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\' ~l'tı 'it ir, lngııız Ye A vust. 
~ llt._ it \rv\>etıert Atman ve 
~ '1 btıe.se u~etıertne 6yle mUes. 
~1 rııaı~ buıunrnata tıaıtamrş.. "')\ ~k-:;n kara kuvvetleri 

• l'tıelc mecburiyetinde 

(~ 
"G"'4 &ı. " 8ii. 5 d8) 

iNGiliZ 
DONANMASI 
Cebelüttarıkta 

toplanıyor 
'Oç zırhlı ve 

MJMirld, ıı (A .A.} - kP. blr filo, 
bır knıvazörden mUrc'k B p gemiler, 

Cebe!Uttanğa gclmlştlr;utt':ırıkta bU -
birkaç ı;Uncenberl Cebe lSi ile 

.... , tayYare gem 

Yeni 
Viyana 

• 
kongresı 

Balkanlarda arazi . . 
meselesinin hal suretını 

tesbit edecek 
:unan Ark Ro,,- fll08\ln& 
kruvazörler ve dcrı!Zaltılar ___.o.-

fltih:ık etmiştir. lf miJUycUere ,. TA LYA 
Bundan balka m uhtel 

. t vapuru 11man-
rneruıup birçok u.care umda • o 
da. demırıemııur. Bunlare ;mekte Dalmaçya üzerınde ~ . 
Valence"dan gelip Arj~!~rya tapan. ene evvelki iıtek}erınl 
otan Ferga ve Marta . S l 
yol '\':l.purıan da vardır. :aıez:,; !~ l yenileyeceği sanı ıyor 
mlle:1 lngillZ memurıarı kon (Yo.z181. 4 ünci.ide) 
mlşlerdi• 

8000 
Yuaoslav 

çetesi 
U skübün şimalinde 

Almanlarla 

MUCADELE 
ED.IVOR 

Nc-vyork, 21 (A·~·~ - Nev. 
york Times gazetesının. Berne 
muhabiri Sırbistanda bır yerde 
bulunan bir diplomattan aldığı 
haberlere istinaden Yugoslavya_ 
da hi.li. devam eden mukavemet 

(Devamı 80 . .4 ri.. ! ile> 

lstanbuldaD kendi arzuıarile Ana _ 
doluya gitmek isteyenlerin vermiş ol. 
duklan bcynnnameler tasnif edilmiş. 
Ur. Tasnif ncUccslndc kımlerln hangi 
vUl\ycUere gitmek ıstediklerl tcsblt c. 
dilmiş ve ccdvclleri hem tren ve hem 
de vapur postalarına göre hazırlan. 
mıştır. 

Samsuna kadar olan l:.at l\.zı',rındckl 

Amiral Darlan 
Belediye meclislerini 

feshetti 
\ 1 l, 21 (A.A.) - AmlraJ Darları. 

dahUlye nazırı .sı!nWe 22 beledly. 
mecllalnl feslH!tmlştlr. Bunlardan bir 
kısmı 'azlfclcrlnl ll'lyikllc ifa edeme. 
mııı. dığ rlerl ise dc\•lct ve hUkCımete 
muhalif bir \'nzlyet ıı.Jmıştır. Bu bap. 
ta yeni bir knmr alınıncaya kadar 
işlere bakmak Uzcre bwrusi komite.le? 
teşkil olunmu tur. 

Bulgar krah 
19 Nisanda hususi 

surette 

H itle r 
ile umumi karargahında 

görüştü 

mcmclckctJcre gidecek olanların U•• 
tesl Dcnlzyoll:ırma bUdlrllmlı, bilet.. 
ıerı de knz:ılara gön!h!rllml§Ur. Deniz. 
yollan bu gibi jolculan nakletmek 
Uzero ne zaman sefer yapılacağmı "'
!Ayete blldlrecc-kUr. 

Bu bildirme Uzerlne seyahat ede • 
ccklerln veslkatan kendilerine dafltL. 

·.ınl{'B:mt Devamı Sa . .& sii. 6 dta) 

Belgrad büyük elçimiz ve 
Usküp konsolosu 

Ailelerile birlikte sıhhatte oldukları Alman 
hükumeti tarafından bildirildi 

Ankara, 21 (A. A.) - Haricİ\•e 
vekaleti tarafından yapılan l>ir is
Ulama cevaben, Bı>lgrad hüvük cl
çimizle bütün büyük elçilik erk"· 
nmm ve Ü~küp başkonsotoııu ilı> 

Hadiseler karşısında 

k('lza bütün konsolosluk memurla. 
nnın, aileleri) le birlikte, sıhhatt 
oldukları Almanya hUkfımeti tara
fından bildirilmiştir, 

zaman ve tan1i 



oaıaı topr11r11n 
dalıtlb,. 

ruamıaV)'alllll Jtsalin.den 80Jll'a 

Almanya •e ttaıyanm bun-
._ dolan aiyul metelelerle lttl-

o bı.tladrldan gelen haberlerden 
ılıyor. Bunun için mihverci
V~ toplanaealr blkll

~-·tedlr'. Yelli projeye göre 
BnııLthıtan mtlataldl bir devlet 
lllDütıMiır .• Hatt.A Almanya Hırva
~-- bir de elcl tayin etmJıtir. 

henüz hudutlan çizilme-
• Diler taraftım Yaaoatav -
p.ri.c tarafları Bulgariatana 
elr ilte:ılyor. Radyo haber

e glSre Bulgar askerleri tls
blr geçit resmi yapmışlardır. 

ealılllndc de Bulpristaııa ara
nrileceği söylenmektedir. 
Kakedony:ınm Bulgar lutalan 

mdan ifgali tamamlanmıttır. 
prbl Trakya IHa1 edlle

iş ! Stefani ajansının bir ha· 
e aöre Bulp.rlar tarafmdan 

eçe, Gilmtllcllne, Dedeağaç, Ka
Serez, .L>tnıetokanm da işgal 

•eceırt bildiriliyor. Bu.lpr kralı
BiUerle bir mm&Jrat yaptığı 

Solyaya döndQğtl de haber ve
r. Jlakedoayanm dlfer kı

-.Jlarlle SellnDt .hakbnda Alman
ne dt1'6ndtlfn belH delildir. 

Jlakedanyaya muhtariyet 
eceğiııl 16ylemlftl BeDd de 

bu devlete ·yerDeceJrtlr. 
edilirse lılakedonyaya lstfk· 

YSrflmlyor! Avu.eturyanm da 
l&nikte IÖSÜ \-ardı. Blnaeııaleytı 

AVU8turyamn eül 
ell rfııe de varla o!muı muh

eldlr. v,.mafUa ba pn>jeler 
YlUllll İngiltereyi mağlikp 

ealııe bağlıdır. 
Bu projeler bugt1ıl tatblı: ediJR 

ıı..uvakkat olacaktır. 
YUNANİSTAN HARBE 

DEV AK ED:ıı:cat 
Yuna.n.!ataııda Korlmbı . yerine 

yas tayin edilmJttf. Fakat Ko
JcabineııJn bir uker tarafın-

dan kurulınumı ~vlemlttt. Şimdi 
amiral Sakalaryonun reisllfinde 
askeri biT k&binc kunılmu.<ctur. Ya 
naniatan harbe sonuna kadar de
vam edeceğini yenidf'n teyit et
mlftlr. 

ROMANYALILAR. SAKIH 
Romany:ılılıı.r son hldlleleNle 

sakin durmuşlardır. Banatm Ro
manyaJüara terki menuu bahlol· 
maktadır. Bu arazi yUsUnden Ma
carlarla Romanyalılar araamda ih
tilltlar vardır. Hattl Macar gaze
teleri Romanyada Antoaesko b
bineCnln aaayişi temin edemediji
hi yumalrtadırlar. 

AVRUPANIN GARBINDA 
Şark işinin tasfiyesinde epey iş

ler yapm11 olan Almanyaıım prp 
1'1 ile de m8HU1 olmaya bqladığı 
anlaşılıyor. Nevyorktan &elen ha
berlere gôre Hitler Petene yeni 
bir meaaj '6Ddererek Petenl ye
niden fşblrUjme davet etmftt.ir. 

Amiral Darlanm yirmi kadar 
belı:,diye meclitlni feılhettill ha
ber veriliyor. Bu mecliııler Alman
yaya yardım etmekten çekbıdik -
teri için fetlbi!dllmltlerdir. Vlfi hU
ktinıetinbı dö Gole iltihak etmek 
stlyenlerle mücadele ettiil anla
şılıyor. Alman gazeteleri Porte
kizln artJk İngiliz ttti!akmdan ay
nlmuı J1mn geklfitnl yasıyorlar, 

1 

YUNANISTA.NDAJtt HARIZAT 
Yanaalatandalrl harellta ıelln

ce, her Ddtanlm vasiyeti tayl~ 
dlr: Ulttlıı Alman tuvvetıert kar
şmmda fula saylat vermemek :lçhı 
saf cenahtaki lnciUa kuvvetleri 
Llrtaa - Turtıala cenubandü:I 
aırt:1ara oe1r11m11. &lceden hazır -
lanımt m8ftflere yerlepalflerdlr. 

Dolu cephellnde Yunanlılardan 
cenuba. Arnavutluktall:l cephele
rini daha geriye almak mecburiye
tinde blmıflardır. 

r BugQnkü edebfvat ve gfamerimız 

T alıir '9lgunla bir konuşma 
.. ,1.111111 raıılarda alleall, ıaı., mm 11.ıamrora-., 

Edebiyat ve dil meseleleri, gazete_ 
lerde mk eık bahta mevzuu oluyor. 
Bu hul\Ult.A muhtıellf flklrler llert tıU. 
rtllUyor. Yazılan fikirleri tetkik etU· 
#imla: vakıt bun1arm bep tanmmıı ve 
isim tw;rlnde aöhret yapmıf değerli 
klııuıelerln dUtUnceleridir. lllz, bu~. 
kil edebiyat "" gramer mevzuu e tra_ 
tında. ııu llln uzun yıllard&Dbert &m&. 

törü olarak çabpnf, deferll ed l.ıi. 

,atçdamıııZdaD Tahlr oıcunıa yaptı. 
tımJS bir konUflD& lle muelenln e • 
sıuılanna temas ediyoruz: 

Memlekete ;yüzlerce cenç yeU,Ur • 
m.lf, edebiyat ve dil ırıevzuu etrafnıda 
çok lnymeW yazılar yum11 oıan Ta. 
h1r Olgun, bu hU8U&takl tiklrleri_ 
Dl anl&tmadan önce, biraz dllfUDdU 
ve: 

_ S!.z, galiba beni yınc söyletmek 
latiyonunuz? PekUA. aorunuz baka. 
hm? dedi 

- Bugtlnldl edebiyatı nasıl bulu • 
yonunua T 

- Ben, bir de!a. dllnkU edebiyat 
bugil.lkil edebiyat d1)'9 bir teY kabul 
i'tmlyonım. Benim flkrimce, aö• 
mutmula detlldir kl, cıakiat çtlrUmUı 
yenim bam oı.ım. Bence 8&IUn ede. 
blyattan madud oımuı için, ıüze.ı ol
maaı g.arttır. TabU bu sUMWte lnU 
zam ve ahenk de lulmap> ederM, el. 
bet WA ter olur. Bu itlharla ben, e. 
deblyatı Nk1 )'en1 diye ayırmak ıate. 
mlyorum. Lakin yeni edebiyat diye. 
~ördQttlm yudardan da bir .. Y an. 
lamıyorum. Naaıl diyeyim, bilmem ki? 
Bu &Dla)'lfım _ belld ODclaDdu'. Bunlar 
da blçblr mba buJamı70rWD. Mer. 
hum C4ınab'm bir dU.tuna vardır : 

P'lklr + Ahenk = Nazmı 
ŞtmcükJ ya.mlarda. bir defa bu a • 

henst g&-emlyorum. Sonra arzettitim 
gibi. mlna yaD1, ftklr de buıamıyo_ 
rum. NeUOMIDI ıU tetkik ediD. Fakat 
fUDU da ilAve etmek latertm kl. eakl 1 
pirler 8\'Vel& okurlar, bem de çok o. 
k ırlardl. Ondan .oııra yaarlardı. 

"Bugünkü gramer biç 
bir iıe yaramaa 1 Ul&Dlft 
tiveaine göre yeni bir 

gramer. yazılmalıdır!.'' 

Yazan: 
H a•an Beclrettin Ülgen 

ııet'b'3at nazma hevea edildL Birinci 
nwıraı t-:k kelime. lldnei awıraı bil' 
satır Um olmak, ibaresi de teadll• 

ten beCe ve anıza uymak YeJ& uyma, 
nıak 8UJ'8We gQya manzumeler yuıl. 

maya 'bqlandı. Tabu blzlm st'bl. ku. 
ıatı ahf'nkte lntlzam ve tenazura alıt
rn11 ol'11Jar bundan bir ,ey anlamadı. 

Ne Demell 7 

Biraz daha ileri gldeDler. mlDQa 
da lbmn görmediler. Kin& llQdlDe 
t1otea fAlt, pır llDyUyema dedller. 
Halbuki tfJr:l tarif ederken. imana 
bedii be)'eCall nren llÖS diyorlar. Bös 
1118, mA.nul olan ifade demekttr. Bu 
ıG)'le cbmca mAauı ofllu7U bu bu· 

rufat :vıtmJarma 8lls ft f1lr demek im 
kAnı olup ~ taJID edılml. 
JOl'Ulll. 

-NHtr'belrlncleM dlttlDDelad. 
nlz! 

Bb'u düfQDdll ııe: 

- BulaUD taıUIDe; jf.ldell dQ.,uD 
olan blr m.ıım koaUflDUldlr, denlll. 
yor. Demek ki. llılr ,... .. kadar .ıs. 
ırıe bensene o kadar ..ır •Jdablle. 
cek, öyı. oldulU halde bul DUSrlerl· 
mts ya tarlmlda otm•hmn, J'ÜUl da 
trauacıa fln11 QIMD tüllt etmlf 
oımalc ö1a11e l'lıan7t altma a.tllM 
getlrınlf oıu,orJar. ile,._ Ptlrmtf 
oldukları flTelllzllk tabHyet Te feM • 

batbd bonrt· 
BIDMUJqb, near yuan k'mMler, 

e'flertade koDufuJaD l&üN dUdsat 
etımf olalar, daha gQMl 7UI ,._,. 
blleoeJcJerdlr. 

- Terotbne ...-ıer Jalrkmdaldlftk. 
rbdsf 

- TerdbDe huaumada Ud ftldr Tar. 
Ya QDID tercame ~ da malll. 
yet" uaı mubaf&M edllmell nretUe 
yapd&D temıme. Blrtncl .. ldl maba. 
dt tamamen ifade edema. KeeeJ&. 
:r&Nlcle ............ barftJ9D ter
ctlme ediline. ,..... demektir. ra. 
kat 1U ballu J9DllD dlJ9 tercOme •. 
denik nom•J•mam11 olurus. 

Bir de terctımedıl QalQb& QOk 
itina etmek 11.mmdJr. OJcu)'anlaı' ODUD 

blr t'3rcUme del1J, telif olclUlunu zan.. 
Delmelidir. QlbıkG tercQme koJrmu 
yazmm k 'lllettnt kaybetttı'll'. Okuya_ 
m lz'ısç eder. 

- Okall&ıda bultba okUD&D ....._ 
n tet'k1k etttnts mt ! 

GWdtl n: 

Tarihten: 

Bwılarm eM1 lıletabu battma 
çekilmeleri muhtemeldir. Bize ıö
re yeni tnpua mlldafaa menllerl 
Lamba ibnalindeki cephe lumu
dır. Brltaııya kuvvetleri burada 
mukavemeti temin ederlerse milt.

ı------------· tefik kuvvetler için endlfeli vasi
Yeniler ı.e, pllba slhlnleri kanfma... (Akgam) m (Nuıl yazmalı?) 
sm diye, okumaya lllsum sÖrmUyor. muharr~ri sözüne (Yevmi bir ga
ıar. Hemmı. 7UJDJY& baf117orlar. Oy. zete) demekle bqlamJu. 

