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,,, S ~ansanın 
klJrı~edeki hu· 
lJ~ı vaziyeti 
~ azan: ASIM US 
~~r ~uharriri Necmct.Un 

tıe,. C rtıaknıcsindc Fransnnın 
J'isiıe ;ınıyctindcn çckHm0t.i 

~:lııı t-Otki~riy<Xteltl nuuıdıı. \'a:t.i
C<lC'rok 15u suali sor-

• raıı 
!.'S sa l\~illctJer Oemiyctini.o 

., 'ııliy~llZifcsi bittıtrfnc göre ' 
' O s li l •'uzuli mi işgal edi-
llılı ~riyc ki MiJletlcr Cemi
li rpı111n llıaddcsi onun istik& Qdiyorf 

.:'ltt ~!>he • • • " 
~·.,~ok ki sual ı:ıok :rerin-
~ıttı ilam Suriyedc Mllletio.r Cc 
~leı 0~ rtıanda.ter, yııni ,.e

l bir rak duruyor. Esasen 
lll id de, lo.t olarak kendi 

~ ~~11 a.Joo ctmcğo hakkı tcs. 

' ~1ye!:rlyo böyle bir tckii.· 
X h~rlik e gcliıırıeyc kadar o· 

1~ a1ııı, ctrnck vazife ini ü-
r/'-11 bcbuıunu.ror. ımııctıcr 

' \ <ıJa~ Ynelmilcl bir me,·cu· 
'),!>et faaliyet halinde iken 

t iUtdi ın~ru olarak telakki 
~re~·nJmt ı~ransn Jlillc1-

llld1- den !:ekildikten 60nra 
~~bir \nzlfcyi Suriycdo 

tJı ın~\ dob'TII mudur? 
~ tıı;ı:ı Suriyc~i tahliye ede
-.., ~ eketln lstikliıllııi ilin 
11f'r C ut Suriycnln mandası ()n. 

il. \o ııyetlndc kalnn yc-
~tr:l~ büyiik de\'lct olarak 
l llıi? hırakmıısı lazım gel· 

~iı 
~lı~~k A~~m başmuharri

~·~bir eu i tidliıl yolu ile bu 
~Q!!l'!~ce\ap ~d«u'Jla.bilir. t'a• 
~ııı S ~)"ctiiıdcn çekilen 
\ b tl!l'f{ 111'1yedcld manda vazi· 

~ e edeceğine dair t>n kü
'\.:.'. tı~ ~e yoktur; \'işi bükü· 
ı'~ b11 l"fyedcld lşgıılini ka.ldı-
~hıL~eğ:1cnııckcthı ist:'i>Jalini 

ıı '"lllılr: • ne de l'llillctltır Ce· 
~ bıı n ..ıdığı manda \"nzifc-

' rrıuc c o ile nllilmsmı 
\ı.... l'İJ "°~~ geriye vc.rmeğe 
.. ""'l>a gurunmUyor. 

' ıılı;in! 
"-- u~ıc . 
"Sttı11 &eliyor ki Fmnsıı Ak-

, (.\ ~1 hal'l'iri mb"ı d" ·· ··. 
f!}(~" ille o· u. urunu 

l.:~1'1~ J~ tler Cemiyetinden çe· 
~~ İsiJ 'Yan bir mli<• scsedcn 

t; lı"ı~ etınış gibi teliikki ct-
ı~"et 1 1Jı('H'udlyetl ismin
~ ~il<] talika bir rniiesscscnin 

,/ ... 

J 

/ .. 
lngiltere Hariciye 

Nazırı 

EDEN 
Be ı8nen mflblm 

nutkuna verdi 

TüRKiVE 
Menfaatlerine karşı 
yapılacak tehdit ve 
tecavüzlere şiddetle 

mukavemet edecektir 

Londra, 6 (,\.A.J - Avam Knma
rasınd:ı harp vazlycU hakkında mU· 
zakcrcyi açan Eden, son JıAdiscl.:ırc ve 
bilhass·ı orta §arkt.aki 7.orluktara. dair 
Avam kamarasına izahnt verirken az 
çok nazik bir vaziyette bulunduğunu 
ıtııydctn'lfş ve şöyle demiştir: 

(Devamı Sa. 4 Sii. 1 <lo) 

Yunan filosu 
lskenderiyeye giderek 

İngiliz filos~na 
iltihak ettı 

yunan mosu 
Hanyıı, 6 (A.,,.) -

hakkında aşağıd~kl resmi tebliğ n* 

redilmlştlr: . 
Yunan denlzullılnrı lskcnderıycye 

giderek İngiliz filostına iltihak elmiş. 
~~~ t 

On mlıbriblınizden UçU batml§ ır. 
13 torpltomuzdan ikisi !skendorlyeyc 

vasıl olmuştur. 

Ilı llıd c r~sa. ndmın yıızı-
1,~f!kt a fay<bt gönncdiğinl 
~l bı.ıt" ibaret c iş yaptığı· 
• ""lı.ıatı ttnuyor. Irak cephesi 

~;1tı~10 J?rıınsa ~ıe dl· Habbaniye 
~ l<aJ er Cc.nıiyctinln dik 
\ ~ l'o)( ~1• O bu~ün ismi va~ -o-- I k s t de ~ ccıniycttcn oo~ka r Tayyare kampları ra 
~ ı{,l1iııinğildlr. ı~,et, l\lillctıcr k tleri tarafından 
~ı :Ctıı.~ s ın?,·cudiyc1i ı•'ransa- uvve 
~ ~ laıı hır u~ . .vc mandasını '\er- bombalandı 

~ ile\ llluesscsc olarak !'İm-
~ l\ 'O.rd; etseydi '\'C bu ~mü. M 1s1 r 
~~ltıls b llıanda salahiyetini 
\ \ı\ tctırın ulun_:;ayaı bu arLU)'ll 
"-' ~ gİiııltu ~k ~azım gelirdi. Pa.
.""\ t{''a '.a:ayct. böyle de~il

kiJın k ~llctler Cemiyetin· 
\~ ~~ le fillen meHut bir 

, ilJınu 11 t'knıış olmuyor. E-
11. ~'Yor lruı bir mcvcudiyct
'ı~llttı d • l\IJIJetıer C.emiycti 

l'){ h~ lll"kasınrla hak iddia 
t?ıııı.n 1 1 

''ıuis bırnkmal<Srzm 
.{·r c ~ n Fransa merhum 

~ lı)( cnııyctf • ~. lııI hakk ndcn ıılclıı,,'1 man. 
·"Ilı lcl~ta. ını şimdi daha geni~ 
1 ı:~lıaraıa, l'n?i kontrobuz ola
~ e.~ l'cllltı isC'dıy.?~· Bundan ı:.on
'f·~ tııtla tlklalnıe , ·cya man· 

ı,, ııa.ıece id;-?1csiııe karar '\'Cr

\• l'llnsn~ıı • bir i~-

~: ~llUetıc 
ı '-'ı•ııı , L Cemiyetinin SuriyP. 

" ile ~ n,.ıllc F . • 
~<ı~· "'Crc rıınsa) a 'er. 
l'ı ~~u ICCd(' haldı \ 'C ma.nh-
'" "<>tlar hso bu cc,·ap da ı:;ali"%' l\Jflıetı~~lı '\o mantıki ola-
1.ıı~anıar(I Cc~ıJ_ycttnin ya

" ·3~ .. unılen a suzü tutulmnz
~l auruı Şonra onun atlına 

llıl.j Qc(!k h l', 'tıl<ti alı:ları tanıtmak 
-::ııuttJı h.t n olur? 

ı l'!l,e-~ ç . bir ıniltcte, hiç bir 
.. l ~abıuır 1 • 
ı1"l' 'f'rlJdı-· 1 ar cllle lutr en ,,, ''"r .. gıııi ka'-'d<'tmcmis "'lr: ••() 1 tr • ,, .. 

l'i ıı.ı .. _, 11 •lallcrini ancak 
-=aktardır. 

Bitaraf bir siyaset takip 
etmek istiyor 
(Dcvanı1 Sa. lı sii· 5 de) 

Bir gazetenin istihba
ratına göre 

Hitler 
Japonyaya ~erhal 

harbe girmeyı kabul 
ettiremeyince 

Kızmış 
N ""'york 6 ( A.A.> - ~ey. .,., • · gttzetesının 

york Herald rı:!b~e bildirdiğine 
Tokyo nıubabırının . . 

.. M tsuokanm Berlın zı· 
gore B. a Hitlerle ara
vareti esnasında B. H'tler 
smda ihtilaf çı~ıştır. kıa~ı 
Japonyanın 1~1;:i~y~eklif et4 

derhal harbe g:if B Matsuoka 
miş ve bU' tek . . . kızmış. 
tarafından reddedılıncc B 
tır. Aynı muhabir Japony~~-o~ 
Matsuokanın arkası~aı;ı .~ .... 

. k" ·ıik ibır ıuıuan ya gelen sekız ışı• . . 
heyetinin taleplerine ~ıttıkçe ~; 
tan bir mukavemet gost~nne 
olduğunu ilave etme:tedır. -

istanbul haytrsevenler cemıyetı mühim kararlar verdi 

Askere gide 
cukları him 

Resmi ve hususi dairelerde 
kadınlar staj görecekler 

e 

1.stanbul yardım sevenler cc- bakıcı ve dığcr işlerde cahşmak 
miyetini teşkil ~den bayanlar istiycnlcri tesbit edecektir. 
dün saat 11 de parti merkezin. ;'u hususta İstanbul kadınla
de, reisleri Bayan Hayriye Kır. ı·ııır teşvik, tenvir ve irşat ede. 
darın başkanlığında toplanarak cek konferanslar hazırlanmış. 
faaliyet programının tesbiti işi tır. Bundan başka halkevlcrindc 
üzerinde görüşmüşlerdir. Top. sargı vesaire ceza hazırlamak 
Iantıda vali ve belcd})•c reisi için odalar tahsis edilecek, bun-
iıtii Kırdar da bulunmuştur. lann sayıları çoğalUlacaktır. 

Yardım sevenler cemiyeti Cemiyet. kolordu ile temas c. 

-
e 

muhtelif okul salonlarında, halk- dilerek bayanlaıın herhangi bir 
evi, parti ve halk od(\}annda top. vaziyet kat'§ısında ne gibi bilgi l'arclını Scucnlcr Cemiyeti lstaııbıtl mıbcsi1ıin dün1~ii 
Iantılar yaparak göniillii hasta. Devamı Sn 4 sil. 6 fln > toplantısmdan bir 11iti1>a •• 
~~~-=-;___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yeni Gördes yakında kurulacak 

I 

Yetıi 

0 r..;. A.-tLtı:vl' 
B f.ifN.'#fllM~ 
El ALf10J.~i•41)fuc' 

'kıırıılacak Gördc.sin nı.oderıı pl<inı 

Hcjellın dolfıyıslylc başkcı bir yere na"dedllecek olan Gördes kasabası , 
ıçin bir imar planı bıızırl:ınmıştır Bu pllı.n kıısabanın yeni şekilde nasıl inşa 

, edileceğini ı;östcrlyor. Kıısabnnnı ~zerine ynpıiacağı arazinin hnrftası esasen 
' mevcuttu~. Yalnu: bu hılritnnın crnziyc tat.ılki ile vll!l.yct.çc tasdiki kalmış· 

tır. Bundan t.onrn iş !ıllk\ımot M.crkezinc gelecek ve burada l311{;i\"Ckfılctçe 
k~Jldısln.:ı bırı:.k•lmış ol:uı lskln Umum Mll·J~rlilğllndc vesaik topla.nacak ve 
Hazira:ıda yo;nl blltço Meclisten tıısolk cdndlkteıı sonra tatbikine geçll<!cek· 

tir. Nafia Vekflletl hnrlt.vnm an~;iy~ tatbiki ile tasdiki meS<'lcslnde ısrar et-1 
tiği için Manisa villlyellr.Jn blr.ın ıwvel bunu yapması J(lzımgelmektedr. 

Günlerin peşinden . 

Bahar nedir? 
Banar rnm iminin ı:rtık tnm lçlııdeyiZ'~ Çiçekler, ynpraldar, rf',nl lrr, tı:ı· 

zeliklcr ıç'ind•'-· Bnhnr dl') ince bizim zlhıılmlıe ille gl'len §eY :dya \'O hara.n"t 
ile bun:arın il.isim· nwııba olan ghncştlr. Bahar deyince her CJden rn't'l 

kı~uı puslu, imlanıl-. bulutlu, :reıılcııl:ı:. ve gilıı~slı. günleri ile ya7.ın nçılc, gii
n~li, ıcal<, ynkıcı, Jmvurucu gunlı•rıni ayırn.ıı bir mc\: im fa ılası bntırıı 

gelir. 
l'akat h:ıl(iJmteıı lıalııır dedli:'imi:r. glil \ P. billbUJ me,·slnıl dC<".e ziya 

ve harnret linılllerinin tabiat s:ıbmımda mutedil bir tecclllslnd€'n nıl lh:ırct.. 
tlr? IIsyutııı bazı ı.czııhürlı-rtne l;akacnk olursak buna: 

- Hayır!,, 
Diye 0e,•ııp ,·ennel• !uz.un ır·l yor. Zlm recvslmler sadCı<'.c gilıır.§ln nrz 

Uz.erindeki ·~lrlrriııln ııznlmn ı \'C.•n çoğıılm:ısmdaıı nıUtc\•cllit bir \"DZiyct 
demek •1ı'A'fldir. F,ğı•r N.i)le olsaydı mcsclii zi3n görme3('n, fnlmt €'1ektrlk ile 
her \'llldt temir cdllrı: \O kı ın solın hanıretl ile daimi bir bnhar tun'llsı hn· 
Iinc getirilrn knıın1ı odalarclakl :Llrm.ır),ımlarda su çlm('nlt>rl cnnlnnmnk itln 
, .0 roltkl:tr yumurtL'lm:.ı;c için b~hıır mevıslmlnl beklemezdi. 

O halde bahar nedir! Jiaynttn birçok oıc:1 ler gibi bu d:ı hilkatin bir ır
rıdır ki, henliz bugl.ı küfenni tenıkkilcr onıı lteşfedcmlyor. Ft•nni ternkkller 
lns."Ullıın gökylizUııdc uçur:ıblllyor. lliinlnııın bir köşesinde SÖ) !enen bir sö
:zli öbUr uru•ııL"lldl ' rr lşittlrcblllyor. lFaknt hıııın rnjtmcn heııiiz :'.' umurta mı 
ıu""ul;tan, y< l•fıll ta\'ul\ ıııu yuuıurtadıtn olur, bunu ıınlıımnl<tnn aciz bulu· 

BASAN KU.1\IÇA YI 
nu;ı-_or. 

aras n a 
Tavassut a 

bulundu 
l.oııı1nı, G ( \.A.;ı - Ho,Yl<::rııı dıp. 

lom:ı.Uk muhnbırl btldlrlyor: 

Türk htikUmetinln, lnglllz VP Jrnk 
hUkOmetlerl ıırasın<!n mutnvassıt r~ 

IUnde bulunmayı, tckhf ctmitJ olduğu 
şimdi Londrada teyit edılm 1 tcdlr. 
lnglllz hUkClmctl, TUı k hUlcClmPtlnln 
teklifini ilham eden dostane hl yat 
tan derin surette mUtelıııs Is knlmak
ln bcrobcr, kendisini, h"r lınrgf bl~ 1 
mUza\('re içın C'Saslı C\'Vcl "artın lrak 
kıtalannın Hııbbanıycd n ç k ime. 1 ı 

olduğunu kbarüz ettırm 1:.: mecbur!· 

\ııkar.ı, 6 ( \ A.) - Türk , 
h•ıdut ı mıııy t ve n :ıyı nın t v 
yesl mak rıdi.)'1e 8 KAnunuevı;l'l 1041) 
turıbtndc Hoy'da ık d \ICtln salfüıl-
;ı.dtnr muıahh:ısl n trnsıncl im;:alıı.. 

nan protokrlda derpiş cdılen tC'dblr· 
ı r!n iki akıd 11 ık ım t<'" uı \:İp cdll-
m rı bıl" n 4 ? • yıs mu d 

'fnhr nnn Türkly Cur. hunyct1 BU· 
yült m llığ• ile 1r tn Hariciye Neza· 
rctl araııında n ta teati 1 .. urcUylc bu 
t dblr\ r m zkClr tarihten itıb:lrcn 

t t'l:ıl'< n.cvlcllnl' konulmuştur 

Y t'ndc gornınştur. _! Kalinın Fransız P.lçisini 

ŞAH i N EiS 
ıtabul attı 

ıosırn,ıı, ..: (A.A.) - SovycUcr bir
i lı~ ı·e•ıı! Kalının bugün ycnl Fransız 

l\uılon mukabilinde Hrnıcl tc I bliyük elçisi Bcrgcry'yl kabul etmı 
olduğuınw: Şahin Hds romanı for. , lir. B rgery bu kabul esnasında lU· 
malıırının 3, 4 \ 'C G iııcilcri fo\ zl<' , maln'lmcsınl vermiştir . 
baslanmı tır ••• oıml ııeul:ıruııı:r., 25 1 Yeni l'rnnsı:r. bliyilk clçlsı dün A.l
~.upon mukabıhndc fonnıılarını nla I man iıüyUk elçisi Von Schulcn Brrg 1 

bilirler • , ziyaret ctml tir. 

