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45 mil aüratinde olan 
botlar 

ingiliz 
Nakliyatını taciz 

eclecelaniı 

Amiral Darkın 

Mareşal 
Peten· i le 
Amiral 
Darlan 

Arasındaki ihtilafın 
sebepleri anlaşıldı 

Darlan Taınısfald 
ihtiyat benzinleri 
AlmaaJara teslim 

etmı, 
. Londra, 24 ( A.A.) _ Ofi a. 
Jansmın Fransız hududunda bu. 
lunan muhabiri bildiriyor: 

Fransadan alınan haberlere 
göre, 'l'unus ile Trablusgarp ara. 
sınd~ ~uh~clif üslerde bUyilk 
benzın ıhtıyatları vlicuda geti 
rildiği ve Alınan"Ve İtalyan .b_ 
ra ve hava kuvvetlerinın bu 8'jk 
lara vaziyet ettikleri şu)ıı 1nJııur 

(Devamı Sa. 4 sü. 2 de) 
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Habeşistan içlt!rincle c~phel~rd.e devam ... ediyor. ltaıyan 
kutJtJetlerinin külli kuım ları kuımen esır edılmış tJe dagıtılmış olmasına 
rağmen çarpışmalar sona amiş el eğildir. Bunun sebebi de, harbin daha 
arızalı sahalara intikal etmiş olmasıdır. Burada, tahrip edilmiı bir ltal
yan kamyonu tJe /ngiliz cephes~!1~e harbeden kuvvetlerin istirahat halini 

goruyorsunuz. 

Semendire ve 
Limni adaları 

Almanlar tarafından 
iıgal edilmemi§ 

iki gece evvel Türk karasulan 
)'aklnlnde Semendlre ile Llmnl ada· 
sınm Almanlar tarafından i§ga.ı e
dildiği hakkında bir haber almdı!Jnı, 
arcak bunun teeyyüt etmemi§ oldu. 
ğunu söyleml&ıtik. Son haberler bu 
1.§yal hMiseıılnin teeyyllt etmemekte 
olduğunu bildirmektedir. 

Y unanistanda 

ingiliz sol 
cenahında 
Bütün tazyiklere .. ragmen 

ita 1yan1 ar 1 ~ıanbul dan göç edeceklerin biletleri hazırlandı 

Habet istancephesinde ı· ilk sefer 1 mayısta 
tahribaty,ap~rak Karadenize 

Yunan 
ordusu 

dayanıyor 
Ricat edıyor 

___..o.

Sudan hududu 
civarındaki 

MA_Jİ 

geliyor 
Berltn. :u (A.A.) - ~ pleD 

Tllrk talebeleri Berıtne varml§lar<br· 
Ttlrk talebelt'rl ı;ar,amba akııant1 Köa
tence yolu ile lat&DbUl& ıı.,.ket ede-

eekJerdir. 

- Rad~o Gazetesinden -
:fstanbuldan kendi arzulaıilc göç 1 (Yazısı .\, iincNııill edecek olan vatandaşların beyan- Günlerin Peıinden: 

nameleri tasnif edilmiş olduğunu 

~::·~,;~t~:~l:. Me~eniyet ve r--RENI LI HARiTALARIMIZ .......... 
Zonguldak ve Samsuna yapıla~· ınsanllk l oft tır. Samsundan Anadolunun dıgcr . Bu a u N . y A B 1 N 
vilayetlerine gideceklere tren bi- Avrupada d:enız,_ hav0; ve kara i S- __ _. 

1 !etleri de verilecektir. ha:ı>. sahneı~.rıne aıt facıa haber. Son sayfamızda 1: 1 Son aayfamızd İlk kafile bir mayıs perşembe lerını her gun gazetelerde okur. Y unanistanın f 1 b. f a 
r•iinii şehrimizden ayrılacaktır. k~n. ır_anın büyük filozofu Şeyh • mu as- l ı ır say a beş renkli 
b vapurlarda yolcular gUvE.'rtedo &idı'yı hatırlamamak mümkün aal harıtaıı 5 iMısır ve Afrika har·mdıi' 
gidecektir. Kamarala-r ancak !ohu- olmuyor. Çünkü Şeyh Sadi yüz. ! . 
sa ve ağır hastalara tahsis edile- lcrce sene evvel: 

......... , 
cektir. İlk kafilenin 12 bin kişi Bcııi ôdem azay • i yekdiğerend 
olduğu tahmin edilmektedir. Ki der 6/eriniş zi yek ğcvhercnd 

Çii 1l=ıti bederd avered rozigar 
Bundan sonra diğe-r vılayeUere 

nakil keyfiyetine başlanacaktır. 
Marmara bölgesine gideceklerin do 
listesi ha.zrrianmışttr. 

Denizyolalrı işletmesinden veri· 
len malümata göre denlzyollan ile 
tstanbulu terkedecek olanlar 1-11 
mayıs arasında tnmamen naklet· 
miş bulunacaktır. Tırhan, Aksu 
ve Karadeniz vapurları bu işe tah 
sis edilmiştir. İcap ederse Arma· 
törler de vapur vereceklerini bil
dirmişlerdir. 

Hitler Horti' yi 
kabul etti 

BucJapcştc, U (A.A.l - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Maıear kral naibi amiral Horti 
bugün Hitltt taraıfmdan umumi 
karargi:hmda kabul edilmiştir. 

Amiral Horti Bwi~t.eye dön......, 

Di_qcr uzuvhôra nemaned karar. 
Beyitlerini söyliyen adamdır. 

Tercümesi: 
"İnsanlar biribirlcrinin uzuv. 

landır; çünkü yaradılışta hepsi. 
nin esası birdir. Bir insanın u. 
zuvlarından biri bir afete uğrar
sa derhal on un ıstırabı diğer u. 
zuvlarda rahat ve huzur bırak. 
madığı gibi." 

Hakikaten insanların denizat. 
tı gemileri ile Okyanusların di. 
binde, tayyarelerle göklerin yU. 
zündc dolaştığını gördükçe bu 
sözleri söyliyen adamların yaşa. 
dıklan asırları medeniyetçe çok 
gerı bulanlar vardır. Fakat o de. 
nizaltı gemileri ve tayyarelerle 
yapılan işleri gördükçe ve Şeyh 
S8.di'nin bu sözlerini düşündükçe 
de bilakis o asırlarm iruıanlrk 
hısleri itfbariyle bugünkil asır. 
dan çok ileri olduğunu itiraf et. 
mek lizmıdır. 

B~AN KUJIÇAYI Cocak Bahçelerinde ~klmla eileneıaleı 
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•~ kau meıeleıı 
Berlinden ~erilen bir haberde 

mih,,er devletlerinin artık Bal. 
kanlardaki muharebeye bitmiş 
nazariyle baktıklan bildirilmek
tedir. Yugoslavya teslim olmuş. 
Yanya ceyhesindeki Yunan km•. 
vetlert de teslim olmu§tur. Al. 
manlar 10 gUndenberi YunanİL 
tandaki lngiHz kuvvetlerinin çe_ 
klldiklerlni haber vermekteyse 
de bu haber doğru aeğildir. Eğer 
bGyle olSaydı çoktan Alm:ın kuv. 
ftllerl daha çok ilerlem.ıt olur. 
da. 

Yunanistan ve Yugoelavyamn 
mukadderatı harbin aonuna kal. 
maktadır. 

ŞARKTAK}BOVYET 
ASKERLER/ 

Dtfer taraftruı §arkfaki Sov. 
yet ukerlcr:lnln Polonyaya ft 
Beaarabyaya nakli haberi allka 
uyandrrmı§tır. Japon hariciye 
nazın Tokyoya avdet edince bir 
auale muhatap olmuş. Sovyet aa. 
kerlerinin çekilmesi maelesi 
hakkında şöyle demiştir: "Onu, 
benden değil, Stalin'dan soru. 
nuz." 
ALMANYA, GAJ-;P MEMLE. 

KETLBRIYLE ALAKADAR 
Balkanlardaki askeri vaziyeti 

ta.sfıyesi üzerine Almanyanm 
Garbi Avnıpa memleketleriyle 
meşgul olmıya başladığı anla.şı. 
lıyor. Vi§i ile f§ birliği g"inün 
en mühim meselesi olmu§tur. Al. 
manya ile sıkı iş birliğine taraf. 
tar olan Amiral Darlandır. IUt. 
ti Darlanm Simali Afrikadaki 
benzin sto~larnu Almanlara ver. 
diğl, bu işin Petenden gi&Uce ya. 
pıldığı bildirilmektedir. 

Peten bunu haber alınca kız. 
m~hr. Peten dahiliye ve harici. 
ye nazırlığına ba§ka birini tayin 
e~c1< ifttedi.li söyleniyor. 
Dığer taraftan Veyga.ndm va. 

ziyeti hakkında dıt muhtelif ha.. 
herler geliyor. Generalin Vişiye 
çağrılacağı bildiriliyor. Yalnız 
aebabi bilinmiyor. Veygandın 
Şimali Afrika.dan ayrılmuı Al. 
manlarm orada işini kolaylqtı. 
racaktır. Amiral Darlan yine Pa. 
rile gitmietir. Vi.şi hllkfunetinin 
vaziyeti birkaç gUn zarfında te. 
vazub edeoekt\r. 

ISPANY ANIN VAZiYETi 
hpanyarun vaziyeti daha mu. 

Bl:hıar kılaları 
'"' 

(B'J'] tarafı 1 i"cfde) 

hemen klmilen işgal etml~ bulu.
nuyorlar· Bulgar L'talan Kavala. 
ya bugün gireceklerdir. 

Ma\redonyad:ı ilk m~ale olarak 
tes ıt edi' ... ,, yerler işgal oluıımu:;
tur. Gelecek gunlcrde Pirlepe, 
Brıtolja. ve resen llgal edilecek
tir. 

Okuyucu· Mektuplan: 

Bir mandıracı 
diJOr ki 1 

Biz si.ite su katmıyonız 
Dlln adreatnı yumaktan çe'klncn 

bir r.illUldırac• lmzaslvle §U mektubu 
&Idık, ·~ayımı dikkat iddialarda bu· 
ıunduğu • 1 nıt.. 

'Ul tadhU -.. 
)'1.!'ında ::~t m :.eleııı hakkmdakt mU
talr.anız hlc de doğnı değildir. Bfr 
k"o wutıı mandrracılann Jta,ıı Jcuru· 
.. uıal ettikleri hakkmcla verile" 
rap?r fayanr taaccup•or. EUt pıo 
ye. nazil bir gıdaCiır. Onunll\ uğ 
rı&fm&k doğru değildir. ÇllnktJ man 
dı."1l Mr glln ıntono aatamazu o
V"'klt sararın bOyQ.tQDO yttkJenmlJ 
our. 

Belki ırıutettıoler bir aatıu kendi. 
s1:ıf' ml\hauı tıtı: m'l51'8t'tan ~ektnml
V.!~k belki de 1runınstımle boe'ten 
m't huınıll bir lneltte?n bee!lp ,_,.,,. 
mıfltırdtt'. Mandıra h&yvanlan t!!e 
hl.> bir vakit bunun Jrtbt bUyülr 
ma:r.ııfln inek b::slcyeme~er, t!l't!~ 
rfo blMe mar.at'ıı tt.tlvaC yoktur. 
Eahuınıa bundan btsyle b•VVl'D rere. 
r- ql merMan toplar, knrnmr doyu• 
rJr. 
YOkıok beled!yemls lbnnl\"e1ım 

tııhlll'crl vaorn~ktan tılr. c:e'klnm«'ı.fn 

'!\:• aur bultınıı ce,;ıımtz!\ nzmz. 
Mandıradan !';'elen ııllttf! su bulunur 
....., t p• n verd•ıttm•z ft'l't~hhlt bu· 
rıll 1111• boıruk d'"" "4r blL"ı~n.'! bulR• 
Nık ~eri ıtöndcrlr. :M'ııkıat bPr fttt· 

!';llft blnno: paraınr.n kl'~ekttr. Bfs 
'O"&ndıl'lll11r :ne ıra lr tl'V"nı~. n~ de 
l"'ltt.l l'{lt!\ "ıtoof'r.1~ml'Z"6 fk'nrf c:{l 

mJ k"b•ıl etml'\"crek g'crl g!Snderir. 
kAyel edtval'U9.,. 

himdir. İspanyol Ariba ga?.etesi, 
Portf>kb:.e hUcum ederek Porte. 
kiz vaziyetini tesbite da\'Ct 
etmektedir. Berlinden verilen 
bir habere göre Berlin siyas.t 
mahfıllc.ri İspanyanın üçlü pak. 
ta girip Portekize yürüyeceğine 
inan.'llakta imişler! Ancak Lon.. 
daradan gelen haberler, İspan.. 
yol §efinin ihtiyatlı bir adam ol. 
duğunu, karar veıruenin yalnız 
kendieinc ait olduğunu bildir. 
mcktedir. 

Amerika, İspanya ve Fransa 
mes~sini yakından takip et. 
nıkledır. Amerikalılara göre, 
Fransa ile Almanyamn iş birliği 
Almanyayı Dakara kadar getire. 
oektir. 
Diğer taraftan Cenubi Ameri. 

ka devletleri. İspanyol lfsaru ko. 
nuşur, mihver İspanya ile iı; hir. 
llği yapacak olursa bu ''l'lSıta ile 
Cenubi Amcrikaya ıı.vak basa. 
raktır. Amerika bu baknıH::an 
!epan,·ollarrn vaziyetir.i tetkik 
etmf"ktedir. 

IRAK' A GELEN INGILIZ 
ASKER.LERI MESELESi 

lrak'a İngiliz askerlerinin ge. 
tirilmesi mihver gu.eteleri tara.. 
tından şiddetle hucum mevzuu 
olmuştur. Irakta yeni başvekil 
bu deifşikli~n harici eebepler. 
den ileri gelmedi~ne ~a1r f ngil. 
tereye teminat vermiştir. Gerek 
Iraktan, gerek Londradan bildi. 
rildiğiııe göre, yeni J rak idaresi 
lngiliz askerlerinin Iraka. çıka. 
rılma.smı kolaylaşl:r.nıştır. nu 
suretle aleyhte yapılan propa. 
ga.nda.ların yersiz olduğu an11t. 
§ılmlfjtır. 

A'/JERIKANIN YARDIMI 
Amerlkanm demokra!Hel'e 

yardnnı artıyor. Bu hususta. A
merika ile Kanadanın iş hirli~i 
bilhassa mUessir olt>caktır. Bu 
iki devletin iktısadi l<avnaklan 
tam olarak henllz kullanılma. 
maktadır ve bUtiln Ut:nitler bu 
kaynaktadır. Dl~er taraftan Al. 
man • Fransız iş birJiği de Av. 
nıpa sanaviinf kuvvetlendirmek 
ga.yes!nt ,nltmektedir. Bu suret. 
le Avnı.,ada da umumi istihsal 
artacaktrr. 
YUN ANIRT A1TnA Ki VAZIYET 

Yunanistandaki vaziyet llnk. 
kmd:ı hemen hemen h=ç bir ha. 
ber ~lmeme!tted!!". Budn ~ 
:nxlilP'l bir Alman tebliğinde Al. 
manla.r§"ll Lamya cpnııbunda Ter. 
mopil ~idine girildiğini bildir. 
miştir. İtalyan radyosu ea Ma. 
kedon~'a ordusunuıı teslim oldu. 
iunu lngiliz teMim ise muhare.. 
benin devam ettiitinl, cephenin 
yar1lm11 hllberinin do~ olma. 
dığmı bildirmiRtir. Eaer bUtfln 
Yunan ordusu teslim olm11"'!a 3, 
4 tümenôen iba~t olan ln~ili 
kıtala.rmm artrk mııl<avemeti 
doğl'U olamaı. E5er Yunffn or. 
dusu tes1im olmamıf:ISa tncnliz 
ve Yunan ordularmm Morava 
rP'<ilip dayarunaları muhtemel. 
dir. 
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Diyerek kalktı. Gazinodan çık
tık. Bir kaç gUnlUk vakalan kısa.. 
ca aalş,tt.mı. Kızın beklediği yeri 
tarif ettl.m, Elimi sıkarak aynlll'" 
ken, nefsine itirıatla dolu ve mfi&. 
teıhz1 bir tebessUmle: 

- Şimdilik kumıelimize rnzı o
lalann Fikret! 