- Tabi!, bqtaD •nuna kadar, bil· 
ytlk bir iUD& Ue Glmdum. Ben bu 

sramer ll1t&br hakkında '° tıkrayı O. bet g{ln içinde 

Almanya 
283 tanare kayhetti 
....... il (AA.) - ~ ~ 

ölJ'endt~ gtJTe, milıver de91et. 
tanarc zaytatı Od baftaQr ld 
&rdJDd&D yü&0 pçmektedir. 
hfta 111.lhftl' 111 tanu9 lraJle 

'9bıııiftlr .. BunJardu 28 l Alm•""'r 
ııı.utenı a.rtadl &abrlp ~ 

• Df&er 87 aJ de İt&17u Te AJmaD 

m-.ı1e111dlr " Ol't&f&J'kta t&br1p 
QftUr. Qeçeıa 10 ctııı tOIDde mu.. 

dn:etıeri bomba ve &T ta.nara& 
ceman 281 tanan JııQbetmli. 

yet tamamen Wl olur. Bu takdir
de kuvvetler kendilerine çeki dtı
sen verip uzun müddet Alman İ
talyan kuvvetlerini Yunanlat.anda 
batllUlllf olurlar. 

ıe zamıediJOl'Wll Jd. ya:mıanın aaikl (Yevıru) dememeli, (gündelik) 
tabiat olsa bile, mllnbbl.ı de oku _ demeli. 

LIBYADAKl HARQkT 
Ubyada ...... ~.....,. 

lal'mnı Kmra c!olru bareketl kay 
dedllmemJtt1r. lnrfliz kuvvetleri 
Solltun clvarmda vaziyete tama
men ~ bulunuyorlar. İnlil'• -
ter Tobrufu terketmedilderfne 
sere baruım dlfmanlarma karşı 
yan mevki olarak kullanmak istc
dlklert anlqıJıyor, İnglHsler bura
ya dcolsden takviye lntalan da çı
kanmtlardır. Bu 9U1'9tle Alman 1-
taıyuı mınuala yollan dalma teh
dit aJtmcla kalacaktır. Bu itibarla 
Alman kuvvetleri kendilerini em~ 
Diyette aörUp ileri pctemesler. 
Tobruğa altı gün zarfında yapılan 
yedi hücumda Almanlar 1500 Mir 
vermişler, 33 tanktan tahrip edil· 
mtştlr. 

maktır. Aynı mealdeki manzum ve * Bqka bir &a&ete havadlalnde 
meuur bir .a.csen. mamum olanı 

1 
(lş ve gUç) tabiri glSrUIUyor. Bu

mezuıar tıuıUD&Dduı ~ styade ho· ırada (güç) bqb batma bir yer tu
llıi ..-.,. ~ ...... ~da bU' ~il~ ülllcUr ..... ~ ... 
zevk ~tıf! Bı.a ~Vld :WIJl!:p edeb:lmTıı: mazr gibi. Nnsıl ya.zr ve mazı denil
içln ectiadımıa, on aaırdanbert anız ıhezse (İf ve gUç) ele aetDeme'Jl, 
vezııln! kabul Te tatbtlı etmlflerdir. 1 güç) demeli. 
Yakın zamanlarda onun p)'ri mll 1 • Refik HAlidin t'l nkü yamam. 

olduğu ileri atlrUJılrek terkedildl. Be. j da --mutlak- bir t~rtıp yanlJI. 
nim bir torl1l aklrmın ermedlfl ook_ lığı kalım§: (Babam enfiyeyi u
ta! Bin ııeneden~ ıcuuanııan anız ğar. yujunırdu) diyor. Bay mu· 
vemlnm h~IA gayrt milli kalıfıdır. sahhllı: (Ufar) dememeU. (ofar) 
nzuu Te batU. Ali Ş1r Neval aruz demeli. 
ftSDile 7Udık'1an lı;la bunlara Tllrk 1 • * • 
;atrl değildir mi dememiz icap eder? Bir ak.tam gazetesinde bot bir 

I>QfOnceme göre. uusun latlmaUll • sahada glSrUlen b'r kaç tank resmi 
deki pçlllk, rnqdana beyle bir vazı. Altında ı:ıu yazı var: 
yel ç,kardı. Sonra hece veZDi de keli_ (Çöl mansaralanndan ••. ) 
meıertn duraklara taksimi veatre gi. I ••Çöı m&D7.aralarmdan,. deme
bi bazı mU~Jdllf.t dola)'1811•, nazma meli, (Ç6ldekl manzaralardan) de
yeni heves edenlere güç geldiği lçln, meli. 

-18-

Otele ujndmı. Adaya geJiei 
IUl'Ubtan ııonraya, karanlıklara ka
la npunm selmelllıne pek u ft
kit vardı. Omuslarmı fazla ağırlıfa 
isyan ediyordu; paltomu ıka.r· 
dmı; eldivenlerimi attım. Bir ,._ 
mir halka Pb1 Boğumu lllkan kra
ntı, yab1ıfı koparıp halmm be
rine fll"lattım. G6iaümtl tazyik e
den yeleiin bUtun dUlnıelerbıi mun ayn ayn tltrediitni. ditleri
çözdüm. Balkona çıktmı. Serin; mm blrlbrtne oarptıinU duyuyor, 
ıert poyraza karp ~mteğimi de fakat UfQmtlyoram. G6tstınıde, içl
açtmı. Herkesi donduran bu hazan mt yakan. ertten bir hararet. bir 
rU~gi.n, beııl cehennemden kop- volkan Tardı. 
mq ateıler gibi yakıyordu... Nuıl aehhar bir kudret beni 

Vapur b&fDld& o hal ile bulun- böyle perişan etmişti? .• A(fk! LA· 
dum. Takdir, Hillal, Servet ve da· k1n hayır! Uç gUnde bu şiddetle 
ha b'r kaç refikim ıu buhranı bat- sevmek mlmkUD detlldL ı.te kal
ka sebeplere atfetWer; fenersiz, bimin en derin kötelerinl arıyor; 
ziyaaız bir yerde dunıyorduk. Hl· orada. Kefkfkre için karıpk bazı 
aal, kaJabalıfı g&lerile tetkik e- taha..u.Jerden b&tka bir ıey bu· 
derek: laınıyorum. 

- Oradalar! dedi. Tam k&rll" Ne esrarengiz bir ruhu, ne an-
nusda... laşümaz bir kaJbl nr! Her bulu-

Ben onları daha evvelden gör- ıutta uvallı hafızama, ne llllin
mUettım. Hlaalin aözünü işitme· meı levhalar utt!.. En zi)ade, 
mit davrandım. Ve'rllcn bir ıiga.. ıevld aellmlnJ, zarafetini ve ince 
rayı yaktmı. iki nefe11 çektim. Bu. ıek&smı eeviyonım. Gözlerini unu
ytlreğiml bir alev pbi kavurdu. tamıyacalım. 
Yere attım. Orada bulunmak em- SoD'l'a, cftlfUncelerlm biribirinC' 
rini almış ve işte bu emri ifa et- tarııtı. Bquna yine o &ilDdilıkü 
m'ıtim. Nihayete kadar bekleme- ağırlık geldi. lıflltemadiyen tJtrl
ğe tahammülüm yoktu. RahataD yor; bUtiln 't1lcudumla h'ç bir ma· 
oldufumu ve pek erken yataca- nia çarpmadan gelen ııkı poyrazın 
imu llSyliyerek kaçtım ... Otelimbı antlnde 8U'81hyordam. Uykuya 
6Dtbıden, aonra da o ıeametll kil· bemer bir balyaya dahnqtmı. ·;. 
etik evin karpnndan Seçtim. Çam- zaktan işitilmeie• ~lıyu mevzun 
bla pldim; ld ayn '"1P halile Te ahenktar ayak sealeriDe ehem
ber ıece oturdufwnuz yerde filri.- miyet vermedim; bu ıesler, ilze
ml obduium noktuım arkamda- rinde bulunduium dal yolunu ta· 
ld branlJia komnut rek1bl kana- . kip ederek yaklaftıiı aman da 
pfllllne otunlam. Bapnı tahtaya bqımı kaJdlrmadmt. J'alrat. Jru1a.. 
dayadım. fllllm dibinde oaun, ll~n 

Dehfetll bir eoiuk. ada rUsgb- 189l: 
la kanpk verlert dondunıyor; çam- - Ah. ••. m miainla! •• 
lan tııılı---. Bea, iter ..u- Diye laaJ)mdılı ftldt, hmnma-

Y•zan: HAYDAf .Al.PA6U1 
lar içinde tutuşan batım, ağır ağır 
kalktı. 

- Evet, benbn. dfld1m; e6yle. 
Yitim sakin ve yavaştı : hiç bir al. 
tem ve ıerzenıı arzusuyla titremi
yordum. Sanki onların gelecekle. 
rini bil :yor; onlan bekliyordum. 

Mefküre, daha ziyade yaJdq
tı; perifanlığımı gördll; bü) ilk bir 
endlJe içinde biribiriiıi müteakip 
sormağa başladı: 

- LAkin hani paltonuz, yakalı· 
ğmız. bastonunuz, eldivenle iniz? .• 

- ÜşOmUyorum ! 
- Titr·yonsunuz! 
- Fakat llfllmUyorum. Bakınız, 

ateş gibivim! 
- Niçin yakalığmw <;ıkardı

nız? Sizi hiç böyle gönnemlftim. 
- Biraz sıktı da ... 
- Bu soğukta burada ne an. 

yonunuz! 
- Hava almaja ÇJknıDJtun. 
Mefkfkrenin aıcak eli. Bllratle 

eller'mi, alnımı, yUztlmU dolqtı. 
A vuc;lanm; ve alnım eriyecek gibi 
yanıyordu. Ellerimin tlatU ve yU
züın buz keeilmlşti ! Dizlerim ve 
ditJlerim binö'rlnl kmyordu ! İki 
kız, sllratle bir ıe1 ko1111flalar. 
Sonra Ketk6re: 

- Fikret! dedi... Biz bir yere 
ka""r tddece~; 

tlk defa muhatap olduğmı ba 
teklifsls kelime bende b'c; bir te*' yapmadı: kayıtmblrla: 

- Gide~Wralnlb. dedim, Benim 

8ÖJll~: 

''Vaktlle 80ft&Dm biri bir n.ıe le&, 

JeDie &1mlf, bocemla IÖtannlJt, fUllU 

okuyıınus da, )'aDllf a-ördQtlllllls yer. I=======::::::~ 
~---~ .da bu~ lleeurı lıjlrlnd. •)'fayı 
gözden ıactr• oqclaa _,... ri1MQt 
bir mup.m'b&Ja ara.ralc iade •tmif." 

Bu& gere, paDMrde fl'1'e .. 
aörtıdr bir lafet lıelım ftl'. Valttlle 
iS&ft Jlmtye ft beyantye, 80Dr&lan bt. 
rtncı, lktncl neYI lafet ~ &7D'ddl. 
lan tafet terldp&erbda blrtDollılne 

taytnll. DdadaiDe ta,ylaala 8lfatm& .... 
rtyor. Halbuki. lldlac1 ani ialeUercle 
muzafllnlleyb. muza.tın cinsi beyan 
ettiği me.eı&; l'atlll mqclaDI dedfli. 
mlz vakıt. l'atlh blllDMI mqdanm 
Beyazıt, Sultanalurıet olmayıp, :l'aUb 
teki me:ydan olduttmu beW etttıi lotn 
uıl tayini lsafet buDlana olmul I&_ 
mngeıtr. V~aalre veaatre. baq1 btri. 

için gelmediniz ya .•• 
Hiç danlmıyan Keflcfire sözUne 

devam eW: 
- Nihayet on bet daldkada 

döneceğiz! .. 
Omuslanmı k&Jdırdma. Batanı 

yine o tahtaya dayadnn. Metkt-ı--------~ 
re: 

- O zamana kadar bizi beki 
olmaz mı!.. dedi. ve Ben: ' 

- Zaten labaha kadar bufada 
oturacatan. Sö~ ~Jtyerek 
h ulyama dlh'ıdtlm. 

Daha onlar yaundan gıtme. 
oen ben. geldlklertıd de. lllyledllr· 
lerint de natmuttam. 

On bet mi. fOUa yirmi bet ~ 
kika mı gcçtiflni bilmiyorum. Fa 
'kat onlar hakikaten nefea nefeM 
dönmüılerdt. 

tkJai de paltolara. kilrklerb aa· 
nlmışlardı ve elleri bir takım eş
ya De yftldtlydil. Kefktre: 

- MUsade et... dedi. Beni kal· 
dırdı. Gömleilmt. yalejlml ve ce. 
ketimi il ledl ArUnıa kalın ve 
ancak dizlerime bdar inen bir b
dm paltom slJdtrdl CHrtwwa 'Un· 
deki bufayı boynuma 11uııımkı ear
cb; yanıma oturdu. Domnt elleri
mi kendi iri mHIOllaaa llOlrtu. Bu 
mc&k yerde mtltehullr ellerimiz 
blrtblrlae ...ıdı :ve art:lk hiç •1"11-
madı. 

o kadar 8Cllnabauituk Jd, k8DCU 
hararetiyle beni mrtmat, cloDmut 
cesedime kendi hayatmdaıı YSr
mek latlyor deneblllrdl. Soma ba
layı açtı; kendi boynu De benim 
boynumu beıüer 8U'dl. ltlDc1I ,a
nülarlmls da blrfbl1lne tam 
edf,orda. Glrlan. sti'tde 1ılr ala
em merln~ otuım111: k'm blBr D"
ıer dftştlntl~. Ve denld tqlraa 
rUz&lr, ~ bdmayorda. ,,,..,.....,., 



Şehb· Haberleri.. 

Mukavele dün imza edildi 
21,5 milyon llralrk Türk - Al· inf;lizler de 20 bin balya tiftik 

man ticaret anlaşnıa8mm tatbika- istem~ktedirler. Evvelce. yapılan 
tmda tiftik foracatı ioin 200 bin bil- anlaşma muclbince İngilizlere 
liral* kontenjan veri1Dlllti Bu 4ı> bin balya tiftik verilecektir. Bu 
miktardaki tlttiklerin teslimi için, partinin son te.slim:ıtı bitmek üze-

dlln, Almanlarla bir mukavele im- I redir. .,,. ............. 
zalaDD11'tır. 

Çocuk haftası 
garın başlıgor 

lac&ktır. Vali Lfitfi Kırdar bir a
çıa nutku verecek biJAhırc muallim 
Abm~ Halit Yaşaroğlu, Çocuk E
sirgeme kurumundan Fethi Er· 
den, )azılay namına da Atıf Ödill 
9ÔI söyllyecekler. Bil.ilnre bu~ 
da toplanan çelenkler Tak.sim Abi
d0sine gönderilcektir. Beyoğlu ka
ııatmıdaki merasinı halkevi reis.I 
Ekrem Tur tal"afmdan idare edile· 
cektir. Gündilz çocuklar ~ bUtiln 
sinemalarda matineler tertip edil-

Yarın ulusal eğemenlik bayra
mı ve çocuk haftnsmm ilk gibıll
dllr. Bu münasebetle vi\lyet ta
rafmdan bir kutlama programı 
hazırlanmıştır. 

Bu programa göre; nıeraeime 
saat onda kaza ve nahiyelerde 
Cumhuriyet meydaniannda çocuk· 
lann söyliyeeekleY"i tstiklAl Mar
§lyla ba§lana.caktır. Beyasıt nıer 
danında Eminönü mmtakaaldaki 
ilk okul talebeleri topianacaktrr. 
Şehir bandosU tstiklil ~ ça-

Portsaitteki 
kahveler 

ıY akında yola çıkıyor 
Portsaitte bulunan .fO bin çu· 

va1 kahvenin naviser muameleei 
tamamlanmıştır. Bu kahveler ya
kında yüklenip me.mleketimllıe g1Sn 
derilecektir. 40 bin çuvalın 30 bini 
Brezilya Kahve sirketine, 10 bin 
çuvalı da Kahve ve Çay lthallt 
birliğine aittir. .Ayrıca, 43 bin çu· 
vaI kahve de Brezilyadan yola çı· 
kanlmak üzeredir. 