Terkos suyu halis su yer.ne satıh)'Ormus 
- Gazrtd('.rden -

!\fl'nbn Suyu - N<' o~ Scrı de mi Uık oldun yoksa .. Bu kurumun kimo? 
Terltos - Beğenemedin wl 'Z.. Sana.. 
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f-Radfo l.iazetesı 

Bita.ırı11 aatlıa 
.Alnıan devlet reisi B. Bitler 

..carafmdan söylene.'l UULu:ı. !ng•. 
ıs ve Amerikan gazeteleri tara. 

fmdan iki noı tayii ayruıyor. Bi. 
rincisi, Alma'l devlet reis:, bu 
nutku ile Alman clklrı uruumi
yeaiııi uzun bir harbe hazırlama.it 
ıstemiştir. tkincı nokta, B. Hit. 
lerirı. A.lmanyanm bir daha 1918 
vmyet i cıeği hnkkm. 
daki te.n ,ılhassa Ame. 
rikan gueteıerı B li ıtıe1 ır. bWl
Jan bah.sedi:;ı •. mağlüp '>lmak 
.oı ku.:.unun zıhninde yer etmiş 
!ınasına delilet ettiğini söyıu-

v z-lar. 
Amerikanın Kolombia radyo. 

~una göre, resmi malıafilde e. 
h ınmiyet uyandırma.mıştn-. AL 
nıanyanın bire yüz bomba ile 
mukabele ed~ mual telikki 
-dilmektedir. 
Diğer taraftan, Amerikadan 

gelen haberler, bu memleketin 
adım adını harbe yaklaştığım 
göstermektedir. MUteh881H8 bir 
askeri heyet, ln,;ltereye nakli
ye ~leri temin edildiği tak. 
dirc!e maif Qp olma.ama imkl.n 
ohnadığl neticesini c;ıkarml§lar. 
dır. Bu mUtehUllDI heyetin ileri 
l!Jftrc:Hlttl sebepler arumda bil. 
halsa şu nokatlar vardır: 

İngiltere gxla ve harp malze
mesini Avrupa dışmdan temin 
ediyor. Alınan endüatri merkez. 
leri, bomba tesiri altmda bultL 
nan mmtakalardır. fngiltereye 
harp endUstrısi veren Amerika 
içi., ise böyle bir korku mevcut 
değildir. Bundan ~ka Alman 
endüstrisi randnnanmı vermiş. 
tir. Halbuki Amerikan endüstri
sinin randımanı gittikçe artmak. 
tadrr. Harbin kat'i neticesi Av. 
rupa topraklarında değil, A vru. 
payı ve İngiltereyi saran sularda 
alınacaktır. 

Amerika deniz ve hava kuv
vetleri Atlas Okyanusuna hikim 
vaziyettecr rler. En nihayet tn. 
giltere bo7.guncu bir millet de. 
ğildir. Çok metanetle mll.cadeJe 
ve mukabele edebilecektir. 

IRAJ{ JılESET .liBf 

Irak haroinin Arap memJe.. 
ketleri~ teJAŞ ve heyecan u
yandrdığmı &öylemiye lüzum 
yoktur. Mısır en~ duymakta.. 
dır ve İngilterPnin Irakla anla. 
1&oeğım ummaktadır. Suriyede 
nümayişler yapılırken Maverayi 
Erdüıı askeri harekatta bulun.. 
mak üzere hazırlanmaktadır. 

Londra radyoları, TUrlriyenin 
Dır anlaşma ta assutunda bulun. 
flaiumı bildirmektedirler. 

Alman hariciyesi, Irak vuiye. 

tngiliz parlamentosu 

Uhim bir toplanb 
_yapacak 

oid Corc 
Söz iatiyecek 

.......... (AA.) - ~dip. 
lmıatlk mulıııll*I 1ıll~r. 

..... leld ilk ceı.eatnde, htlkOmetbı 
11\uııaa&ltalm yardım göndermek sure 

takip ettlli 81,Juetbı taniblnl ve 
111111-lda ve diler barp a.lmelel'IDde 

llPl...&al'bıık ukert harekltmm htl. 
tal'llfmdaa mllmklD olan ba. 

flddetle talltp edlJecetme itimat. 
blldlrmele1'1Dt talep eden hlUlG. 

bıv 8UNU tekUfl berbad9 mt. 
lllııııll'llıımSe bulaDacaldardlr. 

1 7 o ... olıllak ... 11 ...... 
... _. ............... - ı.nıı,a. 

_ .......... llü Mdl•lılrl .... 

tini yakından takip etmektedir. 
İngiliz gazetelerinin kanaatine 
göre mücadele uzun liirer8e .Al
manya yardım edecektir. Aksi 
takdirde Almanya Irak meeele. 
lcriyle ali.kadar olmadıltm blL 
direcektir. 

fTALYAN RADYOSUNUN 
PROPAGANDASI 

İtalyan radyola.rı Araplar a.. 
rasmda propaganda için arapça 
neşriyat yapıyor ve Tllrkiyeyi 
de karıştınyorlar. Fa.kat dikkate 
layık olan şudur ki Arapları Türk 
tere karşı kışkırtmak için Tllrld
yenin SUda.bad paktına rağmen 
tngilizlerle işbirliği yapmak is. 
t:e-iiklerini yazarken gazeteler. 
deki neşrlyatlannda da Irak hi.. 
diselcn dolaynıiyle TUrldyede bır 
lngiltl're alyhtarlığı bAşladığmı 
söylüyorlar. 

SIRBlSTANDA 
Bulgar radyoeuınm verdiği 

habel'lere göre, Almanlar, Sır
bistanda sabotajla karştlaşıyor. 
lar. Belgrat radyosu halk ara. 
amdaki bazı şayialan tekzip et.. 
mektedir. Bu şayialar şunlardır: 
18 - 45 yaş araemda.ki Sırpların 
toplanacağı haberleri yalandır. 
Fazla mahsulün Almanlar tara. 
fından alınacağı söyleniyor. Bu 
da yalandır. Bu gibi yalan ha. 
berleri yayanlar, askeri mahke. 
meye verileecklerdir. 

ROMANYA PETROLLERİ 
ı ·tçtN BOMBARDIMAN 

EDl!MEDf 
Radyo gazetesi. fikirleri işgal 

eden bu meseleyi uzun uzadıya 
tahlil ederek Romanya petrolle
rinin bombardıman edilememesi. 
nin sebeplerini delilleriyle tetkik 
et.iniştir. . 

İngiltere, Romanya petı:ollcI"~ 
ni bombardıman E>t!llek u.:m fır. 
sat bulm\Jftur. Bu fmıat, Yunan 
topraklarında tayyarelenni bu
lundurdukları srrada idi. 'Bura
dan uc;acak tayyarele!', koiayca 
petrol mıntakasını bombardı. 
man edebilirlerdi. Fa.kat bunun 
siyasi mahzurları vardı. Tayya. 
reler Romanyaya gitmek için 
Türkiye, Bulgaristan gibi bit.a
raf topraklardan ~ek mec. 
)Jlıriyettndeydil.,... Jııgil~te; bu., 

nu na.zan dik.kate alarak bOın
bardımana teşebbUs tememiş o
labilir. 1 Mart.tan 6 Marta ka. 
dar. Alman ordularının Bulji:a. 
riatana girmi!lerinden sonra bu 
mahzt..ır kalmamıştı. Fakat bu 
emıft.da da ln~liz tayyareleri Al. 
maııyanrn yek\ınu 1200 e varan 
tayyareleriyle mücadele etm~~ 
mecburiyetindeydiler ve tngılız 
tayyareleri Yunanistanda pek 
az miktarda idi. Petrol mmta
lrasmı bombardıman için öyle bır 
kaç bomba atmak defil, kUtle 
halinde hücumlar yapmak icabe. 
de>r. Halbuki bundan evvel ya. 
pılacak işler vardı. O da Alman 
zırhlı kollarım ve askeri hedef. 
terini bombardıman işi fdi. 
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.... Oçe on vaMı. BüyUk bir ga
zete -.;tun. Arkuma ııülandnn. 
Ateşten kızararak çehremi, lnti
arclaıı bayrlaıı gö&lerimi, vücudu
ma Anz olan titremeleri salondaki 
nazar1ardan gizlemek .llltiyordum. 
Üç beş kaldı! Hesabı gördüm, fe
almi giydim. Caddenin iki yaya 
bldmmmı kUrkçU mağazaamm hi
zasmdan g&lerimle kestim. Son· 
ra? Saatim durmuş gtbi oldu. Ku
lağnna götürüp dinledim. Lakayt, 
abeste aheste işliyordu. Heyccan
larımla hiç bir alilı&SJ yoktu. Sa
niye dairesinin minimini ibresi tek 
tek mçrayışlarla dönU.p duruyordu. 
Vç dakika? lld dakika? ... Dı da
kika! ... Otuz eanive? On beş sani-
ye? ... Bet IUU.ye!.' .. Bir llalliye! ... 

Oh ... tamam ~! ... 
O anda lıfefldlte ka~mıda idi! 
Aramnıcla, ıenil, bUytlk bir cam 

Yardi, Pegeei açıktı. Siyah çarşaf 
ıtYmJI, eline siyah ve büyük bir 
maneon alm•tı. Yukarıdan geli· 
yordu. Bana bakmadı; ve htc: bir 
tarafa balmuıama müsait olmıyan 
o muuzam ytlrtlyUşle mukabil ta
rafa geçti. Tramvay mevklbıde 
durdu ; peçelllni indirdi ... 

Bu, bir teeadUf mtlycUl 1 Zih· 
nbnde hadn bir ımUlhın vardı. 
Henüz mektubu al.madı)'M?. 

J'akat çr.ttmı. MOtereddit adım
larla ona yqlafbm, Duvarm di
binde. endlşenlic durdum. Evve· 
il o, d&adO; elfnl usattı. Dedim ki : 

- T918kkUr ederim. Ne büyük, 
ne ağır bir cea yapım.! 

- Aad cezayı lb yaptmıs. 
Dedi. Sadasmda ince bir titre 

yit vardı. Tramvaya bindik. O, ön
de, ben arkada; ve :lkhnb de ara
banın mütekabil aahanbklannda 
ayakta idik, Mefkfıre, al perdenin 
arumdan beni -recek bir mevki 

Göç edeceklerin geni vapur 
ve tren · seferleri 

l-;tanbul \ibh ı tmdeı. t<.'bılr; olunınu~tur: Haydarpaşadan kalkacak 
trenler 

Haydarpa.,,cıadan l numaralı we

lraka ısti 
• 

nasll varı 
1- .\n.a.luya mw. nı-uı" trcul"rle gidecek yolcular halt

kmda-yenl ae\'k plAlu aptr..-a çıkanlm11tır. Bilet hamUlerin1n vapur
ıarm ve trealnilı h&rekP.t giin.lerinde Galata rıhtunı ile Haydarpaş:t 
garmda bolınvnalan, fcr 11 mRym 1941 pazar gUnü sa- oo yunu11tık. Bıtsün 

st 12,30 da yapılaca.ktır. 5296 dan flndan fraka n-ı ..UJdll 
GU3 bilet numnru'ı 746 ~ olcu nlı- 1 tarihi lı•ı· ı .. ı1rrn. olarak 
nacaktır. l olculardan Gcbzt.' ist p. , tlyonıı. ~Jra Jrakm ısuıcJAll 
~·onuna l 04. Tavşanlı•;:.. 38, HCr<.' 1 TUrhl) ,. ( ·umhurl)·etini.11 
keyc 27, I\:omık cifUiğP 13, Derin- J'OID ..-:..n1ır. 

2 - Ha)'d&rpapciaD trnJe d8hile ildccc·klcrin köprüden IIR\ • 

dar-paşaya nakU.leri de ~ muntuam scfcı leri Ur• tr•m;. 
olunaeaktır. 

3 - Haydarpcıpdan 12,::W da kalkacak trenin yolcuları körn üdeı:ı 
saat 9 da kalkan vapurla ve- Hnydarpapdan saat 15,40 da kalkacak 
ırenJn yolculan da t6prlıdon 12,30 da kalktın vapurla nakledilecektir. 

ceye ı ı, Bı"• ült Dt r!'ı uil 74, Jz. llal6mchlr ki lnk ~ 

Muntazam vapularla Galata nlltımmdan 
tSTAl'!BUL - MUDANYA 

Gideceği Tren 
\Tapun htaabal kallat Vapunan yolca Bilet iskele. iltisakı 
Tarihi. Gtia• Saati. ismi adedi No: eı 
7.5.941 çarşamba 16.00 Marakaz 464 4569-4686 Mudnn.} ;ı Bursa 
8.5.941 perşembe 16.00 ,. 460 4686-4812 
9.5.941 cuma 16.00 ,. 461 4813-4924 " 10.5.941 cumaıteet H.00 Sua 490 4925-l5043 ,. 

ts'l'ANBUJA - BANDIRMA 
7.5.941 çal"§amba 20.00 Anat. rt.a 747 5245·5449 Bıırclırma muh-
9.5.941 cuma 8.15 Sus 659 5450-5627 " telif 
ıo.5.941cumartea20.00 Çanak.kalo 696 5107-5244 ,,, istas-

tsTANBUL - İZMİR 

11.5.941 Pazar 11.00 1mıir 684: 5628-5845 hmlr 
15.5.941 pe!'lembe 18.00 Kadet1 894 MM-5112 •• 

İSTANBUL-&ABADENIZ YOLU 1SKEl.IQ,t'ZI 
(&..;Vapur) 

16.5.941 Cuma 18.00 Ankara 369 

yonla"ra 

.. 
" 

;. 

" 
., 

" 
818 
140 
338 

2898-3001 Ordu 
3002-3291 Girellun 
3292-3334 İnebolu 
3336-3499 Görele 
~ Vakfıkebir 
3446- .Akçaablt 
3«7-3755 Trabılon 

3756-3717 snrmene 
381~23 Of 

• 
" •• .. 

., 
,, 
" .. .. 

" 
,, 
,, ,, 
., .. .. 

•• 
,, 
,, 
,. .. 
" 3824-1152 ru. .. 

,. .. 
., 

,, ,, " 
7.5.941 ~ 18.00 

.. .. .. 
Bara 

~ 
2 

1095 
208 
34 

1191 
117 

12 
105 
31 
58 

4153-4194 Pazar 
UM-4196 Arha\\ 
4197-ilM Hopa 
4299-4201 Burhanfye) S1r 
4~23 Ayvalık ) b-

8.5.941 perpmbe 9.00 Mermn 64 

mit:ı w • kı~1 lnccl"l"'ir. 
2 numıaa.il sC' ter 1.2 m&YJI pa

zartMl saat 12,30 da yapdıcalı, 
6297 den 6'73 bilet numarab 884 
yolcu hareket edecektir. UT ,ol
cu Sapanc.a, 18 yolcu Adftye, 1529 
yolcu Adapazan iatuyoll1111& Jne
cektir. 

3 numaralı sefer 13 maym l&lı 
glinü 12,30 da hareket edecek ve 
bilet numaralan 8474 den 6643 e 
kadar olacaktır. Bu trenle hareket 
edecek yolculardan 676 m Adapa
zamıa inecektir. 

Bundan eonra seferle!' 14 mayıs 
çarpmba gtlııil saat 12,30 da 8844 
den 6820 bilet numaralan 677 yol
cu, 15 mayıs peqembe gtlntl sa.at 
12.30 da 6821 6992 bilet numaralı 
676, 18 maym cuma g6ntı saat 
12.30 da 6991-715 bilet numaralı 
683 yolcu hepsi Adapazanna ine
cekJerdir. 