Dedi. r.en de akş&J!'a kadar ya .. 
kJt geçirmek il.zere rıhtıma do!;'TU 
yUrOdllm .... 

Öğle yemeği lç1n otele benUz 
celmiştim ki Tak<iirln bir hizmet. 
~isi karşınıa çıktı ve kilçUk beyi· 
n'n ben iyemekte bekledlğtnl söy
led~ Bu gUzel Rum kızı ile konu
ıarak kö3ke gittik· Arkad~ım 
bahçenin bir ucuna iki ki§illk bir 
IOfra tert.!p ettlrml§il, Her feyi 
oraya getrttl. H.lzmetçllerl neza· 
ketle savdı. lr,ılerlm.lzl bizzat g8l'· 
mek haniyle baebqa kaldık. Sor
madan söyllycc.aği her hal'ndP.n 
anlqılryordu. 

- Hakkında fenu fıklrler bes· 
' lenılştim, diye başladı, beni mavır 

ı gör; Rı-phe etmekte haklıydım. 1-
ki hafta birlikte çalıştık. Uğraş
tık. Fedakl:-lık ettik. Bir gün bu 

1 takiplerden b1ktığuu söyledin. Bu· 
na lnanmıetnıı. Llk.in Hlsalin iSlUı
bar ıebekeııl imdadıma yetif tt. Hi
aal karanlıklarda berab~ gezdikle
ri gölgenin aon olduğunu aklma bi
le getirmiyor. Maamafih ben f~I 
Uk daklliaC!a nnladım ve çok mUte
esslr oldum. Diliyor musun? Bir 
gece Nizama doğru r'derken ılze 
tesadUf et.mlgtf:n. Kadınlar beni 
tanıdılar, geriye kalclılar. Sen de 
duvarlan ıUrUnerek geçip riltın. 
~imdi hcpııi unutulmuştur, P'i!tret. 
Glrlzan bent bUyük hlr saınlmlyE t· 
le kabul ettl. Pek az, llUdn çok mn
hiDı konuştuk. Vakayı bana ifşa.. 
dan seni me~den varmış. Farkm· 

Giridin . rneraklı tarihi 
--~ 
r ıtad~; er ar~ . 

Arlsto, Otrit adası için §Öyle de
mlşti : 

••Büyük bir devlet kurmak için 
Gfrit ar!ası kadar müsait bir mev
ki yoktur.,, 

Arfato, bu ~. hiç §Phe yok, 
Giıidln sevkUlcey§i noktadan ehem 
rn·vetlnl anlatmak için söylemiştir, 
ÇUnkU ada, Akdenizin en hAkün 
noktalarmdan biridir. Ariet.o, bel· 
ki de bu adanm parlak tarihiID 
&öz önilne getirerek söyle.mlBtir. 

Girldin tarihi çok zengin ve çok 
meraklı valca.Jarla doludUT. Milat
tan he3 yilz sene evvel Minos a~ 
dmda bir papaz. bu o.daya gele
rek yeni kanunlur tatbik etmişti, 
ki sonrrı.d0n L.lkörg bUo bu kanun· 
lardan ~Ufade etm{IJti. 

Mlnos, bura.da bir donanma vfi 
cude getfrpılş, Yunanlılara harp a
çanı.k onlan mağUlp etmıı ve Slk
lad adalarını da zaptctmcğe mu
vaffak ohnuştu. 

Minoe'un kurJuğu devlet d8rl 
asrr devam ettikten sonrrı adaya 
cumhuriyet idaresi hAldm oldu. 
Hür ıehir iStlklilinl ilAn etti. Bu, 
eonu gelmez mücadelelere yol aç
raıgtı. Çarpı:şmalar, boğuşmaların 
ardı gelmiyordu. HallE, biri.birini 
eziyordu. 

Nihayet Atinalı Onomakrlt Girit 
lçin yeni bir kanun tesblt etti. Ye
ni kanunun hedefi, aakerl idi. Her 
vatanda§, Glrldln ukerf kuvvetin! 
artımıak için çalııırdı. Kadınlar bf· 
le bundan iatl.sna edilmiyordu. Hlç 
bir memurun en ufak bir suli'lU • 
mal yapmasına imkan yoktu. Çün
kü cezası pek ağırdı. Gençler, 0-
miros'un manzumelerini okuyor, 
azıyor, ook ~ yapıyor ve katiyen 
kendilerini aefahate terketmlyor
lardı. 

Fa.kat bu adada teessüs eden ka· 
nunlarm hUltmU, uzun asırlar de· 
vanı ediyordu, Halkm çoğu kor -
sandt. Bilhuaa RodQS ad8.8lDdnkl 
İtalyanlara hUcum ederek tahrip 
ediyorlardı Sapan tqr atmakta, 
ht; bJr milletin askeri Giritliler ka 
dar mıı.he.ret g6ateremtyordu0 

Millttan yetmıı dört ıene ev. 
vel, Giritliler tarafmdan mağlQp 
edilen İtalyanlar, d~rt sene sonra 
kanlı bir harbi mUtet'klp adayı iş
gal ederek kanunu lAğvettlJer. 

Girit, uzun mUddet Roma devle
tinin idaresi altmda kaldı, Roma· 
nm lnknıammda prkl Roinanm 
hl53eslıie dU~tU. Hlcretlıi 1kJ ftız 
sekiz senelerinde adn, !Spa:nyadan 
on iki gem.J fle aynlan Arap Emirf 
Ömerln idaresine geçti. Ömer, Bi
zans imparatoru Mlhall'ln Glrlde 
sevkatUff iki ordusunu da mağlQp 
etmıe, Heraltliyua aehrl harabesi 
Uzerfne Hendek (Knndlye) şohti
nl kurmuııtu. 

Emir Ömerln Ebu Hafes sUJA
lesl Ciritte otuz iki sene hUkUm 
sürdU. Bundan rı~nra ada Mısırlı. 
lara, Afılk:ıda hUkllm suren Be
ni Ağlcb hükfımctine geçti. N11e· 
for Fokas, Uç yUz elli tarihinde 
tam dokuz ay muhasaradan sonra 
G1ridi Z&?tcderek 1816.mlann hllk· 
mUnden kurlardı. Haçlıların 601 

da mmm bilmem, Jnz ~ana Uç gUn
do Aşık oluvennl3 !., 

- Buna blg ihtimal veremem. 
Sevmesini deAil, onu sevmeme 
mUaait bulunma.aı klfidlr. Ben ço
luk ~uk sahibi, madi meslekli bir 
ndamnn. Mefküre de·., 

- Hangi M~fk(lre! Yoksa sanıı 
böyle mi söyledi?. 

O kadar gUIUvordu ki kızmağa 
batladnn ve dedim ki: 

- O benim Mefk(lremdlr. baki· 
kt ınmı ne olurs:ı olsun velha:fJ bu 
hafta içinde 1stanbula inecekler. 
bizim mncera da bitecek. 

- O kadar geç değil, yann ı.; .
diyorlarnıt§, Bu gece için söz nl. 
dmı. No rn'11 ı bir (dUp~rdam) ya· 
pac:ı.ğız! •• Herifin hakkı va.rmıe. 

Yarın ....• bana söylemedi. Daha 
bu tıaba.b beraberdik. Beynimi eri
ten bu gUneı bizim karımırzda 
doğmuttu. Odama geldiğim vakit 
defterimi açtun, eon kayıtlarrmı 
okudum. Bir ay kadar evvel ada 
va.purunda yazm13tmı. O .zııman ne 
kadar müsterih ve mesuttum. 

Bir veda, bir dakika .•• Belkf bu 
geco söylemek emelinde idi· O git
tikten aonra ben ne olacaktım! 
Daha ıimdldcn hasretin, belkJ e
bedi hasretin endlıesile harap o~ 
mu!J vncudUmU kaı;olnva att.-m. 
Yarın r;tdeceklermlş.. O halde nl· 
çin geldiler?. Nirin o kadar gU. 
- ... 1, o kadar mUşfik oldu?. Ne 
yurdumun gün~ ~reli ve ç;:ıcuk 

Aritıto: "Büyük bir dev
let kurmak için Girid 
kadar müsait bir mevki 

yoktur,, demitti 

Yazan: 
Niyazi Ahmet 

sene.sinde İstanbulu zaptettlklert 
yıla kadıır Bizl\IIS idaresinde kalan 
Ghit, bu seferin kwnandanı Bu
duen tarafmdan kendisine yardım 
den SelA.nik hükUmdan Uc;Uncü 

Ilonifns'n hediye edildi. Bonüas 
da az bir para ile a~"t VenE:dik 
cumhurlyetlne sattı. Fakat halk, 
Cenevizlerin teşviki ile 160 sene 

Sovyet-Japon 
paktı 

Tasdik edildi 

Bugün meri-
gele giriyor 
rok.vo, 24 (A.A.) - Mecllat hum 

Bovyc~ • Japon bitaraflık paktını bu. 
g{ln rc8mcn tasdik edeceği zaruıedll
mekte.:ı!:. Paktm ehemmlyettne blna. 
en bu mecllain bUtUn azam bu sabab 
toplanarak mOzalterclerdc bulunacak.. 
lardır. Mllzakerelerln ~!'leden eonra 
da dev m edeceği tahmln olunuyor. 

Bu ubahkl celııede tmıvekD prenı 

Kono~·e paktın mahiyetini kısaca t.ıah 
etUkter. eonra barlclye nazın Mat.su. 
oka bu hususta tafsillt vererek pıı.ktm 
akdini muclp otan vaziyet ve şartlan 
anla~cakt.Ir. Bu izahattan sonra mec 
llalhasm reisi paktm rumen tasdik 
edilmiş olmaaı için huzuru şart olan 
Jmpa':'lllonı mecllıe davet edeci!'ktlr. 

Tokyo, 21 (A.A..) - Bovyet ·Japon 
bttara!lık paktının bugün Japon im. 
paratoru tara!mdaıı tasdik edUdilf 
reamuı bildirilmektedir. Pakt yarm 
mcr'fyLtP gtrccekUr. 

Hava okuluna girmek 
iatiyeme• 800 zü buldu 

Gedikli bava ok\Huna }'ııtılmak 
üzere 5CO talebe müracaat et.-niş
Ur. Bu talebelerden lnaad ayrıca 
300 talebe daha okula ya.zılmak 
arzu.su gösterml§lerdlr. Bunlann 
kaydına başlanml§tır. 

Ne llemell 7 
'Onlversltcde o.sıntan Ahmet A

te~fin yazdığı bir maka! ~den: 
"Bu delil z:.mnc:!t>rsem o kıı

dar esaslı de/tildlr.,, 
"Zannedersem,, demek zan'lmı 

şarta baf Umııı.ktır ki lUzumsuzdur. 
"Zannedersem,, dememeli, zan· 

nnnca, zannediyorum ltl, ve daha 
üstünU, (sanırnn) demeli. 

-
Yız•n: HAYDAI .ALPAftl" 
ruhlu kızlan ne AvnıpJ.llm muh -
te11em kadınlan l lblmde bir yer, 
hatta muvakkat bir yer tutmamış. 
tı. Yıll rc'o.nbcrl demlrden, mor • 
merdcn oır adam olmuştum. Mef
kürem nihayet bir fani kız mı ol~ 
caktı? •• Yıllardanbcli yUksek kub
beler, asma köprlllcr ve bUtUn 
bunlara ait kuvvetli emellerle do
lan ~1ht'ime bu kız nercdPn gir
mişti?. 

Bu akşam gitmeli miydim? Bu 
bultL'.Jlllanin sabahı. ayrılığın zul· 
metlerlle kararacak alduktan &on. 
ra bulu!Jtnl\k, konuurenk, vedalaş
mak neye yarardı?. üc; dört gUn 
kinde maddi gönlUm gibi bu mad· 
di yerde yarın ölen sevgilinin ha
tmıtile dolııcıık, hazin b!r 3iir, hlr 
mersiye olacak• İskeleden tulfıa, 
guruba ve mehtaba bakan çam
l!ır, deniz ltıyıları ve dağ yollan 
bana ile; dört günlük mıı.ccrnnm 
eaffetinf ve saadetini eöyliyecek· 
ti, Ada, içinde y~anrlmaı ve ay. 
nlığ'Jna dayanılmaz bir turbe ol
muştu. 

Gir:zanm ona verdiği r!U'dcvnya 
gelemiyecc.:;ımi Takdire söylemek 
lft.zımdt. Bu lUzumun inceliklcrlnde 
onun tarafından ikna edl!.mek ve 
fikrimden vaz gcçlr'lmek ihtiyacı 
yok muydu? Kalbl.m.i ararken ka
ran Irk bir kö~cslnde bu fhUynet 
eezdlm. Mı:ı.ntığl11ı.m kuvvetin~ gll
vendim ve arkada11mıı nramak için 
sokağa çıktmı. 

Venedlklilere mukavemet etti. H 11ıp 
Dağlara çekilerek ~ta devam et- Yag'"' ma. asaı11 
tJ. Venedikllla, halkın isyanını 

t.nnıamlle bastırmalı: için bUyUk bir b•• Q..,1. f 
hareket yaptı, Kaleleri yıktırdı. 0 re • ııt 
Asileri idam ederek h er tarafına .. ....mıtaf1' ~ 
hakl'll oldu. Alman ordusu Y~v-~ . .nr. ır. 

İstanbu~ım fe uıinden sonra ada Yunanistanda har? edl~ 
ikf defa muhasara edildi. Fakat reler gibi Alman kani tOJl"'..M. 
fetth edilemedi. 1055 yılında Yu· bu memleketler istila su'•~ 
suf paşnnm kumandasında dö:t ~..,akat diğer tarnf~..:.t.dı l'll"". 
yUz gemi ve 50 bln asker sevkedıl· tan Romanya M~J 
dl. Bu kuvvet, Girfdl elli yedi g{ln y gibi meml~etıer ~~ 
muhasaradan sonra Hanya fethe. ~. t ec1 rc:k jqgal ;# 
a.ileblldl. Rcsmo'nun zaptı kırk ı m~c~tl de birer 
gUn, Kandlycnln muhasarası ise mem e ~ ~r en "-

lrmi sene sUrdll. t.oprak ı :tıy r. _...... t!.;;ı1 
• •• • Romanya, Bulg:ırill-~ 

ca~istamn i ... t J<leri . 
Girit, bugün de tarihin bir dö- · · .•...1"'k'eTl ~ 

nUm noktasmdn.dır. Arfstonun a- için ılerıye SÜnıU • ~ »l~ 
mlarca evvel söylediği sllziln ne sebebi Alman ordul ....,jş ~ 

ketlr rinden geç:t VCJ:1'...tJlr 
derece hayatiyeU olduiunu uman eıwell". 

58 1 tır. Bu suretle bu ~ vi "tfJ _.. 
g terecekt r. fa:cdikleri yerler bı_r.necıııei' '-

riye Ucreti'' mukatıiı ~ti'. 
yor. Vakıa İtalya ca ~t 
dusuna memleketind~ 
miştir. Fakat Bunun ul~:J, 
l\ip olan İtalyan ord .ı!'!J 
tarmaktır ve ni~ ~i 
Iukta tamamen, Şı.ın tur· Jtl"".l. 
da kısmen kurtulın\1$ ~ '
nın bu kadar menf aat13 ...,\IS ::4. 
miyerek bir de Dalı!1aÇ>'i Y 
mesi, bize öyle gelı}ror 

Vakdlar bütçesi 
3,175,000 lira 

Ankara, 2_., (Vakıt) - Büyilk 
Millet Meclisi önUnıii7.dekl pa. 
zart.esi gününden itibaren bütçe 
müzakerelerine ba§lıyacaktır. 

llk olarak müzakere edilecek 
bütçe vakıflar umum müdilrlU.. 
ğli bütçesidir. MezkQr idarenin 
194.1 bUtçesi 3.175.000 lira ola. 
rak bağlanm:ştır. 