Haliç Şirketinin 
vaziyeti 

Haliç şirketinin beea.pla.rmın ~ 
fiyeaine ait meclie karan Dahili
ye Vetlfetf'ild" gtS'A~· lf*
licin belediyeye de\Ti ic;in kanun 
bazırıanmaktadır. Devir muame-
lesi buira.nda başlıyacaktır. 

Motörlü deniz vasıtaları 
birliği kuruluyor 

JDittir. 

Lise ve orta 
okullarda 
Dün imtihanlara 

batlandı 
Ueelerde ve ilkokullarda imtlban· 

ıara dünden itibaren ba§lanmııtı~. 
lıkokullarda imtihanlar mayıam Uçll. 
ne kadar ikmal edilecektir. Ayın 1! 
ve 14 Unde de ikmal imtlbanlan ya_ 

pdacaktır. 
Dlln ba§layan liselerin biUnne tm. 

tıhaD!arını teftiş etmek Uzcre umum 
mUtett!§ler vazife almışlardır. Maarif 
lr[QctUril Terlik Kut dtin muhtelif 11. 
selerde yapılan imtihanlarda hazır 

bulunmu§tur. 

Öğretmenlerin sicilleri 
vekaletçe gözden 

geçirildi 1 

ötretınenlcrln 1939 _ 1940 yılına • 
alt talim alcillerl vekAlet tanı!mdan 
tetkik ~dilıniştlr. Tetkikat neUceain· 
de Tldifelerinde UstllD baprı göste • 
ren 35 öğretmen takdir edllmi3 77 öğ_ 
retme:ıe de tegekkUr olunmU§tur. 

1577 öğretmenin çte devam buauaun. 
da göttterdlklerl lnUzam slclllerlne 

111enınl§tlr. 
DlSrt öğretmene de. ekıılk görülen 

taraflanDI dQzeltınek tızere dlrekW. 
Jer veriJnıJt aynca tefti§ ed~lmeııl icap 
edenler de atAJuılı tcttl§ da.ıresine tıa_ 
vale edilmişlerdir. 

Tuluat tiyatromuzun 
en eski mümessili 

Asım baba için 
Yeni Adam mecmuuı 

bir iane listesi açb 
TuHiat tiyatromuzun en eski 

mUme.ııeillerlnden aktör .A8mı Ba
ba son zamanlarda sefalete düş
m\lşlil. Yeni Ada.uı sahibi İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu bu sanntkAn 
son yıllarmda sürtınmmten kur • 
tarmak için kendisi için iane top. 
laınaya karar verıniş, iane top • 
la.nması !çin İstanbul ,115.yet ma
kamına müracaat etmiş, 31-3-941 
tarih ve 1211 sayılı tezkere ile 
mllsade almıştır. lane için mild· 
det üç aydır. tık iane listesi Yeni 
Adam mecmuasında çıkmll}tır. 
Hnsta ve ihtiyar bir sanatkira 
muavenette bulunmak :lstiyenler 
iane bede-llerinl Yeni Adam idare 
evine gönderir ve mukabilinde ~ 
JAyetten mu.saddak mak'bıu.: ala.hl· 
lirler. 

Marpuççularda elbise 
levazımatı satan 

MlllAIUD dlllllbı 
bir balta 

llapatııacalı 

Marpuççularda elbise levazi
ma.tı satan bir dükkanın sahibi 
olan Mikail. geçenlerde dükka. 
runa gelen bir terziye elbiselerin 
içine konulan telimn mevcudu 
kalmadığını söylemiş, fakat 
dükkanında yapılan aramada 
mühim miktarda !bulunarak Mi. 
kail asliye ikinci ~ mahke. 
mesine verilmiştir. 

Mikailin dün muhakemesi bit. 
miş ve su~u sa'bit görülerek 25 
lira ağır para cezasına ve dükki
nmm da bir hafta kapatılmasına 
karar verilmiştir. 

Mahkemenin kararı ayrıca 
gazete ile de ilin olacaktır. 

Bundan başka dükkanında 
makara olduğu halde, kontrol 
ma.ksadiyle müşteri gibi gelen 
bir fiyat muraka.be memuruna. 
makaranın bittiği cevabını ver. 
mi§, yine Marpuççularda :naka
racı Dimitri Derl>endlioğlunwı 
da muhakemesine başlanmıştır. 
Makaracının dükkanında ya. 

pılan aramada tam 48 düzine 
makara bulum:nuşttlr. Suçlu mah 
kemecle inklr etmiş. dunJ§llUl 
phltlerin celbi için başka bir 
güne kalmıştır. 

Askere giden yardımcı 
öğretmenler 

Saat hesablle ders 1lcretl alan yar. 
dımcı t:ğretmenlerden talim ve ma· 
nevra makııadile ııllA.h altına atman. 
ıar arasında hariçte ma&f veya Uc. 
reUI vazifesi olmıyanlara da a11\cerde 
bulunc.'l.klan müddet zarfmdll Ucret 
w:ıımeııl kararıaııtınlmqtrr. Karar 
okulla.rıı tebllA' edllml§tir. 
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06rlp dlıtuadlkçe: 

iş inada 
bindi 

Almanlar, Londrayı kaç yüzün
cü defa bombardonan ettiler bil
miyorum. Fakat İngilizlerin ,:Ber
lin" e hllcumlan. bir me8ele oldu. 
Bir yandan, Britanya tayyarelo
rinin yaptıkları tahribatı bildiren 
lialeler gelirken, bir yandan da AJ.. 
man şlkavetlel'i, tehditleri sökUı.ı 
etti. 

_n. N .B. telgrafı: "1ngilhler, 
eger bir daha Berline hllcum e
derle"!_e, biz de "Londra" yı yakıp 
yrkacagız.,, mealinde 6eyler söy
ledl 

Biz, bu haberin daha §iddetlisi
ni, daha sallhiyetli ağızlardan din
lem~tik. Bund"'n öt\irlidilr ki BOn 

gUnlerde ajanslara, gazetcİere ge
çen bu haberlerin manasını anla. 
mak gUçle§iyol'. Yoksa, "Berlin" in 
bizim bilmediğimiz mukaddes bi; 
hususiyeti mi vardll"? Niçin "Lon· 
dra,, ya hUcum, bir harp icabıdır 
da, ''Beı:lin" e akın, bir suç sayı
lıyor? İkısi de birer hüldiml"t mer
kezi değil mi? İkisinde de medeni 
kutup olmak sebepleri yok mu? 
HattA "Londra" ya nisbetle "Ber
lin,. daha yeni, da.ha mazisiz 
ve elbette ki daha c>hemmlvetsl-. 
bir şehirdtr. 

İngilizler, büyük servetleri. ~·o. 
rulmaz çalışkanlıktan. ince zevk· 

leri ve derin anlayışlanle dun:>- . 
yı dolaşarak, nerede kıymetli bır 
es r bulurlarsa ta<"I ·a ..... 1Y 
"'Lodra"l ' ~-' -

8 

n arını büyük bir üz 
haline getirdiler m e 

H~Ie .milzele~i, dilnya.nm en 
zengın bır:r "nefise" ler yuvası
dır. 1nsan1ıgm z~d ve el emekle
nnin en gUzeUeri, oralarda t.opl3.ll
mL:ıtır. Hava hücumlan tabii bü
tün bu gilzelliklcri, bu ~erine ko
nulm:ısı ihtimali olmıyan kıymet· 
lcri harap cdi}'or. Bomba, ı<uursuz 
bir silfı.htır. Düo:ıtüğü yerde b!r ta
rihi m:ılıvetu ini dü ··nmez. Bir 
zeka mücPvherini, bir deha abide
sini param parça eder_ İngiliz 
bombnls.rı da, tıpkı Alman bomba· 
lan r;ibidir. Onlar da yakıp yıkı
yorlar. 
Şu halde lngıltere hiç sızlan· 

mazken, Ahnanyanm şiklyetlne 
oe mana vereceğiz! Yoksa iki mil~ 
let ara.'Jmdakf tahamtrUl farkı m' 
bu neticeyi doğuruyor? 

M<'deniyet. insamğın müşterek 
malıdır. Bazı eserler de 
btltiln dünyanın malı "'Wılır. en~ 
fetheden dehflyı bUtUn insanlık 

benimser. "Londra" ve "Berlin e 
keşke daha ilk bombalar sa~
madan iki ta:rn.f, bu no!ttada anl81J 
sa ve UJTlar, zuliimlcre kurban 
edilmese idJ. Öyle sanıyorum, kJ 
bugün. artık tutulan ''oldan gen 
dönü!emez. Alm:ınlar da, lngiliz· 
!er oe ellerinden g~leni :vapacak
lar. İş inada bindi. 

Hakla Süha Gezgin 

1 G r-ı N D E N G O N E" 1 

CocuK bahceıeri 
dOlayısile 

, 8 ELEDlYE. 23 Nisan haf. 
tasiyle beraber, lstan. 

bulda muhtelif "Çocuk bahçe. 
leri" de açıyor. Buna, <;OCllk 
sahibi ve bUtUn çocuk seven. 
ler, ziyadesiyle memnun ola. 
caldardır. ÇlinkU, İsf'1-nbulda 
birçok çocuk olmakla benı.ber, 
oynadıklan yer, ekseriyetle 
ma.halle aralarıdır. Onların toz 
toprak içinde kaynaşmalarını 
ve bazan düşerek yaralanrnala. 
tını görmek yürekler acısıdır ... 

Yeni açılan bah~n. bUttln 
şehir muhitlerini, merkez nok. 
talarda kavnyacak, bu sahada 

Et narhı bet ~ru' 
indirildi 

Fiyat murakabe komisyonu, dün 
tekrar toplanmıştır. Diln.kU top
lantıda et narhı kiloda 5 kuruş ın.. 
dlrilmiştlr. Yeni narha nazaran 70 
kuruş olan karamanm kilosu 65 
75 kuruş olan kMrcık ve dağlıc~ 
kilosu 70 kuruş olmaktadır. 

Narh tasdik edilir edilmez me
riyet mevkiine girecektir. 

her türlU ihtıyacımızı karşılı. 
yacak miktarda oln.adığı da 
muhakkaktır. 

Onun için, p..ık tabü ola"'8.k 
mahalle aralarmda oynamakta 
devam edecek çocuklannnzt da 
himaye etmek üzere, bazı so. 
kaklanlan. - pek büvük bir 
mnıret olmadıkça - otomobil 
araıba. kamyon gibi tehlikell 
nakH vasrtalannm geçmesini 
:nenetmek kabil de<ril Midir? 

Muhterem Beledfve Reisimi
zin bu noktaya da. bir kolaylık 
bulacafmdan emin bulunu. 
yoruz. 

HiKMET MÜNiR 

Yırmı ytı evveıkı Vıkıtl 
n Nisan ı...ıo 

Kızamıktan mf'ktepler 
tatil edildi 

latanbulda b1r kücU~ deniz roo
töril naldivat birlii;i kunılmakta -
drr. ,Bu blı-li~e 150 hamule tonun
dan aşağı motörlü deniz ve naltil 
va.srtalan sahipleri iştirak edecek
lerdir Birliğin niza,JnNU!le8i haztr
ıanmıŞtır. TasdikH~n eonra umunıl 
heyet toplant.18~ yaptlanık heyeti 
idare seçilecektir. 
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:;;;;;;;..----------------•·--.... ,• ve yiğeni Gabrie'li iyileştinniye bakryordu. 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı Bana Ga.brielin kim olduğunu 

Son gUnlcrde memleketimizde kıza 
mık vakalan çoğalmaktadır. Çocuk -
lan kızamıktan önlemek makaaclll; 
merk!Z vesair mmtakalarda mekA.tlbl 
tpUdaıye, kızamık bastalıjtmm ımbu. 

nma mebni dün sabahtan lUbaren on 
gün mQddetıe tatil edllmJ§lerdir. 

Benarese ya.km meeafede bu. 
lunan Gan.j nehrinin bir ~asm
da tamamen bu vampirlerm kur
banlan ile dolu bir mezarl~ 
varmış. A vnıpalı \'1lmpirleJ'd! 

--._;;;::::::::====I bu ecds.tlannt ziyaret et.melen 
§arlmış... bu . 

İşte Marki Şaip Hanı zıya. 
retıerinin biri esnasmda tanı-
mış.. -..ı-" •--·. Saiphan HindistaıJUAoAi U'!;~ 
liz teöeaBı tarafından çok sevı. 
len meşhur bir do~r olJDa8l : 
na rağmen ,Mura)ar ıle doğrtı 
dan doğruya t;em88 balindeY-

m~ bu biı}dyeyi i& dUydu· 
ğum zaman gillm~ O ar 
man Saipban bende bır p.r~ 
tan hissi yaratımtb· ~ 
ben o tarihlerde vanıı>~1!~ 
nanmıyordmn. Ha.ta eW»'li' ' 

........ _____ 
1 
meğer... ~nldi ~~e~ 
80Dl"8. bunlann ba,.--:.-
kmda tetkiklerde bWundUlll ve 
her oeyi öğrendim. ~ı-~ 
diğerlerine yani bU vaaıpır eıu• 
hayatlarından fllphe edenlere 
her şeyi öğretmeP çaıışaca-
ğıı;;.ut bwlWl için elimde de
lil bulundumıam limD!-~ 
bir gün bu delilltrin k~!' ... 
den ortaya ~ da ıııa-

~~ .. Bir ~ok =İ 
ws gibi si ~~e w bir 
i8em de yine ar&.1~-=--:.lerin 
gün muhakkak oo VCIDLt"6. • • 

bQtt1n asıarmı ortaya=
cağım.. Buna tamMDen 

ÇOnkU. her teJdetı evvel ~ 
pirin msıl olup da~ 

· · · ni merak ediyoı'Ulıl· 

Kanlı 
yazan: Gaıton Löru 

rede ise kat1 delili elde ede· 
cektim· tşte bu delil beni haklı 
çınraca.k ve • deli olmadığımı 
isbat ecJecektı. 

On ikinci ve sonuncu mektup: 
Artıic delili edindim.. Bu kat'i 
bir delil. Size gönderiyorum. 
Şimdi artık benim yardımıma ko 
§Ull··· ÇUnkii siz vaJ:ctinde yetişe.. 
mezseniz her şey bıtmış olacak .. 
KofWl· çünkU ben çabuk .?J'?.ez. 
sem. 0 , beni muhakkak oldure. 

cek •.• " 
Bu son mektupla beraber 1?°8-

tadan bir de paket gelrr.ı~ ı. 
Kristin artık hiç bır ~eyden lcork 
madığmdan bu kU~k ı>aketi bil· 
yi1k bir sttrat, endişe ve merakla 

,.r.tı. 
XIX 

DELİL 

Norberlerin siyaset icabı tek. 
rar himıetlerine almış olduk~n' 
Madam Langluva şu şa.yant dık. 
kat izııbatı veriyordu: 

_ Saat ondu. Ben mutadım 
olduğu il1.ere 0 saatte etrafı te. 
mizlerken ~ı geldi. l3u pos. 
tacı MatmaZet Kristine bir m~
tupla bir de kUçtik kutu_ ~tır 
mlşti. Krlstin ilmibaben nnza 
etti ve kutuyu aldı. 

Matmazel Kristin dttkklndıı 
yapayalnmiI· Esasen iki gtlnde~ 

· dilı1tklnda ınız kendislnı 
bel1 ~rd dükkiJı. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

da duruyor ve pek ender çıka. 
gelen müşterilerin arzularnıa ce.. 
vap veriyordu. 

Matmazel çok telişlı. endi~li 
idi.. Fakat ben de orada bulun· 
duğum için telaşını bana göster. 
mek istemiyor, halini saklamıya 
~alışıycrdu. Ama bilirsiniz, öyle 
beni kolay kolay atlatamazlar .. 

Artık matmazel de öyle yuka. 
ndan bakan hal kalmam:ı;tı. 
Her halde canı sıkılıyordu, ho. 
şuna gitmiyen ~ hAdiselerin 
cereyan etmekte olduğu muhak
kaktı. Bu hadiselerin ne oldui!u. 
nu keşfetmek için Kristof Ko
lomP zekfisma sahip olmak lazım 
değil .• Hayır, matmazelin sıkın.. 
tısı Ga.briele. yiğeni Gabriele ait
ti. Artık bu evde herkesin ak. 
rabadan c!. '\uğu açıktan ~1ğa 
söyleniyordu. 