1 Dd eefer n'!lllW'MI ile 17 ma.. 
ym cuma gUnn 12,30 da ve 7162-
7323 bfJn nunıatab 13 )'Olca Do
ğançay, 462 yolcu Geyve, 53 yolcu 
Papakuva, 27 yolcu M:elı:ece, 74 yol 
cu Osmaneli, 25 yolcu Vezirhana 
inecektir. Bu seferde 854: yolcu bu
lunacaktır. 

8 inci .eefer ı 7 mayıs cumarte& 
ıünl saat 16,40 da yapılacak 229 
yolcu Blleclğe, 37 yolcu Karak8ye, 
261 yolcu Bozöyilğe, 7 yolcu lnö
ntlne, ~ volcu Çukurhlsara, 212 
yolcu EIJd§eh1re inecektir ve bu 
tren 751 ~lcu nakletnüt olacak
tır. Trenlere ait diğer hareket gUn 
ıerı yamı bildirilecektir. 

8.S.Ml P8J'lemM 18.00 lılarüu .. .. ,.. ... 
20 

18f 

elden 
42SCH2Tf ÇenattaJe (Top 

haneden) 
~ AnDutla 
504U090 GmlUlr (a.Ja.. Mudanyaya 57 

9.5.Ml cuma 19.00 Seyyar 3 
tadan) 1 • • 

4324• ~~ yo cu gıtti .. " 
•• ,. .. .... 

» 
.'1T 
~~-,.~·.ıı·~~~.ıö;nr,~ 
4328-GSI 1'aı'.abla&l !'at> vapur JMiiUL.~~ ~M 

haneden 9,SO"({e kaıkan''bü-ninmm mil-
10.5.941 cumarte.ı 15.00 Saadet 103 4275-a98 lDctremit Sh-te- rettebi 460 kişi :iken 57 yolcu gö

ciden tilrmu,ttlr. 

6 ALMAN TAYYARE- 1 Re De•eU 'I 
Si TAHRiP EDiLDi <Eı> man•maı seıen Cyed> ke-

Umesı bir fıkra muıtanirlntn yuı. 
Londra. ı (AA.) - Bu ıece tnst. ama bile (dal) m teefde) 8lle gir· 

ız avcı tayyareleri altı Almaa bom. ~: (yeddi t6ll) suretinde ter
l>ardınuın ta:pya.rell tabrip •tmiflerdlr· Jdb yapıyor. 

ISKENDERIYE 
UZERERINDE 

Kalalre, ı (AA.) - DOfmU taJ'e 
varel~ıi puar gtblll t8endertJ9 tbe. 
rind4 uc;mUflardlr. Ruar w •Jlal 
yokt1ır. 

(Redd), (aıdd) sib1 kelimelerde 
(d) lar bakikatte çifttir ele (yed) 
keUmMlnde tekdir. B6y1e iken 
(yeddi emin) diyenlere -* •* 
nstlamr. 

(Yeddi Wl), (J8ddi emJıı) de
memeli, (yecl-1 t61l). (yed-\ emin) 
demel. 

--·. -- ------- -------

Y•z•: HAYIJlll .AUMUT 
almıt. orada lw"*etlllıs blmıftı. tubunduı ~ NlciD ka
Gmıerim.b, blrtblrlmisbı eollaa ytl U bir vakit tayin etmedlDls! Nl
ztıne dUrtınriltl Bu analar, mm çtn kaU olarak, gel -'emedtnld 
pek hafif blr tebemttmtlD nuru ile - Nud vakit tayin edebillr
parhyordu. 1kim1z de bqka hi4; dim Mefknre? O vakit, sbin gay
blr khueye, hiç 'bir tarafa hJmu- rl mOsalt bir umannma tetıadlf 
yorduk, · edebilirdi. Size blratmü daba mtl• 

Tak.simi, Harbiyeyi, Hmamı n..tp değil miy~ T Hem DMll si-
geçtik. Şişlide, hattın en 9CllHlll-- • gel dlyebWrdlm! Bana s&Wıl-
da indik. Ahidel hllrTlyet!ıı bir ça- yetim var mıydı? Myle. lıfeM
mur denizine dönmlt ıenjş yoltt- re, var mı? 
nun bir kenarında yllribnefe b9t- - Kim bfUr!.. 

Portekiz 
Askeri. tedbir 

alıyor 

L<nıdra, 6 ( A.A.) - Mtilııtakil 
Franatz ajansının verdiği bir ha. 
bere göre topçu ve piyade kuv. 
vetlerini de ihtiva eden bazı Por
t.eldz krtaları Llzbondan Senega. 
lin garbında kain Yeşillburun a. 
dalarına hareket etmiştir. 

le yeisin biribirine kanetığı hieai
yata düştlren bir teeeeür ve sitem· 
kAr ifadeler okudum . 

Tramvaya binmek, harbiyede 
hatırmuza geldi. Bqlryan yağmur, 
bizi >ilrüm<ıkten vazg.eçmeğe ic
bar ediyordu. Onu Tünelde teşyi 
ederken· 

- Yann m9t1Uliyetiııia var mı? 
Diye sordu. 
- Ha)'ll', dedim. Ve bekledim. 

Mefküre miltereddittL Soara önü.
ne bakarak: 

- Siz, adaya gftmiyecek mili
a !. 

- Gidecejtm, fakat vapura da
ha vakit var. 

Bilet dlWDia önünde lelik. Ve
da için uzattıfmı eli bırabnıyazd: 
iki bilet aldı. Beni t.ornlkeye cet
u .. Galataya indlğbnb vakit yağ
mur devam ediyordu. Köprüde, 
Hayda.rpqa İlkelesinin blribirine 
g~ dUı1>0n borumna benziyen 

tacu&c,rcnın itgall altına 
11Ulla8 llletelllWUrten saars 
ıtclelıl auallAktt\ kaldı. lld 
111pımayuaca it :1mıetıer 
brnkrhlı. Mlllctl r ("ı•ırJ eti 
leJI l.DsUteıe ll"hlıll' , .. rıı
.la Mtletmek 1 tf'ml"' it!" fa 
lıaaa lalllal ı•hneoctll'I telll 

.,... .... ""' Ba lllnda :lnglllzJer M 
ıllnl bal lçlll bir şeı<U 
MaMd lladadmıa dahli 1)1911 

ledrl 'l'tb'ldJe1e tf'rklne 
Jamn1ana Inku lllıaJuıll 

ler. Atatllrk bu teklife lfll 
kalMle&• bnlundu: 

- 'ftrt.h r l\lu uldun ltlO 

blteoıekıdzl~ı olduğu gibi 
eelrf&. Ancak bir prt ile 
........ lllllMakil Irak 

Bar~,. 8711111111 ..... 
plud lılr :iMia ....,-. 
dl8edlr. 

Oelleltuudl. 8 (AA.) 

bDdirUdft1De göre, pek 
ıtıttanlrt&D yu1 llvil ~-••.,......_, 

lacaktır. 

Akide şeker 
Sıhhate zararh 
lar kullanılı:r 

I .. Jllaf ..... 
Kanşbnlan ..._.,.... 

niabeti ya~~ 

ladık. Onu yanımda IÖf!Delrten - G6rdünUs mtl?. Bana hic; bir 
mütevelli' zevkin eıcak kucağında vakit açık ve kati bir şey söyliy.e
bir vecdi mnude dtlıpnlt iti hl!} mlyorsunwr. Dalma mUtereddlt, 
kc11nnractın, bahçenin bOytık b.- mDphemlllnls! 

mahfu yerlerinde vapuru belde- ı--------~ 

pmna geldik. O zaman hayretle: Kefktre eWrfıt ediyordu. Bu .U-
- Ah, kapılar ta.pak, deön. kfat, beni de Nlbmlu. TeknLr yU· 
- Bilmiyor mmunuz? Yam• cu- rimele bqladst. Şitü tramvay 

ma, pazar gUnleri açılır. mevkilni geçerken bunu duymadıık. 
- O balde niye ceJdtlı? Burgu hatıratından bahatmlyor· 
- Bilmem! duk. Biraz Takdirle Oirisamn mil-
Hiç birimiz, bahçeye cUmek ili- .nuebetlerlne dair konuttuk. Glri

vetile gelmemiştik. Hattl bu yo- zan hakkında evvelee tl6ylenmiş 
lun bahçeye mtllltehi oldujunu da olan nipnlı 8ÖlıÜ, naciWıl muaşa
dAltinmedik. Orada geçen bir an b .hücumlarına tarp blr meJbqla 
duruıtan • o n r a KeltU - llipemıJI. lıleftdlre bunu .. ,.... 
renin elini aldmı; ve onu okpr at- ken da1gmlqıyordu • .Ben~ 
bi 81karak L~krar ettim: - Bir zaman ais de .U.-lı idi-

- Te~r ederim Kelkf&re, nb. diy, güldüm, • 
biç ümit etmiyordum. - Bu, meHlenin lltiC~ yUzü. 

- O naeıl mektuptu, rica ede· Her halde bir de ciddl. ~ vv. 
rim?... diğil mi!. 

- Ah, ondan bahaetmeymiz! - O, nedir? 
- Hayır, Burpz hat:mulmı bir - Bir gUn olap evlenmenia! 

kadeh sebir glhl bana lçlrm.Jş olan MeMre dalgın gözlerini 1Dua 
mektuptan cleifl. son davet mell· lraldmk. Bu l&lierde, beni. llMClet-

. elik. Metkilre aynltrken yine aor-
du: 

- Yann inecek misiniz? 
- Kim bilir? 
- Köprilden geçerken ada va-

purunun gelmesine tesadüf eder
sem, orada bekll:yeceğim. 

- Tesadüf etmeue~? 
- Yine bekliyecetını... Gele· 

c~kainiz, de@ mi 1 
O Uktufk&r elleri sıktım. 
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Çarpmba ve pel'18111Öeyi hep 
böyle birlikte geçirdik, Bu Uç gtı
nUn biribirinden farkı yoktu, Ne 
kadar haaretlerJe ·birlefiyonak yi
ne o derece itUyak ile ayn]Jyor. 
duk. Daima uaklarda. tenbalar. 
da. kırlarda .ıeserdik. Bıı balutm .. 
lara kOl&l'ken derin bir eevbıç du
yar; ._.. bir )'Olcuan uaıkta, 

<"""""- .,.,. ) 

-> 
~ 
c 
.... Bnlr:. 

"'" 
uı .... 

Otle 11.11 ue 
ikindi ı·uı 8.11 
Alqam ıe.u tl.IO 
Yat. 2U1 L4' 
tnuak ı..a -n 



Şehir 1-.!aberleri 

Gümrllardekl manifatura 
eşyası çıkanlmaya başlandı 

Bunların sabş fiyab manifatura idha

1-YAmı 7 

MOrakabe 
bürosuna 

.... , ~ ......... : 
Gıritten yük-

85 memur daha 
almacak selen ses 

Jl'lyat mlrak&be bllro8una )le. DünJd1 guetelerde Giritteki 
Diden 6lS mennr al...-lrbr. Bu Yanan kraliyle, Yunan hWdune
memurlar )çin lfJlırimi.te bir de tinin bir tebliği çıktı 
tun acıJacübr. Kunta okuna. Batta (blakoflu ~ üzere 
eak -~ ~ı allka· • Mtı Yuna Generalinin tardedil 
darlara lülirilıniltir· diklerini bildiriyor r 

Atmacak memurlardan U.. Tebliğde daha ~ şeyler de 

milJOllh* bir ktltSe • • ..a,on 
lak bir Yrimm boiUlllllm idi 
iki taraf da kendi ~ 
~ d~u. Amavutlak, 
bır mUdafaa ~değil, bir tur. 
ruzun 8IÇl'8ma tahtası idi. taL 
ya. daha gmif bir AJrdenta 111.. 
kimiyeti için bu k6çlt fetlai 
yap11111tı. 

Fakat aert, yalçm bir midi., 
faa, bOtUn heeaplan altllllt etti. 
Ktıçftk kitle, bUyQk yqlma l8e ıaı birliğince tasbft edileçek 

fatura idlallt WrUtf t.aratmdan 
t8lbit eclHip fiyat mwakehe bmil 
JIDllm& büdlrOecek. kcımi8yaama 
talldjtinl mllteüjp jtlıellt& .... • 

OilllırWdeıde beJdiyen mObfıla 
miktudUi manifatura efyulDID 
ithaline ba11•nrn..ıır. 

Bu maUum ithali ..,.. gedk
miltl. Bmaa llel»ep atmlllderdeJd 
manifatura qyMm& mıtll mab
llllD fiyat JroyaeaPmı btl ..ret
te teılblt edilmem!t olmMl)'dı. Ke7-
tıyet ticaret veWetinden aoral· 
mut ve icap eciell dlrektKler pl
mift;ir. Buhman aekle g&'8 'bu ma
nifatura eu-nm fjyatl&n, mani-

nieswılanna 146, yitJmek tahsil var. İçinde vatana hiyanet ka. 
~ da 170 lira ücret nuna itaat.islik, dGtmana • 
wrDecettir. dan gibi sözler de -..ı yar. 

Bir şoför 
Y 

,,'""jA;yor. 
erytbıünde her kuvvet. bır 

merhaleye kadar hlkim, ondan 
aonra da mahkOmdur. Bir daha 
kuvvetli, bileğimizi büker, ailA
hanm kırar, yaralı gövdemize 
baaarak hudutlanmm apr 

:im~l;" f~ t!:':: 
g6rdük. 

Ama, ortaya bir bqka -
ablmca, it, bilyWdtlğilntl mma.. 
fm. edemedi. Yunanlılar, kallllt, 
tan dolma aillhlarla ~. 

.... ..,.. 
tık parti oluU ... lmlln JDUd. 

fatara 8f1MI çrkanllqtır. Gam • 
rtlklerde ba mretle bekliyeıı ma
nifatura 8fYUllllD tıir milyon lira 
tutannda oldaj' utalunlııı edilmek r 

tedir. 

Karabükte çivi fab
rikası kurulacak 

isveçten 76 ton çivi geldi 
Jlemleketteıd çivi lltoku pttilr.Ge 

artm•lrfaıd•. ...,,. dıhlldm " 
bariçten her tOrHl GM lbipCI te
min edDmekte Jdl. Ba cDmledell o
larak Karabük demir " ~ilk t• 
rDmJan çivi 11n1ıt•aneledaıe çhi 
;vapnak üzere demir çabulllar ""' 
recekilr. Aynca, Kanııblkte im' de 
çivi fabribısı hralmUI keraNt
tmımıft?r. 

Dılfer tanftan, - _... 
~ t.Ngten '16 ,ton çivi De 
40 tm plftlllle tel plmJttir. 

a.aar yaluDda tem edlleoek
tr. 

2'lllr atlJ! llıleP ... '" ... 
.... lllal o 3 .,. --.... telıı ı , , ......_ .. ,..... 
.... ... ..... o t ııeıe 1 ', .... ..,.., , ..... , ..... 

.. mllleMmbll ..,... ........ 
..,. wwwelM:Pf 

8idmlt& IBllWe WJlllea ..... 
söddll'. 
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ld•••Meimt 
Nakliyat amharlanncla 

iyi muhafaza 
edilmiyormutl 

T~ neUoem~e ulr.ll iafn t_.. ediıl• pla mdellttalıla 
nüJi1at ammNnDda llllrıld tut
- clab1lllade ID1llallfm edilmedl-
11 ,artıımlıftllr. Ba hu ata • -
bdarlar& teMflat ,..,......... Ay
ma Jwüet edenler nn'""'1nla
aıkbr. 

Parti Reiaimiz · 
Anlcara:ra aitti 

Vlllı18t paıta reisi .... Jlllllar., 
cılla parli illed etnıfmlla pul 
a-.ıe telllll9 aa* o.ere dDa 

-- Allbra1& .......... 

Antrepolardaki ithalat 
mallanam aaikdan 

• ra1c1u 
J'lyat ..... lılnım, llmanlar .................. -~ 

- JDft'Cllt blltla w.llt mallanma 
miktanDI w ne mlktanDm Jaucl 
utrepoda bulllmlalmm _... • 
tar. um...ı.r ..... mldlrlll8. 
'blrmnlll illtedlil mal6matl yaba· 
da~ 'MNC8ktlı'. 

AlbnFi,.ab 
Altın fi1atla1'I cllll de 1ılns da· 

ha dlllmtlttlr. DID, bil' altmm ft. 
yab 2','ll karii idi. Ba fb'at ... 
ftlkl pın 28 Ura Jdl. 