---0--

Vali muavinleri 
arasında deği,iklikler 

Ankara, !.J (Vakıt) - Ma.lat. 
ya vali muavinJ Cavit Kınay Es. 
kişehir vali muavinliğine, Diyar. 
bağır vali muavini Orhan Sami 
Adana idare heyeti lzalığma. 
Diyarbakır vali muavinliği kad. 
rosunun Kcaeli vilayetine verile
rek. Sevban idare heyeti lza.s1 
İsmail Vehbi Kocaeli vali mua. 
vln1iğine. B!vmdrr k3ymakamı 
1ehmi Ulkü açık bulunan Hani. 
sa idare heyeti bA1ı'1na, F.r.:in. 
can vali muavini Hami Ankan 
kadrosu iie birlikte Antalva va.lf 
muavinlığine naklen ve yeniden 
tayin olunmuşlardır. ~ 

Bumol>a kaytl 
Ankara, !.f (Vaktt) - Mu. 

danyanın Kara~mar kazasrnm 
ToUmi, nahiyesine bağlı Bu· 
runoba köyU bu kaza.dan alma. 
rak Karamım kazasmm Kılbaaan 
nahiyesine bag1anml§tır. 

Hea ispanyaya 
gitmemi§ 

, Berlfn, t4 (A.A.) - Alm3Jl 
hariciye nezareti, B. Rudolf Hes. 
!;in lspanyaya hareket etmiş ol
duğu hak.kında yabancı gazete.. 
!erde çıkan haberleri yalanla. 
mıştır. 

-6-

leri kır.dırmı§ ola~ ktıı'• tıt' tJ. 
Her halde Alma.nY3 bll~ 

kanları işgal ederkeı;, ~ 
mahsus bir prograJJl gsr;-~ 
ediyor. Nitekim :sul \it ı{~ 
Makedonya.dan üskilP ~ 
novayı verdiği hal:. ıtıılp 
kendi elinde mııh~!ııiP j 
bunu gooteriyor. o~ • 
manya elind3 kalm~1 

•11 .~..ti 
rupadan Adahı.rden•~~t;~ 
manma kadar geniş bıt ~ 
Alman lsgali altı~d.s uııe ,....,,. 
d""mek olacağı gözötı .ıı-tlS 
lirse bu programın sn 
Jayca tesbit oJunabillt~ 

Demek istiyoruz. ki -~ 
yı şimdiden istemıye ~~ 
talya sulhtan sonra ıutl~.:; 
ğu, hattft Trivesteyi i ı~ 
yine haline ~Ukret:neS 
lir. 

Küçkpazuarıl' 
bir ev yan~. 

Bir marangoz d~ 
da da yangın ÇI""- f 

DUn gece saat. 1.2 11ral~ 
ı;Ukpaz:ıroa. Hııcıkadın :;.ı-ı-~ 
r tyc mOt· · ı.lUeriDcle!l_~ıtııı fi.. 
§!ı:> Uç koU· cv1nd 11 Y.-~~ 
vo ev tamıı.men ynn4JktB11 dl' il' 
gm etrafa slra• et ettirllııle .rl 
tara d!Lll sönuuruıı:xıUştur; f"'_,ıi 

Bunı....n ~ka Bcyoğlutl f.'r'_ 
mv.~aııcsinde ıu nuınaral1 tlJtJ.~ 1 
maraı:gc.z dUltkLUıında da..,~ 

• . .... cı..
ğuıdan ıııcrayan bir ,.ı•" 
yangın çıkmıl, ~1ıJlcdeJI ,;I 
mU,tUr. ~ 6f 

Her tid yangm hakJUll 
Takdir, taaccüp ve mem.nunl· .a 

yetle ellnl uzattı. Ben de oturdum, kata b:ı§laDmIJt!r. ~ ....... r 
İkinci set. yol ve U ınde gezin- nt)Şt)P YAıtAIJUIV ~ .... ;'. 
iler hep ayao::mırun altında idJ. Orb\:t!lydc, U(;ytldlZ ı;o,ı\l<~ ~ 

D numarada otur '1 Fctlll ~ 
aha ötede Sedef atlasını kuf;atan da b1rtsi dUn "<'C'e aarbOI ~ 

deni?, s•l!Jll dağların eteklerine ' ., :ı:ııu 
doğnı uzı::.n:yordu. evine gelirken, yolda tel ı fP~ 

- Bura-ta bulunduğumu .sana kaybederek dU§mflş, ınu?ı tı-'t,11' 
kim söyledi? diye sordu, bira iç.. den yaralanarak BoyoğlU ~ 
mez misin !.. knldınlmı~tır. :ı:ııt~~ 

- Peki .. , MadPm ld beraber Cihangirde, yenıyuıra eJJ f. 
çalı.:ııyoruz. Bu gece size iştirak 21 numarııda oturan Ylll' tJJt:Jf~ 
ebnekten vazgeı:Uğlınl haber ver- r.s ya~mda Saraııdl de ıcu ıc-~-'! 
mok içlrı otelden çıktım; iskele kuşundan inerken a)'8B1 adJI' 4j ~ 
h&ı,ıına doğru giderken Servete te.. mU§, başı yantmr§tır• ~ b"t,11' 
eadüt ettim. gın bir halde Beyoğlu 

- Ve bu tarafa geldiğimi on- kaldınlmııtır. -"' 
dan öğrendin; fa.kat uıl mesele, .:...--0----~ 
bu g"bl geceyi baykuı gibi kendi t' 
k O . . el ı·rrı • 

endlno geçirmek fikrinin sana nıverfate c d• 
nereden geldiğidir. Eğer vesvese· d ·· başla J 
1i bir adam olsnydnn ıı:amimiyetle un ifılotlll"f: 
telif d'lemez zehapl:ıra da dilaer- üniversitede eıenıe ısıı=td· • 1 
dim, .Acc..ba benden şUpho mı edi- dllndcn itibaren baela • ~. f_ 
yor? .. derdim. me imtihanları pazıtrl ,#'-" 

- Bu fikrin nereden geldiği mamlanacaktır. Bi1AJıT1"\.ı _.,. 
hiç mllh!m değil., !§e b~larken tihanlara ba.sltınncak, 
ma.ksadnnız ne idi? •. Bir tesadUf kadar ikmal edil~~· .M 
beni o kıza yaklqtlrdı; konuştuk, __,......- dl"' . 
blrlblrlmlze aşk oyunu oynadık; e· k ..] ·-r· bııJ . .1 
ilk fırsatta Glıizanla aranı bul· ır a~ın O U ''İ 
dnm. Za~n Glrlzan ötekine var- F alı os~de s-1"',-
:ruak bir vn.srta değil m!~ dl? nıktenerc n b 'Y ı50!::ığındS 'I>''""" 

a, run az meli ,, 
- Vlkra bu noktadan hareket mars.da oturan 57 '';;utıuc'~;..ı 

etmiştim·. DU!!llnceıı c'1oğru ise ısu 1 Abldlnin kızı Fa~:ı luıırıı"~~ 
gözlerindeki dolgunluk, ytlsUndekt ovinde ölu olarak budlnısl c fi' 
BOlgunl ık~ neden? •• Söyleı'ken ko- j Adliye dokt?ru k~ııJııB J 
llmeler a~'ZIDdan alev gibi çıkı- muayene ctmış, dC ' 
yor.. Aşk rolll aynadm11, öyle mi? vermi§tir. 
H"sslyatın sahteBinl hakikisinden --o----' ııt'~ 
farkedee k kadıır tecrUbeın vnr.. Dünkü f hracat 0 -1 
Sen MefkQreni sevdin, Fikret!.. .0,ıı ~d 
Hem de eski destanlarm bir g6- DUnldl Utrııcııtrn yd• o~ 
rUşt~ vurulan kahran Mbrt gibi liradır. ll:ı§ta Romsıı>;tırtfl 
sevdin.. ı zere muhtcllf ınenıl 1< • tlt 

(Devamı 1'm') telif mallar gönde~ 
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·., Şeh,iT · Hflb·erle.T:.i. . Bir İngiliz terbiye 
profesörü 
şehrimizde 

--------------------~~-&6rlp dl,flndlkçe: 
--- w =- r 

Zincırleme suretile 
makara ihtikarı yapan 

Dört tüccarla bir seyyar satıcı 
dün tevkif olundu 

Eminönü Halkevinde 
üç konferans verecek 

Vatan müdat aasmda Türk kadmı 
Birkaç gilndenberi, gazetelerde, Türk ıkadınlığmm vatan 

mUdafaasında yer almıya ba§ladığmı bildiren haberlerle kar. 
şıla;ııyonız. 

Tü~ ~adır.ının memleket müdafan.smda yer alışı yen· b" 
§eY degıldır. Vatan, ne \'akit bir fojılike bulutuyla ~~~ 
Türk kadını de. cl'keginin yanında, yahut nrl~asında yer~~ 
tır. Bunun en yalını örneğini lstiklfı.l Savaşında, ''.Milli -u·· 
dele" de gcirdiik. ALUCCl-

Saltanat tarJhlcıinin, sa.ray ve vakamivislerinin birer 
ısyan şeklinde gösterdiği \'akalar, bırer ihtılal ve birer serge 

Salamon Kohen adında bir ma. 
kara fabrikatörü ile Davut Naz. 
mi, lsak, ve Mişon adında üç 
tüccar ve Albcrt adında bir sey. 
yar satıcı dün asliye ikinci ceza 
mahkemesi tarafından, müselsel 
bir şekilde makara üzerinde ih
tikar yapmak suçundan tevkif 
olunmuşlardır. 

Tahkikat sonunda anla.§ıldığt. 
na göre, bunlar 100 makara tize. 
rinde 220 kuruş ihtikar yapmış.. 
}ardır. 

de d;~~ tak~inı etti~,; b3§lar da hakikatte kahramandılar. r. 
Türk ınıllct:r.ın yukardan gelen, tepeden inen her §eye kar 

§I boyu~ e~en biı· si.ini olmndığını gösteren bu kalkı~an ~ 
yazık, kı bız, kendi elimizle kirletmişiz. ' 

Bu ihtilallerde de Türk kadınının bilyük roller oynadıg·ı Mahkeme, maznunları sorgu. 
ya çektikten sonra, bazı hususla
rın tahkiki için ba§ka bir gtine 
bırakmıştır. 

vazıfc ve yet" aidığı göriilmüştür. ' 
Bugün hepımiz görüyoruz, kı .. harp" bir sınır hadisesi bir 

meydan çarpı~mısı ve nihayet bir şeref ve kahramanlık ı.~i sa.. 
~'l~mıyor. 1940 boğazlaşması başladığı giln, kendini baskm 
_61,ren: 

iaşe Müsteşarının 
tetkikleri 

Galata es ı yolca 
salona 

1 Mayısta merasimle 
açılacak 

Londra üniversitesi te~biyc pro
fesörü terbiye en.stitilsll mfimcs· 
sili profesllr H. R. Hamley şehri
mize gelmiştir. tstanbulda. bulu
nan ingilizce öğret.menlerine Ye 
İngiliz llsanı ilo meşgul olanlara 
mnhsus olmak üzere Eminönü halk 
evinde Uç konferans verecektir. 
Konferanslar; 26 nisanda ingilizco 
lisan 28 nisanda ingllizcc okuma 
ve yazma, 29 nisan ingllizce gra
mer mevzularmdadır. 

- Topyekun harp! 
Dedi. İlk zamanlarda. bu tarif bulanıktı. İçinde sakladığı 

facıaıa: •• hen~~ ~tiin kuduzluğuyla patlayıp dökülmemişti. 
Sonra. ogrcı:d:K, kı ·~wp~·ekfın harp", bir milletin," ba..,.~a bir 
mılletı çolugu, çocugu, ıhtiyan ve hastasiyle birlikte ölüme 
mahkum etmes: demektir. 

Şehrimizde buhınan iaşe mUste
şarı Şefik Soyer, dün öğleden ev
vel ticaret odasına. gelerek halk 
tipi aynkkıı.bıst üzerinde ccrey~ 
eden faaliyeti tetkik ctıniJJtir. Og
leden sonra mllsteııii.r, tekrar Ti
caret odasına gelerek ia!!C komi:J.. 
yonu içtimaına riyaset etmiş, ti
caret ofisi umum müdürU ile mu
avinini kabul etmi5tir. Bu toplantı
larda, stok işlerinin görüşilldilğil 
zannedilın ektedir. 

Gnlatadaki eski yolcu salonu, ye
niden tamir ve tanzim edilerek 
dahili hatlarda yolcular için yeni 
bir salon haline getfrilıni3ti. Bazı 
gazeteler, buranın yıktırılacağııu 
yazdığı bugUnlerde yeni hale gc.. 
tirilen eski yolcu salonunun 1 ma
yısta açılmasına karar vcrilmL~tir. 
Yeni yolcu salonu me:raslınle açı
lacaktır. 

Profesör H. R. Hamley A vustur
ya.da doğmu§, Melbum finiversite- l 
sinden mezun olmuş, ayni Univer
sitenin fizik vo riyaziye öğret

menliğinde bulun.muş, 1914 tari
hinde Bombay Univerıdte profesö~ 
Jüğünde ve orta öğretmen kollej 
direktörlllğünde, bundan sonra 
Nevyork Kolumblya, Londra, ilnl· 
versitclerlnde terbiye profcsörlU
ğünde bulunmuştur. 

Bizden evvelki astrla.r, taş devrinde bile. böyle korkunç, 
bu Jradar zalim bir canavarlık görmedi. 

Topyekun karşısında kurtuluş, topyekfuı müdafaada ara. 
r.ır. İf:tc bundan ötürüdür, ki bu yangının \'atan saçaklarma 
yaklaştığım ;göıen milletler, harp yükünü bütün yurtdaşlara 
payla.5hrıyorıar. 
. Artık kadm yok, çocuk yok, dizleri titremiye başlamış ih. 

tıya:- yoktur. Elinde bir sil8.ha şeref verecek kuvvette ola.nla.r 
önde, ötekiler g€ride çahşaca.k. ' 

. !\_1uharebe eden !>i_r ülkenin, bin türlü ihtiyacı olur. Her 
bırlmız, bunlardan bırıni karşılayıp göğüsliyeceği:r. Dünyaya 
geiırkcn ~Ik. t~effüs ettiğimiz havayı bu topraktan almıştık. 
Son r.ef~ımızı .. de on.un uğnında harc.ıyacağiz. 

Bundan ba.5ka ticaret ofisi u
mum müdür muavini Haydar, dün, 
Umanlar umum müdüril Raufi Man
yası ziyaret ederek stoklar e>tra
fmdaki fnliyettc liman vasıtnlan-

nm vazifeleri etrafında görUşmnır 
tür· Limanlar umum mtidilrlüğün
do bu iş için bir de komisyon teş
kil edilmiştir. 

Tehlıke, Türklerın nn:sına miknatıs gibi girer, dağınık kuv. 
v~tle~ toplar, rchlan, gövdeleri biribirine pcrçinliyerek, a§ılmaz 
bır 1'ısar yapar. 

BugUn, gerçı harp, Türk vata.nmın kapısmı henUz c;alma. 
m~tır. Fakat tetik bulunur, hazır dunın;ak ne ka.ybedcııiz? 
Türk kadınının vatan müdafaasında yer alışı, bence, böyle bir 
uyanıklık eserinöen ba.ska bir EJeY değildir. Dün Fransız tiyatrosunda çocuk

lara müsamere verdiler 
Profesörün terbiye mevzuu üze

rine 7 eseri vardır. Bu değerli 
profesöriln konfel'8llB8 biltün Uni
verslte davot edilmi§tlr· 

ıstaabal 
dejlrmeaıert 
Jki ay daha Ofis 
hesabına. itliyecek 

Spor bayramt 
hazırhkları 

Yirmi üç nisan çocuk haf~~ 
nm dün ikinci günüydü. Bu mu
nasebetle dün Çocuk F.sirgeme 
Kolları tarafından minimini yav. 
rulara eğlenceler tertip e?ilmiş. 
tir. Bu arada Fransız tıyatro. 
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"Oraya gelmeyin, katiyen gel 
meyin.,, nl d 
Dediğini anladı. veya n a ı. 