Jak ihtiyar Norberin yiğeniy. 
di. Gabriel de yiğenleriydi... 

Artı:k Gabrielin aynı evde o. 
turmakta olduğu ve çok hasta 
bulunduğunu ve kendisine alell· 
cele bir büyük ameliyat yapıldı
ğını, fakat Jak Kotentenin bU
tUn bilgi ve ehliyetine rağmen 
nasıl olup da ameliyatın tam 
manasiyle muvaffak olamadığı.. 
nı anlamadıldannı benden sak. 
la.mıyorlardL 

Jak Kotenten artık bUtUn gt1n.. 
lerini ııastanm yanında ~iriyor 

da anlabnışlardt. Bu giizel jrenÇ 

ihtiyar Norberin bllytik hemşire· 
sinin oğluydu. Bütün doktorl~r 
şimdiye kadar onu hastalıi~ın : 
dan kurtan:nıya teşebbUs c~mı~
ler, fakat hepsi de ölüme biraz 
da.ha yakmlaştırmışlardı. 

22-4-1941 
8.03 Ajanı 
8.18 Hatif 

program 
8.45 Yem<.>k llıı 

te81 

19.00 Gençler 
mandolin 
takımı 

19 80 Ajana 

Ga.brielin evde olup olmaması 
bana vız geliyordu. ÇUnkU i~im 
ne değişmişti, ne de artmıştı. 
Benim için esas olan buydu. Haa. 
ta ilk kattaki dairede kapalı bu. 
lunuyordu. Esasen beni hiç bir 
zaman o daireye ve labor?tuva.. 
ra sokmamışlardı. Ancak an· 
sıra bu dairenın pancurlanuı, 
hatta bazı bazı da pencereıerini 
açıyor ve havalandınyorlardı. 

12.33 TUrkçe 
pUl.ltlar 

12.60 Ajana 
1!.015 Tllrkçe 

plAklar 

19.45 Ziraat tak. 
vlm! 

19.50 Solo prla 
20.15 Redyo ga_ 

zetesl 
20.45 Salon or. 
keatrası 

İşte yine böyle odayı havalan.. 
dmlıklan günlerden birinde pen. 
cereden i~ye bir göz attım ve 
yorganm altında yatan bitkin bir 
genç gördUm .. YUzü bana doğru 
dönUktU, fa.kat itiraf edeyim ki 
ben burada sıhhatli. hatti. nor. 
mal bir manz~a göremedim. Göz 
l~rini Uzerime dikmiş sabit, hat. 
ta korkunç nazarlarla bakıyordu 
bana ... 

Hasta olmasına bu adam mu. 
hakk11k hasta idi aıoa, acaba~ 
den böyle garip, anonnal bir şek 
le girmişti. 

13.20 Kantık 
progT&m 

18.03 Cazband 
18.30 pittçinln 

saati 
ıs.~ı> Kır ve ı;o • 

ban hava. 

lan 

21.30 Konuşma 
21.45 Fasıl beye-

tı 

:.?2.SO A 3all1\ 
22. 5 Dana 

ziğl 

m8. 

Sa'ı iÇ arşamb 
22 \Jis~ 23 1•an 

H.C.l'VVt'l: 251 R. J-.'l.,• l. 1 
K!!o:mı: 61' l l{a'\nn· 187 

\Uliıthı' ""ıtır..z.anı 

uJllt"ŞIU 
5.11 

ö~'lc 12.12 
1klnd~ 16.00 
Akşam 18.:>6 
Yataı 20.35 
tm~lt 3.20 

10.111 

15.18 
9.06 

12.00 
L40 
8.25 

\llN11 ~ 

5.09 10.13 

12.12 15.17 
16.01 9.05 
18.57 12.00 
~.36 l.•o 
!.18 8.22 

Evvelce bu. güzel bir gençti... 1 
O zaman onu herkesten saklıyor, 
evde olduğunu bana bile söyle. 
mlyorlardı. Fakat şimdi artık 
bu Gabriel. eski Gabriel d~ldi 
ve hiç klmaeden saklamak lUzu.. l 
munu hl11Betmiyorlardı. A~ba 
nuı1 bir değişiklik olmuştu? 

(Devllmtuar) .__ __________________ __ 
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B. Millet Meclisi 
Yabancı devletlerle olan ticaret anlaş 

tnalarını müzakere ve tasvib etti 
.An1wı a, 21 ( A .A.) - Büyük 1 

Millet Meclisi bugün Refet Canı. 
tezin başke.nlığında toplanarak 
devlet demir yollan ve limanları 
işletme umum idtm!si tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun!arm 
bazı maddelerinin değL~irilmesL 
ne ait kanun layihası ile Türlti. 
ye • 1.rak arasında münakit ve. 
terioor mukavelesinin tasdikine, 
ordu subayları heyetine mahsus 
terfi kanununun birinci maddesL 
nin tadiline ait kanun layihala. 
rmı müzakere ve kabul eylemiş. 
tir. 

Meclis, Türkiye • Belçika, Tür. 
kiye • Bulga.rietan, Türkive • Fin 
landiyn, Türkiye. Holanda, Tur. 
kiye . İsveç, Tilrldye • İsviçre 
ticaret muo.hedeleri ve tediye 
anlaşmaları meri.ret mUddetleri. 
nin temdidine. Türkiye • tsviçre 
ve Tilrkiye • Finlnndiya ticaret 
ve tediye anla.~n.lariyle 25 tem. 
muz 1940 tarihli Türk • .Alman 
hususi anlaşmasına mütedair 
notaların tasdikjne alt kar.un ıa. 
yıhalarrnı birinci müzakereleri
ni yaparJk tasvip eylemiştir. 

Mccfü;in yine bu~nkli ton. 
lantmında Antalyn ve l6Xende. 
nın eleltt:rik müess~e1c.."'1nin ma.. 
ham belediyelere devri. vilf'iyet 
idaresi kanununun 6 ncı madde. 
sinin tadili ve memurların talı. 
sil mUessesclerm.de talebe ola. 
mıyacaklarma ait kanun layiha.. 

larmın da birinci müzakereleri. 
ni yapmıştır. Bu sonuncu ka. 
nun Ulyihası, üzerince g~"'Cll mü. 
zakerelerden sonra aşağıdaki şe. 
kilde tadil edilmiştir: 

365fi ve 3659 numaralı kanun. 
lara tabi daire ve mü~elerde 
maa.~ ve Ucret alanlar fiilen va. 
zife gördUkleri müddetçe her. 
hangi bir tahsil milessesesinde 
asli ta.lebe olarak devam edemez. 
lcr. 

Muhtelif fakültelerde ilmi 
yar Juncı veya a.;Istan olarak va. 
zife görenler ve 2624 numaralı 
kanun hükmüne tevfikan orta 
öğTetim mU~Prinde yar. 
dnr.cı öğretmenlik edenler ve 
mlinh.,s:ran hususi ve y~.ı 
ve ckalliye-t okullarında öğret.. 
men olanlar birinci maddenin şU. 
müllinc girmezler. 
D~let daire ve müesseselerin_ 

ce kendi memm-lan için açı1mıı:ı 
olan kurslar ve okullar birinci 
maddenin şümulüne dahil değil. 
dır. 

1940 • 42 ders yılında herhan.. 
gi bir yliksek tahsil mtiess~sL 
ne de,•am etmekte bulunanların, 
her sc.ı muntaı.ı. an ... ınıflannı 
tcıfi etmek şarf ylc, tahsillerini 
ikmal etıneleriııe m<>runıp olduk. 
lan vekilliklerce müsaade edile. 
bilir. 

Meclis cuma günü toplana. 
caktır. 

Ankara- İstanbul ara· 
sında ilave tren 

ilk tren bugün saat 14,25 
hareket edecektir de 

ADkal'a, %1. (A.A.) - YolcuJarm 
çofalJIIASI mllımsebctlle 22 nl'!aDdan 
itibaren Ankara _ htnnbul arumdıı. 
bir yolcu treni DAve ed!lmflt1r. Bu 
treıı 14.2~ de Hay&ı.rpqadan kall.n.. 
cak ve 6,55 de Ankaraya gelec"ktlr. 

Bulgar 
kıtaları 

Almanlar tarafından 
alman yerleri 

işgale başladı 
Sof)a, 21 (A.A.) - Ste!anl ajansı 

bildiriyor: 
Bulgar kıtaıan, Alman kuvvet1erl 

taralmdan tablls edilen bazı Bu!gar 
tDpraklarmm l§gall hareketine bq -

lamıt bulunmaktadır. Filhakika Bul 
sar askerleri F.(re denizine doğru ileri 
yllrtlytl~ başlam•~ olup l!nQmüzdeld 
&11Jıler zarfında lskeçe, GUmUlcUnc, 
Kavala. Dedeağaç, Sercz. Drama ve 
Dlmotokayı iH"aJ edeceklerdir. 

llıbUye nezareti, eskiden Yunan 
arazisi olup otmd! snavatana tekrar 
bağlanacak olan mmtaı ak.rda bir 
dırablnlnln 60 leva sanUınl, eskiden 
Yug:>!lav arazla1 olup ~dl Bulga -
rlstana bağlıı.nan yerlerde bir dinarın 
bir .eva ve 60 aantlm mukabilinde 
tedavül edeceği hakkmda. kanı.rıe.r it. 
tlhaz ctm~tır. 

Sofya, %1 (A.A.) - D .N.B. ajansı: 
bildiriyor: 

Dah1llye nazın Gabrovski •'VesL 
nfk na Vestnitalte" gazcte3tne beya.. 
ııatta bul'.!!>arak Makedonyad& yeni 
tKa1 edilen mmtn.kalarda kurulacak 
olan Bulgar idaresinden bahCJCt~ ve 
hUkQmetln buralara göndereceği me. 
DlW'l&n bQyllk bir !Una De scçeceğtn1 

lli5ylemıoUr. Nazır, yenl lh&s edilen 
m11ll prop:ı.ganda §Ubesinln idaresini 
blnat deruhte edeceğini de beyan t>t· 
ml:ıUr. 

Ticaret nazın Zagorof eni i§gal e. 
dlleıı mmtailalara iaşe komiserleri 
g&ıder~ğlnl söylcrui§tir. Bu komi_ 
ııerler mezkQr mmtalmlard:ıkl ahali • 
nlD iafe&lnl Balgariııtıı.nda cat1 prcn_ 
atpler ve nb>.anılar dahilinde temln ile 
mOkeflef bulunncaklardtr. 

Maliye nazın Bojllof mllll bankıı. • 
nm da mevzubahs mmtakalarda ge • 
rekll tedbirleri alacağmı blldlrml§Ur. 

Nafıa nazırı Vullef yeni lfga1 cdi • 
Jen tc>pnıkla.ra hu.su.sl nmele ekipleri 
s&ıderlleceğtnl ve tunıarm evT"elA vı
Jn!an l<Opr!Jlerle tahrip edilm1' olan 
clemlryollarmı Te kara li ollllJ'lill tr.mlr 
etını>kle mtlkellal olacaklarını beyan 
etmiş Ur. 

Bu trenlo yolcuları isterlerse Eskişe. 
hirden tzmlre ve Ankaradan da geçe. 
rek oarkn gtdcbileceklcrdlr. 23 nisan_ 
dan itibaren her gUn bir tren Anka • 
radaa 1'7 de kalkacak ve '1,'6 de ta_ 
tanbuta varacaktır. 

Atina piskoposu 
Ordu ve millete birer 
beyanname ne§retti 
Atına. 21 (A.A.) - Atlna a-

jansı bildJyor. Atına beşpiskopoou 
Paskalya mUnnsebetile orduya hi· 
tahen n~rettiği bcyamınıede ya.
gam.ak, tekrar hayata ve hilrrlyı:r 
te kavuşm~ için Allaha inanınız ..• 
demektedir. 

Bq piskopos millete hitaben de 
neşrettiği beyanamede §Öyle di
yor: 

"Hlir ruhlann mezan olan kor
kaldığrn ruhlarınızı saraınasına 
meydan vermeyin.iz. İşte bu hür 
nıh kindir, ki kahraman ~la
rıııız kanlarmı dökUyorla.r. Bize 
cl'phe gerisilldekilcre doğrulunuz. 
Bize IB.yık olunuz. Allah ve bize 
inaninIZ. Cesaretimize mertliği -
mize gUvenlniz dıyorlar.,. 

8000 Yugoslav 
çetesi 

~· (Ba~ tarafı 1 incide) 
hakkında bazı tafsilat vermekte. 
dir. 

Muhabir telgrafında e?.Ciimle 
şöyle demektedir: 

Bariz düşmanlık hareketleri. 
nin divanı harplerde muhakeme 
edileceği hakkında Almanla,. ve 
İtalyanlar t.arafından yapılan 
tehditlere rağmen Yugoslav çe. 
tecileri Alman devriyelerine a. 
ğır zayiat verdi.rmiye devs.m e. 
diyorlar. OskübUn şimali garbi. 
sindeki .mmtıro.da sekiz bin ki§i 
kadar tahmın edilen bir grup 
m ücadelcye devam edebilmek e. 
meliyle ve Yunanlılarla birleş. 
mek Uzerc kendilerine cenuba 
doğru ir yol açmıya başlamak. 
tadır. 

Diğer cephelerde de mukavc. 
met hareketlerinin tanzimi için 
sü.ratle çalışılmaktadır. Sırp çe. 
tcleri mtistevlileri geçinnek is.. 
tccfüderl yerlere maynler yerleş. 
tinnekte ve Almanlan bu mmta. 
kalara doğru sevketmenin yo. 
ltmu bulmakto.dırlar. Bu 8\ll'ctle 
Almanlar ötü ve yaralı olmak t1. 
zere birsok zayiat vermdrtcdir. 
ler. 

Sovye -Japon 
anlaşması 

SETRAK 
o-NiZAL TiSi 

Tokyo, 21 (A. A.) - D.N.B. Trab usgarpta bir 
aja.."lSı bildıriyor: İtalyan petrol gemisi 
.~1.1~~:den .. Domeı ajans~!1 batırdı 

bııdirildıı.,"lne gore, Japon harı'!l.

1 ye nazın M~tsuol,a Sovyet • Lon~..ı.. 21 (A.A.) - Bahrl!._c 
Japon paktı meselesinin hiç ne~~r~tinin bu sab:ılı n~'"ettiği 
beklenmedik bir fl€''·Ude ortaya teblığ • 
'""t w .. 1 • t• Libyndald dilşman ordusuna yıı.-
!;.ın ıgmı soy emış ır. . pılnınktıı olan :ııa.kliyn.Uı yeni za-
Matsuo~a bu h~~ıkı beya- rıı:rlar verdirilmi"'.t!r. Trablusgarba 

natmda şoyle dem ıştır· .. .. gitmekte olan bir dUşmRn p~trol 
w .Moskovadan. geç:rk~n gordu. gemisi Set.rarch dcnizııltı tarafm
ğfun hnraretli hUsnu.kaıbulden dan batırılmıştır 
dolayı Stalin ile Molotof'a te- ---~· ">----
şekkUrlerimi bildirdiğim sır;.-Oa 
'böyle bir pakt akdi mevzuu ba. 
his oldu. Seyahatım Uçhi pakta 
yeni bir hayat nefhası verdi ve 
tam bır muva.!:fnluyetle tetev
vüç etti. 

Yeni Viyana 
kon res 

Buda'PC§te, f1 ( A.A.) - Ofi: 
Huausi me balardan alınan 

haberlerın Almanya ve İtalya 
hariciye nazırları arasında Vı. 
yan.ıda başladığını bildirdiği 
görüşmeler henüz resmen te~ it 
edilmemiş ise de, siysi mahfil. 
ler, Alınanyanın, Ban lt!a knlarda 
arazi meEeıesinin yeni hal SU'('f'. 

ti çerçcv~ln.i ltn.lynya p~csi 
yeyclıut 1::1!1 gU: .ü bildi:- 'C~ği fik. 
rindcdir.ltaly, n blc:p1crinin ne. 
leri ihtiva ettiği halen malfun 
değildir. Fakat nııhverin son 
askeri muvaffaluyetleri Uzcrine, 
Roma hüklıınctJnin Dalmaçya 
sahilleri üstünde yirmi sene ev. 
velki taleplerini yeniliyeccğinden 
fiilphe edilmemektedir. 