..11 .. _ .. _ 
0Ye:r evlitlarma 

prdan edilıniyecek 
AlteN .... aBelerln oocukla

rma yanlan )'allllırken taUımatu.
me hWeıtlle gı1re &ı ~k'"
ra y..ıım yapılmam ~ .... o. QOCUl1I obm)'an ubrle
• l'f9)' ~ JVdllD yapd
~. Yahm evlltbk olarak 
.ıımmıt n ntlfuoa da ıeeça edil
alt olanlar bu mahrumiyetten ha-

•~· 
Bir ihtiki.r maznunu 

tevkif edildi 
SultanhNDNDmda, Cami cedde -

llnde tullaftyecllik yapan Yavan 
Sakat, dlJrklnma gelen bur mDt
tıerllere feldl fiyatla yGn Jpllit 
atımt. cUrmO Dtellmt hallncle ,... 
blaarak eısliye tıdnel ceaa maJı. 
kemeıslne nrtJmletir. 
' YUftll cltln yapdm amhehme
llncle aqçanu tevJI etmek 19teJDit 
• de maüeme kendtllınln tefti· 
tine ve dm•IP'anm ela tültlerha 
oel>l için 'bafka bir gQne blnkıl-
- brar verllmllUr. 

Bu iniltiye bir balka blQlarlk 

=~=-== Kanlı Bebek 
Markizin tabutU mesara Jromır-
ken oraya, hemen talJutml u.e. Yasan: Gaaton Löru Çeviren: M. ACAR 
rine ymlm., ~balla- :..-----------1111111!11-------.. 
IDJlll. • -:ı.--+ 

Birall amra meramm ~-
buldu, son dualar on:adU " 
mezar kap8iı bir daha ~ 
Jllldarml gaimi7ec* olan 
nm berine kapandı. 

Markiyi de İtaldJrdd&I'• kolla· 
rma girdiler w Adeta~ 
rek niaJmeııden, bu aojuk havau-
yeraltı ma,armdaD ~··· 
Kapıdan~ Jıfarki, ar. 

tık ı:=~ ~7&iö-
rilnce derhal genç ~ ~ 
sanldı ve adeta k8keliJerek~ 

- Oh, teeelddlr ~ .,:.: 
ğinize çok ~ ~-· :..6' 
ki onun en yakın doetUJdun: 

Dedi Krl&tin aipnh81 Jüı 
Marki • takdim etti. Artık bu 

Uc; ki~D biriıbirindeD -~ 
lanna imk'1ı kaJm•mlftl. 
sen Marki de bumlD için yalva-
nyordu: . ·-'· - Ne olur. diyordu • .BeDl ,_ 
ruz bıraJmı&Ylll- Bf1eerÜZ. 0 b. 
dar betbaht. o kadar -~ . J'akat. ss. -kl .•. Ah ~:_.. iyi L...._ Kristin hepelll! V-- VIP3''•_• 

~~Si.Be s6ylly= 
hiç bir ft!1 ,-.. • .... •• 

~~-~ ftlhhğmıı .... Ben .. 
~ ......... _ .. 
yadaki jmanlanD - •nu- . 
~~ .... ya• ,aftl t*l
lip, k6Jlere, ka11M,. uz~ 
Jam, .lluid, Jllda ...... ~ 

Bun': diyecek yoktur. iaınız 
iman, içiçe ilci varlık df ye tam. 
~-Biri, işte fU yukarda ~yle. 
difim madde insandır, ki bir da. 
~ kuvvetli g6vdenin &fır çökU
, ... &JUnde bütiYöp yerlere aeri. 
li!. iç adam, ruh insan lae, hiç 
'bir aililıla yaraJanamaz. Hiç bir 
kuvvet, ona zincir VUl'IUIUIZ. 

tç adamı, nıh ineanı ancak 
kendi gönlH tefesOlıUnil bozar 
Böyle bir tefeımühe uğramam~ 
varlıklarm hurin dilftttkleri yer. 
den, ya.mı daha dinç ve daha 
~lam kalkmalan, bOttın tarih. 
terin l&hit otduiu bir alm Ylll· 
alır. 

BntUn meee'e, maifQplann bu 
vaaıflarmı kaJt>etmemelerinde 
dOfümlenir. 

Yunanlılar, altı ay sUren mu. 
htrebede, ltaıyanlara karşı, kah. 
ramanc;a çarpJltdar. Bu yedi 

Alman, tabiyesi, Alman laı
manduı, Alman harp nıakinm. 
şilpheeiz, ayn ayn birer lnymet. 
tir. ,,Faht "Termopir de, "Olim.. 
pos da UJ<orent" de bir m1*a
vemet kuvveti idi. 

ilk gDnlerde, Alman hmna 
Ş8f!Yor, ytlrUyUş kollarmm IDıOia 
verdikleri yerler araınndald 
ni§)iğe akıl ercliremiYol'duk. p.. 

''Girit'' ten gelen tebllt 
llllTlll G&btarlamıı da bu 
ptirmit oldu. Şimdi ~ 
ruz. ki Epir ordusu, eo1 eenalı 
Jatalan vtlcutJarmdan e9ftl -.L 

lanm hedef tutan bir hl' ·
utramı.tar. Halbuki titre&ea tUtJa. 
retler w yılmaz nJ1ı1ar1a ~ 
da bir TennOJ>il muci1J88i de da. 
ha yarattlabillrdl. Ne Y'Ulk 1d 
oralarda "fitne" bir kenıt ~ 
muzaffer oldu. mert eiWılar llir 
kere dalıa ~adı. 

Baklot 8GAa GBUJhf 

IG ONDEN GONE I 

Saheser mi. 
Birer eser mi ? 

Y ENl edebiyat mwleleri. 
Din tekrar ean•ınclJiı 

görWUyor .•• Bu, ne dmıektir 
bilir misiniz? Birkaç delikan.. 
lmm dalı&, aerm&JSini artaya 
koyması ve birk&A; orta J&elı 
veya · geçkin kilant«un. bu 
~-=rı ,., ..... 

1"Bt•kika 1'lfti bir tUr ...,._ 
dllmelli, madluat 11-nlnln bL 
yUkHl ldlçllldil bOtOn kalan tu
t.arlan için. feyiı.li bir mevm 
kaynatı tefkil eder... Atıbr, 
tutalur: karplqlı ft!l'llemiJe. 
cek cerbeııeli ifadelerle bir ta. 
lam tenkitler yaJ)lhr. 

Beriki taraf ... bG8b8tOıı 
heyecanlanır. Ne ctiJeceıinl .... 
tmr; tutar birkaç titr daha Yirmi yıl evvelki Vakı·ı 
~; pfyua aDak bullak olur. 11 

Şu hAditıelere eiddl bir ~ 
atdacak oluna, anlqrhr ld, tu· 

- JDvet. &mlor ile Sing Sıng. 
BU, onlar gitmediler .. Onlar git. 
meden ben nasıl -u..a.:r · Jlinft>UUJJ'llll. 

Kri8tin bu eösleri Adeta titre
,... 86ylemifti. Jak yalvardı: 

- Kı18tin, ne olur, bana her 
l9Yi anlat. •• Biç bir I!)' anlunL 
JWUID. 

Dedi •• 1l'ab.t pno im bu ll&ıle. 
ftt omuz ailktlve ondan aonra, 
.na J n yolmıue gilJl harebt 
etmiye baeladr. 

Bmıun berine Krietin bulun. 
duklan l&londaıı ~ beeka. 
ıenil bir odaya geçti. jak da ni
p.nlıunı takip etti. Fakat hiç 
bir l8Y eornıuyor, bir eey aöyle. 
mbudu, Bu şekilde ptonun ze. 
... katındaki odaların bi1yUk 
bir kwnmı beraber dolqtılar •. 
Şato aaok.i terkedilmif gibi bom 
bot görilnilyoıdu. BiltUn hizmet. 
klrlar bu gibi meruimlerden 
...._ Adet oldufu tilıere kendi 
kaeeJerine alnmifler, dua etmek
le meegu)dtller ••• 

Jllda Kristiıı amlarm eeran.. 

7.5.1941 
&U AJeM ıt.11 A .... ........ 
1.11 llaftf ........ 
l.fll:Ya.... 

11.11 ..... 
llaftf pdq 

" t8rldUl9 
ıuo AJıı• 

Ullerlerl 
11.15 Şarkı .... 

tertcmer 
l&.11 ...,. ..... ........ 
ıa.•K~ 

.., .. .,.. 
il.ti ... ... .... 
1Ulh911 ..... 
au...,. 

p ... 
..... P' •• ......... .. , .. 
IUIKıa ı u 
ti.il .... ... ........ .. ........ . l1M.., .. . 

Dl taeıJan büytlk ve eski sistem 
Mpmnfe odalan geçtiler. Bu o. 
dalann hepei fevkallde smette llUlıelerf ._. deal 
döpnmio, fakat belki pancurlan 11.u QoMak .. u ıl.'3 1'9._. 
aylardanberi açılmadJiı için kili ----- --- -.....; 
kokusuna~. 

il.il Dit polttlb 
Jıııu h 1 

il.il ..... 

KriBt1n muttaml ilerliyordu. 
Liae bitirme imtihanlan 

Lise blttrme fmtlbanlan bolla 
tamım'anacaktrr. Bitirme lmt0 an 
Jannda muvaffak olaD taletlller 
ll&n fldllerek, aym dokmımtm 111-
banm olgunluk im~....._ 
catlardır. 

Ni1ıa19t dar bir aotaya geldDer. 
~ im buradan Adeta tm.ıarca.. 
mıa peti ve artık mermer m· 
eunaldan. korlruhıklan Jmllllf 
olan R9lİI ~yuta. 
11'8 ....... ,. ...... Jak ... -------- -

VAKIT'A 
ABONE 

OWrtUZ 

ı.mn .... klalk eaıfadan ba 
bdmo llratle .....,,,. bir tllrtG ......... 

(DelJoMt wi) 
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(BM tat-ofı t incldı > 
- çaDlt1l J8lnız değDJZ. Bu mnza.. 

kaed3 l!tiylenen ~ aözıı ~n 
tı3;fkal.ın da mnreııttur. MyUyeeek 
ı:ok pyterl mvu. Fakat buD1an m· 

moc!nn1 oblrak seytlyl!1nfyeceğtm. 

~ ~atımı dli~anıı hiç bir aa
ri!tıe Ianli~·etınde yardım etmıycec!t 

JekUde yapmak meeburlyctlndcytm. 

Kahraman Yunanista· 
nın kazandığı zaferler 
Mllt klben Şubatın ilk günlerini 

ve bütdımete flkbabar btdayetlzıöc AJ.. 
ıcıan kampanyasının pttı.nı gibi R'~· 
n D V4%fyeU hatrl"latan DA%lr ~erl· 

'lene yte devam ctm~Ur: 

- O sırada Almanların R.oınanya· 
da bllyQk mlkdarda ukert mevcuttu 
ve Buıprtstana nUt\ız b8.§lamlf bu· 
ıumıyorOU. &.ıl r ha.va meydtınlan

na AJman .ıvtlleri ycrlc§tyordu ve 
ııedefin merhale merhale B41k4nlan 
l!tll& etmek, Bulganatanda yerleşerek 
\"ugoslııvyayr çevirmek, Yunamataıu 
boyun4;ıruk altına almak. Türkiyeyi 
hareke&ma bale koym&k ve bir tek m. 
llh atmadan kazallılacak olan bu va
ziyet lftyesJndo emin fi•lerden bare· 
ket ederek Akdeniz.deki vazlycUmlzc 
uu '11ırboyt indirmek olduğ\IDU s:ırih 
Mı' surette g"ISrtlyordllk. Bu pıAııda 
pek &ftlcU olarnk lldncl btr pye •&P 
dJ kl o da Arn&vuttukta pek tyl bir 
'n.%1ye.W> bUlunmıyaıı ltalyan mUtte
flkl yardmldıı bulunm&ktı. Hlt.leT 
o saman tta.ıyıınıann !yt blnıkkller 
k&)'d tmekte ol4uğunu .Oyltlyot', ltaL 
yanlan Yunanıat.aııı sayı:fl4tmış oıs. 
tund&n douıyı tebnk ediyor. 

T milyonu zo.yıflatnn 46 milyon.. 
Her hangi bir mUtteflke bundan daha 
hakaretamiz bir taıim tarzedcmczclluı 
<Alkışlar). Arnawtıuk harbi hakkın
da bt%lm mUtaleamtt ~dur ki, bu ka· 
dar çok inb.Ul bu kadar as aak re llic; 
bir uman bu kadar çok uir ve mal· 
zeme vermemlştlr. (Alkışlar). 

Bingazi harekab ve 
Yunanistana yardım 
ŞlmtU kuvveUerlmizJ.n Blngazi,e 

girdikleri 8 Şubata denUyorum. Bu 
bize kıymetli kA.rlar getiren parlak 
bir harek t olmuttıar. Bu Ueri hareke
tinin istilzam ettigt yülutok gayretten 
eonra urekAta l§tir&k eden zırhlı ıu... 
tatann latirah le Tiı topl&Dmala lhU
yaç!nn va.rdı. Bu kıtalar& da zırhlı 

arabalardan bir çoğu ynlıus J ay .IÖ· 

ren mUtemadt bir ileri hareketine l;ı· 
tlrlık l!tmlş değfi, daha çok evvelln
denberl hiç i.stinıJıat etmeden mulıa· 
rcbclere l§tlrAk etmi§lcrdl. 

Bunıı binaen Uorl hareketıne Sttblı 
arabalarla Blngaziden Trabl'l&g&rb:ı 
kadar dfml?D hlo bir suretle mevzuu.. 
bahsolamazdı. ilk plln Tebnık'Uıı 

zaptından 80Dta durnrak Karı> ccnalu
mm o1"8d& tcsl.s etmek ldL Fakat mu 
va!tıt1<17cUmiB o kadar parlak ve düş 
marun b<ızgunluğu o kadar bllyilk ol
du ki, yeni n parlak bir ileri bare· 
ketlnlo sllnı.Uc ~ş&nlmuma kanır 
veril&. B1ngulde tevakkuf lç\n diğer 
bir ceb<.!p de Blngıızi Jlmanmm kulla• 
ııtlmaz bir halde bulunması Te uılahı· 
nm • mana muhtaç bUlunması !dl. 
Her ycnl Jlerl lıattket t.çin Da olarak 
kullanıJmuı ic.abeden kUçlllt Tobruk 
limanı iyi olmakla bere.her mahdut 
oZdutUndan bcı.flıca t:ısatım.ns :yin Nll 
neıta .. ı olarak kalmakta ldL 

8 Şubat tarlhtııd• TUuJı tıtlkQme
tınlJı btr Alman tecaTUsUDe kup mu. 
kaftmet etmek azmlııi teylt eden no
tua trıgWz bOkOıneUDe gelnıtfUr. 
CJJkl§lu). Bu :nota ne gtbl bir yardr 
mm bulunablleceği 'Ye btınu hangi 
(l&ltlar dahlllndo yap&blleceltmbd ao
nıJ'Ol'dM.. Y\ID&D bQlrl\metlnln bu ıur 
taea blr imdada dant dellldl. <Allaf
Ju). Yunanı.stanm ,,utyeu hakkında 
bir beyanat idi, YU!yeUmlzl bildir. 
mekllğimls için yapılan bir talep ldL 
Bu 19"llt altmda, hllkQmet evvelce 
almll old\lfu karan. yani çölde BlD
guldeld Derleyi,t durdurmak karan· 
• tatbik etmlf ve Yun.anistan& gOn
dıerllecek kuneUerl b&Ztrlamt1br. Bu 
bra1' lltlkmO.et ve baflıc& müpvlrle· 
ri tarafmdan "l'Vllml§tlr. Ymıanl.atana 
)'Udmlda bulunduğumuz takdirde, bu 
yardımm bQyilk ıınra.tıe oıması" tat 
bik ediltıbıUmiJ olmam eızemdl. 

Yugoala.,anm vaziyeti. Tnrklyeye 
pllDlannus bakkmda maıamat 'fV11-
mal. ınzumu Te .ın gibi blrÇek me
.ıeıer ml\Jıanre edilmen ldL HUktl

met e1l t.abeW ~birtll doğrudan 
doğnlya mllzake~ıere tefeb'blla et· 
mck ottLCağmı anlamış 'ft bu ...azl!eyi 
tmparatorlult genel kunnay ba§k&Aı 
iki ban& tevdi ebiıijttr. 

Ne arkadqlm, ne de ben ftZlfe
mısdıe tam bir JDuvatf&klyct beklcrııl· 
JQl'dUk. .Alman pllnlarmm çok Ucrle
ı:alf olduf\lftO biliyorduk. Fakat hlll 

da Gyle düfOJlil.J'OfUID Jd. bu t~ebbt\. 
sn J'*P~ takbihe lA)'lk olur-
duk. 