ğını zannetti. 
Kristin hiç bir zaman bu ~

dar gamlr, bu kadar nahoş bır 
yer görmemişti. . .. 

Ve Benedik Masson ışte böy. 
le ('ramlı bir yerde ya.5ıyo~u .. 4te Bencdik, :Kristin _ıle a· 
ralanru açan o sert. hatta ~;ci 
hadiseden sonra bu gamlı koye 
gelmiş yerleşmişti. . . 

Kristin bu btidised& :&ınedı!d 
hiç de kabahatli bulm~~r, ibıl. 
akis kendini haksız go~Y0z:d~· 
O, meş'um gecede sankı nıçın 
Benedik'c bu kadar yumuşak 
davranmıştı?. etı"k 

Filhakika hiç bir k<;>k 1 

göstermemiş, ümit vermış ~e: 
• ·ıd. ,... 1 zca 0 gece kcndını 
gı ı. ı a nı d hi 
bırakmış ve o zamana ~a ar v ç 
bir kimseye söylemeJ?ış 01?~ 
sözleri söylemiş, samın_ıt i_tır :SC: 
larda bulunmuştu. Çünkil 
nedik'te husust bir ~araktcr 
görüyor, bu vahşi tabı~tlı, re: 
ki, ehliyetli. hatta d~hakar ~I 
ce karşı bir sempatı, taba.mm 
edilmez bir meyil duyuyordu. 

Yalnızca bu adamm bedenen 
kendisine yanaşmasına taha.m. 
mül edemiyordu. · c 

Bu çirkin adamın pusesın 
tahammül etmek! Hayır, ha· 
yır, Kristin bunu asla yapamı. 

sunda da küçük çocuklar bir 
müsamere vermişlerdir. Bu mü. 
samerede minimini yavrulara 
türlü türlü eğlenceler tertip et. 
mi.5ler, arkadaşlarını eğlendir
miıılerdir. 

İstanbul toprak mahsulleri ofi
sinin değirmencilerle yaptığı bir 
buçuk aylık mukavele mllddeU blt
m.lştir. Of.fa, bu mukaveleyi, Od 
ay daha temdit etm.i§tir. Mal(bn 
olduğu lizcrc bu mukavelenin esa
ıır, İstanbul değirmenlerinin mün
hasıran ofis hesabma işlemesidir. 

Bebek Bahçesi 

Yaz mevsiminin yaklaşması 
doJayı:siyle belediye Bebek balı_ 
çesini yeniden tanzim etmiştir. 
Bahçenin denize nazır kısmı lüks 
ve birinci olarak aynlmıştır. Ar. 
ka tarafta. aile ve çocuk bahçe. 
leri tesis edilmiştir. · 

Bu sene beden hareket
leri yapılmıyacak 

Bu yıl gençlik ve spor bayra
mı Ve.kfiletin son emirleri veçhile 
kız ve erkek taıebenln yekneaalt 
spor kıyafeUerlnde geçit resmi ve 
spor mll.sab&ka!an ıekllnde yapı
lacaktır. Aynca talebe beden ha
reketleri yapmıyacaktır. 

16 mayıs cuma gUnU saat ıo da 
geçide iştirak edecek talebeler 
Taksimde prova ya.pacaklardır. Bu 
hususta okul idarelerine tebligat 
yapılmıştır. 

Beden öğretmenleri prova ve umu 
mi programı tesblt etmek Uzero 
iki mayısta, maarif mlidrüiağünde 
bir toplantı yapacaklardır. 

............................................................... , ne bir19tç kuruş sıkıştırdı. Ço. 
cuk parayı yakalayınca bilyük 
bir sevinçle yerinden sıçradı: Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

:.. ........................................ ----......... . 
istiyordu. Tahkir edilmişti, 
hatta dövülmüştil. Ve nihayet 
alelade kıymetsiz bir eşya gibi 
itilmiş bir köşeye atılmış, hat
ta. parçalanmak iste~:. 

Bu şiddet hareketını göster. 
dikten sonra Benedik kaçmış 
işte şu batak}ık}ar arasında ya
şamağa gelm.ışti. 

Nerede yaşıyordu?. Acaba şu 
bataklıklar arasında evi hangi 
köşede idi 

Kim onu §imdi gecenin bu 
geç saatinde Benedik'in evine 

ötürecekti? 
g Hakikaten bu köy Kristindc 
fena bir tesir yaratmış ve ses. 
sizlik, yalnrzlık, karanlıkta ağır 
bir yük gibi omuzlarına çök-
m liştü. . 

Yalnızlık ve sessizlikten Krıs. 
tinin cam o kadar sıkılmıştı ki. 
ilk trenle Parise dönmeği ve 
ertesi gün Jak ile ~ı:a~r ~
rar buraya dönmegı bıle du-
şündli. 

alamıyacak mıydı? Yoksa Mar. 
kizin imdadına koştuğu zaman 
çok mu geç kalmış olacaktı? 

Kristinin son mektubunun 
son cümlesi gözünün önüne gel
di. Markiz: 

''Artık koşun, çünkü çabuk 
ölmeı.sem Markiz beni mu. 
hakkak öldürecek .. ,, diyordu. 

Kristin böyle dü.şünürken .:> 
civarda bulunan yegane bina· 
dan bir küçük çocuk çrktı. Ve 
yabancı yabancı etrafına bakı. 
nan bu şık kadına bir göz attı. 
Kristin bundan cesaret alarak 
küçük çocuğa sordu: 

- KUçük. Mösyö Benedik 
Massonun nerede oturduğunu 
biliyor musun? 

- Kızıl derilinin mi? Tabii 
biliyorum, bundan sekiz gün 
evveline kadar, yani Aniden 
evvel onun ufak tef ek işlerine 
ben bakıyordum. 

- Bu Ani de kim? 
- Sonuncusu. Mösyö Bene-

- Benim ismim Filiptir. dedi 
Beni takip edin.. ı. 

Hikayemizin bundan sonraki 
kısmını anlatmazdan evvel, Ye. 
şi_lağaç misafirhanesinde Bene. 
dik Masson ile Violet baba ara. 
sındaki kavgadan sonra ne gibi 
hadiseler geçmiş olduğuna işaret 
etmemiz faydalı olur. 

Hatrrlarda kaldığı gibi Bene. 
d~k. ih~iyar_ Violet babayı telı. 
dıt etmış, eger bu yedinci de di. 
ğerleri gibi ortadan kaybolur ve_ 
ya kendisini terkederse bu~dan 
doğrudan doğruya kendi&ini me. 
su! ~ut;acağını Violet babn}'a söy. 
lemıştı: Bu tehditten sonra Muş 
hala Vıolet babaya biraz ihtiyat. 
lı hareket etmesini tavsiye etmiş 
ti. Fakat Violet baba öyle kor. 
kacak, gürülilye pabuç bırakacak 
takrmından değildi. 

Nitekim o günden sonra da 
her zaman Bencdik'in evi etra. 
fında dolaşmıya ve küçük Ani'yi 

.gözlemiye devam etmişti. 

Violet baba bazan kızın karşL 
sına da cıkıyor. fakat kilçük Ani 
derhal yolunu değiştiriyor ve VL ! 
olet baba ile bir tek kelime bile 1 
konuşmadan kaçıyordu. Ona bu 
talimatı her halde Benedik Mas
~n vermişti ve kilçilk kız bu ta.. 
lımata aynen riayet ediyordu. 

HAKKI SlJHA GEZGiN 

Tramvaylar için 
Beyruttan 50 
bandaj geldi 

Tramvay idaresi yaz mevsimi 
nin yakınlaşması dolayıalle yeni 
bir hareket tarifesi h.zırlamağn 
başlamıştır. Bu tarifeye görE> 
tramvaylar sabahlan daha erken 
saatlerde sefere ba..cılıyncaktır. Di· 
ğer taraftan tramvay idaresine> 
Beyruttan 50 bandaj gönderilmiş· 
tir. Romanyaya ısmarlanan ban
dajlar yakmda gelecektir. 

Yeni tek bilet sistemi de iyi ne
ticeler vermiştir. Tramvay idareai 
varidat bs.kımmdan hlç bir şey m. 
rar etmemiştir. 

Yirmi yıl evvelki Vakıtj 
%5 Nisan 19%1 

Karşı gazeteler 
Patronlarla gazete mllrettiple. 

rf anısında hasıl olan IhtilAftan do
layı dünden itibaren Beyoğlunda 
intişar eden fransızca, rumca ga.
zotclerl tatili negriyat etmişlerdir 
Mürettipler, yevnıiyelerlnJıı ara: 
nlnıasını istenıl§Ier, lstediklcri ta. 
bul edilınediğinden grev llAn eı.. 
mişlerdi'r. 

25.4.1941 
8.0S Aj:uı11 
8.18 llAfU 

parçalar 
8.45 Yemek 

l.JııteıQ 

12.88 :O.•rabr•r 

earkılar 

1%.:50 Ajans 
13.6.5 T~ 

ŞarkrlRr 

U.%0 Karı!fık 

rrog-ram 
18.0S l:adyo 

••S,ing .. 
Ktınrt!'t1 

18.80 Şarkı wı 

ttlrtdller 
J 9.00 Fasıl heJeti 
19.SO Ajana 
19.4G KonU§Dla 
19.60 Şarkı ft 

TürkWer 
%0.~3 Radyo • 

Ga:r.etfıRI 
!0.45 Temslı 
11.45 Salon 

orkestraa 
%!.30 Ajana 
%2.4iS J?adyo •lcıa 

orkl'9traın 

23.00 Dans 

mll7Jtl 

Cuma ICumarte. 
25 i\ıisan 26 , i~an 

Re.eweı: ıs/ &8\'l'el: n 
Kruıım: JC9 .Kaam: ne 

\.ak.IU~ı \ IUilltı t'..l' • .ıuı 

tlUneıtrı 
6.0'1 10.08 d<. ·c.· yacaktr. 'sti' bir 1 ;;ıte bu sebeplerle Kri n 

daha ihtiyatsızlık ederek Bene
dikin bu hareketi tekrarlatma.. 
sma sebebiyet venneğe karar 
vermişti. . . 
Müthiş hiddet sahnelennı. 0 

~rkin vak'ay:r artık unutmak 

Fakat o anda Markinin bit· 
kin, sapsarı yüzü, gözUnün . ö. 
nünde canlandı. Zavallı Markıze 
şimdi Kultrey şatosunda n~l 
ıztırapln. kıvranıyordur, dıye 
dilşUndil. MümkUn mertebe sil· 
ratle imdadına yetişmek l~zmı. 
dı ... Markiz, kendisine defalar. 
ca. müracaat etmiş. fakat biç 
birinde netice alamamıştı. 

Bu defa da miisbet bir netice 

dik'e sorarsanız "yeğenim.. di
yor. Şimdi küçük işlerine bu 
kız bnkıyor. Fakat iki günden
beri o da meydanda görünmü. 
yor. Herhalde o da diğerleri 
gibi kaçmış olacak.. Kaçını§ di· 
yonız. çünkü fazla bir §CY bile. 
miyonız. 

- Beni Benedik Ma.seıonun ~
vine götürür müsün? 

Ve Kristin küçük çocuğun eli. 

Fakat kızın bu kacak hareket. 
lerine rağmen iki gün sonra Vi. 
olet baba fakir kulübesinin önü. 
nü temizlerken birdenbire kUçük 
Aniyi karşısında gördü. Genç 
kızın fazlasiyle korlanU§ olduğu 
görünilyordu: 

(Deuamı txır) 1 

Öğle 

tklndJ 
Ak.,am 
Yateı 

lnnak 

13.18 ll.H 
1'1.01 9.0S 
19.59 1%.00 
11.39 ı.n 

LH 8.H 

8.08 11.08 

us 
9.Gı 

ıı.ee 

ı.cı 

1.11 

ıs.ıs 

17.01 
!O.OO 
!Ut 
f,,IJ 



ili ·ıtere 
Müsait bir fırsat 

zuhurunda 

Sovyetıerle 
~,uallakta bulunan 

mes~leler 
O zerinde anla§maya 

hazırdır 
Londra, 24 ( A.A.) - Bugün 

avam kamarasında Sovyetlerle 
bir ticarot ve umumi ruılaşma 
al:di için yapılan müzakerelerin 
ne balde bulunduğuna dair soru. 
lan bir sual<? cevaben hariciye 
müsteşarı B. Butler demiştir ki: 
Bı.. meselekr hakkında ş!mdi. 

ye kadar bir terakki kaydedil. 
mediğinl söylemekle müteessi
fim. 

lnr:;11iz hüktimetfnin, :rntisait 
bir fmınt zuhurunda, iki mC-'nle
ket arasınd<: munllakta bulunan 
meseleleı'i her iki taraf icin aynı 
dere<'ecle faydalı bir tarzda hal. 
letmck Uzere Sovyet bükfı.mcti!e 
müşterek menfaat mesele'erini 
müzakere ctmiye haıır olduğunu 
söylememe hemen hemen hi~ IU. 
zum yoktur. 

Yunan orausu 
dayanıyor 

AUns, %4 (A.._) - Yunan re:ım1 

tebliği : 
Yu{ı'OP.lnv cephesinin inhllft.lı ve f\r. 

navutıukta buıunan kıtaJarunızm ar. 
kadan Uıhdlt edilmesi sert ~r çekil
me .. apmaklığlmız.ı icap ctUrmlştir 

Rlcnt etmekte olnn kıtaıanmı~ ve ge. 
rin: z' ıvuran mihverin bol hav8 kuv. 
vetler'l A.."1l4V1Jtluk cephesindeki ~u. 
nan kı:\vc•ıertnln gavrı mtisav! Al
mı:.n ~ e t Lif&%) kuvvcUertne karşı 

mUca1dc devnmmı gt çle~Urm!ş ve 20 
nisan alqamı, ıJk~auen )tılv..cUertmJ,. 

zln .\Ln:an kuvvctıertno te.ısllmJnl ın.. 

taç t tmlşt!r. 

ICnlıl~. (A.A.) - Ortn~ark hava. 

kU\'Ve~I"' YuDADlıstandakl lie~ tay. 
ytıre!er imiz kııradakl lruvvetıeriınlze 

mQrAberet ederel~ flddetıı har3keUer. 
d tıı.ıı·~nmuş'nrtlır. 

Avcı' rıma; l>i!C(llt ~ı.rruz UÇU§l!lrl 
yap::ı ar ve tyj neticeler •• -rşlar.. 
drr. Tıın'llrc meydaıılıı.nmıza dUş:na
nm tanrruzıarı, §l(!ı;letU olım §tur. Fa 
Jıat W.sar bnflftJr. Karı:ı mlldafn&larJ
mız, ~ 4Uguıan tayyaresi d liUrmUı. 
ve b r coğunu d"7 hasara uıtrııtmıştir. 

Knbl:?"e, 24 (A.A.) - 1nglllzler!JJ 
aol ce.nahmde. esas Yunruı ordı:.su lyj 
dnya:ın.altta~xr. Almarııar ;!mdi mü. 
naka elerinde herhalde mllşkUlM.a mn
nız kulmış olacaklardır. Çllnkü iaşe 
to~tlan çok ağır bııaara u[l"raınıı bu
lu:ınıaktadır Almanlar ş!ddetll ilcr
le}".şinde g6rt.l!"n ağtrlllfma pclt muh 
teml!I olarak b\ınunla lzııh edUe))llir. 

J3u ıığtrtavnıada lmpnratorluk kuv. 
votıorlnln yeni baUnrmıı.. muvo.ffakl.. 
yetıc eokllmelerlnl mUmkUD kılmlftlr. 

Bu ıığırlaımıaya, belki Alm'.llllıınn 

marur: kaldtklan llkrt' z:ıyll\tm dil ae. 
bebiyet vermto bulnn<ıuıtu bll<llr!Jmek 
tedlr. MUıtce!lertD V<:rdlğt haberlere 
g8re, Romanyııya. geri Qt'ltllCll lılr 

A ı rı e n z:rrhh f11'1'.ıun, iruııın ve 
maıııeme olarak ytızde altmı~ beş za
J1at YennlşUr. 

l5eıAnnc. 24 (A.A..) - Stefanl: 

Eplr ve Makedonya Yunan ordunu 
lle mUtare}(e, Alman. İtalyan ve Yu• 
nan delegele.~ ıı.rllBn:d"'. Selblkte Te· 
pe maballesinae halen Mo.reıal IJst'in 
Uu\met.ı;lh1 olatı Villada lmznlanmış· 

tır. 