Uj Nemzet gazetesi, salfilıi ... 
yettar İtalyan mahfillerinin 
noktai nazarnıı blldirirlıen muh. 
telif devletler tarafından yapılan 
ask<'rl iı;galier hududwıun, kat'i 
hudutları teşkil etmemekle be. 
raber manidar olabileceğini kay. 
deylemektedir. 

Macaristann. gelince, Almaıı:ya 
ile sıkı ışbirliği dolay>Jsyle yeni 
c.enup Macar lıudutlarınm nor. 
mal ve diplomatik yolla tes1>ıt 
edilmesi mümkündür. Bazı hu. 
susi haberlere göre, önUmUWeki 
ça.:ı-şanba Viya.na•1a. toplanııcak 
umumi kongre, bu yeni Macar 
hudutlarını Y. ız resmen teyit 
etmekle iktifa yliyecektir. 
Diğer taraftan, Neue Zürclıer 

eZilımg'wı Bükrcş muha:birine 
gögre, Romen mahfilleri, Tuna. 
nm ''Demir ke.pılen'' nın müs. 
tak.bel Sırl:istandan alınmn.smm 
muhtemel o!duğunu saT'mal; a. 
drr. Tunanın bu k sını, yeni bir 
siyasi rejime tabi tutulacaktır. 

İngiliz gazeteleri 
(Bas f(l'l'af ı 1 incide) 

Almanlar tayyalcrelc n.Lker na:it 
linl fu.savvur e~ ola.b!lirler. Fa
kat §İmdi traktald hava meydan -
lan muhafaza. altına alınmış bu -
lunmaktadır. Bunu İngilizlerin 
süratli hareketi temin etmi5tir. 
Irak'ın harbin bilhassa. bugUnkü 
safhasında eevkU1ceY6 bakımın -
dan bUytlli bir ehemmiyeti vardır. 
Eu ehemmiyet Almanya, TUrkiye
ye tamTwı ettiği takdirde büsbü
tün artacaktır. Bu.-ıdan başka Irak 
petrol ist.ilısalatınm şlmdiden se
nede dört milyon to:m bulunduğu
nu unutmamak lfizmıdrr. 

Dcyll Herald gazetcslr.ln diplomatik 
muhnrrlrt de ~öyle diyor: 
B~dndd:ı.kl hUkQmet tcbc'ddUlU r.~· 

netıcesln(!o ortaya. Cıkan me""lCllln 
zorluluıuz ve aUratıc t.nsttye edileceği 
Umlt oıunab1llr. Htı.dlseler tahmln ,.c 
arzu e!Uf!iıA!z gibi cereyan l~rse nn· 
ztıcrln ortcprktak! Arap memleket. 
lerind» knrı;U§alıklar çıknrmak bu -
swnmda bcalc:Uklerl bQyUk Umttı~r 

blr hayal ımkutuna mtınr.er olar.tı.kttr. 
N ev KronlkJ e5"le b!r tabın yr.pt. 

yor: 
Irak, bizim el!m'zdc cldukç3., Tür

kiye mihverin bir tccavtlzUnc uğt'a. -
dığı takdirde bu mcmlcketın muka. • 
vemet.lnl takviye edec~kUr. Tllrkl re 
Ba.ııra k6dezl ile Iraktan yardmı cL 
mck mQınkQndUr. Ruzvc•tın Baırra 

1 örfeztn1 de, KızıldenlZ gibi h:ırp ha· 
rtcl mmta'lm no.n etme!! mUmkUndllr. 
Irakta~l hare,tctlmlz o~arktald 

mQ3tahkem mavkilcrimlze do[;'TU u -
zablını:.J bulunan nazt kıskacının bir 
ucunu hayli a.r.mdrrae:lktrr. L!byaya. 
uzanm11 olan ikinci uç da bl.r mfiddet 
evvel gösterdığl kuvveti k.,yl.ıctmlş 

görUnUyor. Nazllt'rln Tobruk'a karııı 
yap•ıkJart IKO hUcuml:ır pll3kUrtQ1 • 
m~Ulr. Sol1umdaltl mlh\'Cr kuV"ıetleri 
de curdunılmuş olup mkl§tmlmak • 
tadır. C'Tt"Çen 1'.nfta bir nnzi kafne rl • 
nJn tamamty1e lmba edllml§ olmllBI 
dn§m:uu mUhlm bir aık"r ve l""'\lzcmc 

18Xdnnmdan mahrum ctml§tlr ... " 

ispanya 
komünistleri 
Şiddetle cezalandırıyor 

Madrid, f1 (A.A.) - Mad. 
ridde kurulmuş olan siyasi me. 
suliyetlcr mahkemesi bazı sivil 
ve a.sker komllnist §eflerini aça. 
ğıdakı cezalara ma.lıkQm etmiş. 
tir: 

Sabık hariciye nazırı ve mil. 
letler cemiyetinde murohha.-:; B. 
Alvarez del Vayo ile Passionatta 
lakabile meşhur Bayan Dolores 
lbaruri ve eski ha.ricive nazın 
B. Augusta Gracin 15 sene mtld. 
detlc siyasi ve medeni haklar. 
dan mahrumiyetle ııefi cezasına. 
ve 25 milyon pe7.cta.. ag'Ir para 
cez ona carpıJ~lardtr. 

Komünist lideri B. Vicentc U. 
ribe tiı.biyetten iskat edildikten 
başka 15 oone nefi cezasi;rle 25 
milyon pcz.eta para cezasına mah. 
kum edilmiştir. 
Sabık Mad.rid lbefoiiye reisi 

Peclro Rico nefi ceza.siyle 15 se. 
ne için medeni ve siyasi haklar. 
dan mahrumiyet oeza!lma. malı.. 
kfun olmuştur. 

Eski harbiye n::ı.zırı Juan Her. 
nandez nefi ce~1yle 15 sene 
medeni ve siyası haltlardan malı.. 
rumiyct cez:ı.sma çarpılını:şbr. 

B. Hernandez a;Tica 20 mil. 
yon pczcta. pa.rn cezasma mah. 
kQm edilmiştir. 

Sabık Paris ve Berfüı bUyük 
PJçisi B. Luis Arngui::;tain nefi 
ceza.siyle 15 sene medeni ve siya. 
si haluardan mahrum.iyot ceza. 
sma ve ayrıca 15 milyon ~eta 

·para ceza.ama. çn.rpılmı~ ır. 

Yunan cephesinde 
(B<U! tarafı 1 incide) 

kill Konzlsln vc.tatı dol!ıyısue Yunan 
millet.ine knruı bcsleç. ği muhabbet 
duygularını 1fıı.dc etm!ştfr. 

Lo:ıjra, 21 (A.A.) - Yunan matbu 
at nezaretinin .Atına radyosu taratm.. 
dan neşıcıillen bu ak§amki bülteninde 
b:ızı noktalarda dcğ~.kllk yapılm.Q oı 
ma.sma rağmen mUtteflk mUdalaa 
hattI~.n hlç ea.rsılmaml§ olduğu b1l. 
ô.lrllmektedlr. Bllltcııde Almanlarm 
bQttln Yunan ve tr.rrtıı.z c pbelerl bo. 
yunca bUyUk blr §lddeUe bUcuma de. 
vam ettl.k!ert, takat .sOratıe ve katı 
bir netice almak için yapılan bu, gay. 
r'"~Lrin akamete uğradığı tebarilz et. 
tlrllmektedlr. 

Locdra, 21 (A.A.) - AUna radyosu 
JUn ak a!U nc._~dllen ap.ğıd:ı.kl Yu
nan resmi tebllğlnl ve~Ur: 

Arıuı.vutıukta dU. "llP.nm ı;;lddctli bir 
hava .aalıyetı olmuştur. DU11maıı Ud 
noktada kuvvctlerlmlze taarruz te. 
ııebbtlsUnde bulunnıU§ ! mt büyUk z:ı. 
ylatıa ve hareket me\'Zll,.rlndcn C1aha 
geriye &tılm13tir. Bir miktar esir aı.. 

dık. 

Makedonya ve Tsalya.da, derpl.§ e. 
dilen plAıı mucibince tac111 edilen hat. 
ınrımızm hiç blr noktasmı, ha va kuv. 
vetlcrlntn çok §lddotıı hareketine rag. 
men, dU~mnn de'emem~Ur. 

AttllA, 21 (A.A.) - Yunantabında,. 
ki hıglllz kuvvetleri umumt karargA. 
hI bildiriyor: 

Tayyarelerimiz, bUytlk blr faaliyet 
cöstcr.ntsııcrdlr. Bllhıı.s.."ll av tayyare. 
lerln!n htmnyes1~de Kllkışta kıta.la. 

rımıza ve vapurtarmuza taarruza to. 
şebb!ls eden AJman plke bombard?. 
m\!.11 ftlolarml tardetmcğe :muva!tak 
oımu;ılardır. Tnyyarclertmı.z 10 Alman 
byyarem dil§Urınll§lerdir. Birçok dll§ 
m. ı tnyyarcleri h.'lsara uğr:ı.tılIDI§ ve 
Qslerlnc dl.lnemlyecclt bir ha.le getiril. 
mtştlr. h"'tit1tn tayyarelerlol.ı: Uslednc 
dönmu~ıerdtr. 

Atına, 21 (A.A.} - B.B.O: 
YWl3ll kralı Jorj, mllletlne hitaben 

radyoda irat etUgi bir hitabede 4~ 
mf§tir ki: 

- .. tkt bUy11k imparatorluk tara.. 
fmdan icbar edlldil!fmfz cldaıe devam 
için tUlUn enerjilerini sarfctmte oltuı 
Alel<Gar.dr .ı.ı:urlzleln v !atmdan OOlU1l 

' bugQn gcçlrdiğlmlz vahim anle.r. 
da. 1ı:nbtnenln rlyıuıetinl bizzat deruhte 
etm<>ğe karar verdı.m. MulıArebeye de 
vam saretllc mukaddea haklarımı%! 

konıyablllrlz. 

Kral, mllll'tln yeni bttkitmete ıum.ı 
edeceği t\mldinl 1ıha.r etmııttr: 

LiBVADA ~ <B<ıf tarat• ı mehle) İngiliz ta 
?ı!ranal! diğer b1r hA e de Almc.n-

ıaruı piko bombardmıan tayya:reı ... rlni Düşman tnf!"--..J. 
kullanmaktan vazgeçmı,. betızcmclc- bombar~ 
ıidir. ln.g'lllz avcılan ,ark! Afr.lkadnn eaır 
ta.kvlye alır almaz, bu pike tayyare. devanı 

ıerlnd<D.., ••ııu dO,atWm••'"'· Al.. , ~'"'trol manıarm Ltbyadakl eergUze§tlerlne 
b1r nUıayet verildikten eonrn İngtılz 
hava ı..-uvvetJcrirıin Balkanlara takviye • 

g6ndermesi mUmkUn ul:ıcaktır. ~ depol8•' 
manlnr bunu b1llyorla.r ,.e ortaşark-

taki f:ı.ı;Jıyetlcrlnl mUıııkUn o1duf;'U • _t .. ~ft 
kadar uzatınağa çaJJ:ıı.caklardır. Fa- Osten dolP'ı 
kat ga.rkl A.trikadan lngillz tayyare.. d aJ1 
ıen seıbest r.aıdıkça Aima.nıann Orta bombar ıırı 
carkt:ıkl faallyetıerlni uzatma l.lnktLn- A..J1.) "" 
lan o ıılabette azaJILC&ktlr. Londra, 21 <. ~...J 

Balkanlar harbi hWIUIWldn da aynı hava nezar tinUl ~ 
muhakeme yllrllaülmcktedlr. Eğer l3ombardnnDJl taY> ]J,-..ııl 
Baikanla.ra gönderilmek tızcre Afrika gece Kolon) a~ ~ 

ilrt _ _.._ .. _.,.,,,_ 11rabil r cum etmşilcrdil'· _.ıe 
dan J.{Lf'. m '"~ o.a.u-- a} ı • lar çık+--ı'!ı ıniişSlı. ~ .uı 
oe, Alman hava kuvveUerl kar:ı kuv. w.c ~ r 
veUeril!) ~birliği yapmnkta dıı.hıı ziya.. Başka tayyıırcle 1~ ~ 
cıe mQşkUll.Lta uğnyacaktır. Filhakika dorf ve Eks1 il:~ 
Alm:ı.rı kıtalan ancak ha \-nbrda adet ve Almanya. eri~,_. 
çe Ustüıı olduktan tç!Ddir k1 Uerllye.· tınd.a bulunan ~e)'' 
bllml.qlerdir. BattA Almanların böyle ad: hı.yyar~. 
adetçe UslUnlllklorlne rnğmen İngiliz cu Ro:r=ald petJ"O!.ı.ıt 
tayyaw:Derl bir tek ka1: vermeksl.. Diinkerk ve OstaJl~ ~""' 
zın bir çok AJmaıı tayyaresini dll§Ur· bardan dilıll~· 
mU§ler ve diğer bir çoğunu da ağır ın.i=.dcn ~çi: döDJll~ 1 
hasara uğrat?Ylldlnrdır. öyle ki bu aon Tayyarelerizııiır~ 'I 
iki gO.n lçfDde :tngııı.s tayyarecllerl ve sahilleri açrJclafl"-:., 
on tan Alman ve l taıyan av ve bomba ç . . tam ,,,., et 

gemısuıe ~ 
tayyaresi dQgllrmtııııar ve diğer bir lenlir 
<:<>ğ\mu d:ı. atir haaa.ra uğrabnıflar: Lo~dra, 21 (ı\.J\.) ~ 
.kendileri ise hiç bir tıı.yyare kaybet. dan Lizbona gelell • 
memı,lerdlr. llz hava ıruvvetieriL..,1111 

Roma, !1 (r..A.) - İtalyan on:ıu.. pıJan son şi-:Jdeli 8P""" ,.; 

lan lca.ra.rgtıhınm 819 numaralı tcbll.o den balısctm!Jle~İe~l 
l!f: Bu. yolcularm flO~ıte C"".JI 
Şlmall Afrllwda Bar1da civarında re, Barlinill ı:ı:erke ;ueı-' 

rU§Dl&D!D bir karaya çıkına ~bbUaU gnılar, bir çok ~ -~ 
stıra.tıc tardedllmlştlr. Karaya çıkma pllrmüştür. Ertc;>:..ıeJl 
ğa muvıtffak olan bUtUn kıtalar esir hof'dan hareket 6'1~ 
ed.ilmi5Ur. adeta. bir a}o\T de >'-

Alman ve İtalyan tayyareleri Tob. ı~a benziyorlar: 
ruku bombardmııuı ederek lJmaD tMt.. linin hemen yanın~ 
satını ve demlril bulunan gemileri büyük yangınlar ç r;I' , 
hasara uğratml§tir. lmstrasse'ye bir~ 
Diğer Alman tayyareleri Sollum mUştür. ~ 

körtcslnde tnglllz gemilerine taabet. Meydanlarda ate ~ 
1e.r kaydetml31erdir. Blr nakliye ge. kazılmak.tadır. l3 ~ 
misi batinlmlatir. ya.pılan bu akIJlll1 

Sollumda av tayyarelerlmtz dört ze çarpa.cak ~ ~ 
tngwz tayya.reııl dll§Urmtl§ıerdlr. Tay fasılalı gece hile e-,Jf 
yare ~ati ba.taryalarmuz taratmdaD icaplarından addetııı ~ 
b'- Blenbeim dil§UrUlmll§t1lr. İngilizlerin kOtle b~ 

20 nısan gecc.!i dıı,man Slre!lalkte dun an yapmağa ııı ~' 
tn.zı malı=ı.llere hava akmlan yarmıır dlidan ha.kkmda ~ 
tır. ın.~ncn zayiat ve hasar yoktur. yruıııtm doğru O J>. 
Şarki Atrlkaaa 'r:lgnl mmtn.kasmda. mrııt:rr. r1ltl ttlf5J. 