Türkiyeye yardım 
ıweleai 

Pransana g6lanesi 1!:zıerine 
Türkiyenin t.eçhm için olan ta. 
ahhüUerin ifası ve Yunanistana 

Edenin 
nutku 

verilen garantinin tatbiki mün
hasıran omu.Aaıı:mı:za yüklen. 
miştjr. Ka.hireye vardığımız za. 
man, Uç başkuma.ndaıu 1.<>ndra
dn. tasavvur ve derpiş ettiğimiz 
~iyasetle tamamen mutabık bul. 
duk. Bunların muharebeye gön.. 
derılecek kara krtalan teşkilini 
daha evvelden knrar~ ol. 
dtzklarım ve bunlarm tahşidi 
için hazırhkiarın yapılmakta bu. 
lunduğunu gördük. İmparator
luk gencl kurmay reisi, hariciye 
nazırı ve başl·nmıandanlar ara.. 
gmda anlaşmazlık mevcut ol. 
muş olduğu hakkında bazı iblL 
sane haberler yayılmamış ol.say
dı bunu burada söylemiyc lü. 
zum görmemim. Bu hırberlerde 
doğru olan bir kelime yoktur. 
(Alkışlar) Sirenaikte bıra.klla. 
cak kuvvetler her türltl tehdide 
karşı koymak için kafi addedil.. 
rniştir. 
Kısa bir müddet sonra hepi

miz At\naya gitmiye karar ver. 
dik. Hepimiz diyorum, fakat A. 
nıiral Cunningham'ı hariç tut. 
maklığmı lazım gelir. Zira Ami
ral o esnada kaçak düşmanla te. 
sadüfi bir randevuda karşılaş. 
:nıştır: Mataban meydan muha.. 
re besi. 

Elenler kralı ve Yunan başve
kili Yunanistanm İtalyan teca. 
vüzüne karşı yaptığı gtbi, Alman 
tecavüzüne karşı da mukavemet 
etmek azminde olduğunu derhal 
ve mlikerreren söylemielerdir. 
Hatt! Yunan başvekili Yunanis. 
tanın ancak kendi başına kaldı.. 
ğı takdirde dahi milli toprakları
nı mUdafaa edeceğini ilfi.ve et. 
miştir. (Alkışlar) . 

Yugoslavya ile anlaşa
mamanın sebepleri 
B. Eden müteakıben Yugos.. 

Javyadan bahsederek demiştir 
ki: 

Yugoelavyaya karşı bir A1. 
man taarruzuna mukavemet e
dileceği hakkında birçok temi. 
nat almışbk. Fakat bu kMi 00. 
ğildi. Lazım olan şey, bu taarruz 
vulrubulduğu takdirde ibuna. bir. 
likte karşı koymak için en iyi 
imkanlara malik bulunmak üze
re müşterek bir planmm mev. 
cut olmasıydı. Bunu elde et. 
mek için bUtUn gayretlerimizi 
sar!ettik. Fakat bu gayretler 
hükiımet darbesi vukubuJımcaya 
kadar akinı kalmıştır. Görüşme. 
leriınizıde, Y~av ordusunun 
scf erber edilmiş olduğu bize mü
teaddit vesilelerle ihsas edilmiş.. 
tir. Çok geç kalınmış ola.cağı 
hakkmda endişeler fihannda r.s. 
rar ettiğimiz zaman bire verilen 
ceva.p dainıa şu olmuştur: "Se. 
ferberliğimizi yapıyoıı.rı: ve en 
fena ihtimal dahilinde dahi ha
zırlığımız tam olacaktır." Haki.. 
ka.tte ise bu seferberlik klfi de
recede sUratle yapılmamış ve an.. 
cak hükQmet darbesinden sonra· 
dir ki yeni hükfimet ordulannı 
hazırlamak için hakiki ve seri 
bir gayret sa.rfetmişti~. Fakat o 
zaman da orduyu en 1yi a.rzuya 
rağmen seferber etmek ve kıta. 
lan bire müzaheret edobilecck. 
leri verde toplamak için çok geç 
kalnllnış bulunuyordu. 

Bu suretledir ki, Yuvoslavla. 
rm bu harpte de geçen harpteki 
kadar mi.i.keınmel olan bütiln kah 
ramanlrğa rağmen. Yugoslav or
dusu Manastır gediğine kadar 
cenubl Smbistandaki Alman i . 
le.rleyişlnc mani olamamıştır. 

Tahminlerde bulunmak belki 
faydalı değidir, fakat hükfunct 
darbesinden evveki hillrllınet de 
Yugoslavyanın hakiki menfaati. 
ni Simoviç kadar anlamış ol.say. 
dt bütün tanlı bambaşka olabile
cıekti. l3ununla beraber bu olup 
bitenlerden hiç biri YugQSlav 
milletinin aldığı kararm cesare. 
tini ldlçülteme7" Yugoslavya.ya 
istiklalini iade etmevi taahhUt 
ettik ve bu taahhüt ifa edilecek
tir. (Alk?şlar). 

Tiirkiye hakkındaki 
sözleri 

TtUk Dımct adamJArmm dUrilst 
dll!Jtlu~ ve ba ıı.evat.m rtırt:tycnlıı 

MJdmlyetlne karşı :f3pılacak her 
lıanp bir tehdlde veya TUrktycııin 

h k Ye menraa~rtne karşı ::P-J>1la.cak 
ber b&Dgt bir tecavllze karşı ııtddette 
mukavemet basuımncbkl ıızlmlcrl 

bead& eterin blr t.eA1r hnml etmiştlr. 

hgUWre ne ltfilDkm TUrk b&ricl 
.ıyıı.eettnln tc:mennı ~kll etmekte 
lıerd~ 11lc!nlunc!an eminim... 
Ed~n tngnterenın I•ak haldmıc!a 

TQrıdye tara!mdan yapılan tavassut 
teklifini kA bul fçtn oartıannm owılar 
olduğunu söylemiştir: . 

' ·.· ~~ 
" Irak~ Türldyenm 

tavassutu 
Eden bımdan soııra Irak mes&

leaine ı:eçmfş ve göyle d~: 
Ra§it Alinin ka.ııunu esnsiye mu.. 

halif olan harcheti Jrnndisinln da.
ha. evvel de iktidardan düşmeğe 
sebep olmuştu. Daha sonra iktı -
dar mcvkiini tekrar ele gcçlrdiği 
zaman, Britanya hükfımeü bu h!
disenin veya Irakta herlıangi ~ 
ğer bir hadisenin kendisini mua· 
hedcden mlitcvellit luı.k1armdan 
mahrum etmesi için hiç bir .sc.bep 
görmemiştir. 
Munhededen mütevellit bu haklan 
evvela kabul, fakat sonra reddet
miş olan Irak askeri şeflerinin 
hareketini hiç bir şey mazur gös
teremez. Büyük Brltanya Arap 
milletile ve her şeyden evvel ı. 
rakla olan muıımelele:rinde yfi%ü· 
nti kızartmıyacak bir maziye ma. 
liktir (Alkışlar). :Modem Irakm 
istlklAlini temin eden biziz, Ken
disine yardım eden ve her husus
ta. kendisine kar§t sözıınfi tutan bi
ziz. Vaziyetimizi dünyaya kal'ŞJ 
earlh bir surette izah nrzuswıda. .. 
ymı. 

Tavassut tekliflerinden dolayı 
Türk ve MJSn" htık6metıerine ~ 
minnettarız. Bu husustaki vaziyeti• 
miz şudur: 

llk şart Hnbbaniyedoki Irak ıu. 
talarmm geri çekilmeai vo Irak· 
taki Britanya kuvvetlerine laı.ı"§ı 
muhnsamatm tatili. Bu şart tahak
kuk ettirildiği ve bunun neticesi o
larak müttefik milletler arasında 
muhasamat tatil edildiğ zaman, 
Britanya hllkfuneti muahedelerdcn 
mütevellit olan ve her hal ve tak
dirde idamasine azmet:m.i.ş olduğa 
haklannm tatbik §Srllarmı müna• 
kaşııya. funfu:le buluna.cakt:Jr. 

Arab aleminin bilmesi 
lazım gelen hakikatler 

Eden 6unlan ilave etmiştir: 
HJUer ~geçen pazar gfhıkU nut. 

kunda Balka.nlarda n1Altalt bir se
yirci olduğunu söyledl Rejimi na-
kert kudrete ve gestaponun kud
retJnc dayanan bir seyirci. Blltiln 
Arap memleketleri GUJlU bilineli• 
dirler ki, milıver rejlm.lnln yakl8§' 
maaı kıskanç bir surette muhn.fa. 
za ettikleri ve blzimle ittifak ha.
lindc bugün emniyet altında bu • 
Iunan hürriyetlerinin sonu de.mck' 
tir. 

Eden nutkunu §U 66zlerlc ibiUr· 
m~t.iT: 

Nerede olUJ'Ba olsun ne Almanya 
ne de İtalya, bir kerecik olsun ta· 
ahhütlerine riayet etmemişlerdir. 
Tatbik ettikleri zecri tedbir kuv .. 
vettir. 

Birleşik Amerika bugün bi%e bir 
çok surette ve bir çok 83haJarda 
bilyUk yardımlarda. bulunmaktadır, 
Bu yardnnm Asya.da, Afrikada ve 
A vruP.adaki muharebo meydanla,. 
rma. gelmesi no kadar seri oluma 
harbin müddeti o ka.da.r kısa ol&
caktır. Bina.eruı.ley'h Birleşik Ame
riknnm Şapdenizin• gcmı gönder· 
me:k kararilo yaptığı muazuı.m ile
ri hamleyi memnwıiycUe karetlı • 
yorum. Birleşik Amerlkadan ala
bileceğimiz yardmı sayesinde Av
rupa milletleri için kendi arzula. -
rma göre sulh ve huzur içinde ve 
hali hazırda kfi.bus halini almUJ o
lan tcthişten nilıayet kurta.nlmış 
olarnk ya.'.}alD&k hakkını kıı.zan
mak imtiyazımız olacaktır. 

Haile Selasiye 
Beş sene sonra 

Adiaababaya girdi 
Ad baba, 6 (A.A.) - H&lqiatan 

tmpanıtoru Halle SclABly• Adlsa.ba. 
baya~Ur. 

Bir kadın kocasını 
6 yerinden vurdu 

Fatihte, Ifüseyin'bey mahalle.. 
sinde oturan Kemal ()'şenmea'in 
kansı Meliha, dün sabah koc::ısl 
evden ç:ıkarken kendisine: 

"- Kaç gündür eve metelik 
verdiğin yok. Bu, böyle devam e
demez!'' demiş ve kan koca bu 
yüzden §iddetli bir kavgaya baş. 
lamışlardır. 

Kavga sonunda ~ok sinirlenen 
Meliha, bir aralık lıırsma galebe 
edememiş ve bir bıçak ile !koca.. 
sının ürerine atrlmıştır. 

Kadın, kocası Kemal tJşenme.. 
zi altı yerinden yaralamış, adam 
baygın bir halde Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldınlmıştrr. 

Meliha, kanlı bıçağı ile yaka· 
lazım~. t.ahkikata 1haşlanmıştlr., 

mer·ka 
Senatosunda 
OemG~r t Se aförü.ı çok 

mühim nutku 

Japon donanmasi 
Amerika donanmumı 
arkadan çevirmek için 

fırsat bekliyor 
Va~gton. 6 (AA.) - Demokrat 

Scına.Uirlerdcn Claudo Pcpper bugQn 

Seruıtoda btlyWt Britanya Jclıindo ~ 
§iddet.ıl bir nutult söylcı:Wştir. 

Pepper dcnU:tfr ld: 
- Eirlqik AmerDauım çok l!iddet• 

11 blr hattı hareket lWhaz etmesi için 
%8.IDnD ceJml§t1r. 

Hatip, Ruzvcltin fevkalfı.de vo.z:iyct 
fi~ etmesini Te Avrupa, Asya "f'C M· 
rika mahreçleriniıı Amerika kıtumo. 
kat'ŞI ırıllmkUn bir taarruz için ltape... 
mağı derpiş eylemesini teklif "t'e bu. 
nun !çtn de birleşik Amerik&nm bO· 
yUk Br!tanya He birlikte Groenland'ı, 
lzıandayı ve diğer stratejik noktalan 
f§gal etmesini ta'VBfye eyı~Ur. 

Senatör Pepper aözleriııe §GyJe de

vam etml§Ur: 
Bunun diğer bir hedeft do Bt1,-tUt 

Britanya lçln deniz .J"OilarmI açık ~ 
mak ve muerm bu mevkileri l!!ga1 
fçin yapaaığı her ttlrlü te§ObbUsQ a· 
kim buukmaktır. 

~.Japon fllosunn kabuğunda 
hapis etmek için Blrl~ Amerika ve 
BQyük Brit&nya dmuınmalan a.raımı .. 
da irtibat teısislnl teklif ederim. Zira. 
.Japon <fonımmaamm bizi arkadan 

hançerlemek için fırsat bokledlğlDi 

İngiliz tayyarele
rinin akınları 

Londm, 6 (A.A.) - Kcrkezt Rhln 
mmtakamna 'ba gece yapılan hava a· 
kını hnkkmda ~en tebllğde 
ba.gtıca hede:t lttDıaz edilen lıfenhetm 
&ehrlDe pek çok yWaıek üıtll&k ., 
yangm bombtım atıldlğ'ı bildlrllmektc
dlr. Bu nkm emıasında Matn Nehrl 
üzerinde idi.in Franctort §dıriDe de 
htlcum ed1lm'3 "t'O gerek bumda geıelt 
Mr:ı'hellr.'da JIUl{;llllar '1ktrtx görlll· 

mtıştür. · ı J,:r. 
1 

Irak harbi 
Kahlrc 6 (A.A.) -İDf;illz uza.lcptt 

umumt kar&rg&hmm mlltemmlm bir 
Lebllğt: 

Ha.bb:ınlycde harekete rcçen lngniz 
piyadesinin bUtUn pazar gecesi mu. 
vaU&ldyetıe tetevvüç eden l<e.}itltt 
yaptığ'ı bUdlrilmektedir. 

Habbanlycdeld tngwz ha'VB. kuv. 
veUer! kampı fuılalı .surette trak 
topçlllll tarafından bombardıman e
dllml§tir. 

lngtıtere bornbardmıan ve aTCt tay 
yarelerinln mütemadi yaptıklan kql! 
uçuglan saye&ndo bu bombardıman 
mUe!Wt' olmamı§trl'. 

Beyrat, 6 (A.A.) - otl: 
1rak hUkQ.metiDln Almanya ile dip

lomatik mllııuebeUeri yeniden tesise 
karar verml§ olduğu söylt'nmektedlr. 

Ka.blrc, 6 (A.A.) - İrak vaziyetin

den bahseden askeri mahfiller Alman 
ta:yya\"9 veya .ııubaylıı.rmm lrak& ceı. 
mı, olduğun& dair emareler bulunma 
dığmI bildiriyorlar. Askeri .ıszctı, lrak 
hava. kuvvcUerinin 120 tayyareye ka. 
dıır vardığını Te bunlardan pek a.zmm 
modern olduğunu s8ylem~r. 

Rutba.da esir olan lngtlU: nakerleri 
sllAhsız üç d5rt subayla birkaç lstlb. 
kluıı asker ve ~cıı mUroklteptir. 

Yunan 
Başve 1r<ilinin 
Ada ordusuna 
emri yevmisi 

----;J 
Maliyede ·~~ 

ve nakille' f· 
,ı .... ~ ~~ 

.hikara. 6 cvaJ,jt.1 ~ıilf ~ ' 

sınıf 70 :lira. ~ :iP"'.,. ~ 
fetti§liğino llısaD. '?1~ ' 
kontrolör umum ~.:...~ 
t.rolörlüğüne 60 lira~ ..... dhiu;:;-. (AA.) -f.>se ajaııaı bu.. ~ 60 liralık ~ıl. 