Daha evvel. 22 Nisanda ı..arısa ve 
Yıuıyıı.da lı:ıtıd:ıt görll§meler ;yapılmı!l 
buluuuy<:T'du. 

l\IUSROLtNL..VlN 
F..l\ Rt YE\ ltSt 

Rol!1a, H (A.A) - Musollnl, umu. 
mı 1talyal1 karıırgMımcWı ~dakl 
emri ycvnıtyl ne.:;rctm ;ıtir: 

Yunan cephesinde hareket eden bU· 
tUn sl11hlı lruvvetlcre mensup mulıa· 

rlpler: 
Allı ay nnren çetin bir savaştan 

somu dU~nn eil!\.hlan.m bıraktı. Bil· 
tıaesa kara kuvvcUerl iı;l..n \ 011.hlm olııtı 
kanlı fcdnkt\rllklnmuzı za!cr tetviç 
etml§ ve bnyraldarmız:ı yeni bir §nnla 
ty<lmbt~tır. V&to.n hlç blr zıımruı 
'bugünktı kadar &lzlnle ittlh3r etm~ 
'l"O{§U. Şu anda ltalyruı nillletl, Arna• 
vutıu?< ro•·barcbclerlnde ölen ke.hnı· 
rıan cvılltıarmı hatırlıyor ve onlnn 
he~anlıı. ft<!lo.ıtıltyor. Ve onların inti· 
kamını alan sizlere de ebedt şükran. 
lurtıı sunuyor. Yll§Srın kraL 

1-ondra. H (A.A..J - Röyter: 
1Mldra ultert MP.ht\llert, İngiliz kı

talamım Yunan!standa tedafü mevzi· 
lerlnl tut:nıı.kbı. devam ettiklerini bll· 
d1Tmc1rtf'dlr. lnglllz sol cenahmm ~

rlt JI ~ı veyahut yanld:t;ı hakkmd:ıkl 

Amerika doktorları İngiliz ta yareleri 
ingiltereye Dün Almanyanın 

h k t tt
• muhtelif merkezlerini 

are e e 1 yeniden 
;Ntn')'ork, 2-t (AA..) - Ruzveltm 

bin kncıır Amerikalı doktorun 1ngn.. 
tere>• gltmeıd IAı:m\geldlği hD.kkmc!a 
yapbtJ beyanat üzerine, bir çok gene; 
Amenkın doktoru ıı.akert '""" sivil 
İn~ ~astanelc.rlnde hizmet etmek 
Uzcıe ı:cnuııu yazılmaJ;-a başlam!Ji

br lngilteredo doktor lhtlyncı, bUtUn 
gene O<':ktorlnntı seferber edilmesi U. 
zerine bıışgöstcrınf~tlr. lııgfltercye 
gld~cek olaD ıtoktorlnr Amerika tabi. 
!yct;.ol muhafaza edecekler ve hıgil~ 
tc e.d ço:Jttorluk yapmağa salA.b.'yetll 
buluna>ı lngill.ı: doktorlnnnm haiz o~ 
duğu baklan haiz olacaklardır. 

1n~L.tercye g~ndertıecek doktorlnn 
toptıı::n111" L!!lni llzerinc alan Amerika 
Kı::!tiıııçr remi Norınan Dnvls Amerl
knn dolı.tor'armm bu davet'! icabet e. 
decekter•nden c.min olduğunu ve ne; 
b!Iı Kaoar doktoruo İııg1lteroye gldt".o 
c.cı1nı Umlt E'ttlğl:ıl sövlemivtlr. 40 
ynşınrtan lillçUk olan doırtmıar d~ 
dan do~nıya ask,.r1 ha.struıelerde çalı.. 
&'tıbll~c klcrdlr. 40 ne 45 ysp araemd!I. 
bulU."11\n:ar harp dolnyıı!lle ihd:uı edil
mJş o.an s!vll sıth!yc eervtslerlnde 
h!::m'": edeceklerdir. 

Alman hücumootları 
nru1yo ~a.zetcslndcn - ttaıynn 

menb:ılnrındun gelen haberlere 
göre, Alman hllcum botlan EIYO 

deni71nde follyeto gcçn:ı.i§lerdir. 
Bunlnrm hareket UsU Kavala li· 
ma.nı imi§! HUcıun botları seyyar 
torpU t.MJyan 1re -to--45 mil silra 
tinde ufak teknelerdir. Hareknt 
s:ıhnlnn mahdut olduğundan Ada.
lardenizi bunlnr tein milsait bar~· 
klt sahaST olnbilir, 

Hücum botlılr geceleri kolayca 
harekültn bulunn.lıilccekleıinden 
hıgilizlcrin askerr malzeme n:ıkll
yatmı tnciz etmelerine intizar ull
lebillr. 

Mareşal Paten 
(Ba8tarafı1 incid.e) 

bulmaz Mareşal Ptenle Amiral 
Dnrlan arasında şiddetli bir mü. 
nakaaa olmuştur. 
Mar~ Peten benizn stokla~ 

rmrn mevcudiyetini ve buıılnrm 
Alman ve İtalyanlara teslimim 
kendisind"n gizlediği için .AmiraJ 
Da.rlanı §iddctle tenkit etmiştir. 
Vişiden alman haberlere göre 

her ne kadnr Almanya ile iş bir. 
llğl yapmıya taraftnr olanlar bu 
hareketi mUttefiklerin Akdeniz. 
de uğradıkln.n bir muvaffakıyet 
sb•1ik t:clfildd cdiyorlnrsa. da 
DCJ..rlanın vaziyeti zarıflamakta. 
dır. 

Amerikanm Amlrcıl Darlanm 
aldığı va.zıyete hayret ettiği hu. 
StL'JUJlda fiÜphe edilmemektedir. 
Fransanın bilhass:: §İmali Afri
kad:ı tnkip ettiği hattı hareket 
l kkmda Ameri tanın i7.ahat is. 
temesl bf>k!1>nmektf>dir. Hatta 
VL~i ile arasmdn ciddt ihtilaf 
çıksa dahı Va.ş!ngtonun bu ı~. 
hatl istcıuiye a.zı-nettlği, anlaşıl. 
nıaktadı.·. 
Diğer taraftan General Vey. 

gan.d ile Amiral Darlan nrasmda 
da noktai ııa.znr ihtilil.fı olduğu 
anlaşılmakfadrr. Bütün resmi 
tekziplere rağmen General Vey. 
gandın deği~tirilmcsi k"Uvı.eUe 
düşünülmektedir. 

Yalnız bilinmesi U\zmı otan şey 
bu değişıkliği Ve;-gandm çok 
müstakil hareket etmesi dolayı. 
siyle Mare~al Petenin mi ic.ıtediği 
yoksa Alman vo !t:alyanlarla iş 
birliği yapılını>..sma muhalefet d. 
tiği için bu iş birlii:ri emelini • 
liyen Darlan tarafından m:: ileı · 
sürilldüğüdtir. 

Paris, 24 ( A.A.) - BaŞ\rekil 
muavini .Amiral Darlan Parise 
muvasalatmdan sonr.. eski hıu; 
vekalet bli~srna giderek B. er 
Brinon ile görüşmüştür. Amiml 
Darlan Alman makamlariyle bi~ 
çok konuşmalarda bulwmıak ni. 
yctindedir. 

Edenin ziyafeti 

I..onara, 24 (A.A.) - lngillz ba.
rlc.Jye nazırı B. Eden bugUn Blı
lefiik Amerika bilyilk elçisi Vinant 
şcı-~fine bir öğle zlyn.f'eti vermiş· 
Ur. Blr çok İngiliz nazırı ve Ame
rikan Pahsiyetleıi ziyafette ha.zir 
bulunmuşlardır. -

Bombardı-
man eti 

--o-

iki zırhhya bomba 
fsabet etti 

Loocim, U (A..A..) - 1ııcil1z bava 
ueza.retlniiı tebliği: 

DUn gündU..-1ln., bombardıman tq. 
kUA.t.ma mensup tnyyarelerlmlı: mUn· 
ferit taarruzlnrda bulıroa.rak Alman· 
yanm §lmall s;:.rbtsindo kQ.ln o:::na.
ibruck ch·a.rmda lbbendureD'dc mUhim 
blr el ktrllı: mcrkuini t>oobala.m11-
lnrdır. Tayynreler1miz tıulutltırdan 

:maharetle istifndo ederek hedefin U· 
.zerine geJaıl~cr ve ib1r kaÇ yU.ı; met
re ~r.dn.n trun jBabetl.er ltaydetml§
lerdir. Esas binadl\ ı.hldetU 'b r !nfıl~k 
oımu~ ve blnanm parcoJan tı .vayn 
fırlamı!Jtir. 

Hollan~ya nlt Tcrst'he1ling adamn· 
de.Jd tel.siz lst:ıuıyonu ayru kıı.n'ID&ın. 
lığın al(:er tayyareleri larafuıclıı.n mı:· 
vaffı:.ldtretıe ~ 1':1.rdnnıuı ~:niş ve 
t.e1s'..ı: clvarmdruu ruıker kıtaları al· 
çaktan mitralyöz e.te:tne tutuımu~ 

tur. 
Boı:ıbudmıan teşkllAtm:ı Jnell34.I' 

tayy&relerimiz l!Pll&nda a<:ıklarmda. 

dUım.ıu Ucaret gcm!lertue de taarrıu: 
c~ı.erd.lr, Blrl çok bilyllk olmak U· 
zere Uç gemiye lmlboUcr olmU§ ve 
bun:ar muhtemel o!!ı.ra batm~tir. 

Diğer gemllrr de ıuı511ra uğnı.mıgtır. 
Bu gtlndllz bareJtetıermden 'bir tay· 
yaremu: dönmem!fttr. 

DUn gene, Brcst dokuri1}e Oncl. 
senau \C Scharuhorat zırhlılaruıa ka~ 
Ll1 tekrar azimli b1r taarruz yapıJmw 
t.It'. Borr 'JardIMan tc§e1dtUJlerimlz ta.. 
mfmd:m bttyUk ç:ı.ptıı. pft:k çok bomba 
atıl4l~tır. NcUcel"rln tnm ve k11tt 
mll',l:ıhed"sl müınkUn oıamamı;;ıtır. 
:Maamstth b1r bUyül: ve mUle.:ıddit 
k1lçtl't y-..ng'Ulltır gört.llm'tıt'lr. 

Sahil tc~ldlltma aıt tayyarelcri
m.IZ, Hnre Um&n:ııı bombardıman ede· 
rek oreda bir çok yanı;mlar cıkc.r. 

dıktnn bqJuı bombardıman te§ckkU!· 
leri[t\IZln Bre!tc yaptıkları taarruza 
da igtl:-Ak etmlılerdlr. 

Bu gece hııreltoUerinclen bUtnn tay· 
ye.reıertmtz ~ dönm'1flerdlr. 

Av tt§ktl~tina mensup tayyare1erL. 
mlz t,u ıraiıah iki dU§mıı.tı tayyaresi 
dll§ürmU§lerdlr. lllt bombardmınn tay 
yo.resi cenubu gııı.rkt açıklarında ve av 
tayyo.relt-rimlz t.are.lmdan d~nlz U.ze
rlndc dOşUrtılınUştür. Bir av tayyare· 
sl. ob.:ı lklnclılne de Mancbe tı.zerlnde 
taarruz edllmlı, ve Sussek cyo.leU .ııa.. 

hUlnde dU~rt:ı.m~tur. 
Ceçen rrece Plymouth'a yapılan tn.

arruzlnrda bsva. d..-ı!l batsryatarınm 

iki d~tmı.u bomb:ı tayyaresi dU~!lr· 

dUklcr1 şlmdl sabit olmu§tur. 

Londra, '34 (A.A.) - Röytcr 
ajansı bildiriyor: 
D~t üzerine İngiliz tayyare. , 

leri tarafn1daıı yapılan !iİcldctli 
akınlar esna.sr.ıda Almanya.nm 
~<'harnhoret ve Gnei~enau znh
h'arma her ilds;ne de, bombaJo.r 
if-ıbet etmiş olduğunu znT\nctti. 
recck bır~k sebepler vnrdır. 

Scharnhorst'un bJ..q tarafında. 
ki hasar o derecedir lti bu :zırhlı. 
yı birkaç ay için hizmet harici 
bırnkmrş olduğu sanılmaktadır. 

Bundan evvelki akmda da 
Gneisenau'nun ortasına bomba 
isabet ettiği .zanneoıliyor. Mez. 
kOr z.ırhlılann devamlı olarak 
Brest'de bulur:uşları bu hasar
lar yil7füıdendir. 

Kısa A ;ana h~berleri: 

rjantin harlctye nazm 

Madri~ 24 ( .A.) - Arj~tin 
htı.riciye nuın Ruiz Guinazu hu
giln gc-nerel Frnnko ile bır saat sU· 
ren bir mUlA.kııt yapmıştır. 

Ar'· n"'rnycl C"'bcliitt.a.nlrl:a 

l'işJ, 24 (A.A.) - Fransız a.jım· 
smm A18crisas'dan öğrendiJ;'ine 
göre, Ark Ruva.ynl t.ııyyare gemi
sile Renovn nıl'hlısI 5 destroyer 
3 denizaltı ve 2 torİ>il no.kllye g~ 
misi Ceıbclüttanğa gelml5tir. 

&rllnd&1 Yugocı!ııv cl~Dlğl 

Berlb, 24 (A. ~) - Yarı: ree
mt bir kaynaktan bilçliriliyor: 
Bugfuı haıiclye n :zaretin<le so

rulan bir suale ce,·a.ben, Berllnd9-
ki ~ Yugoslav elçiliği erkaru ile 
memurlarmm hali Alm:uıyı:.d& ba
lunduklan bildirllnılşili· 

Kamboç kralı öldü 

tr rablusgar
bı n bombar

dımanı 
Londrc, S34 (A.A.) - Röyter 

:ajansının Akdeniz s:.ı.ffıharp fL 
losu amiral gemisinde bulun.an 
hususi muhabiri bildiriyor: 

lrı~iliz Akdeniz filosunun zırh. 
lı ve hafif cüzütamlarmın 50 ela· 
kika i1:inde İtalyanın §İmaJt M
riıtadaki başlıca limanı elan 
Traplusgrp'a nası' 553 ton sik
letinde obüs attıklarını seyret. 
tim. 

Pazartesi günü §afaktan nz 
evvel başl:rya:ı bombardıman 
bu harbin en şiddetli bombardı
manı olmu6tur. Tayyarelerle ya
pılan tarassutlarm ı;imdiye ka. 
dar teyit ettiği neticeler arasın. 
da torpito muhriplerinin dem.ir
lemesin ... mahsus mahalde bir 
düşman torpito mchribiı&in ağır 
hasara uğraması ve beş ticaret 
vapurunun tm'12.miyle yanmış 
ve batın!§ bulunması vardır. 
Bunlardan başka <liğer dQıt va
pura da isabf>t v.., ki olmuş ve bu 
vapudnr batmıstır. 

ı::.omb:ırchm:ınm haşlı~a hede!. 
!erinden birhi tr·~·Idl eden ts. 
panyol rıhtımrnn 36 ~antimetre
lik iki sa!Yo lsabet C;tıni.ştir. A;r 
nı carıta topların iki 1rnteti da. 
ha n.ki oldum,ı zanncdfl~ekte_ 
dir. Bunu ta!tip eden altı dakika 
içinde en hafif toplarla depolar 
ve bürolar tahrip edilmietir. E
lektrik santralı, bir gar ve bir 
askeri üı.5e ve leı·azmı deposu 
hasara uğratılmıştır. Ordu umu
mt karargahı old~u zannedilen 
büyük bir binanın yıkıldığı gö. 
rülmüştilr. Bir mazot deposuna 
tam isabet vaki olması Uzerim: 
depo ateş almıştır. Acık denizde 
geçirdığinı"z 5 gUn icinde donan. 
rn"ya. mensup pilotlar Cant tipin 
de iki tayvnrc ile kıtaat nakline 
mahtus dört bUyük Alman nak. 
liye tayyare.cJi dllşUrmU§lerdir. 
Büyi.l.k bir Dornier tayya.re~i de 
dcnir.e inmeğe mecbur edilmi§· 
tir. Bu harek~t e:::na.smda yalnız 
bir avcı tayyaresi kaybettik. Ne 
insanca ve ne de maddi ba'lta 
bir zayiatımız yoktur. 