dUşman kollan topçular mızın şiddet. Dün P.kşa.m BC ·at111 ~ -
u ate§i altında 'karşk bir haldJ kaç. va. hücumlarına k~ f.'. 
mıglarclr. tiya.t tedbirleri Jı 1' ~ 
Gıula • Sldamo mmte.kasmda mevzi yelerfni tekrarıs.ıııı:, ~ d 

lerimlze yalda,pnağ& te§ebbfuı eden timan katında stl ti 61 
dUşoan kıtalan tara!nnızdaD yaı ıruı ~aplar, her Sfo~akb 
mukabil taarnızl!Uia tardedllınifUr. baları ile baltalar td 

nm bir zaruret 0 
DU§Dlan birçok zayiata ut'mlıllŞtlr. 
Tyyare dafi bataryruarrmızm ateşi söylemiştir. ~ 

lle ya.rslruıan btr İngiliz tayyaresi 

batla!"Illlu:a. ınmck mecburlye~.nde 1<&1 • t b ldaP 
1Jll§ ve mQrettebatJ esir edllml§ttr. ıs an u 

BABF.ŞISTANDA 1 r 
Kahire :?1 (A.A.) - lyi haber alan odan e J 

mahfillerde s8ylcndl~lnc göre Topru. G ~ 
ku mUdala.a eden İngiliz lm~tıerl (BO!J tlf 
ıırasmd:\ zırh1t, Blnlili kuvvetleri de t!la-4' 
bulunmaktadır. Blnd kıtalan bllhııssn Dentryollarınd~1,:;ı ~ 
garp çölünde, Cebel A'ktann garbın- lnra seyahat edec~ ~ 
da.kl harekrıtta temayüz ct~lşt!.r. zim f'c!ilmektcdlr. ~ 
BlıtUn Libyadn bulunan mlh\ er kuv. rndenlz, Ayvalık, SSS:pti ~ 
vctıerlnln vazJycU, hakkmda yeni bir, ya ve Karıı.blga bil P'.ıı 
haber aımma.mqtır. Bunların b.rl :Marı.nıırtl~ ~ 

Bu arada, Babefil!tanda. imparator. deniz ve tlçUııcfist\ c!C t1" 
Iuk kuvvetleri, hemen hcm~n. Dcss!. Bu hatlar UZ"'rtııdet 
ye clvtuma varmıo butunuyorlar. Bu. hem de trenle ııeyatı~. 
rem Babe§l3tanda ltalyanlarm cllnde 11.l t.ııet de Yerı:ee:l< ~ rJJ'. 
kalan son mll3tahkem mcvltllerdcn bl.. İlk olarak baŞJ~ 
rldlr. nlz nakllyatmdan ıı- ti 

Habcr;ı.standald b:ırckAtm bllmccbu. gestnc ve bllö.har~ ~ 
riye biraz yava.,ıaya.cağr zannedilmek n:ı.lcU yapılacaktır· JJW-...J 
tedlr. ÇOnkll, bu mıntakadaki muhtc- maınlandıl.tn.n sanrı&~,.·,.. 
llt tıa:ıyan kuvveUerlnln temizlenme. treı:le naltllyata ıı-1 t.P ~ 
sı :zarurl g8rülmekledlr. diye kadar SO bind~e• 'J 

Dtlk De.oste tesll molmuyor kendi Ucretıcrlni ve 1J'f rJP 
Novyork, 21 (A.A.) - Assoelatcd ml§lordlr. tık Jmfll~ıedl'· 

Pressın bfldlrdlğlne göre, şark1 Atrl_ cağı tahmin edilme, il~ 
k&dak! ltnıyan umwnı vallal DUk k ~·P ,. J 
Daoste İtalyan ve Habef kuvveUerlnln Açı ce "'' 
kayıtaız ve flLl18m telllm olmaları GöÇ ED~~!1!5' ,J 
hakkmda tngWsleriD yaplı#ı tckllfi gu:;sıı--~ 

reddebırlftlr. OskOdar Okçul~~~Cl".J 

Adalarda pasif ko
runma tecrubeleri 
Villyet tarafmdıuı kunlard& tertip 

edilen pu1f konnıma tecrUbelerlnln 
yedincisi dlln Adalar kazamıd& ya _ 
pıl1111§tır. ·Bu tecrübede 'YllAyet .eeter. 
berllk mUdih'tl Ekttm de baztr bulun.. 
nıu,:ıtur. Evveıce J&Pılaıı prozram, 
muclblııee tecrt\beye aaat 10 da çalı. 
nan alll.rm dUdükler1le bql&DDUf, A. 
danın bQttln ynngın 8'hıdllrme, enk 
kaldtrma ekipleri faaU,.te geçm~. 
.ll'araıt olarak mv.htllUt ,erten d~ 
yangnı ve tabrlp bombe.lan derhal 
yctJpn ekfp1er taratmdaıı tır-1\a edil· 
mt'ltfr. .Aclanm mubtellf yerıertne in. 
df#1 tanıedllen p&NfGtçaler de sarar_ 
SJS bil' bale getfrttmtf1erdl. Tecrtıbe. 
ler btr BS&t eOrmaf ft ~ 

Je.~' 

kalt H. Artun'a: r> ~ ,1"',..ı 
karar muclbiDC8 ~1" ~ 
pıl:ıcıı.k vatandaşlar'• ~ 
rak ancak 50 kllO ~ f'.) ~ 
d!r. Bundan !azllı e~ _,,t111.J 
teye.nler, e!kl.!1 gibi prl' ~ 
te üzertndcn lJag8 ıııı""' 
nakledeceklerdfr. :au 

ka~t konlli:u~~ 
ıaşe ,,.J 

(Ba8 tat' 

temtn edecek t,edbil'ıe~ ~ 
Haber aldı~• tdlJ ,. ı 

lliı faallyeta ge<;ti1' ... ~~ 
ta olarak §eker ft!J :-~ 
caktlr. Ş.ırasxrıı da ~..,.j ~ 
18 te§kllAtı mbı.sar tJıl tt',1 
mıyacalt tır. ?.{c:nleıce ) uı' 
tIAdl orga~ 
~tD 



' Belediye kooperatifinin yaoıan 
yüzünden çıkan dava 

J 5 - VAIDT n NtuN lNt 

~SJJ()g 
Dun Ankara belediyesinden mahke

meye gelen cevap okundu 
purlar ild llhil aramnda duJ'm&. 
dan aeıler yaparak yolcu tafı. 
yorlar. Biz de böyle bir vapura 
bin~ kartı tarafa geçtik. 

Genç kadın nehri. va.purlan 
görünce: 

- Ah, hele aılkür··· Su .. su ... 
diye.bafmmlb. 

Suya bu kadar ı...retli '*'
şundan anladmı ki. ..ıın mem
leketlerden birinde otutu10!'· 
Fakat yine eormıya oemNt ede. 
medim. ÇUnld1 bu 19119 kadın 
neıeli, hattl oldukc& .-ııan 
görünmekle beraber, mubata.bl
na saygı ve çekingeJJıllk hielerl 
veren bir hali var. Bu hiMİ, çeh. 
reeindek Jıanıt ifadenin ilham 
ettiğini de bütün dikkatime rağ
men keifedemedim. 

Y old& Sezalori IOrdU: 
- Kocann Fransada değil . ., 

mı. 

Genç kadıiı dedi ki: 

Belediye kooperatif müdürü 
Haydar Bel"kmU Vatan gueteain
de kooperatil' ;yallan hakkında ya
pılaD nepiy&tı hakaret tel§.kki 
ederek pzeteııin aabip ve neıri
yat mUdUrü Ahmet Dnln Yalman 
aleyhine aaliye seldslnci ceza mah· 
kemealıade bir dava açmıwtı. 

J&uhakfllDeye dtln de devam o
lunarak Ankara beledlyeelnden 
gelen cevap okumDUltur. Bunda 
tooperatlt ;yallarmm üzerinde 
.. _, yat" yucblı halde yapılan 
tahlilinde m&hlflt olduklarmm an
ıaeııması Uzerine prl iade olwı
duğu yazılıyordu. 

Bundan !!Ollr& vaktfü:ı koopera-
tiftn yafıarnu tmal eden mtaıbafı 
Petro, f8]lit oıatü dlnleniJadt, 
,unıan e5ylemlıftir: 

.. _ fmalAtlWI•: Bana dıoayalı, 
suAlllyair, pam'*Y&lı •c blru 
da ıereyaiı verirler, ben de bun
Jan ~· 8oDl'a Haydar 

Bey ne miktar au konulacağmı 
söyler Te bunun için ytlsde 15, ha
zan da ~ mlrtarmda su karlftınr-
dım.,, 

Diğer şahit yağcı Yovakim de 
şu entereean lfadede bulunmur 
tur: 
"- Yal ticareti ile uğrqtıiun 

için bu itin çok k&rlI oldutunu öğ
rendim ve bunu 15 bin liraya tıae
rime a1m&k :tıatedim. Bu malarda 
gazetede neşriyat yapdryordu. 
Bunlan )'UdlrdJm. 

Şimdi yine bu iı§i 30 bin liraya 
ilzertme aımata hazmm. Zira Ç<>k 
kA.rlldD' ••• 

Neticede mahkeme, Sıhhiye Ve
.kAletine, lzm1r belediyestne ya.a
lan müzekkerelerin tekidine ve 
but şahitlerin 18tlname yoluyla 
.ifadelerinin atmmaama karar veı-
mil muhakemeyi 5 ma)'ll& bll'Ü-
mllbr. 

- Onu belki de biraz aoııra 
ahbapla.runm evinde lJulacaiım. 
Paristen beraber çılanJŞtd<- Yol. 
da biri-birimizi kayıbettik• Çok 
yalnız kaldun ... 

Osmaniye köyündeki vaka 
Hasan babanın karısını kasden Daha bir şeyler illve etmek 

istiyordu. Fakat uzun zmnan 
7.aptedilmiş bir teeeM!r IMhıi 
titretti. 

Belli kt bu yalnız yolculuk onu 
çok korkutmuatu. Seml<>ri te. 

öldUrduğu tesbH edildi 
leri de 10 yapıdaJri çocukiarm. 
dan biri evde but& yatıyor, dL 
teri de dalda bulunuyordu. 

!elli etmek için: 
- O halde UzWecek bir aebe1> 

kalmam11. yalnJzlıjmıs bet da. 
kikava kadar sona erecek· Tampl 
.eokaİI fil caddenin safmdalci i. 
kinci sokalrtlr. 

Genç kadm. bir dua kadar içli 
ve U8Ul: 

- Ah, dedi, onu orada bulabil. 
aem ! Yolma şimdi yollarda o da 
beni mi arıyor! 

- Madem ki ikiniz de gidece" 
ğintz yeri bili~ • geç 
orada bul~ Kocmm A. 
si yolda bulamaymea buraya P
ıecektir, yahut da bir telgraf ~ 
kecektir. Ama telgraflar gkliJOr 
mu, om da biJmmı ... 

Genç Udin. eaditMi bir ..ıe 
Seiarm eon eöıllerlnl tNn.r)adJ: 

Kadm birinci kazmayı yeyin
ce aol elini be.§ına götilrmitl. 
HUan 'b8b& Hdnci tazmayı in. 
dirdiği 1&!Jl&n elinin yUzUk par. 
mail kopm\llWr• 

VaJm.nm lilç tü' flbkll ~
tur. Hasan babanm biri 17, dl. 

- Ev.,:)t .•• .Aaı. tel,ntJar si-:: ~= Bono sahtekArlığı 1 
!erle yüzüme baktı. Maznunlann tahliye 

O anın acı ba.tırasmı tekrar yaşıyormuş gibi - titredi: isteği reddedildi 
- Tur'a girerken. .. diyeb~· .Nibat ÖJılrO)'UDCU ile arkadaf.-
Onu daha fazla Umıemek ıçm ıarmm llUQlu w mevkuf bulun. 

bu mevzuu u.pattık. . du,klarl boDD uiıt.eiElrlıfl mWıa. 
Zaten Tampl ~ ~- kenlesine• dün de ikinci ağır ce. 

tik. Genç kadm ~ valizinin seda. devam olunınllftur. 
iıµndan u!ak bir para çantası, Neticede mahkeme tqrada 

~~:ı~ ~':1°1f~= tstl~ 
numarası yazılıydı. BifJe: ~ bahmanlarm muba

tık yakalandıit zaman, karm
m, sığmak kazarken kazara ba. 
tma vurarak öldUrdüiUnU eöy. 
Uyen ihtiyar, dUn mUıddeiumu. 
milikte, hiç bir §eY IÖylemen>it 
ve yaJDJ?,,C& manasız bakışlarla 
gözlerini bır yere dikerek kal. 
mıetır. Yapılan tahkik:-t 80Dun. 

da katilin bir ay kadar evvel 
melekltı akliyesinde bozukluk 
1-J)adığı ve bir aralık da tedavi 
altına almdığı anlafllmJŞtır. Bu. 
nun U7.erine kendisini adliye dok. 
toru Enver Karana muayene et. 
tirilmiş e hali üpheli görüle. 
rü ~ide ........ aHma 
almmlfbr. 

Mezarlıktan demir 
parmaklıklan çalan 

tevkif edildi 
Son zamanlarda Rumelihiaan 

mearbğmda. mezar parmaklık 
demirlerinin çalmdığı görWmUş 
ve tarassut neticesinde evvelki 
gece sa.baha k3!1l Yusuf admda 
yeraiz ~ lbirisi, bir mezar. 
lıfm pl.rma.klık demirlerini sa. 
küp JcaçınNen yakalan~· 

Sarıyer mlh ceza malıkemeei 
tarafmJan sorguya çekilen me
rarlık ıımmr. demirleri çalanın 
kendisi olduiumı itiraf etmi§, 
tevkif olunmuştur. 

____ :""" - - --- ' && 

23 NiSAN KUPA 1 MAÇLARI 
23 NJaan bayramı tatilinden isti

fade edilerek, Fenerbahçe, Gala
tasaray, Beyofluspor, Şifll • GU
neı klUplerl araamda bir futbol 
turnuvuı tertip edilınlttir. 

Bu bUyUk turnuvanm yarmld 
karfıJıpnal•n tu şekilde tesbtt e
dllmiftr: 

Fenerbahçe B Galatasaray 
B talnmlan Mat 13. 

Fenerbahçe - Galat.uaray te
kaUUerl eaat 14,30. 

ll'enerb&hçe A - Şifli ~ OOnee 
A saat 15,30, 

Galatasaray A Beyoğluapor 
A aaat 17. 

Yannki JD&Çl&rın galipleri ara
amda bllA.hıre yapılacak ıDaçm ga
libi 23 N.lsan kupasını kazanmtlj o
lacaktır, 

lıtanbul at yanılan 
GUn geçtikçe .latnnbulda ragbet 

artan~y&J'11lanbuaeneyebdar 
altı hafta olarak yapılıyordu. 

Haber aldıfmuza gfire y1lbek 
~&l'DJ ve ıslah encilmeni bu sene 
İstanbul at y&rıflarmm 10 hafta 
yapJlmaama karar vermı. ve key
fiyet alAkadarlara bild1rllmiftl:r 
Bu vaziyete gm bu seneki y&111: 
lar temmuzun ilk haftası IMLtlıya
cakttr. 

Hilal spor ldübünün 
kongresi 

IUlil spor klübü geael sekreter· 
Uğlndea: 

Klübümüa nizamnamesinin 2'1 ci 
maddeai mucibince alellde umumf 
heyet içtimaı 4 Mayıs 1941 puar 
günU aaat 10 da ldüp binumda 
yapılacaktır. 

K&yrtlı azanın tayin edilen gt1n 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare heyetin.in meaal ve 

mali r&porları, 
2 - Hesap mllfett:işlerinln ra· 

porları, 
3 - lde:re heyetinin geçen dev-

re muamel!tından dolayı lbrasr, 
4- - İdare heyeti MOiml, 
5 - BQtçenln tum1d, 
8 - Beden Terbiyesi ıwnmu 

hllktlmlerine tevftkan kHlp imnln
de tadlllt. 

--0---

llkbahar atletizm 
müaabakalan 

~ apıl:ıcağı programla bildl!ilen ilk 
har mUsabakalan 3 tınco n 4 
katagorl 1 lncl katacorl Ue blJ' 

bu hai'ta Fenerbahçe ıtadmd& 
caktır. 