.B&§vcldl w harbiye mzm Sudcros, komısyonu ~ ~ I 
bCltlbı Girld subay ve erlcrlııe hitaben yazi, 50 lira~..;;.~ ~~-. 
S§ağıd:ıld emrfyevmtyi ncşretml§Ur: kontrol memuı:-~l JtOl1_' f 

KudreW mnt.te.fik:lm1z İngiltere ne liralık Ankara ta':'-~ıı4.0 Jı; ~ 
l>lrl1kts yapmakta otdtığumua mtıca.. murh~~ Vebbı, ~~ 
deleyt daha iyi bir surette ııeTk ~ tanbul tahsil ~ ~ ~ ~ 
dal'e i(in, kral TC bfikOmeta. da vet, 35 liralık- zat ~~..4 
mn&enk ıutaıamma bir tek kutnAn. =. ~~~~ 
da aı~ komnamm ~tır. mümeyyizliğine .};.~~ ~ 
'l'Olllgeneral B.C. Fre.yberg. eda 30 liralık varidat u!ll '...I bu 
mtıttetık kuvfttıerl bqkamlmıdan1ığı ,.. 

dürlugu·· • •• ilrlnci :ın (.~ b,:""",l 
D& t&yhı edllml§tlr. Ik ~ ~ 

General Vreybcrgfn JmmandGSI al. Nuriye, 30 liral iıdürlfJil ~ 
tmd& d151p1ml1 olarak. vntaııa ve 1cra- kontrol ummn Dl :ı5 ~ ; . 
ıa ..... _, vultelcrlnb:l tec!akArlıll "'° yediğine Enver, lf> V:-J.;• bı 

-tr tevzii . ~~ ~ 
~=;ppmamz iÇlıı heplDJze hitap ~ ~ ~ ~.,, 

Uğinden -.r....-....4'a ~lV""' 
B:ı mUcadeledcn. Yunnn;stan ve ~ ,J 

d1lnyanm hllr mmet.ıerı. dıt~anıan.. ta.yin edildiler. _ ~ f-
mızm dUnyaya saldıkları cebir ve §ld. ll'stanbtıl tahsil~~ l 
det ve keyfi hareket etmelerinden Sa. ru Ali 'l':ra.b7.on ~ ~ 
tlhJA;.1laruu bekliyorlar. )ı[flleti Ye dürr-- nakit r,.2 
insaniyetin en yUksek idenllerinl ınn. mUd~ birind ._..ı~1 
dala& &8ll vazl!csl sizlere dlŞnllo Saim lSt.anbul tsP'""::· 
butunııyor. memurluğuna., ~ '-

Nestllerdenberi millt hnrrtyetiıı ram. tnlısiınt lkô.tbbi l~ 'J 
ekDmeZ pmpiyonluğunu yapını§ olan • ___ ._ __ 1;Ö"l ·_,.11,i!ılTı 

.. ......_._ ~m~t~r 
§ed G!rid balkının mQttclüt ........ r.... ğı:na. Çorum ~~ ~ 
tı mtnle beraberdir. Toika± tahsliat ~,.;;, ıı:".J 

Girldln 30!1 falmt gcçlbMs aed "fa. ra m:L1 mildürÜ ~~ .. Jlj 
zıtestnf göreceği bu haıpten. Yuna. 1eri ummn m~~,;; 
ıı1stan mm:atfcr Te btlyük olarak ÇS- .ı;.;.,.o . GD""" A 

mümeyyizli6 .:...'::' .sı .. h ·.~~ 
kacaktn'. avukatı Hamauıı-~ 

AUahm yardımı ile, §Ctt! ve va- hazine avulaıtl~ 
tanpervcrlıtln sizlere tahmil ettiği heyeti zat işleri.· ~~ 
vazifeyi görünU.. emal let' ~ 

Kuvvetimiztn temelini Te parolayı rü K ~# 
'11CU1D YııunJdar araamda ~ :!ıısym~ ~Of f 
muhadt:llet ve teaannt,, tqlı:ll etııiıı. ..., • ._-_.,'ıt, 

. ~~~ 
dalyanlar ispanya faşısl 

6 ada Dahili ... $Si 
işgal ettiler ......... ~:.::} 

Valant:mo Gala88& ıır',.. 

Boma, 6 (A.A.) - İtalyan ordu1an ~-~ ~~T· 'Jl~ ~ 
unıumı ıcararı;ruımm 335 ıuımara1ı ~ 6~-~/ •. 
tebliği: dootudnr. r J/ 

Ego denizlndo Amnrgos, Anan, loa. • ~ , 
Santorl&s, Naltaos Te Paroe ada1&nm İspanyol ra§lstıetf ~ 
IKal ettik. Bu ad:ı.lar, Slklad guru_ Bmibı. 8 (AA.) - ~ ,i 
puna mensup adalardandır. tarı Rlbentrop dllıl l!C~..i I'' 

Şarkı Atrikadıı Amb& • :AJadJl bulunmakta ~ _.:::--ııJ 
mmtakasmda dflpnanm Jataatm>rc §ef1 Satvadol: JWUW"'~ I 
tarafından tevkif edilmekte olan taz- .ı 

Ur. ır, 
yUd devam etmektedir. pt 

hıgUlzlerin Tobruk'un et:ratmdakl BerUn. 8 (AA.) .,.... ~ j 
çenbcri zorlamak için yapDUf olduk. akpm. luı.kıı ~,; /.1 
Jarı yeni bir le§ebbüste İtalyan ve yol faladj ~ ııc.ıl ~/ 
Alman kıtaatmm derhal mukabeleye lıferino §cretınc bir it& rt'.J 
gtrtpelerl tızertne akamete uğramq tıp etmiş ve bil ıtaJJUl ~ 1 
dU§man ağır zayiata ~. rtno rtyaaettndeld ~? 

zıılarlle !.ııpe.nya.nın 
Sollum oephe.siııde dUşmanm tank ç1st ve bir çok Alırııı11 

alanlan p0akürt1llmllştilr. Zil' bulunmU§t.Ur. ~ 'b;t 
ttaıyan ve Almıın bava ftloıan, 

1 
______ _. ~1~ 

mUtea.'.ldit defalar Tobruk'dald mev. S 
zilerl ve Tobnık Unınnmı bombıı.rdı. • t b 1 ha"'r 
man c.ım~ıerdir. Tonajı yüksek bir IS an 'U .1· tı'"~ 
gemiye isabet vak! OJmll§tur. ye ili' 

IXlşınruı, Slrenalk'in ba%ı noktalan lsr cemı ;•:ı~ 
Qlıeı1nde h&va akmlan yn,~tır. af"'~ 

mühim kar /. Sollumda kum 
fırtınası başladı -k~~;A ~~ ~rmuştur. Gel~~ ~tı 
Kahire, 6 (A.A .) - 1ngiliz rekgöre~~ .. ~~~1 ~ 

orta şark wnumi karargfilınu:n o-.,,.-.... ,j) 
tebliği: . . . . Askere giden er" p~ 

Ha'bbaniye bölgesınde, hıgilız ne daktilo m~'. ~ Oı 
kyyareleyi ~faaliyetlerine de. işlerde ~~ ~ııı~J. 
vam etmişlerdir. ~ t.op- , lar için aynca lb!t ~ f 1 
çu ateşi fasılalı ve ~ ol. cak ve 8İIIldidcn : ~ 

Kabire, 6 (A.A.) - Mısır tıa,,... muştur. Basra bölgesinde 6ükO- fa:brika, ti~e ~~ 
kili dUD ak§am beyanatta bulun.. net .beroevaındll'. -& mücsscsclerdc: A. 

Libya.da: • . _.:ıı:ı--...:~ .. ır. 
m '" czcnmıe demiftir ki: Tobrukta vaziyette hiç bir de.. mın ~ .. 

lnı.k malaLmlan bilhaaaa bu nazik ğişikiik yoktur. Solium bölgesin- Yardım ~..o A 
~" tçtndc kendilerine dtl§en ağır de, ~ bir kmn fırtırosı ka. nı zamanda lbı_r ıtıı~~ ~ 
mesuliyeti fllphesls ldrfik 4Klceekler- iht yarı;.ır 
dlr. Samlm1 surette Qmldimlz. w ta. ra ve han. ~n faa. hastalara. ı ~ 
ratm. bugtinktl anlR§mazhkta, hak. liyetini ciddi su.rette zorlaşt.xr. ca.ktır. ~~et' 
ta sulhu w sUldllıu yeıüdm tes1a e.. mıştn'. Cemiyet, ' 

u~~•~...: Dess. ie. 'nin şi- askere ....;Aen ve ·~'."...dY~ dccek mllaalt bb" hal suretine varacak ... ~..........,_.. s- )llJV"(j(ı 

ınrı " harbin dlln)'tUIJD bu parçam.. malindekı kuvvetlerımız tara- 11Şt1n 9QCUkl~~. cıc. 
...... dır fmdan Ambaalagi etrafmdaki rmdırrlması ~..+A ~ 

na yayıJmıyac<>o4 • İtalyan mevziinin gerisinde yeni nuştır. Bu h~u;:ı~c~"I:/, 
nayrut, e (A.A.) - D.N.B. Ajamıı teraJdriler elde edilmiştir. Ne.. zere çocukları ~lJ 

blldiriyor: ~li'dcn ireniyen kıta.arımı. z, A- cuk esir.geme k~ ....ı~f 
Irak baakumandanlığı Irak :ıataın. dolaya hakim bir mevzii tutmak· !erinin ve -~ ~ 

rma. ~klan y<!l1llemek lmkAneu:hğı ta olan ktrrrelli bir düşman te. iştirn:kiyle ~· <Si",J 
scl:ıebi,yle mUhtmmatıannı lmı.f etmı> şıekkülünü ağrr zayiat verdirerek- 11 de bir toı\lAf1 ,/!A, 
mcleri için cmtr "t"c:rm1fttr. ta.rdetmişlerdir. ;t 9 30 dt':;.ıtı•. 

Loodra, O (A.A.) - 1nılt vuı,_. Diğer böln'"elerde, ileri hrudr.. Yıne eaaı ' t;nJııııı°~ 
t • • de -•-~....ıı· ta'bakicl ve ilsS .~.=_,.jıJ',"H 

Unden bahseden Taymla diyot' ki: ııruz vam =-~LCUlr. :znm~ jbti~~ ~ 

"Ra,It Atıntn Alman yardJ:mmı ' :=;;:=:=:====~=:;;~j ve wnumt ~~~~ 
tedlğino dalr ha berter teeyyOt ~tmed!- 7 kişilik bir fttOiU!l 
ğl g1bl Alman bava kuneUertnın &ı. VAKIT'A ~~.;_-ntı ) ... 1J. 
rtyeden tralta geçtiği de teeyyOCI et.. • 13 de birer topı~·- '"' 
mcmlştir. Almaıuarm adamlarmı lk- 'ABONE Ya:rdmı ,renJcf 
tldara getirdikten eonra eskeı! ftJ'J. OW'NUZ riyat :kotu 'le ~~de 
yetin inkt~ııtmı görmek aı'ZWAl!lda ol do ,,.._,. -~n P ~ 

vu.1.ua. :-n-:.,,_,.A1'1", 
duklo.n Berllnden haber alrnm~tu:... l~ ~,,_:y.ı. .. 
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1 Trakya eski eser eri 
sev~nler kurLJmu 

_ Ba§ tarafı diinlcii sayım~~ 
B' gün evde yalnızken ~,. 

b' ~ahtar uydurup dolabı aç
tıır Ve bu eski matahın .. sımnı 
~di. Zaten bundan şuphe c. 
di ordu Ji'akat babasının .'l?u. 
k~ kağıt parası olnbilcccgtm 

h
. d". annıemişti. J)cmek me· 
ıç uş........ · 1 .. ey bu 

sut oıma.sına rna.nı o an ., 
paralardı? w • • Babası zcngiıı oldugu ıçın 
Necla ile evlenn1esjne razı ~L 
... . rd Bayan Mehpare c. 
muvo u. · ru oldu
babasının paralı bır a;:;; Ncc 
ğuna ernın bulunmasa. ~. .. -
layı kendisine vcnrıiyccegı §~k: 
h 

,_,:ı·' Halbuki Necla. her ı ı 
esu.uı · . . 1 •lenmc 

şekilde de kendısıy .e. e' e ·n-
• e hazırdı: Onun ı~ın. z ngı 
g f k. olmasının bıç ehem
veya a ır ıctor Seyfi o. 
ıniveti yoktu. Do. ·1iydi. 
nun için ancak bır. sc';~a ku
Kendisiyle .mesut . ~1.r 'ı 
rabileceği bır scYg.ılı. ··ddet do 

Bu hülyalarla bır mu -

l b n öntinde kaldıktan sonı:ı· 
a ı ~ bırn.ktJ 'o 
her şeyi ol~~ıgu.Jc~litJedi. 
kapıyı eskısı ~1 ,,1 

•• .. acçtiktell 
Aradan birkaç gun " Cc al 

Bavan .Mehpare m 
sonra, J k dükkanımı 
Topacın koltu çu • 

geldi. Çiftli_ğlndc otu;.ın yanar 
. ·n bazt cskı eşyn; ~ -

malar .ıçı . d d. Çok sinırınc 
mak nıyetin. ey ı.d .. kk"nda yok 
dokunan antikacı ll: a . şti 
t 

DAklcnıeyi rercıh et.mı · 
u. J:;><j sabahları 

Bav Cemal Topaç. w l _ _..,.,_ 
. • t . oglu 1i,i;>"" 

diikkanda o uruı · d 
d .. · cc dışa.l'l n. 

nede stajd:ı.n onun · Sev 
ki i~le~ini takibe g-idcr ve v • 

fi ·i orada bırakırdt . Ç'fl 
Bayan içeri airince: -. ıd -

"' · · bır o
Jikteki yanaşmalar ıcın 

Serıehk kongres-ni yaptı 

lap, bir masa bir~aç tane d~ 
iskemle almak istıyorum.: Dcdı. 

Seyfi yukarıda oldugundan 
annesi kendisini karşıladı: 

_ Buyurun... Hangisini be. 
• • 1 

yenırsenız . .. 
_ tstediğim gibi bir şey 

vok ! Deyince kndm: . 
· _ Yukarıda eski bır dolabı-
mız var. Burada yer ol~aelı#ı 
için indirmedik. !sterscnız bır 
kere ona da bakın! . 

Diyerek, Bayan :\fohparcyı 
yukaı·ı cıkardı. Oğlunu da ça. 
ğırarak ~ dükk~a göz kulak ol
masını söyledı. Kocasının gel. 
mesinden korkuyordu. 

Seyfi. annesinin dolabı ~t
mak istediğini görünce hıç 
renk vcnııedi. Bayan Meh~rc 
dolabı beğendi ve on beş. hra 
verip satın aldı. DE.'rhal bır ~a. 
mal getirterek evine naklettır-

di. . d 
Seyfinin anncsı sevmem en 

yerinde duramıyordu. Hem ka. 
dının çok kibar ve hiC' pazarlık 
etmiycn bir kadın olması v hoşu
na gitmiş, hem de bu ugu~uz 
addettiği dolaptan kurt.uldugu. 
na memnun olmuştu. Seyfi de,' 
annesinin, müstakbel kayınval· 
desinden hoşlanmıs almasına 
sevinmişti. .Akşam antikacı c. 
vine ~elince kansı: 

- Dolabı sattım. Hem de on 
beı:ı liraya! 

Diye söze başlaymc:l, adanı 
yıldırımla vı.rulmuşa döndü: 

- Ne? Kime sattın? 
- Bayan Mehpareye! 
Kocası c1cli gibi sa--larını yol

mağa başladı. Karısına söyli. 
vecek halde değildi. Hemen E;O-

luğu Bayan Mchpaıcniıı cvmde 
aldı: 

- Dolabı gcıı ıstiyorum. Do. 
labmu istiyorum! Anladınız 
mı? 

- ~iz aklınızı mı kaçırdınız? 
Ben onu parayla satın aldım. 

- Paranızı geri vereceğim. 
1 ki mislini, üç mislini vereyim: 
Bu bir hatıraydı .. bana .. 

Kadın: 
- Eodadınızdan kalmaydt d~

~ıl mi? diye alay etti. 
- H:ıyır ... F'akat. .. 
Başka söz söyliyemcdi. He. 

men şapkasını başına geçirerek 
karakola koştu. Her ne paha
sına olursa olsun, dolahı geri 
almak istiyordu. Sebebini ko. 
miserc anlattı. • 

Komiser: -: Ben dodiğinizı 
yapamam. Dolabı geri alamam. 
Yalnız hepinizin önünde gizli 
keıpıyı açıp parayı alır ve si7.e 
teslim edebilirim. O bayan bu
na mani olamaz. 

Ve Bayan Mehpare bwıa mn. 
ni olmadı. Faka tdolap çiftliğe 
ğöndcrilmişti. Oraya gidip do
labı araştırabilccclderini söyle _ 
di. 