Pa.zar nk..,amı bUy;ı t bir silr
altle '.::"rn.blusı;.ırbc doğru yol nl. 
dığunız srrada dü~an niyeti_ 
mizdcn tamamiyle gnfil bulunu· 
yordu. Trablusa iki saat bir me
safede tayyare dafi toplarının 
şiddetle ateşe başladığını gördü· 
ğUm zaman İngiliz tayyareleri. 
nin hücuma geçtiğini anladım. 
Deniz çok sakindi. Hava bom· 
ba.rdımanı dolayrniyle şehir toz 
ve dumanla kn.planmış bulunu
yordu. Onunla beraber ilk sav. 
lomuz şehir üzerine bliytik bir 
gürültU ile düfierek ortalığı toza, 
dumana kar1ştrrd1~ sıra.do. bü_ 
yiil: bır geminin limanda demir
li bulunduğunu gördük. tık en
a ?ıt bUtün harp gemilerimizin 
atcse başlamak için bekledikleri 
bir işaret oldu. 

Hedefimizin önünden geçtiği_ 
miz halJc gemi hiç kınuldanmı .. 
~·or gibiydi. 25 dakikal!k hkbir 
mul.abc1-. ~örmedik. ı udıüiler, 
ş<>bri aydınlatmak için byyarc
lerimizin attığı tenvir fişekk~ni 
diişürmeğc çalışmaktan l::~l:a 
bir şey ynpnuvorlardı. 25 drl:i
ka sonra istJkametimizi değiş .. 
tirdiğimiz sırada dü§manm sahil 
batarylan üzı>rimize teş etme~e 
başladı. Saat 5.50 ye kadar bü_ 
tün gemilerimiz ateşe devam et· 
ti. D mb. rdımanm bu ikinci kıs
mı da 25 dakika sUrdU. TrablU
sun benae hıraktığt son intiba 
bu şehrin kesif b'..r duman ve 
kır .. , perdesi altına gömiilen bU. 
yük bir ankaz tabakasından iba· 

M .. arJI VeldWllala bir ~ 
Askerlik de sleri imtihanları ~ 
bulunduğu ntakada yapılalı~ 
An.kam, 24 (A.A.) - Maarif talebelerden ıııç tJtt Z' 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: ımyacaktcr YalııJS ~ 
1 - Resmt ve husual liselerin Z&ntb1tl:ın • notlar (fJlllflll. ~ 

birinci ve ikinci smıf ta1elbcleıin· kağıda yazıla.ralc Jll - " 
den Mıkerllk dersinin tıfü:lU Imti- olrulltta ~n0eıilec!' ~ I_ 
ha.nlarma girmeden kendi Olrnlla.- ğe (!e maırunııt ~ .lf!flt. 
.rmdan ayrıl.rp b:ışta ı;.ıehlrlere git. j 2 - nurwnıart ~ ~ 
mJş bulunan taleıbc, lı~en bulUD- talebelerin ıimtih•- 1'~ 
duklan mmtakala.rda.ki liselerde bulundu.klan yere .~ , 
bu ders.in •eözlil imtilı.&ularma alı-1' müdürlüklerine bfJJllPcJJJ 
nacakla.rdtr· etmeler lliz:mldlt· .~ 

Bu imtihanlara girmek istiyen ~ 

EDEN Almanr.:1:! 
Vaba~er 

gazetecıl. 
Yugoslavyanm niçin 
aıağlup olduğunu 

A anlattı ·~ 
Londra, U (AA.) - Eden Avam 

ka.ma:-ıw:ı.da Yugoslavya haklonda 
beyanatta bw.unmuatur. Sal:ı.hlyettar 
mııht1~erde beyan edildtğtno gôro, 
Yugoslav h0k1Unetlnln g:6aterdlğl kah.. 
ramanca mukavemete lngilterede a:c. 
ca.k bJıynuüık hisleri n adetçe ezici 
bir tl4tllnlllğ11 olan mUt.ecaviz. Alman 
ilurfTetierlnln hlleuma ka.rfunnda. 
mem!eketllli kurtanııa:k lçbı aarlettl. 
ğl gayretlere rağmen Yugos!Avyanm 
muval:fak olamam•mıa k8J1J derin tıtr 
sempati d~dır. Yugcıllla1' h1l.. 
kQmetuıln ~'ltığl mD§ktlller pek 
güzel enla~maktadrr. Eıtld ~t 
Almanların uyu~Ufttı. Bu hllldimo. 
tin Uçlll pakta Ut1hak ve memlekeU 
Almanlara teslim etmek bakkmdald 
niyetlen e-uyu bulur bulmaz halk ara
BllldaU bir nefret dalgası kablımuı 

ve bwıun neticesinde mı.ip prue Pof 
ve htlkQmel ~vrtımı,tır. 

Bu tıldisc 27 martta cereyıuı et.. 
mı,,ttr. Kral Piyer ve vatanpuverler. 
den mOte!JC]lkll bllkQmet llCleflertnln 
mc!'Ul olduğu boşluktan doldunnalt 1. 
cm ellert:ıdıen gclWI yapnufl:ır :fakat 
tahaklruku 1mklnsıZ bir ~e karotlll§ 
DU§l&rdlr. Atmanlnr 6 nlaan& Yugos
lavyaya haberıslz ,,., .ebebslz karadan 
ve havadan vahfl b1r r.ırette btıeum 
ettikleri zaman ,.enı bUkt\met iktidar 
mevkllnJ ellne alalı ancak blr hafta 
geçmiD bulunuyordu. 

Kral Plyer Ye htıkt.metl ortap.rlrta 
bulunduklım yerden mU,terek dtl§ma
na k&rp İngiltere lle blrtlkte mUca
dclefe devam edeceklerdlr. MUT&kkat 

b1r zaman lçlıı mutecavtzhı çizmem 
altmda bulunan Sırpl&nn, Hırvatıarm, 
ve Sloveı.lertn kral " bllktımetlniD 
gayretlerine mUzaberet edecekleri 
muhakka'kbr. Saptar, Hırvatlar n 
Slo"Venler nlba1 zafere tntızaren m~ 
cndeleye devam etmekten :fartğ kal. 
mıy~cal'Jar ve ~rçllln dediği gibi 
"halde kaylıed1teıı ne oluna ol:nm 18 
nl.ııanm istikbali kurtardlğıru., hatirlı.. 
yac&klardır. 

Çanakkale 
(BG$ tarafı 1 ir.cide) 

Bu haberler, Almanyanm ts.
panya. üzerinde tuyik ya.pu:'l n"'
vid cn lı~bo:lcre <l&hildlr. Bu gıöl 
haberler çıktı.nll'!lakl:l, Yunanistan 
da.ki eUm b§.di'.Jelerdcn nnzan dilc
kati br.şka ta.mflara çekmek ve 
aynı zruna.nda :~! 88.h"larda yeni 
ke.nşıltlıkla.r ilıdM edilmek :iStenl
yor. 

Berlln, U (AA.) - Bir hUStıSI 
muhabir bildiriyor: 

Yakında ~yanın Oçltl pa.tta 
iltihak etmcsıne ve Porteldze kar
şı bir hart>ket yupılma.ınna intlzar 
cbnelidlr. Askeri mahfiller Bal -
kan mtiha.rebeslnl fiilen bibnt3 ad· 
dediyorlar. 

Devlet~ 
ve hariciye ,J~ 
hakkında ııı-.:.,ı.t 
vereınİY~·, 

Bmlin, !4 ( J..!;}.;. 
su.si mulıctbir bil~~ 

P.esmen bll~at 1 

Almanyada ve t~Y'J 
yabancı g~ı.~.f111f 
ve B. Bitler ~~ 
vermiyeceklcrl gı.,. ~ ~ 
taıyan harici~ ~~ 
larm yaba.net d~~.ı 
yapackla.n mUlAP~.::...ıt 
da. malfunat ifşa ~· 
zan al~ 

..._ ingiliZ ·~ 
Baş\le~' 

ret ka'<lığıdır. Duman siitunları Berline gelen ilk :filır.de görlll _ 
arasından alevler yükseliyor ve dUğü gibi Be}gra.t tamamiyle kül 
petrol deposu mütemadiyen yn.· ha.line gelmivtir. 
nıyordu. -------------· 

F:Iomuz Uç b"n kilometrelik 
bir mesafeyi kated"rek bUyük 
bir bombardıman b~rmağa 
muvaffak olduğtmu bir kere da
ha isbat etmif.ıtir. Bu harek'-t 
esnasında gemilerimiz düşman 
t~vyarrlerine karşı bir mermi 
bile endaht etmeğ'e ihtiyaç his.. 
setmemiş1erdir. Bu ela donan.. 
ma tayyn.,.elerinin düşmanın bir 
hava hücumu hll.Z!l'lamasma 
meydan vcnnivcce1c şekilde düş
m~ tayyarelcrini ynkalam:ığa 
m 'nffak o!duklarmı gösterir. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoflu ~nımkkapı, lır.:ua 90k:ak 

No. Z. Tel: !UMS &lıı..'\yeae n btt 
uırıo cin ameliyatı fdau'a 1ıç1n 

.-r:asız. 

Almanlarır 
Portekize asker 
çıkarmalanndan 

korkuluyor 
7Aııtcb. U (AA.) - Ntle ZOrcber 

§t'l1a, Uı.ıruımlyle asılmzdır. Yunanh
larm ltnlyanl ra değil, fakat AlmaD
la.m teslim olmasmm manldarlığı te· 
barllz etUrilmektedlr. Londnı.da Al
manla.""tn Llmnl ııdasım al ~ omuı. .. 
ıa.-ı çok ftlphcli gözWanektedlr. ..... ~ 

B1111o1: 24 (.~A.) - Hazlran
danberl ha.sta olan Kamboç kralı 
SJsovath 'fonlvong dUn 65 ya§m- ı 

da ölmll§tü.r. ----------.. 
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EmlAk ve Eytam Bankasından: 

......_ 42 Geçenlerde. kahve blıhranının 
L. - . - ! OBA y olduğu günlerde ba§ımdan gayet 

.-.. "' ... ~lil• ede · garip bir vak'a geçti. "Dunın da 
llYudunı rını, madam. lıktan kamı bedii oünıYan ııare. sim anlatayım: 

icr 01rna;· Eğer uya. ketler yapı,YJ>r. Yirm.l beş gün oluyor. Yolum, 
~dı Ydı... Dikkat edilirse, ~'erinin kea. Mısırçarşı.sında Tahmis sok"~ 
)\1711-._ mı anlry _; 6"'- "'6 .. tbi?e baktı: ama. tane renkıi tatlı ibir b:ıkş var. na düşttl. Bu sdcakta bir kaç 

dedi G"ı·· Fakat yorgun göz kapaklan, kır adım atbktan 90nra mUtlıi§ bir 
· u umsc. ml7J ve mor danıarcıktariyle -o kalabalık gözüme i!işti. AZ da. 

ço.~:~i~U bir 
1 
• ...ı.: 1._ gözleri bir örilmcek aft gibi aar. ha yakJaışmca. meseleyi anla. ~ 6'.WA mış ve örümcek ağına tutulan dim. .Meğerse kahve aatılıyor-

IQ Blliyorsu. iıı lbir kara ainek kadar çirkin. mU§. 
ı...!!tn ~ leştirmiş. Her gün rastlanmasına im.kin 
sıaan çık lort ellerini Ma.daın Sezalori, lbenlm bara. olmıyan bu manzarayı gayri 
~~flrak ardı, kolla. retli ~kkUrlerimln verdiği ihtiyari seyre daldmı. Si_, nasıl 
l\ı~ sulan akıttı tl ı ı kıt tarif edeyim bilmem ki.. Bu ı..'."11 Ocl:ı-nı Uçlarına basS..: ga}Te e, el er nin suyµnu a ıp 
.. ~tı.~~~pıenıa gittı' mavi önlUğilne kuruladıktan son. manzaraya her halde sız de p.. 
.. -~ ra kapıyı açtı, merdiven sahan. hit oımuşswıumur. Saatlerce 
k aldJtnu .. derin de. llğma çılrtı, karşiki Cl:"lireye ~ bekliyen bir kahve amatörU, sa· 
d~t et ~orcrek uyu. lendi: ğa sola giriştikten sonra bir 
:""'llClil. ~ tıkten sonra _ Mad11l1 Tramer!... Madam yolunu bulup kendiaini aımı~ 
tt"aıı avaş sesle: T 

1 
• kaptınyor. La.kin. _.,;ı:,,,.'I,,.,. wya ı. llrasınd rnmeeer ... OCl6,,._~ ~ için aki odaya Madam Tramer mutfağının soldan ani bir tazyik peyda. ol. 

·l'lc ~aııııki daire. kapısını aralıyarak başını dışa. du mu, tezgüım önUnden ~ 
~aııı. ~nu,.acağr:n, rıyn uzattı: sit geçmek bahtiyarlı~ •il 
~ )'Utekl' br, kat kom. _ Buyut'tln :Madam· Seznlori. olamıya.n koyu tfmki a.hve 
~er. Zan1 ir kadmdn· bir dakika ğinnez misiniz? kokusWU ağzmı şapırdata. '8o. 
lltat bu netnıem ki itı. - Yok. ginnek nlyetinde deği. pırdata akıntı çağa.tıöZU gibi 
k~bbilsU be. lım Sczar uyuyor, neredeyse yan yan çıkageliyordu. 

~iı kalb duymasın. kalkar Sizd" ne var, ne yok? Akıntının aOğuracağı bir (illi. 
~ 'aati 1i biı çocuk. _ Hiç .. Madlen karşıki bakka. satta.n ist\fade ederek elli gr8iı 
de'~ ı.llaatinc uymaz. ln. ajans haberlerini dinlemiye kahveyi alan 'oluyorsa d3 ya 

bakı· abahatimc gü r:ittı. Ben gitmedim. Her giin kıymetli paketi elinden ıtQşilril
~errı~~ ığum bir i~ aynı sözler. Artık ne söyliyecelc. yor; ve.yahut bulanık tmda yal • 

heni ~ ltıfı bırak- Jerini evelden biliyorum. Baldca. p ~ bir orldn<>S l)elığı gibi 
baıde hıç sevmediği. lın küçük oğlu ibUtUn ajans for. sokakta.ıi geçenlerin ili'Jerine yı. 
~i etkeklerı1en ~ müllrinl ezberlemi§. Spiker batı- kılıveriyordu. ;_~, ca'Je ınec.bunım. !ayınca 

0 
tamamlıyor .. Hem de lnsa.~ar. hakikaten prlptir. 

nnde ga.yd temiz bir önlükleri 
vardı. 

l:ıa' 
No.: 
1981 

Onlara fU direktlfl verdim: 
- Ben fU karşlki kahveciden Z160 

elli gram kahve almak niyetın. 
deyim. Kenard&n. yavq Y8vat 
kalabalığa eaku~ Siz, 
bir müddet sonra gelip Jfitcbi· mı 
leoek bir tanda: "Yahu! •. He-
pini.ı buraya toplanmayın. • Ar-
ka tantta da ~'ft veriyoruz,, 
diye bir kaç defa bağırdıktan 2246 
&onra ortadan ~ olun. 