Alman esirleri 
Kamptan kaçarken 

yakalandılar 

Schreıber - Ontano, !1 ( A. 
- Ontario esir kampmdan 
çan 28 Alm:oı.n esirinden 10 
dün akşam Kanada sUvari pol 
taı:afmdan yakalanmıp. 
lerden biri polise kanı ko 
te§ebb~ etti~den a~ 
te yaralanmıştır. 

İrlanda uzerin 
Bir lngiliz tan---· 

diqtü 

Eminönü Halk..,., ...... 
çocuk haftası pro 

llmlDllDll llAlbvindlD: 
23 nisan mllll egemenük ba 

lıe oocuk hattuı mtınueıı.uı. 
zln salonunda yapılacak toplan 
aııaltd&ltl program vepna Jnı 
caktrr. Numaralı glrif kartlarmm 
BUroeundan aJmması rica oıunur. 

PBOGBAM: 

23 1ııean 1941 çarpmba gb1l 
(15) dı: ilkokullardaki kbnme 
yokaul çocuklara: 

l lstikltll marşı\ Çocuk 
ın Kurumu EaWlöııU ka.&Uı 
lroro beJeU tanımdan 

2 - lla.ahabe (21 NIMD) 
kOttlpba.ne ve yaym pbea! rel8I 
met 'J'nrllan Datlıotıu taratmdua. 

1 - Konser; Çocuk Esirgeme 
rumu EmlnCIDO 1cuut çocak ilan 
yeti tardmdan. 

' - Sinem&: Çocuk ftUm)eft. 

Beden TerblYf'Si tstanbu1 .Böl&'f!91 fi Hedt,el rln dafrtdmur; 
At18'1Dı AJabimcla1u kcvl ııoınral yardım komite be,.tS 

211•11941 puar gtınli saat 10 dan rafından 
itibar n ilkbahar atıotlzm mtl.labaka.. 24 : ıııan 194 ı perııembe g0n11 
larma baflanac&ktır. .Mflaabakalann lllil de umum çocuklara: 
ncvll ı1 apğıda yazılıdır: 1 lattklll maJ'lı; Çocuk 
Bayanlar: ıoo metn uzun atlama. me Kurumu EmlnönU kuuı 
gtlUe atma, katagor! ı 100 metre· ka. koro heyeti tarafmdan. 

tagoıı 2 '°° nMtre, ıııoo metre, '&000 2 _ KOD.MI'; Çocuk llllllrpme 
metre. nıma Emlnöntl kuul 9Qmk 

110X400 manialı: beyeti taratmdan. 
GOUc, dtak, clrlt. çekiç, yUkaek, u. s _ Sinema; Çocuk ftlhnllll 

Katagori 3 200, 400, 800, 110 mani. de umum çocuklara: 

- Çok t*kkilr ederinı, mlıL kemeye celbine w suçlul&rm ye. 
yöler. dedi. Arbk ~ niden buJundukl&n tahliye ta. 
evini buldum· ltte fU ~»-:; 1epleriDin de reddine karar ve. 
n . Sizi yoJunuadan alıkvr-e- rerek muhakemeyi başka bir gU.. 
için ötlilr dilerim- imi ne bıraJanJŞtlr· 

Ve çocuk kadar. ume. •m Dünkü ihracabmız 

zun, Uç adım, aınk. ' 25 nl.llan 19.U cuma gtmtl mat 

Albn fiyab alL Disk. cirit, sınk, Uç adım. Kal'llgöz: KaragöF.ctl hfaa 
Katagori 4 50, 110 manialı. disk, ! da 

DOn bir altımD fiyatı 27,20 yUk"l<, uzun. :.ı naıan llKl g0na bir sevinçle ellerun~= J)Unkü ihracatm yeldknu '30 
aynldı. Biz de ~---1 • eacı. bin liradır· Almanyaya ttıtUn. 
geri dönerek biras 9V"_ıu deri. Mısira tlltün, Romanyaya 

deye çıktık. ( l)6t10m• """) 2 ytin !e nohut aatılmJltır· 

~~la5{Hi&l~lllltfl 
•f \1 . · dıran maldnenln UstUnde bir bau 

eki} . d M eter neler iOat edlbnll! Ge· vardı. ilci t-. • etin e çen gUn bisbD Jdtapel)'• git- :saeanın önlnde '° keUmelw 
t..._. Yİll tim. Henlls bitlrdlllm blr romaJU yazıyordu: ~~ ledrfaat gözden geçiJ1De&inl 11ıttyordum.. · .._u.vecıdeler, bundu atlla-

llretttn d&ll'eal mil. Kitapçı romanı no yapar! Bet-- a.ld" 
~k Ba:vnwı mtın. diği takdirde baPl' deiU nd ! J'a· Onun altmda, "Jdtabuı .kıymeti., 
~J'al~drt8at fUbe kat beğenmesi için_~ = ;!: yuJllYla berlber, pualaY& benSer. 

lbft~ltı So ten takO.lteat muı. yahut itJmat eı.we0_, .. _ tDrı- bir daire gtSrtınOyordu. 
~ltltun rç da orta ted. aabi,Ierine okutarak--~~ ..... _ Bu dairenin, tıpkı puala gtbi bir 

tıı.ytn edil • ••-A... ~~· uua ib--' vardı. VıeriDd• .. iyi", "or-
rlni alma&J ıaa~ • n!lllJD "'9S 
ya deilfmll ... Ktıapçt. 1()1118 • ta'', "çok mUJuımmel,, "berbat,. 
mtısveddelertnl eline alır ahllU · diye d6rt keUme yasılı kil. 

- Gel bakalJll1, dedi. Anlaşıldığına göre, basılmİk tı• 
Vo beni. dUkklnm bir Jr8'~ zere olan kitap mO.Veddelerinln. 

de duran acayip btr makinenin kıymeti buııJar1& anlafııacaırtı. 
'1Jl& ~ttırdU. Kitapçı benim romanr. aldığı li· 

_ ~i, ştmdi iki dakikada bi' bacadan içeri atlJ. 
bttlrlrb; dedi. , Heyecanla beJdlyordum. 

- N1. demek istiyorsun· Sonra birdenbire durdu. 
- şu ketf edilen makine af&- - Ha... dedi. ()tutma ücretini 

Binde iştmid Jk1 daJEiPda bltJrirfs unuttuk. 
demek istiyorum. Bu makine, bun- - Her halde çok bir '8Y değil-
dan sonra beDa getirilen mtıa•ed- dlr sanırım. 
delerin, kft&p ballne toııulllletl!DA - Ha.yır hayır.. On kul'UI} ! 

lira idi. Cumartesi gilnU bu fi.. BUt!ln seri kofulan ııeçmelerl aa· de umuın ~ ...ı 
yat 28 lira 201mrul tdi. bableyln yapılır. önceden BeııUrtatta Kukla; Kukla.Cı ıd..n tanıfDMlll 

Okuma makinesi 
Bunu müteakip klM bir uğultu 

duyuldu ve blnienblre aeulzlik! ... 
BUtUn bu müddet zarfında maki· 
nenin ön tarafmdaki pusla gibi 
dairenin üzerindeki ibre de, dur
matsmn dlSnllyor, ve dlSrt kelime
nin herhanlib irlnde duracakmJ.t 
gibi oluyordu. 

Anlalildıfma göre, makinenin 
içinde 1rer ne hlcllse oluyorsa, ge· 
çen her satııuı bu da!rmlıı be
rine aksediyordu. 

Fanedcllm ki, romanın iyi bir 
to.rabna tesadUf edllmlş.. ibre 
derhal o tarafa doğru meylediyor, 
fakat az sonra tekrar ymnl de
ğiftirPreık Dd tıç defa "orta, hat
IA berbat,, taratma gidiyordu. 

BUtlin bu ameliye neticeeinde 
kitabmım fena tarafl&n, iyi taraf
IarmdMn fazla olacak ki, ibre bir 
ka defa da.ha sarsddYlrtan, du
rakla ıktan sonra zınk diyerek p
ıp "berbat" m üzerinde durdu. 

sir oldum. Romanının fena çıkı
şma müteessir oldum. lnşaalla!'. 
daha iyisini yazarsın daha tatlı 
gilzel mevzulu ve hE>İe bir tak~ 
yenllikler yapayım derken mana
sızlığa düşmeden zevkli romanlar 
yumağa muvaffak olursun. 

Kitapçı bunlan aCSvlerken, ro
manm müsveddeleri de makina
nin nlt taro..!mda bir cam ku. ınun 
içine, tomar halinde dilşmüştU. 

Kitapçı kutuyu ~tı ve mfüwC'd- I 
delen iade etti". 

- Fakat, dedim .. Bu, nasıl ola.
bilir. Bi nnakine bir kafa ~ini 
nuı1 imtihan ede~ek, hakkında'" bU: 
hOkUm verir? 

Kitapçı, cevap vermiyor; ben
den ve benlm gibi daha nice ede
biyat meraklılarından yakasmı 
böyle, ko!ayca kurtarablldlğin~ 
memnun b1r vaziyette sinsi slnel • 
gWerek, kapıva doğru yUrllyordu. 

ll()SBEV Bb>A YET 

r------------------1 1 

VAK I T 
..a&etecıe çıun OOt1lD ,... 
reıımıertn bıılrulnJ malllı.ııd 

-'IM)NR r AJlll'&all 
... mle ... 

lelftde 
AJtık il 
1 •>ilk -
it a\bk 1111 
1 f'O&.c llOO 
rvueden Balkan BtrUll 

ayda otuı llNl'Uf QQfGIGı 
b!rllıtne C1J'mlYeD yerlere 
ve·~ı, oe er kurut amm 

AtıoDl' .aydını tıUdlreD ... 
ı ıeıırraı Ucnttld atlODI 

ı.un pmta veya 11aı111a ue 
.. cretlnt •dare Kt'ndl 11Zer1De 
nlrldyenlD twr .,. .. meırkeıııll 

WAIUT'a aboM palll. 
Adre8 dettotırme ucreu ıo 

iLAN VCKl:Tl.BIU 
l'1c&Tet U&nlarmm 8&DUJD 

an llODd&D tUbarell UAD a 
rmda tO, ıç •ytaıaroa 00 
:ıördUDcl> •)'tada lö tkaDCI 
llçttncUde 2: htnnctde •: 
vaıu ır.eamece 6 Uradlr. 

BOytllc: Q011 catwamll 
renlllJ uaıı veremere 8Jn a111 
dlrmeler yapıl1r. Kemd 
•ntım eaun 50 trnruetur. elverişli olup oJmadJimı ıa-ıe: On kuraP toka ettik. Kita.pçmm yilz1lnde bir teMdr 

cek en sa.ilam mtyardJr. Bu IUl' Kit&pOI da, bu on kurufU, ma- ali.metl bel!rdl. 
l'tc-:ırt Mald,.a. Ol~ 

6Dc911 D&alu 
le hem zaman k&l&D110ras; belll ldnenln üzerinde mUnaslP bir yere J'abt lidr dilemekten de kea- Y ann, bu sütunda 
ınkmtıdan ınırtuıuyorus. Hele 88» IÇ!bml olan bJr deUle attı. dhıl alamıyordu. 
pr:ıya otur b&bbm. bh'Die Bmuwı 80Dl'S bir gUrllltDdtlT - Affedersin, dedi; ne yapa- Dokt p Bir ""'9 90: 

1111 
dllUI 

Gösterilen sandalyalarda1l betladı. tc.;erlde tekerlekler d&ntı- ıım. Bu makinenin aJdanmMma im- or openin kansı ~raın a ıt6rt defam 
76 

oturdum ve makineyi seyre befl~ yor; tllıt1aı'lll 1uprt11an illtill- kln yoktur, Aldıfmıdanberl biç 1etuı 1ııo •uruttur 
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Büyük cınayet vaka/a,ı: I 
Fatlll 8alll BlrbMll lllllmk ....... , 

meal Sabi 11emar1ıı....-.: , 

Tlrldre tamaıar11et1 

Katili yakala
tan iskar ııbil 

Nlglr, Ali Ane n İhllanm tuar. 
ruflarmda bulunan, 

1 - Fatihte Klrmutl mahalleal 
Test~!"eciler ve Fatlb ttlrbeei aokatm. 
da şarken ıs, H panel flmalen ııs, 13 
parsel, garbe}l yol, cenuben )'01 ile 
çevrilaıl§ Sultan Mehmet vakfmdan 
49 m'?~re murabbaı, en eakl -t, e.ıd aıs, 
35/ 1, yenl 29, 3 No. ıu 2127 ada, H 
parsel No. tahtmda (~) lira mu. 
lıammen kıymetli 5 oda bir sandık o. 
cl&Bı, 2 helA., bir mutfak, bir hamamı 
bulunsn ve evvelce dtıkkA.n iken balen 
blr od'i. ve bel& ve mutfak halinde 
kullanılmakta olan diğer b!r odayı 

havi ve l~lnde elektrl!l bulunan kAflr 

ZiRAAT BANKA 

Amerikanın meşhur dedektif 
1erinden biri olan Cim Pagolin 
bllytlk bir cinayetin il.zerini sa
ran esrar perdesini çözmesi mu
hakkak ki zabıta tarihine geçe
cek hAdieelerden biridir. 

BAdi&e Baston şehrinde Mis • 
ter Vanyel adında çok r.engin 
ve oki ıkça ihtiyar bir adarnm 
61dtlrUJmesidir. Mister Kampe· 
lin bOtUn Rvkl k&ğıt oyunları 
idi. 

Cim Pattol cinayetınin i. lendi· 
il e"Ye ça.,~dıfı r.aman ilk işi 
herkesm evde kalmasını tenbih 
etmek oldu. Cinayetin işlenmiş 
olduğu o<:a Mister Kampelin he
men blltUn gilnllnU ~irdi~ sa.. 
Jondu. 

Cim Pagol cina.yetin işlendiği 
odaya girince şu manzara ile 
Jrarplapııştı: Maktul yerde ya· 
tıyordu. Başı patlamıştı. ölmilr 
tü. Saf elinde yansı yırtılmış 
bir iskambil kağıdı vardı. Cina
Jet duvarda zinet olarak asılı 
duran eski bir demir mızrak i. 
le itlenmişti. ~ mızrak çok es
ki zamanlara ait. kısa ve kalın 
bir ..,,m. 

Dikkatli olmıyan bir göz ilk 
a&ilfte bu cinayetin bir kaza 
teeıi olduğunu da tahmin ede· 
bilirdi. F.euen katil cinayet 
odaımr bu hiaai verecek şekilde 
tamim etmittl 

Cim Pagol cinayet işlenen o
da,! bir kere tetkik ettikten 
eoma yan.mda odaya geçti ve ilk 
olarak maktulün biricik kızını 
ilticvap etti: 

- Evde kaç kişi oturuyorsu. 
nu? 

- Kocam. erkek kardeşim ve 
iç de lıfzmetçi.. Bir de baba· 
mm hUIUlll kAtibi vardır, o da 
bemea bütün gtinUnU burada 
bkim ya.ııımmla geçirir ... F.sa
em babam onu bir an olsun ya
nmdan aymnaz. 

- H!zmetklrlarmmlan emin 
IJP'inis? 

- liepei- eeki adamlanm17-
41r. 
.- ..... ettiğiniz kimse yok 

'*"' • Kjnweden fiiphe edeme-

üayi ilk olarak kim gör-

Ben gördüm. Bir iş için 
arıyordum, Balona gi

rinee ft8ediyle karlJlaştmı. 
- O ıırada evde kimler var. ... 
- Herkea.. Yalnız katip 

w kocam dışarıda idiler. 
- Bianetkarlanruz arasın· 

da erkek var mı? 
-Var. 
- Cına,et saat 16 dan 11011ra 

........ o 188.tte evde kimler 
vanSI? 

- Jroeam hentlz evden çık-
-.tL . 

- Ballann evde berkellle ıyi 
pelnlt iüydi? 