Ertesi gün, komiser, iki polis, 
Cemal Topaç, karısı ve oğlu 
iki otomobile binip çiftliğin 
yolunu tuttular. Komiseri gören 
civar halkı da ciftliğin kapısına 
toplanmıştı. Batta antikac:mu:ı 
komşularından bazıları da netı
oeyi çok merak ettiklerinden 
bir otomabile atlayıp Büyükçek 
mcceye kadar gelmişlerdi. 

Haber mahalleye yayılmış, 
köylüler de işin iç yüzünü öğ. 
renmişlf"rdi. Fakat hiç kimse 

lrai/ta Emev~f ihti l§.li 
nası l olmuştu? 

Akabe Atlas o:~yanusu 
önünde şöyle bağırmıştı 

Ey kadiri mutlak bu deniz olmasaydı düs
manları kahretmek için daha çok uzak

lara gi decektim 

onun yirmı bın lırulık adam ola
cağına inanmıyordu! - Demek 
hep fakirler1n sırtmdan zengın 
olmuş! diyorlardı. 

Zavallı adamı sımdi başka 
bir dert almıfltı: Parayı artık 
evde saklama.:mıa imkan yoktu. 
Yanılıp kendisini öldUrürler ve· 
yahut evde yokken soyup soğa· 
no cevirirlcrdi. Hattfı o gün 
yalnız başına eve döncmewi .. 
J\'.omisede polisl<'rin kendisini 
evine kadnr götürmesini rica c· 
dC'rektı. Sonra da paralarımı. 
bankaya yatıracaj!ım. Arlık baş 
ka çare kalmıyordu. 
Bunları hep otomobilde aider 

ken aklından geçirmiş olan Cc. 
mal Topac, ciftliğc geldijn za
man ilk olarak kt>ndisi aşağı in_ 
di. Az kalsm yere yuvarlanıyor
du!. Peşlerine ts kılan köylUler _ 
le beraber. ciftliğe daldılar. 
Komiser. polisler. antikacı ile 
karısı ve oğlu tf"k knth köy e
vinden içeri girdiklcrı znmnn 
Cemal Topaç henüz sofada du. 
ran dolaba atıldı Nerencvse 
kucaklıyacaktı ! . · 

Komiser, çiftlik kahyasından 
anahtan istedi ve dolabı açtı. 
Giır.li kapı kapalıydı. Onu na aç
tı. 1,çinde eski defterler, kağrt _ 
lar, senetler vardı. Fa.kat para 
namına bir şey yoktu. Para 
kutusunun yerinde yeller esiyor
du. 

- Burada para }ok! 
Deyince, antikacı ölü gibi sa. 

rardı. Sonra ktzardr: 
- İmkanı yok! Diyerek bir 

kere de kendisi dolabı altüst 
etti. Nihayet: 

(Sonu yamı) 

bir zaman ahfadının idaresınde 
kaldı." 

Muaviye, zamanında Ara.his. 
tann büyUk iyilikler yaptı. AlJi
rctler arasındaki ihtilafları hal. 
!etti. Dahili isya.nlann önünü al
dı. Kumandan Akabe. Atlas de. 
nizi kıyılarına kadar dayandı. 
Bu kumandan deniz kenarına 
geldiği zaman atını dalgalara 
doğru sür<lü. Ellerini havaya kal. 
clırarak: 

- Ey kadin mutlak... dedi. 
Bu deniz olmasaydı şanuu yay. 
ınak ve düşmanlarını kahretmek 
icin daha çok uzaklara gidecek
tim. 
EınevHcrm bu .muvaffakıyet. 

leri de bir giln nihayet buldu. 
Son hükümdar Mervan 120 ıbin
dcn fazla askerle Zab'a doğru 
ilerliyordu . 

. Burada .Aıbbasilerle kat'§ılaşt.ı. 
Bı1.zat Mervanın kumandası al. 
tında yapılan ilk hücum. Aibba
sil<'ri ~cık geriletti. Fakat Ab. 
basilerın mukabil hücumları 
knn:ıı durulmaz bir deh~et uyan'.. 
dırdı. Kargaşalık esnasında Mer. 
vanın atı Scvisin elinden kurtu
larnk knc.tı. Asker, halüenin öl. 
d~~nü sanarak dağıldı. Gerice_ 
kılmıye ba!iladı. 

O<: ny sonra Emeviler sarayı. 
nın i.izerinde Abbasilerın siyah 
sancakları dalgalanıyordu. 

NlY AZ/ AHME7 

Kadın ayakkabıları 
neden çürük? 

Fiyat murakabe bürosuna, ka. 
dm ayakknhılannm çüriiklüğü 
etrafında sikayetler vaki olmuş.. 
tur. Büroya, bu iddiayı tetkik 
etmek üzere bazı nümuneler ge. 
tirilmişti.r. 

Büro. meselevı kunduracılar 
cemiyetinden sÖrmuştur. Cemı
yct verdiği cevaptn, bunun iŞ('İ. 
lik hatnsından zi}•ade keçi podu. 
stictlcrinin bozuk olmasından i. 
leri geldiğini bildirmL<rt.ir. 

Fiyat murakabe komisyonu. 
hugünlcrde yapacağı bir ictima
da, btı mesc1cvi de görü~
tir. 

Yol inşaatı 
Küçukçekmcce - Florya aı-a· 

ı;ı şose yolu ile. Kiiçiikköy - Ali
bcykfiyU, Uavutp::ışa - Metris 
çiftliği arası yollarının inşam bil
miştir. Knğıtane - Ayaznğa yQl· 
lannın intıaatr da vakında bilc
CC'ktlı, 

~-

t şçilerin muayenesi 
BnlediyE'.1 sıhhnt i!'ıleri mUdUrlU

ğu bir ay zarfında 360 işçinin ~ıhbi 
nıtın~ cnr•sini vnpmrştır. 

Milli Piyango 
M lii Piyangonun altmcı tertip bt· 

rlncl f't>killşi buglln Ankaradn Sel"gl
cvınd• ynpıltıcnklır. Çeklllş 16,00 de 
bnşlayııcak ve 17.30 da nihayet bula 
caktır. Çekilişin bUtUn safah~tı Ser
glcvindc.n naklen Ankara radyosu va 
sıtosiylc ncşrolunaA::hktır. HUyük ik· 
ramlycı 20.000 ı•radır. Tevzi cdlle<:ek 
ikramiye yekl'.ınu 360.000 llraya hali~ 
olmnl<taclır. 

---<>---
Kadına sarkıntılık 

yapan hapse mahkum 
oldu 

DUn Sultannlunet d\'nrmdan gf' 
ç1:>n Hikml't adında bir kadın. Meh· 
m<'t isimli birisinin teeavürune ma
ruz kalmıı::, Mehmet kendisine laf 
altıktan baqka sıı.rkmtılık da f't

mlı;tir. 
Hıkmeun şikayeti üzerine ~ a . 

knlanan mUtccaviz UçüncU sulh ec
za mahkem~ine verilmiş. duruş . 
masr sonunda da ı av m\iddetle ha· 
pis ceUl5ına mn.hkfun edilmiştir. 

Beyoğlu Halk Sineması 
llu~n matine: (1) de, ı;ecıc: (8) dt>: 

1 - Çöl kız.ı Cemile ''Tilrkr.e,,. 
2 - Kam J >ell "A'\ıuıtur" 

3 - Kan Dll\ 'tl ı (Ko\·bo •). 

--0--

y eni Halk Opereti 
HALİDE PiŞKiN Bb1llde 

Yenı kadrolart,.le yaz ~ 
~1ryo1· 
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Boğaziçinin Anadolu sabili 
,, 

TUrlElye 

nasıl • 
ımar 

- Ba.~ tarafı dünkü sayıda -
9 - 1Uez.arlık: 

Mez.ulık yeri muvafıktır. Bahusus 
mcvkilnın gilzelliğl dolayısiyle bura
sının nıevcut ve ağaçlarının hüsnü 
muharazasına itina edilmesi ltizumlu 
görülınUştUr. 

10 - İskelenin Ust tarafında bu
lunan ve A harfiyle gösterilmi~ olan 
köşk ve mi.iştem.ilfı.tı boğazın manza .. 
rasmd•ln en güzel bir surette istifade 
cdcce.t bir mahal olması itibarile bu· 
rasınm hususiyetinin muhafaı.ası ve 
umum:ın menfaatine tahsisi esbabı· 
nm teminin muvafık olacağı kanaa
tindeyim. 

Beylerbeyi 
Bo~:ıziçinde Anadolu sahilinin gU· 

zt'.!I nezareti olan yamaçlnra malik 
mmtaKalarda..n birisidir. Poyraz rüz. 
gA.rım hf\k!.ndir. 958 nüfuslu bir köy 
olan Burhaniye Beyterbeyinin bir ma• 
hailesi hUkmlinde diğer mahl\ll,•1t'r\!) 
birlikte kasabanın mecmu niH•ı'>U 

3~55 dlr. Üsküdar • Beykoz yolu ile 
doğrudan doğruya üskUdara batı c:l
duğu gibi Tophanelioğlu ve Burhanı· 
ye mıihallesl yolu ile d eayrıca Kısxk!:ı 
scmtile irtibatı vardır. Çamlıca yolu 
vasıta.iıyle Suadlye, Caddeboııtanı 

semt'cnyle ayrıca bajtlanmı~tn-. \:Unw 
tıca yolundan ayrılan bir şub.! ile de 
ÇcngclköyUne mcrbuttur. B·ı yollar 
kasabar.m esas kanavasmı t.ıı.vin ve 
tesbit etmektedir. Yamaçlar. m<>yıl'.e

rir.in müsait olması h::ısebiylt• ınkişaf 
anhası olarak kabul ~-ı\'ıneıtc aııyan 

ve im-ır gi5rıltiğü zaro.:ı ı Eoğnziç!.nre 

iyi bir vaı;iyet ihdas edecek şekilde
dir. Knsabada iskeledeki birinci Ab.. 
dUlh ı:nit cami ve müştemilAtı. B~y
Jcrbe:Yi sarayr, Bostancıbaşı Abdı:llah 
ağa camii ve Bi7.anslılardan ;{!\lma 
bir ev harabesi ve İstavroz d 0 mlcn 
mesh.) mahalli gibi eski es•,rkrl de 
vardtr. Meyva bahçeleri nnzarı dil<ka. 
te alınacak bir durumdıı.:\u·. Bey1er
beyi sarayının mtiştemillitındJ.n olan 
fakat ,;a:}TI sıhhi bir halde ol.ır. binıı.
da. bul~man yer Küplice Vf\ Burhanlyd 
maha llelerindedlr. Üç sıntliI {l!mak 
Uzero l.lc ilk mektep vardır. Ktirılice 

ve Burhaniye mahatlelerindekı mek
tep blnalRı;t qurumlarmm gayri n.U
ı:ıait vPya kirada olmasınd:m t!ol::ıyı 

venld2n yapıllllllSI iktiza eder, nahlye 
merkezidir. Boğa.zlçlnln nlifusu mü 
tek:tsi! kasabalarından birisidir. 
Topoğra!ik vaziyetinin müsait ol• 

masm'l ra~en zamanında mahdut 
şerait altında kalması ve fazla irı'd

şıt! ed.>memesi malt vaziyetleri mii
eait oiRn şahsiyetlerin deniz kenarın
dıı malık oldukları saha gl'.!n!şliğinde 
devam etmek üzere bUtUn yamııçlara 
malik olmak arzu ve kaygusundan 
1lerl gelmiştir. ÇünkU herlrns ikame~ 
gı\hmın arkasında ve yüksek bir lrti• 
fada !l".lnei bir ailenin bulunmasına 

muvıı.fııkat etmemekte idi. tçtimııl ha
yattaki tchavvtilU bu mahzurları kal
dırdıı:\'1 gibi mUlk sahlplerlnin mali 
vaziyetinin müsaadesizliği de yamaç· 
larda bulunan çok kıymetli meyva 
bahçeierinin bugün tamamen denecek 
~rece jhmal edilmesine sebep olmuş. 
tur. tnk~af sahası tayin ve tc.cıbit c
dillrk~:ı bu mUtalealar gözönUnde tu
tulmuştur. 

1 - \ "ollar: 
a - Üsküdar • Beykoz yolu 
b - Çamlıca yolu 
c - Burhaniye yolu 
d - Tophaneli O.lu yolu 
e - Çamlrca yolundan ayrılan 

Çeng.?lköy yolu. 
gibi birisi ana yol diğer dördü de 
ikinci clerecede olmak Uze~ beş mü
him yolu mevcuttur. 

a - Üsküdar _ Beykoz yolunun is
kele yanında bulunan adanın bir mey. 
dan haline lfrağı kasabanın en ma• 
mur bir kısmını kaldıracağı gibi bu 
kadar va..qi bir meydana da ihtiyaç 
yoktur. Binaenaleyh evvelce meydan 
ve y~ll sa.ha olarak tesbit olunan a
da olduğu gibi ipka edilmiştir. Yal· 
nız iskele yanındaki meydanlııtın ve 
yolun tevali için bu adanın iskeleye 
nazır olım kısmınm elbet dükkA.nlan... 
nm !stimlf\k edilerek portikli bir ha. 
le konulması suretile buradaki meY" 
dan !ntiyacının temlnl imkA.n da.hilin
do gö~iılmUştilr. Yolun Beylerbeyi sa
rayı hlıasma isabet eden Tünel kıs.. 

mx oldağu gibi ipka edilecek seyrüse.. 
fer ihtiyacı arttığı zaman buna mu
vazi olmak ve aynı şeraiti ihtiva et
mek Ü7ere ikinci bir tünel daha. inşa 
olunRcaktır. 

b, c, d - Yolları kasabanın kuru
ıuşun:ı ha.kim olacak surette tesis et. 
miş olması hasebiyle istikametleri ip. 
ka edilmiş ve yalnız meyilli olan yer
leri arazinin müsaadesi nisbeUııde ıs
la.hı cihetine gidilmiştir. Bu yollara 
verilen ma.ktalar normaldir. 

c - Çamlıca yolundan ayrılarak 

Çengelk5yUne giden yol her ne kadar 
imar hı.:dudu harici il'le de Üsküdar • 
Beyko~ yolunda melhuz her hangi b!r 

arıza vukuunda scyrilseferin inkıtaa 
uğra:naması için ehemmiyetli görUl• 
müş VP. plA.nda gösterilmiştir. 

Buriıanlye yolunun Üsküdar • Bey
koz yolu ili'.! oıan irtibat noktası pel< 
karışık bir halde olmasından dolayı 

bu noktada bazı tadilM yapılarak bu 
yol olzans eserini karşılayacak haldo 
tesbit ve bu suretle bu mıntakaya lA
yık olrlı:~ tıırihi ehemmiyet de atfı::• 
dilmiştir. 

2 - tnkl~af saha~ı: 

İnkişaf sahası olarak bilhassa 
Çamlıca yolu ile Çeng-elköy arasında 
yamaç intihap ve bütün esasat ona 
göre. tanzim edilmiştir. Sarayın bah• 
çcsi'l~n ş!mal hududundan geçen Bcy
lerbt>yi - Topho.nclioğlu yolu üzerin
de de kısmi sahalar ilave edildiği gi
bi B•ırhaniyc nıııhallesi de lsh!m sa• 
hasına ııyrılaınıyncak şekilde olan a· 
rızalı krsmı ll'rk edilen sıhhi durum 
itibariyle daha iyi olan mahnilenln 
cenup tarafında ya.maş kabul edil
miştir. Bu surelle Burhaniye mahal-
11'.!Si r;eY.l'.!ncsl tı:ıtanbul He olan müna. 
sebetiııi K1sıl<lı Tramvay yolu ile te
min edeceği ~ibi Btiyilk Çıım!Ica ile 
de esaslı bir surette irtibatı temin o· 
dilmel{tedlr. 

S - Resmi Daire: 
Nahiye ml'.!rkezi olması itibnriylc 

idari bir merkez olan Beylerbeyinde
ki Hükuınc:t dniresi Bostancıbnşı Ab
dullah ağa camii arkasında nisbc~n 
harap bir bina buıunnıakt.adır. Bey. 
lerbcyi için en müsait vaziyeti olan 
ve saray müştemilatından olduğun

dan dolayı ve bu gün ilk mektep ola
rak kullanılan binanın tahsisi en mü
sait bir haldir. Önümtizdekl meyda
nın da Cumhuriyet meydanı haline 
ifra~r mtimkllndür. 

t - Çarşı nımtakasr: 

Bu~ıln tcl'.!ssüs etmiş bir haldr ol· 
duğundan aynen ipka t:!dilmlştir. Yal. 
nız ÜııkUdar • Beykoz yolu üzerine 
kasabanın birinci Abdülhamid Camii 
i1e Bostancıbaşı Abdullahağa cnmii 
arasın\\ lnhiear etmek şartile yaptla
cak binaların zemin katında tesisinde 
mahzur görUlmem!şlir. 