Adamlar cin kadar kurnudı. 
lar. Gtıleıes: 

- sen kor,1ıona. dediler; lbi.z 
numara yapmumı u çok bili· 

2260 

rİL 
Kalc.~a Jcanştmı; ve ya. 

vq ~a-vat biçimli bir vaziyet 
aldl~ J;r mrnda adamlar, 

2299 

~y.J.8 ~erini, ş:özlerini 
~-- b~ilk bir telli içinde 
~.r:·' 

- Saflar! .. Arka kapıda da 
Wr teiıldh kuruldu. Ama çok 2329 

ria1 ederia. Acele etmeyiniz; 
ka.bve çok, h~ alacakmm 

DllkkAnuı ~~ bir kay· 
napıa Ol<N. ~ kendini dar 
soka.fa·~ .tiiil.tı cammet ad. 2871 
dederek. tet'.glha yanaştım; ve 
elli ~ kahveyi aldım. 

G1'1et -kadın. elimde kahve 
paketi ~endiline doinı ilerledi
ğimi görllnceJ 

- Bravo. dedi. Siz ~ rekor 2'60 
kırdınız. :Şampiyanaunu. Tam 
on iki dgika<J4. ili bltirdiniL 
Muhald<İilt surette Avnıpada 

1-

'\'ERl Kt)~tl C'h"'li.J Mesaha& ....__.__..._ 
KadılıcOy Osmıınrı.ıı.a 00 Bn\. l kann .. .,_ cı .- .... caı a_. ev ,0 l.12 
mah. Mt.&klanbcr sok iMi.-

Es. 8 Ye. 5, taj 5, ada 
2, parsel 38 patta s 
Emin6nU Şalisuvıır 

mah. Bostan eok. Ee. 
1, Ye. 21, ada 156, 
panel 18, pafta 78 

Galata, Kemankc 
Knnı Mustafa Pnp 
mah. Karaktly Cad. 
Ea. Ye. 9 

Beyoğlu Koca tep 
rnah. Çahk sok. F..s. 
16, ada 538, parsel ıı 
patta 62 

Beyazıt, LOtfullah E 
tendi aok. Ea. Ye. 29 
ada 641, parsel 21 
pafta Hl 
Be;yotlu Kalyoncu 
kullulq mah. KAhya 
B<!y .W.. Es. Ye. 1, 
eda 4i8, parsel 2f, 

pn!ta 18 
Beyoğlu, Kalyoncu 
lrulluğu ..mah. Omer 
Hayyam Cad. Es. 35-
37, Ye. 87 • 39, ada 
•M. parsel 8, pafta 19 

EmlnllnU Zlndankapı 

mah. Zindan kapw 
Caddesi "Yumurtacı 

C.d.,. Es. 863, Ye 71, 
ada 3156, parseı && 
pafta 128 
Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluğu mah. Fesli· 
yen eok. Es. 83, Ye. 
35, ada 4M, parsel 
11, pafta 19. 

SO.- B >ıt.ell ah§&p ha 242 M2 
nenin 1/2 h\asesJ 

1873. 'KArg!r dtlkkA.nm 

J/6 hlSSes:i 

S1.- Ar6a 

60. - A.r"' 

143.- Ar88 

3<8.- Arl!tı 

675 M2 

~12 

47.50 M2 

174 M2 

1823 KA.rglr dUkkA.nm 31 M2 

l'i/12 hlase81 

71.- Arsa 47,M K2 

34.ıo 

l8T .:SO 

8.70 

6.-

84 60 

182.!0 

i.10 

· &u ~~ıkncak kadar keJimesi kelimesine ... Haa. sahi.. elde edılmesi aşaijt ~n im~ d hançlık, mu.. Tur bombardıman edilmi§, ha'be. k~n~ olan bir §6)'e malik ola. 
~ U:VSuzluktan riniz var mı? bilmek için her ~eyi gör.e alır-

~ ~ ndan geldiği _ Yoo .. Hl!kCUnet oraya nak. lar. Her insan böyledir. Çocuk. 

nımbi 9YJ1arDlf olacakmıız. 
Başka tUrJQ .;ımlcf.nı yoktu. Ba. 2483 Beyoğlu, Tomtom ma. 
kın, boka pmpiyomı hi.11 gele- halleal, Belltln oda1a• 

233.- Arn 77,50 M2 23.10 

ki.... O!ıa ~ın; ama idare }etmişti, değil mi? ken, mehtaplı" gecelerde ayı ve :.~ k Uldarımm ba.. M b ·n ı Nereve O'ı yıldızları ele geçirmek için bey· 

"t ~:ı ...... _anıcy·or 1 .. n - C3UID eıı er. . '"' . ağ ~ d" --.ıı """"" d ı belı:. ı-1Ak t knlann hude vere layıp goı ya.51 o. 
ıı.:.ı:ı~ Yok • er erse a.. .ıaı:ı c ar - ., . 'a ~ı i i da ondan. dan geliyor. Şimdi de Bordoya tüğilmil annem eöylerdı. 
·ııı~?ç n de çalışıyo. geleceklermiş. Radyo ~:>na bel1. Kahve buhranı zuhur etme 

""koc 7.er bir §eyler söylemış. Baka. den kimhilir belki rinJeroc 
S°'· l'a ll&nı sevmedi.. lraı .• Madlen biraodan taze h.-11- k:ıjn" alnıa@ 4tını81 ~~ 

o ıcJat bu kadında dis getirir ... Birkaç dakilta bu- Bıt anthk, ~. 1>}.raz öte -
ti ar kuvvetli ki · de duran gayet güııel bir kadı· elini yurs:uuza bıze.. ka h .•• n .. 

. , ha geride bıra.. _ Tetokktlr ederim. iki gö • na takıldı. Bu dm, er e-· 
,~de g~attan çok şey. züm .. Şöyle kapı aralığına k~r rastıamnıyaca.k kadar güzel bir fı'b': lta""-.nls Y:ı.şmda acı ...-ireyı·m. r....-ıa kal.amryaeağmıı mahlf1ktu. Koyu aiyah uçlan .·:ıu· · •" an v k t ,.. · ~ ar.a om··..:1arma' dökillm

11
• ·, f evka.IL 

"' ~~ e anaa sevgili kocanı benSıZ yapamaz.· ~ "'t1 ~1 rva katlanan Sizden bir ricamız vardı da.... de' bir yUz. Boy pos yerinde. .• 
lta . e k.admlar ne. 

1 1. k M dam Se lnce bir belden sonra olgun: ve 
· ,. lbet.tıklerı· n.

1
·n Böy e söy ıyere ' a • bir sürahi kadar mütenasip ~ " •::t za.l?ri komşunun mutfağına gır. ~:"· tı ~helerini de di. Ben neticeyi beyecan}a bek- baeaklaİ'J vardJ. ~~ ~n da evvelce ledıın.' Bu esnada. merdivenler- Elli gram kahve için didişen ~" "akat h ·· ad insanları seyretmektense .. ba· 

Oll di§leri . e~. ~- den on sekiz yaşlarında k ar, har kadar taze ve nefis bir ka. 
Çıkıyor nm koP!Ü· beyaz denecek dfrece<:'!C sarışın . ek dah • fazla yaglı. bır' kız kncııı kNZA geld~. Ben, .k.a.. dmı gözden .geçırm a a· "!:I"" ~ - kıl ka.nydI. lşte ben de öyle 

~ları ranlık mutfakta oı~ugum aklu~m yaptmı· 
L il sınıflara görmedi. Hem kendi mutl an. Kadın. beni uzun 'Uzun s~ 

'ı~ ~l'ı l . nm kapısını yumrukluyor, hem dUkten eonra başını kalabahk -
~~be k rnese esı d3 bağırıyordu: . w• tan tarafa çevirdi. Sonra yine 
'tô~tır 01?1s:·onu, dUn - Anne.. Anne.... ])cdıgım b~ baktı; ve duda.ğmda hafif 

,srırı b: ~U~kU toplan- I çıktı ... Hüktlmet buraya .taşın~- bir tcbesSUm belirdi. Böylece: 
.~ ta a ırıııcı, ikinci ve yor. Belki de §imdi gelmışlerdır _ Kendine gUveniyorsa.n şu. 

ll'ıe\'ıı.ı;1lınnsı iei ye- bile... raclan biraz kahve al!.. demek 
.._ 'alıi.ııı olmuntur, Bu Madam Tramer kapıyı açmış. :istediğini di\şilnerek yanma yak 
~ taı:ria~~ınln verecek· kızını içeri almıştı. Blr taraftan ıaştıuı: 
~bir nnınndığı kin da kıza çatıyordu: _ Bayan, dedim. Kahve al. 

llu.,_}tr. /\celsede d~a. - Peki Madlen ... Anladık kı. mak niyetinde mısiniz? 
~r cu Yncn, komıs- zım ... Bu kadar heyecanlanacak _ ~"'\·et, dedi. Llkin. bu vazi-

e~~ meşhudu ne var ki .. öd.Umil koparclın. yet karşr<ıında boş dönmekten 
• (Devamı 1Jrır J baŞka çare yoıc. lki saatten beri 

'-' lllı Ö}d:--: a.yaktay1m. 
.._, ,~L Urenın 1 • d e _ Dunın, dedim; belki ben 
r2~"t el(etnesi Buz satışı nası ı ar size biraz k<Jıve alabilirim. 
~l'kıUı~~~ Panga1tıda edilmeli? Güzel kadm. §öyle cevap ~·er. 
'~ette oldUrnıek kas. Buz sattşını tetkili etmek üzEr di: ~ atır Yaralıyan Ar- re dUn iktısat mUdilrlilğande bele- - Cc.ntilmenliğinize hiç de 

cek •. 
Kadın, alıcı g&le beni birkaç 

de!a sUJDdiikten 80Dl'&: 
- Yakanıs eöktllmfil~ kol !'DO 

siüğmenlzin biri de kaybolmuı: 
~; sizi bu vutyette bırak-
mak asla doğru olmu. Emanet-
çide paketlerim var. Nasıl olsa 
otomobille gidece~ Sim de :mso 
gtdeğeciniz yere kadar göttlre. 
yim. 

Yolda ot.omobll mUtemadlyen 
sa.mlryordu; ve dizleri dizleri· 2918 
me değdikçe Meta baygınlık ge. 
çiriyordum. Birdenbire, gayet 
parlak bir fikir beynimi kurca -
ladı; fki Uç defa yutkunduktan 2!1' 
sonra: 

- Bayan, dedim; ben si.7ifen 
daha fa31a kahveye dilşkUnUm; 
kahvenin bol mm.anında gllnde 
altı fincan içerdim. Eğer cld. 2878 
den gönlUmU hoş etmek arzu· 
sunu izhar ediyorsanız bana bir 
incan kahve ikram ediniz. Bir 

aydanberi şöyle adamakıllı bir 292:1 
kahve kmek kmnet olmadı. Bu 
kahvenin kokusu hiç de fooa 
değil. Halis olsa. gt-rek . 
Kadın. o güzel iri eıa gazteri 

ni gözlerime dikerek: 
- Ne garip tesadUf !. dedi. 

2943 

Ben de şimdi size böyle bir 
teklifte bulunacaktım. Doğrusu 
k~ı kar§IY3 bir kah~ içsek 
hic de f cna olmıyacak. 

Uzatmıvalım. Sizin anlıya. 
cağınız.. G\17.el bayanla kal"§l· 
lıklı kahvelerimizi içtik. tki gUn 
sonra da ikindi kahvesi icmek 
üzere kendisinden eöz aldıktan 
sonra ayrıldreı. Şimdi çok ya.. 
kından srkı fıkı ahbabtz .. 

Ccoot Tevfik Enson 
29'6 

~en "xrıuleza mahkeme- diye reis muavini Lfltfi AksOyun diyecek yok. Fa.kat, muvaffak ~~l.lınt akeınesi bit. baı,ıkanlığı sJtınc 11 bir .. oplantı ya- olamıyalağuııza eminim. Cünkü
1 

.· rnUtaıeasını pılmıştır. Toplantıda tesbll edilen sızden evvel kendisini boks · ~ ı~llJnt Uç eekU mUtaleası alnınıak .nzerc şampi;tonu diye takdim tden r----------·-ı 
~rıu ' Artinin suçu hukuk ~lerlne bildlrUıni§tir. Bı.1 bir genç de bu işi }'&;Pm~ için 1· Y b ''t d 

3578 

11,.~ı.;. an~ verilecek esaslar ııöYledir: )lllteahhlt IA· kaJaJıolığa daldı. Lakın, ık! .._ ı ann, u ıu un a 
~ Artını gecele. rafmMD idare, muhteUf ba~l~r tten'beri benUz zu.Uur ctmedde-i. E ı.~,"'!ıfif oobe- tara1mdan !dar• belediyenin og· - Bon boks şampiyonu • Satılık lı:adul ~-.ı§tır rudan doğruya buz eat:rıı1 yapmaaı. ğiUm dedim. :lstediğiniz kahve E 
~ • Hukuk i. l"rl maddeler hakkında değil' ml ?. Belki ben alırım. i-·-·---- ·-----; 

~ tu· t tl-rhı i.ıkrlnı bildirdikten eonra bir ~P- - Size bon· §2.llS demekten \:~"are lantı yapılarak kaU karar verile· kerıdimi aıamıyacağım. Yalnız 1 
~ ~ l'hlc ~ eehrimfzde pe- cel~tir. çok rica ederim. BoksÖriln yap. 
'l6 (~~ ..n fiyaUıı.n, --o-- tığı gibi beni ~y.hude yere bu· 

~ a~da~f:ak bü~ıla.- Dr. Emin Beliğ rada. bekletmeyınız. dibıalttınd • eyfıye- TUrk tenıa§a sanatının değerli - Hiç merak etmeyiniz.. de.. 
~<lııde et~ ~L'l~e~~~ ilstatıa.rmdan Dr. Eınln Belliğ Hav- dim. Sizi çok bekletmem. 
r' 1d eski narh uze· za sağlık teşJdlAtmdıı. vnzif c al~ Kalabalığın arasma karışın· ı...: ~u..ı:a Yeni narhtan mıştır Kıymetli doktorumuza ye- ca, şöyle bir dllştindU;n. Bu §C-bı.""llhı """llden · nl ~esinde muvn!fakıyet dile- rait dahilinde kahve almanın ?o~ ı.11 - Pe ıtiba'l'rn ı'mkı:.- ve ihtimali yoktu. Bu f· 
~ ~un raltendec.i kıı· rlz. u.u ı.. '1S~laıı u, cinsine göro §i. ben değil, Türkiye ağır sik. 

"'~~r ıu:taca.kJardır· T eıekkür let gUreş şampiyonu Çoban ~"' '.ıı s's ,_ rcık ve dag·. ,~~'""' oJdu· :Mehmet bile başaramazdı. Hal -~t 11; Uzun zamandanberl çcın. ... """"' ··1 .. •· " , '"' ~ UruR. bllytıl· b~ki, •• 11 .... 1 kadının •. teveccu ıu.nu 
, "' u ğuı mide w~erl haslıılıgmı • 

6
,_... beh 1 Oıaı,_.,,_ 8.\'ası k bft ku.<ınnbilmek ıçın cmc11a 

. ·~ .. - bir ihUmamıa ameliyat yapara ... L~ ~Un b' · • ya•·au ku-'a-" He.ycıarpa'"" NlltnU- bu işi görmek ıazımdı. 
~rı.~·ezn~· ırıncı a. ... ,............ ~ AII-"'tan ol"""'k .. birdenbire 

;"'tl t -..oı ta-c d ne hastah" .. -"' ş ... f operatörU BaY F.:>- w.J ~ ı,.. e .... ,:. • cı.tın an ....,.,.,. aklım" bir kurnazlık geldi. lki 

~ııı.. ' 4 .lIZ ınah' ridun Sevket ~ren.seı·e en derln §Uk• ,. ı ~ "e Keme. .ı.. sokak ötede fabrika sahibi bir 
~~ illıa llluhakerneye ranıanını sunarken muavini BaY 
"al" l'a.k bir ehi. Rıza ve asıc;tanıan Bay cater ve :say arkadaşım va.rdI. Derhal kop. llıı ... .larıtho.1 1 vu. .... koşa oraya gı'ttim ·, ve bir iş 
,1;.i ·• • ınasın k Nej(l.t !!e uft-"'re Fatma ve Saade....-~ • a a.. gıssterdikle~t Merlertne tef81'- i~fn kendüıinden iki adam iste-

Umumi Meclis 
toplanbaı 

1stanbul wr: umJ meclisi dUn sa.
at OD bette Faruk Derellnln baş
kanlığ.11da topla.nmıştır. Takibin -
den vazgeçilme& istenen ıs da -
vaya alt teklif okunmuş ve ekseri· 
yetle kabul edilınişt!r. Bll!bıre su
lar idaresinin teıkllfı.t vazife tali
matnamesine alt kavanln enctıme
ni maZbatası okunmuştur. Talimat
name kabul edilmiştir· 
Zabıtaya hakarette 

bulunan sabıkalı 
mahkUmoldu 

Hayrullah adında bir sabıltalt 
geçenlerde l&J'hot olmuş v~ ken· 
dis1ni karakola ~tnrme:'k lstiyen 
bir polis memuruna hakarette bu· 
ıunmuştur. 