-Tabii.. 
ain Pu~ tef)ekkilr etti ve 

-.ıa kadm hlzmetçllerden bi • 
80llDJB çekti. Bu hizmetçi 

lellWeııııe niaıbetle yeni idi, biraz 
kon•11111amm eeviyordu. Ha. 

ilk olarak IOrdU: 
Mleter Kampeli evde en 

~ kim aeverdi? 
- Oflu. 
- ottu mu? Neden? 
- Çl1nldl eevdiği km aldığı 

*kelinle mirumdan mahrum e-
lliıieellne yemin etmifti. 

- Sevdiği km taneyor musu· 

~Tabii. 
- Bu eve geldi mi? 
- Daha bugün burada idi. 
- Saat kada? 

,,._ Saat lc;te geldi, ~ mös 
ile birlikte gitti. Hali gelme-

tarı sorguya çekti. Biri baba.sı
nm, cliğeri de kayınpederinin 
böyle feci bir akibete kurban 
gitmesine çok üzüldüler. 

CimJn öğrenmek istediği şey. 
maktulün ıekambil k!ğıtlarına 
karşı olan iptilfuımın derecesi 
idi ; fakat ne ~amattan, ne de 
oğlundan bunu öğTenemedi. Hat 
ti maktulün o::;ıu Conson be.ha-· 
sının bu iptilisını saçma bul· 
duğunıı iliive etmekten bile çc· 
kinmedi. Fakat Mister Kampe
lin huı!Usi katiıbi hafiyeyi bu hu· 
susta aydmlattı. Ezcümle şun
lan söyledi : 

- Mister Kampel ki.ğıt oyun 
}arına çok meraklıdır. Son za · 
mantarda güniin belki on saatini 
kağıthrla geçirir, bir çok dü· 
şünüşlerini kağıtların şekilleri, 
renkleri ve rakamları ile ifade 
etmeğe çalışırdı. 

Bu izahat mükmmel bir ipucu 
idi. 

Hafiye meseleyi şöyle müta · 
lea ediyordu: Demek ki mak
tu 1ün elinde yarısı yırtılı bulu· 
nan kupa yedilisi bir mana ifa
de ediyor .. 

Ve düşündü .. Maktill bunu e· 
line almakla ne düşünmüştü?. 
Düşünil.şlerıni daima iskambil 
kiğıtla.riyle ifa.de etmeğe çalış· 
tığına göre, herhalde bu vazi· 
yet ile de bir şeyler anlatmak 
istiyordu. Hafiye yedinci harfi 
saydı. (g) çıktı. Herhalde kati
lin isminin baş harfi (g) olma· 
h dedi. Ya kupa neye delalet 
ediyordu? 

Bunu fazla düşünmedi. Çün -
kü cebindeki listeye ba:kmca, 
evde Gevard Hildson isminde 
birisinin bulunduğunu gördü .. 
Gevard d&maddı. Hafiye dama -
da ölüm ha.berini verdikleri o -
rada hazır bulunuyordu. Mister 
Gevardın hayretini görmüştü .. 
Yoksa bu muhterem zat bir 
komedy&~o~" ~
lerce tecı guWrl riıan 1rlSZ-
leıinin alcbnmasın.a imkan yok· 
tu. Damattan şüphe edilemezdi . 
Gevard maeumdu. 
Şu halde şüpheyi kime tevcih 

etmek icap ediyordu ? 
O zaman hafiye yeniden ki· 

ğrtlar üzerinde düşUnmeğe baş· 
ladı ve kupa yedilisinin diğer 
yarısmdan ortada olmadığını 
hatırladı. 

Cinayetin işlendiği odaya dön
dü, her tarafı arattırdı. Fakat 
parca ortada yoktu. Demek ki 
bir buçuk iskambil kiğıdı mey· 
danda yoktu. 

Hafiye bu laka.mbil klğltla
nnm arattmlmaamı tavaiye e
derek ev halkmm h'U8U81 hayat-

' ~ ,, . 

T. iŞ BANKASI 

Kiiçülı taaarral 

laeaaplan 1941 

ikramiye plônı 
.,.lDELER: t Şubat, 2 llayıa 

ı Atuatoe. a lldDcltefrln 
carthleriDde yapıbr. 

ı 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Wık • 2000.-Llra 

• . 1000 • - aooo.- . 
1 • 760 • -1600.- . 
• • 600 • - 2000.- • 
~ • 260 • - 2000.- • 

Si • 100 .. - aısoo.- .. 
ı ı: • eo • • fOOO.- . 

20 -eooo.-

Sa!ılbi · ASIM US 
Basılchiı ver: V AKIT Mat.,..aaa1 

Umum M$!'lyatı idare eden: 
~,,efik APımtt 8eveıngıl 

lan hakkında malumat topladı .. 
Maktulün oğlu Conson ba.baaına 
karşı daima isyankar hareket 
etmiş, ve ihtiyarın nefretini ka· 
zanmıştı. 

Maktül kızını ve damadını 
çok seviyor, ancaık damadın bir ev. 
çok geceler kızmı yalnız bıra • 2 - FaUhte Klnnutl mahalleatnln 

Fe\":?;(J>af& caddesinde en uld 2, eakt 
8, yenl 16 No. taj 12 No. lu '9 metre 
mura'bbaı tarla 19, flmali "' garbi 
yol, ceı.ubu 2 panel numaralarla çev. 
rtU harameyin vakfından (3000) Ura 
muhammen laymeUl, iki oda, blr aofa 
bir tıt'lA bir mutfak ve kuyuau bulu. 

kıp dışarıda kalma.sından ve 
çapkınlık yaptığı hakkında ku
lağına gelen dedikodulardan 
müteessir oluyordu. 
Damadı Gevardın takibini sa

dık katibi Davide bırakmıştı .. 
David, kızının da tasvibi ile 
Mister Gevard;n hususi hayatı · nan harap klgtr ev. 
m tetkik ediyor, damadın her 
hareketini tarassut ediyordu. 

Davidden makti.J ve kızı fev
kalade memnundular. 

Hatti, hafiye geveze hizmet· 
çiyi tekrar isticvap edip sıkış
tırdığı zaman maktulün kw ile 
kattbi arasında ufak bir husu -
siyetin mevcudiyetini de öğren
di. 

3 - Fatihte Sofular mah&JlealDde 
KA.mi1p&f& eokatmda uki 6, yeni a 
No. taj 3 No. ıu 12 metre murabbaı 
50 desimetre murabbaı mlktarmda 
şarkı yol ve 2' panıel, şimali yol, 
garbi yol, cenubu yol, ve 24 pareel nu· 
maralarla çevrlll olarak 17 pafta, 1052 
ada ve 215 panel No. lu Ay&llOfyayi 
Keblr vak!mdan (300) lira laymeUi 
n.ttı yanm kemer ki.gir d1lkkAD. 

Hafiye Cim Pagol, tahkikatı 
burada bırakarak tekrar iakam· 1zaıe1 "1yu zmınmda açık artırma 
bil kiğıtlarma döndü ve nok- auretUe aplıdald p.rU&r dalı'ulnde 
san kağıdı araştırdı.. Sineğin mahkeme ba1ktt1bfnln oclumda 15/ 
sekizlisi ortada yoktu. 5/Ml tarUıine mUaadlf perwembe &11. 

Hafiye ölünün sağ elinde bu:L 1 nn saat ıo dan 12 ye kadar aatııa_ 
duğu yarnn iskambil kağıdının caktır. o g11n muhammen kıymeUnln 
bizzat katil tarafından konul· y0zd9 'ili ini bulduğu takdirde lbaleai 
duğunu ve böylece tahkikatın yapılıı.cak, aıc.ı takdirde en çok artı. 
istikametini değiştirmek iste- ranm taahhlldll be.ki kalmak azeı;: 
diklerini anl8ıJllDJtı. Eğer iakam. 26/5/941 tarUılDe mtıaadit puarte 
bil ki.ğıdını haki.karen m&ktUI g11n'1 aynı aaatte Te aynı mahalde 
yırtmış olsaydı, parçayı sağ artırmaya devam edUerek en çok artı. 
eli~ değil, sol elinde tutmam rana !bale edilecektir. Ve •bt tapu 
liztm gelirdi, ç11nkü Mister kaydına C6re :yapdm&ktadlr. 

Kampel solaktı. 1 _ .İfbu gayri menkuOerde mO • 
Sonra Mister Kam.pel, yarmı aecceı ~ gayri ma.eoceı halı: Dhlp. 

yedili ile yedinci harfi ifadeye lerin!n tarihi lllDdlln tUbU'en ıı; g0n 
kallrnıamı. Bunu olsa olsa ma.k· zarfında veaiklle beraber mtıracu.t 
tulün hususiyetlerini çok iyi bi- lan ıımn&r. Abl takdirde pyrl 
len ve şüpheleri maktulün da.. mOıleccel hak sahipleri payllfmdan 
madı Mister Gevard ü7.erine sev· hariç kalırlar. 
ketmek isteyen biri tarafından 
yapılmış olalbilirdi. Bunu keş-
f~ ~~i4ııt~ı• 
ti.Araştırmalarına devam etti 3 - .İhale bedeli J>e§lndir. Memur 
ve ilk olarak noksan islnm>bil tarafmd&n kanunt mebl1 Terlleblllr. 

ldğıtlarmı arattırdı. Noksan ki· 
ğrt:lar ma.ktultln yazı odaamm 
çekmesinde bulundu. Sineğin 
sekizlisi de wye böltlnm.ilştU •. 
O zaman Cim Pagol bütün §(lp
helerinin hakikat olduğunu gör. 
dU ve maktuliın hUSU81 k&Ubi 
Davidi te-vkif etti. Ç&ıki1 maça 
sekizlisinin yanm (D) harfJni, 
yani David imnini işaret edf.yor

f - Bedeli ihale mladmd& nrfl. 
meme ihale fubedllerek pyrl men • 
kul1er J'enlden artırmaya çıkanlaraJıt 
en çok artırana ihale edilir ve aradakJ 
fark n zarar mlfterlden bl1A hWdlm 
alınır. 

ıs - İhale tarihine kadar versUer 
hlaedvtara, ybde 2,a delWlye De 

yirmi 11mellk valaf ta'riz bedeli mQı. 
tertJe alttir. 

.ar.at Ban!ra81DC18 ırambarab .. Oıbarm taarral 
IO llrUI tıahlllalW.n eenede • defa ~kllecell lllSr'8 it 

p&1aa ren lllraın1ye datrtıJac11ktır· 
• lldeO t.110 llnıldl t.OOI lln 100 9ded 111 ... 
•. llOO .1.111. ue.ce 
• • ıse • a.ooe • \ ıae • il 
.. • 100 ........ 

DIKK.AT: e-plarmdalD paralar bir wne tetnde il 
~.... tlD'amlye ;ılltılJ takdirde " zo rasl...,., 
a.ıct.--•"'I': 11 Kart. 11 Bulran. 11 ~101. 11 

rlAde yapıbr. 

Bomaayada emlild oıaa vat 
Barlcl)"e vekAktblden tıeMlt edllml!Jtlr: 

RomanyacL'l. ahlhr. n9f1"edilen blr kararr.a.me m 
milli lktiaat Nezaretır.den verilmiş blr müsaade o~ 
emlAk, buk~k ·-e meı;aftlne a.lt taaarrut :ııuameıeıeriDdl 
ıan; böyle blr ır.ilsa&de latlbaal cdllmekaiZln yapılacak .... ıoırn,., 

De normal mua:nelelerl ve bankalarda mev.!a kıymeUere 
muamclelerlnhı hukukan baW addediJ ccgl; Romanyad& 
beraber orada ::ıu gibi emlAk, h•ıkuk ve m natle malik 
tse, Romanya ara&ütlude tedavül ç:kart.ılınq bulunan bil 
nRm& muha'ITel' olmayan kıymetli aencUeri bAmtl oıdU]dal'I 
lar hakkmda Suıan 1941 nlhayctınekadar, Romanya aetared 
luklarma bir beyamu;me vermekle mllkl'll-"f olduklan: .,.ı
yetlerln bu glbı eü&m, tahvilA. v s netıeri mevduat 
bulunan bıınka!ar:ı da şamil ''• JuıtJ Ankaradakt Romallı
fmd&D bil~~ 

Keyfiy<' ' a.tı.kaJar Tllı k \'a".r nda•lann.::ı iltUama v 

V AKIT matba 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

du. 
Muhakeme 8Ir&lmda D&vid, 

maktulün kızı ile seviştifini ve 
mirasa konup ~ak için bu 
cinayeti tertip etmiş old'*1an

ı - Şaı'tn&me bu günden mm.ren Kitap, mecmua, g:ızete 
berkaln görebUecett aurette açıktır. Tabileır namın" ~i?.öi ~.f _.r; 

m itiraf etti. 

No. 8 Kont187Vaca Omtan oyan, 
Telefon: M114 

Allkara 1 iMi Aellşe BulndE lılala.. 

k.........,..: 
M'>/12°' 
Ankara BeledlJ'Ml tlrtuat İflerl 

MlldUrlqQnde memur Sa!t GWbay 
tarafmdan mahkememize ikame olu. 
nan M1 detiftimıe danmun mubake. 
meal aonunda: Seyit taminln (Salt) 
olart\k detllt1rllmell BUTetJ~ ntıfula 

teacU w Ulnma temyia yolu açık ol· 
ma1c a.n 22/4/940 sOJıOnde karar 
verild ğl ilA.n olu.nur. 301 9 940 

Faala malQmat almak ilteyenler •. ················-··~ bl 178 numara ile memuriyftJmlze 1 --------

mtıracaat etmelldlrler. ( KAYIP_L_A_R __ 

Safranbolu Uıua nahiye.ı ilkokulun. 
dan aldığım phadetruunemi zayi et_ 
tim. YeDialnl alacafmıdan eaklatnbı 

hWnnll yoktur. 
DlıYllı& Dendryollan 9 anea ltletmf' 

odıw.I lbnıldm g,.._ .... 
21/ '141 tarih ve pazartesi günQ 

&yazıtta nUfua k&ğıdnnla yol par&11 
muaflvet kAğıtl&nmr zayi ettim. Bu. 
lan qa!Jdakl adret1e rtlrdlgl tak. 
dlrde memnun edilecektir. 

l:cllrnekapı, KalelMtya caddeel 4 'J 
numarada k611lilnı8 lluan yanında 

Blhımea ~pru. 

Celı.lldU 8uUa tldnel Bakuk HL 
lklmllglndM: 
3-tvıp 

Beylerbeyi KOplOce caddesi 46/ '8 
No. ıu hanede mukim mab~ Pakiz-. 
Zengine mukaddema mahkemece va 
at tayla edilmlt olan Neaill\j!Dln vukuu 
vefat'Dlll binaen mezbure P kizıey 

ve--.vr.te ehli olduğu anlqılan enlfte_ 

-Ankara 214 

'J E KL 

I *'°rffD 
ıoe unıu 

IOG l"re. 

ıoe 1..1r:ot 
100 bvtçtt ..... 

100 J-,oruı 
100 Rayı,marts 

100 llelp 

l 00 Uratunl 
ıor. .,.. 

IOI ~il KroOO 

100 ~'-
IOI l.loa 

100 .... "' 
108 LrJ 
lOI Ulrud 

IOG Kable 

AJtm: 

il ŞlnUinln v&ll taylnin9 mahkemece 
karar verilmJI oldutundan bu babda 
ltlruı olanlarm Ml/182 dolıya auma ı 

ruı De 10 s0n zarfm"" mahkemeye -------~ 
m'1racaatJan Db olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğündert 
O.iNSi 

Külçe balm 
Kayak ayakkablaı 

ilik. 
300 Kg. 
20 Çift 

.......... 
Ura Jlr. 

480 -
llllteabbidl namma 

Delltmeteldl 
A. Ebiltme 
Pazarlık 

1 - Yukarda clD8 Ye miJıtdarlan yUıb malzeme blsalanDda steternen usullerle atm ~ 
2 - K~ bakır muh•m!M!l 1ıede:1 , muvakkat tem!Datı ve ekalltme s0Jı ve u.aUerl bisal.,,.,. 
a - A.yaklrabl n11munelerl .asa seçen pbede sarWebQlr. 
" - bteklUerlD ta)'hl OIUDU cQa ve saatlerde % 7,6 stıvemne paralariyle birlikte nı..ıctr 

mUraCMatlan 