5 - Yl";il Sahalar: 
İskele ile civarındaki camiin etrafı, 

Abdull'ıh ağa eamiinin yanındaki ls· 
tavroz denilen ve büyük ağaçları ih
tiva eden saha ile inkişaf sahasında 
atiyen yapılacak bir küçük saha bu 
husus ıçin ayrılmıştır. 

Burhaniye mahallesinin inkişaf sa• 
hasının arkasındaki boş yerlerin kur
biyesi hasebiyle Kısıklıdaki Mlllet 
parkını bu mahalleye rapteden tul:\ni 
bir ye,u saha plA.nda tcsbit ed!lmiş· 
tir. Bn sahıt içinde bir yııya yolu in
şası suretile tenezztih yapmak isti· 
yenlere güzel bir zemln hazırlanmış 
olur. 

6 - Mrkt.>pler: 
Saray müştemila.tmdan olan bina 
içindeki ilk okul birer şiddetı! poyraz 
rUzgArlarına karşı olduğundan da 
gayrı sıhhi bir halde görülmtiştlü' 

Aynı zamanda halkın mtitekbif hü· 
tundu~ yerlerden de U7.ak olduğun 
dan gayri müsait görülmüş ve l:ı:ı:m~ 

ba için bir llk okul yeri tayın ve tes· 
bit edilmiştir. Bu yer yalnız iki bina 
hariç olmak üzere tamamen serbest,. 

tir. 
Ktiplliee ilk okulu ahşap v0 l..ılcbe

nin oyun yeri gayet dardır. Ml'VCUt 

cami .ıe birlikte bir manzume teşkil 
etmek Uzere sa.hası tevsi edilmiştir. 

Yenisinl.n yapılması tekarrür eylediği 
takdird~ matlüp şeklin verilmesi 
mUmkllr.dUr. Burhaniye İlk okulu r.u
gün kirada ve gayri mUsait bir mev• 
kidedi!". İlk okul yeri olarak mahal
lenin inkişaf sahasında. gösterilmiş
tir. Mektebin buraya yapılmasr ma .. 
hallenin atiyen alınası tasavvur olu· 
nan vaziyetin bir an evvel tahakku· 
kuna yardım edebilir. Aynı zamanda 
mektep önünde boş sahada münferid 
bir mahiyette olan bu mahallenin 
Cumhuriyet meydanı olarak k•ıllanı• 

labillr. Anadoluhisarmdan ıt:baren 

buraya kadar devam eden kasaba
larda ort..'l mektep mutasavver hıılde 

<la.hl bulunmadığından Beylerbeyi ke.· 
sabasmnda bir orta mektep tesisi lı\. 

zımdrr. Bu husus için de Üsküdar ve 
Beykoz yolu üzl'.!rinde ve Mısır Prens· 
!erinden müdevver olup elyevm Em
lak ve Eytam Bankası uhdesinde bu• 
lunan bUyiık bina tahsis edilmiş ve 
pl1!.n ÜZl'.!rinde işaret edilmiştir. 

7 - Spor &\haı;ı: 
Anaı:loluhiearından bu mevklıı ka

dar apor sahası olarak bir yer tahsis 
ecli1mediğinden ve burasının nüfus 

Bostancıbaşı camii civarında. ve el· 
yevm saba. olarak kullanılmakta olan 
mevki bu hususa. tahsis edilmiştir. 

Burada gençlerin bütün spor ihtiyaç.. 
ları temin olunacak mahiyettedir. 
Karşısında bulunan ve atiyen Nahiye 
merkez;! olarak kullanılması muta· 
savver olan yerde Saray müştemilll· 
tından olup Hamlacılar koğuşu namı 1 
altında anılan kısmın tahsisi mt.ina..
slpti'I'. 

R - l'lle:ıarlık: 

B':'ylerbcyindc birbiri.ne dar birer 
geçit ile bağlı ve Uç kısımdan mürek
kep b:iytik bir mezarlık vardrr. Mes· 
kün sahanın tamamen ittisallndedir. 
Binaenaleyh umumi hıfzıssıhha kanu .. 
nuna nazaran gayri sıhbldir. Aşağı 

ve orta mezarlıklar kuUamlmamakta r 

ve meskün sahaya en yakuı olan yu· 
karı mezarlrk ~ki KUplUce mahalle· 
ai içindt:!dir- kullanılmaktadrr. Gayri 
sıhhi olan bu vaziyetin izalesi Hızım• 
dır. Bunun için Çamlıca yolu üzeıinde 
ve Çamlıca _ Çengl"lköy yolunun Bey
lerbeyine ayrxlıın kısmı üzerinde yant 
Uç yol ağzından münııeip ve kanun\ 
bir mP.safedc olmak üzere yeniden bir 
meza-!ık ihdası ve bu::ı-Unkti mezarlı. 

ğın da olduğu gibi ağaçlan ile hUsnli 
muh!ı.fazası lazımdır. 

Bir kadın balkonda j Çocuk Esirgeme Kuru-
hava alırken mu İstanbul Me~kezinin 

. . . kongresı 
Muvazenesını kaybedıp Çocult E1>irgcme Kummu lı;;tanbııl 

sokağa düştü lUerkt•zinden: 
Vil§.yetimiz yıllık kongresi 24 Ma· 

Asmalı mesçitte .M1nare soka -
ğ'ında 151- numarada oturan Çek 
tebaasından Hcnnan kızı 30 yaşın
da Angiliki dün g<'c<' içmiş, kendi
sini bilemiyecck derecede sarhoş 
bir halde evine g!"lmiştir. Angili
ki saat 1 sıralarmda sarh~luk do
la.yrsile başı ağrıması üzerine bal
kona çıkarak hava almak istemi~, 
fakat muvazenesini kaybederek 
yere düşmli,,"!tiir. 

Sukut sonunda kadının iki ba -
cağı kırılmış, muhtAJif yerlerinden 
de yarnlana.rak Beyoğlu hastane -
sine kaldmlmıştır. 

Demir hurda deposunda 
yangın 

Galalada, Karaoğlan sokağında 
2·4 numaralı Danlı! Başoğlu'na ait 
demir hurda deposunda dün yan
gın çrkmL~. etrafa sirayet etme
den itfaiye tarafından söndürül -
müştür. 

Tahkikat sonunda yangının de · 
mir boruları boyamak üzere yakı
lan ateşten müteessir olan katran 
kazanlannın patlaması neticesinde 
çıktığı anlaşılmış, sebepleri hak -
kında takibata girişilmiştir. 

Tramvayda çanta 
çalan çocuk 

15 yaşında Mehmet adında bir 
r.;ocuk, dün Kabataşta bir tramva
ya binmiş vc yolculardan Nevzat 
adındaki kadının çantasını çalınış

trr. 
Yakalanarak ikinci asliye ceza 

mahkemesine verilen Mehmet 
tevkif olunmutilur. 

Palto hırsızı 9 ay 
yatacak 

Abdullah adında birisi, dün Gül
hane parkının arkasında Musta
fanm ahırından bir palto çalmış, 
yakalanarak üçüncü sulh ceza mah 
kemesince 9 ay hapse mahküm ve 
hemen tevkif olunmuştur. 

yıs 1941 Cumartesi günU saal 14 d<> 
merk~zlmiz salonunda yapılacaklır. 

Şubel"!rlmiz murahha.slannın teşrif-

ıeri rica olunur. 

I 
\. 

KAYIPLAR 
\ 

,/ 

Erı:incan 11 inci alaydan aldrğım 

askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin l:ıükmti 

yoktur. 
Giirele: E-'-nrsln ııahlyf'NI D<'rr
iı;baklı kö~·tinden 828 t~velliitlii 

l\lustafıı. o~Ju Rr,..ul AbnnoL. 
(3.'>78.'>) 

• * ~ 
!l373 sicil numaralı şoför ehliyetna• 

memi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

Şoför Avooi!'I. (S5H6) 

İstanbul Asllyo Dfirdüncil Ticaret 
mahkemeslnden: 

40/444 
HUs<;?yln oğlu Mehmet Bikmenin 

müddeaaleyh Efimiya Cuniden isti
car eylediği Silivri kazasına t:ihf 
Kostemir çiftliği Ormanlarından mtid. 
dei intifaı temin edemediğinden ma· 
ruz kaldığı 5000 lira zarar ziyanın 
masarifi muhakeme ve avukatlık üc
retiyle birlikte müddcaalcyhden tah• 
sili hakkında açtığı davaya nit arzu. 
hal sureti müddeialeyh Efimiya Cu 
ninin Taksim Takızafer C. Denizp;ı. 
tas apartrmamnı terkederek Yunanis· 
tana gittiğinden bahisle bll&tebli~ 

iade edildiğinden kendisine ilanen 
tebli~at icrasına karar verilmiştir. 

Tebligat makamına kaim olmııl< 
Uzere keyfiyet 20 gün müddetle ilan 
olunur. (35738) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlo Pamıakkapı, tınan sokak 
No. 2, Tel: 4165S 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen ide n 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gaze te basar. 
Tabiler namına dizPi isleri alır. 

Otel yaj>tlmaya elveri şh 
kirahk bina 1 

Ankara caddesinlıa ec ır.cteber yerinde fevkalade nazaretli ha 1 
\ 'adar ve aydınlık bir bina kiralıktır. 

....... v•a•ki .. tmgmaz .. c•k>• .•si .. id•a•r•c•h•P.•n•et-• l•n•c .. m•iıracaa•· .... ı ................ ımal 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk IJras" 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari lıer nevı banka muameleleri· 

Para blrlktlrenlere 28.800 ura ikramiye ver1Yot· 

• a.ded ı.ooo ur.ılık 4,ooo Ura 

1 • 500 • Z,000 ,. 

• 
• 

z;;o 
103 

• 
• 

l,000 • 
(,000 • 

DIKKAT: 
:2Uşm1yenıere 

K~,. ' •r: 11 Mart, 11 Haziran, 
rinde yapıl.Ir. 

' 
inhisarlar lstanbul BaşmüdürlüğiirıJefl' 'f 

ıı J! 
lçki ··e ı ııLılı. s:?t1cı!arının eıl:ırınöcki s:ı.tL:=ı tezkerelerinin n:ıUd~ ıtil 

yıs 9·1 ı !ll(,ıamı sona c:·Lcektlr. ~ 
Sıı.~ıcı ann yeni tezkerelerini }t()ıaylıkla alabilmeleri içiJl ııı: teV ıl 

rile aşağ!da g«fatl'."rilen günlerde dtikkilna aıt konturatıan ve es ;I' 
ve iki 'i:!ct fot;.ı~r&flari!'le Kal>Jtaştakl ba>Jm.UdUrIU~UZe ı:tln~ 1 

l<-ri ve 5 Hıız.iı::.ın 9\1.l alq~amı sıı~t ı: den ısonra yapılacak ı;:oıı uııııt· ... ; 
relerini AJınıyaııla!" h.:tklunda unun! muamcıe yapılacağı uıuı ol tı :ı"'" 

"91 • 
15-·lli-17-~0 Mavıs 941 gm:lerl Beyoğlu, Galata, :PııJ!ö 

Kasım1ı:ışa mıntake.Eıncıı1kl bayiler. dsııJı:t 
21-22--2J Mo.yıs !111 gtin~cri !'lirkcci ve Beyazıt mmt.al<!l~ 1<6. 
24-:ı6 27 Mnyır. &4l gun .. eri Aksaray, FaUh, Balat, 13ıı.1'l1" .,,; ~ 

l<amnd1k~ bavller. ~;r 

2S- W Mayıs 9-11 günleri Ileşiktaıı, Rumeli, Boğa,ziçl ~ tf 
ğaziçi t:n y'ler!. ~· 

30-31 Mayrs 941 ve 2-3 Ji!'.:;.:!r~n 941 günleri tJsknciar, 1):11, 

köy mır.takasmdnld bayl'er. / 
4-5 Ha.ziran 9U g1.mlcri Adalardaki bayiler. ,_/' ,,.4 

~Ji 
Ankara Jandarma Satınalma Komisyotı" 1, '1 

ıınO ııJ.11? .\t 
Be!ı~r me~rcsine kırk beş kuru' fiyat tnhmin.edilen 170-"~ 

çaınnşn·ı•k bez J3.5.D11 ~alt gürı.ü Fr..at 16 dA Ankarada. ıcoI!l ııı:'t ~ 
bulıındııgu mahalde knp:ıl1 zan eksiltmesiyle alınacaktxr. ?JU'"~ ~ 
nat Rltı ::ı:n ikı yliz liradır. N'lmunc komisyonumuzda göruıur. ;eli, ' 
tstanı:ıuı ve Ankara Satın alnın komisyon\ıırından 495 kurU~ ı,e ~ ~ 
tııteklilerin kapcll! zıırf teklif meictupJannı ckslltme saatinden bir ;? 
l!ne ka:iar komisyonumuza vcrmel.:?rl. ·(2282 ....-

K •l JJtf'ti l'•\\. a l,<;cı.i 
r.: K. J... K. 

.~ 

r.:ıa 40 

09 i 

5211 52 40 

825 08 62 

217 'il 17 

l!JG3 '<4 117 

363 27 

203 J2 16 

256 

260 26 

206 17 

263 21. 

427 3ô 32 

413 :12 

1195 OQ 90 

c#''I 
00 Sclıremiııi<' lc Deniz Ahdat mııhaUesi.ıldC or'~rl 

yeni Baııveıt!l solta~ında 168,46 met.re 
111 ~' 

ki ars!klln tamamı 10514 cıs. 4' 
50 I:Uyük Çctr'j•Ga Bodurum hanı alt lt~tJll ..,,~ 

tlll", 
lI 16 ın. :nurabbaınct,t bulunan 3rı;..<UUl1 ostill' 

00 Büyük ça~;ıca Çadırcılnr caddesinde ~/ 
elan 50 Xo.I! dilkkA!lııı tamamı 3969 l4,ı6 

Oü 15Uytik Girsıda Varakç1 han sokağında. 
1 

ral. dUkldr.m tamıınu 2768 ııııl' ( 
oo lı!lyUlt :,a":",1da Sıra odaları hanı ust }(llt 

mr.ralı oda•un tamamı 7:H9 :ıOS• ı 
3(' l$tlyUl{ c-nrşıda '.rakkccller solcağııll~ıt 

NuınaralI <lt.kkanın tamamı 5777 '1 r-· 
hl EttyUlt {;a ·~ıca Zincirli han Ust katında 

ocmnın tamamı. 724.4 :ı1 :!" 
00 BUytilt <:nrşıda Mütevelli sokağaıda 

C:iıltl{ıl.nin lamamı 4827 ıtJ8'~ 
GO LUytik çarşr Emirşa'ı sokağında ll ?'fil 1 

l!ıl.nın tuıraıcı >1131 1 r: 
00 BUyük car~I<.ia parçacılar sokağtndll 1 ~ 

atikkdnı"l tamamı 4.!22 eli' :ıl 
00 EUyUl( ç.ırı;: Koltuk ı<:azazlar sokağın ...11 

raıı dilkk1l""l·n tamamı. 5735 1utJ1şl'"' 
on Hilyllk ı;1:-şı Terzib·-ı~r ı;okağ"ında 39 ~ 

ldinın tarrarm 7240 ~d 
:ı.oP 

50 llilyilk car~ı Zincirli han üst katta ~ 
odanın t 1mumı 7176 vc,,ıt'P 

00 O•nberlicl!Ş 1v!ollnfenu.ıi mahallesinde ,ı 
katta 35 N'o.lt odan•n tamamı 7224 ıJld~ ~ 

00 Hocapaş:.ı mahallesinlle Hoca.paşa soı.:ıı~ ıııılıı? 
4:; yeni :i.'.;o.lı 97,50 metre murabbaındll 1oı1· 
şap barıka halinde'ci dlildd'ınm taJtlıı.ıtıı (ıl' 1 

t.Je ş 
Yui<arda yazılı erııl{lk satıım ~k lizerc üa beş gün müdde c jcfll ırJ 

ınnya çrk~r~lmıştır. llı:ılcsl 15.5.941 Pcrşemo"' giinü saat 15 d oı!lt l'~ı 
ğ'lndP.n lstcklilt:!riıı Çe•nber!ltaşta Vakıflar başmUdUrJUğü JJıı.!tl (S' 
mUrncaııtıarı. 

Sa!ıibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı ver: 

Refik Ahmet 