Hayrullah'm ~ sekhhıcl uli-

800 

. 
1175 

1778 

2208 

2H2 

2562 ~~~ :ı.~~ de devanı .,_ ""'terlontn !bl-• muh""""' .- dim. Arkadaşım, ııek ili di~ 
~A.l 1 VUkuf t t1.· tenizln tavassutunu rica ooerlnı. rek ıki işçisini verdi. ı... - ~~iı1ind e .ı;:ı. &-.• Bu adamlar, kar"""elA. fa.brl -
"«?' ~ en muhakf'. Be~roğlu Taksim n OJt('lll 0"1P ...... bırakılını;tır. ~ğretmenl Fahri Enıaa. kasında çalıştıkları iç.in üstle-

ye ceza mahkemeelnde duTUŞmam 
bitmiş, ı ay 5 gün müddetle havis 
cozaeına çarpılmıştır~ , J 

M çıkmazı Ea. 17, Ye. 
:i, ada. 325, pa rııcl 
116, pafta 3:5. 
Bl!yoğlu, Şahkulu m:ı 

h&lleai, Serdarı Ek· 
rek BOk&'k F..ıı. Ye. 
M-37-89, ada 284, 
pal'Ml 92, pafta 38 
Hey'bellada UluğbeY 

aok. Ye. il!, taj 48, 
ada 55, parsel 27 pat. 
ta 11. 

4215. Aras 

ıs~ Ahp.p evln 
121133122080 
hlaaeal 

211 M2 

an :a 

Beyoğlu Şahkulu ma. 
balleai, BUytlk bende1' 
cad. Ea. Ye. 32, ada 

292 panel 8, pafta fO 
Eminönü Çar:ı mab. 
KllrkçUıer çar§ISI Re
bia han Es. Ye. H 

1270.- KCrglr C\'ln 8/24 80 M!? 
hlaac:sl 

"' . 
885.- KArıfr oda 

ada 2718, parsel 27, 

pafta 8 
EmlnllnU Yalı mah. 8148.- Bostanın 30/72 2SU 1ıD 
KMip Kuım bostanı lılalle81 
BOk. Es. 8, ada 842, 
panıel 22, pafta 210 
EminöoU, Sllnır1 ına· 270.- KlLrgir dUkkdnm 65,50 M2 
hallesl, Mollat.qı Cad. 2V640 blssesl 

Ea. 12 Ye. 35, 85/1, 
ada 312 panıcl 9, pat· 

ta 29. 
Beyoğlu Çukur mah. ıos:ı.- DOkltAn ve 
Çukur sok. Es. 9, Ye. odalar. 
ıı, eda 3:19, parsel 8, 

35 M2 

ııa.ftu 7 
Be: parsel numarab 
gayri menkul lehine 
~ metre fO aantim 
frtlfamdan yukan 
kaduncn mne.ue. 
bava hakkı vardır. 

Beyoğlu Arap Cami 
mahıı.llcııl, .Makaracı 

l~r Cad. Es. 56, Yc!i2 

147.- DUkklUlm 1/10 
hissesi 

Beyotıu Pangaltı ma· 4810.- Apar'rnanm 
halle.at. Hacı Misak l/6hlll868i 

sok. • 'Yeni Nazife 
Bey,. Es. 4, Ye. U 

Beyoğlu Kalyoı::cu 

kulluğu malı. Kalyon• 
eu kuUuğll CM. Es. 
99, Ye. 107, taj 107, 
ada 436 panıcl 25. 
pafta 17 

Beyoğlu, Pangaltı mıı.. 

ballesl, Dolapdcre 
Cad. Es. 2G6, 258, 260, 
262, ada 632 paısel 8, 
pafta 56 

l 

-2-
1143.- KA.rglr evin 

2/7 h1uesi 

418.- Arsa 

Beyoğlu Şahl:ulu ma· 1720.- Arsıır.ı:n 

ııaııcaı, Şabkulu sok. 2/8 lll.sl>Csi ' 
Ea. 2 - '2 mükerrer, 
Ye. 2--f, ada 290, 

parsel 18, pafta S9. 
Em!oönU SUlcymanl• 8030.- Arsa 
ye mab. Kebapçı bam 
eokağı n Deve oğla 
yoku~, Ye. 4, ada 
283 pıırsel 1 p:ı.tta 204-

Beyotlu, · Pangaıtı 278- KArgir evin 
mah. ÇlmeD 50k. Ea. l/2 hJANi 
100, Ye. lM. ada 629, 
panel 81, pafta 56.. 

Kadıköy carerağa 161.- Arsanm '1 /48 

156,18 M2 

68,50 1J:2 

608 llıf2 

f2] ~ 

tl.60 

12T.-

8Ulı0 

8H.80 

108.80 . 

14.TO 

481,,..... 1 

ııuo 

ın.-

803.--
- ' 

- Lfı.tfen BOYfcım ettnnnb-
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llomanyaf a emlikl olan vatandaşlara 
l larlclyl' Vl.'kAlrllnden tebliğ ed.ilmişUr: 

Hom:.myad.t nhlru~ acşredılen bir kararr.nmc muciblac<'. 11cnebilerln 
mDll tkUsat Netııre.tıLdcn vcrtımış bir mtlıraade oımadıkc;a Romanyadakl 

eml!l<, nulı:ık c ml r.a!lıne alt tnım.rruf :n:.ıameıcıerlnde bulunamaracak.. 
tan: böyle bir n:UBaadc istihsal cdılınckslzin yapllacak tasarruf muamcıcıen 

ile normal muanıelolcri ve bank .. ı:ır•Ja mevc!:.ı kıymetler•! müteallik tasarruf 
munmclclerlnln hukuk.an batıl addc~ği; Romnnyada ikamet ı•tmcmekle 

~nıber orada 'Ju git>. cml~k. h•ıkuk ve m~naflc malik bulunan ecnebilerin 
:!K', Romanya nrazlei:ıdc tedavtıı" Gikartılmış bulunan blJQmum tnhvillcrle 

naınıı muharrer olrnnyıtn kıymetli seneUcrl bil.mil oldukları taktirde bun. 
lar hak.tında .Sııran 1941 nlhayctlnckadar, Romanya sefareti tıc konsolos· 
1uklanna blr teo; ~nnıımc vermekle mUkell~ oldukl:\n; ayni rıUkellclcli • 

yellerin bu gitn ~sbam, tahvilt1t ve M'netterl mevduat olarak kabul etmiş 
buluna:ı banka!ar:ı d:ı şnmil c .• :ıuğu AnkaraoakJ Romanya sefareti tara· 
fmdan bildirllml9Ur. 

Keyt'tyc• :ı.ı&.kallar Türk va~da§larmll itUlamrı vazolunuT'. 

2695 

mab. İleri sok. numa. 
ra 34, ada ns. panıcl 
36, 'pafta 21. 

Beyoğlu, !nönU mab. 
Harbiye çayın sok. 
F..s. 61 mtlkcrr• r, Ye. 
4 ada 621, Parsel ı 

pafta 55. 

hissesi 

1553.- KArgir evin 
l/2 hl.sscsi 

55 11.12 155.30 

2696 Beyoğlu BillbUJ mnb. 129 .- İki dlıkMnı 135,25 M2 129.80 
Serdıı r Ömer Pa.~ı. olan ktırgir evin 
cad. Es. 26 2S 2S 1/2 hı..~csi 
mOkerrer Y<>. 20-
22- l 5, ada 556, par-
11el 3, p:ıfta H 

28i 3 Beyoğlu Şeblt Muhtar 310.ı\.- Kfll'gir ev 
Mah. Tavla sok. Es. 
• . Ye. <t, taj 6. 

2968 Beyoğlu 1nö;ıU mah. 1292.- KArgır ev 
Yeni Nalbant sok. Es. 

u; mükerrer, yeni 20. 
ıı da 607, parsel 4 pat'· 
ta :53. 

3015 Bakırköy Zeytinlik 2038.- Kı\rgJr ev 
mah. L1ıml Bey sok. 
Es. S mUkcrrcr, ye. 7 

3044 B~yoğıu Kocatl'pe 135'1. - Arsa 
Valde çeşmesi ead. 
Es. 'l29, Ye. 131, ada 
"'26, par. :53. pafta 46 

RO M2 810.f<O 

SO M2 129.20 

81,50 M~ 203.80 

90,50, .M2 135.SO 

Yukarda 'l:ires ve taısl1!tI yezılt gayri menkullerden (1 ) numnra altın· 
da butunantrır J>il7.arhk sureUle, (2) numara altında bulunan!Ar ise açık art· 
brma ve pe~., para il'l satılacaktır 

!hale 2S.4 1941 Pa:z&rtesi gür:.U Bfnt or:dadır. i\ rttırma esnasında verilen 
pe:t mlkdarı nıukaod~r kıymeti gcçLlği takdirde tcmmat akçesi. derhal nrt:ı. 
rılmıyal'llk Uıale kinıi'ı uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal etti• 
rfiecektır. 

t~teıt1Uer\J\ f"'Y a•t,.~sı, n'ufus ter.k .. rcııl ve Uç kıta foto~afla, blrllk t .. bil· 
dlrllen bÜJl ~ aaat(' kn•1nr şubemiz cm!Ak servisine gelmeleri ı.-e mUhUı; lml· 
lınıanluın rnnhtirl •iol ti ı. rde-:ı taııtılk cttlrmelcrt l zımdır. ( 7J) <2002) 

Şubeye Davet 
Kadıköy ı·e.rll A -. ı:;ubcsinden: 

Şubemize mensup 336 ve bu doğum· 

lulıırla muamele gören yüksek ehli· 
yetnamelilerle ehllyctnıı.mcslzler ye
dek subay okuluna sevk edileceklerin• 
<!~ en geç 28 Nisan 941 gUnUnc ka· 
dar şubeye mOracaatlarL Bu iUuıın 
dııvetıye yerine kaim olduğu, !cabet 
etmlyenler hakkında kanuni muamele 
yapılacağı llfın olunur. 

• >!: ~ 

Usl:ildaı- As. Şobcstndc:n: 
337 doğumlularm birine! yokla· 

ması eona ermektedir. HcnUz yokla· 
maya gelip nUCus clizdanlannıı kl\y. 
dmı yaptınnıyan gençler askerllk ka· 
nununun 83 UncU maddesi bUkmUne 
göre cezrdandırılacaklardır. Birinci 1 
yoklama.-:ıını ynptırmamt§ gençlerin 
tez c;ıubeye mUracaatıan, Taşrada bu· 
lunanl11rın da mahalli şubelerine mil· 
raca.at etmekle beraber yoklama ynp. 
tırdı~ı:ıı şubeye blldlrmclerl lAzımdır. 
Bu una davet mahiyetlade olmakla 
cczaıa.nmamak ilz~re zamanında h~ 

men yoklama için Şubeye mUracaat· 
lan ıııuı olunur. 

Kiralık Köşk 
K ARTALDA - Çırçır mahallc..'linde 
92 numaralı köı,ık ucuz fiyatla kira
lıktır. Kö~kiln Uç odası, mutfak ve bir 
de bilyUk bahçeyi havidi r. İsUyenlcrln 
iı;ln:lekilere müracaat etmeleri. 

KAYIP 
Anadoluhlsanndan aldığım nlltu.ıı 

ktLğtdımı zayi <:tUm. Yenisini alaca. 
ğımdan e..<ıkisinln hUkmU yoktur. 

Uııkapanı ÜsküplU caddeırt numa• 
ra 51 de Mehmet o~lu Ali Gökçek 

* * * 
Emniyet dördüncü şube direlc· 1 

törlüğünden aldığım 31/25716 nu- ı' 
maralı ikamet tezkeremi za)i et
tim. Ycınisini alacağnndan eskisi-
nin hükmü yoktur. · 

Jla.-.an R<>~idi 

• • • 
Emniyet dördüncü şube müdür

lüğünden aldığım ikamet tezk e>rc· 
mi Z.'l~'i ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü ye>ktur. 

Rüstem Pakzail 

* * ~ 
İran konsülat06undan alınış ol-

duğum 149/22729 num e.ntlı pasa -

~ 

B&f, _Dif, Nezle, Grip, . .... __ __. ... 
Nenalji. Kınldık Ye Bütün Ağnlannın Derhal it~ 

bi.fDdlı fhd• 3 ate ıııutılllr. TAıtttn..iRINO!N SAllNINIZ. 
HElt 'YERDE , PULLU ICUTULARl 1SRARLA JSTEYIHIZ ,.,;;..ı • • . . . . . ' . ...... . . 

................................. 
Türkiye ~ambarlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - 5emıayesı: 100.000,000 Tiırk Liran. 

~ube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari 1ıer nevı banl.·a muameleleri. 

P...-. blrlkUrcıılere ı&.800 Ura lk:ramlye veriyor. 

41ra&t Bank&Smda lrumbarab " Dıbe.rm tuamıt be'"""'"....,.," eo u 
00 l1ruı bUluııanJara eenede • defa celdlecek kur'a ile ap~dald 

pl&na gOre l.kramiye da#rt2J&caktır. 
• Mlect ı.ooo llralı11 &.900 ıın 100 aded 50 Urahlr ıs.ooo ara 
• • 500 • ı.ooo • ua • 10 • •.soo • 
• • ~50 • l.000 • 180 • zo • l,ZOO • 

IO • 100 • f,000 • ~·~... . ...-•. 
~... -~d:.') ---~ 

OtKKA T: Besap!anndald paratar bir eene fctnde 50 ttradan aşatı 
Cll1pllyeD1ere Uuamlye ClktıSl takdirde 9' ıııo cazıaatyle YerfleCelctlr. 

Keei~"tnr: 11 Mart. 11 Haziran, 11 EJJOJ, 11 BlrlnclkAnun tarDıl~ 
rinde yapılrr. 

Llk lle~etlnden: f#._, 
Bugün Eminöntl sal 

cıık maçlar. ~ 

Saha Komiseri: g. ~ 
Hayriye - Şişli Te 

da. Ha.kem: Abtncj. 
Ticaret • Prrtc* 

Hakem: .Ahmet. 

Öğretmenler to 

tstnnbul ö~ 
ınlyettndcn: 

26 r-1"' 
CcmJyetimı.zı.n. 

6011 
ma.rtesi gllııü Eınil1 ıı!l 
nund& toplanncağı ~ 
kongreyinin :tstant>Ul yrP 
nunda yaptlacağılll;:.. 
ıırz va teşriflcrinl 

Aytık 

a aylık 
8 aywı 

1 Sterlin 
100 Oola.r 

100 Frc. 
100 ureı 
100 hvf CI"C l)'rO 

100 Florin 
100 nayı~ 
ıoo Betga 
100 Urnhn 
100 Leva 

100 Çek f(roPO 

100 l'CÇt'ta 
100 Zlod 
100 Pcng~ 

100 Ley 
ıoo Dinar 

100 ren -,.01111 
100 İs\i~re fi 
100 Ruble 

Attm 

I _ ___ ......... 

ıl idrar yolla1'1 

lan 111iit 

ı 
portumü zayi ettim. Y er.isini ala-

. C?ağımdan eskimnin hükmö yoktur. ı••••••••--•••••••••••mı ___ _.1 
mkt.-nı Pak-nul 


