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nıdtnl~umeem•"" ' """"0' 1 Batırılan italyan 
1Yurd hizmetinde Türk 

Sovvetler I destroyerleri j k d .1 ) . 
Sulh temaytlllerl lfi>ll(~ra,28 . (A.:ı.)~İn~iite. a ınının vazı e erı 
g!fsterıvormuş rebahrıye nezı:retı ~ugu~Y• ogle '° J .(len sonra aşagıdakı teblıgı ne.ş. 

" T ürk _ Sovyet dekla
rasyonu Türkiyey~ 
ha rp yolunda teşcı 

retmiştir. l ~ d l Bugün sabit olduğuna göre. ı t b d •• h 
· f!n;::ı0~C:~İrs1t~a!!e~~~: S an U ~a ln arı un ege-

d. " eden bir eser ır 
sinin tamaıniyle imhası esna.sın. b l dabatırılan Luk Folgore sm~ın- l •r top a t l t l e~.~:j:;,n:,~;~~2bı0-:ı: can z z n y ap z ar 

(l.,a::ısı ..S üm:üdc> royerdir. ·----------- ----

. . it l deniz kuvvetleri a rastnda cereyan 
. d tngılız ve a yan l b" . Akdenız e, L ..ı. • ide ettiğimiz çok can ı ır resmı .. 

ınuhareuc::nın e 
y unanistandaki İngiliz Habeşistan cephesinde 

200 
Amerikan 

harp 
gemisi 

Mihvere alt gemile· 
rl araşornıa 'ızere 

Atlanuqe 
aç~·~~. akpm, 

J..onıtra, 28 ( A. .) t .. uız ]mpa. 
" An radyoda n., 

Ba§V:!ltil Çuror• hitaben 
ve Amrrıknya 

mtorluğuna • vııffakıycUcri her 
şarkta Hltlcrın mu ocadc!Lnln 
ne olursa olsun haynU :ınU dele ol 
Atlantikt.c cereyan eden ın ca •kııd~ 
duğunu söylediği sırada .ı\mer. geli 
Londra)'a çok mUblm haberler .• 

öre 200 .Amcrı-
vordu Bu haberlere g , U rl 
.J • • • alt gem <' 
kan harp genıısl nuhvclzrcl re nc;ılnuıı 

ak n• re den c 
araştırın denızaltt av. 
bulunuyor. Destroyerler. 11 ri ve bu 

ttırııma gcın e 
cıları, mayn r1 tngntereye 
yolda deniz tayyarele • 

amı Sa . .4 sU. :ı de) 

kıtalarının 

Tahliyesine 
başlandı 

Slılney, 28 tA.A.) - lcra komitesi 
rC'IS muavin' ve maliye nazır ''kili 
8pend~r bugUn beyanatta bulunarak 

ccmlştt: ki: 

"Yunnriı:.tanda bulunan kıtnlanmı
zm uazılarınnı t.nbllycsinc ba,şlanmt '"' 
tır. Şimdiye kadar yapılan tnhllyc ha
reketi ı:mwa!fllk olmuştur. 

Balkan mu
harebesinde 
Macarların verdiği 

zayiat 
Buda peşte, 28 ( A.A.) - ~13• 

car 1.ayiatı h~kında neşredılen 
resmi listeye göre, Macar kıta
larının Yugoslavyada Batschka. 
ya !!lrİRlerinde 5 subay ve 60 as
kcr"' oı~üş ve s subay la 290 as. 
ker yaralanmıştJr. 15 asker de 
kayıp~ 

Dessi iş
qal edildi 
ita lyanlar bu şehirde 

üç aylık yiyecek 
toplamışlardı 

Nairobi, 28 ( A.A.) - Şarki 
Afrika imparatorluk kuwetlcri 
umumi karargahının tebliği: 

Dcssie 26 nisanda dü~müşlür. 
Kıtalarımız saat 18.30 Cla şehre 
girmişlerdir. 

Londra, 28 (A.A.) - Salflhi. 
yettar bir menbadan öğrcnild_i. 
ğine göre, ltalyanlar, Dessıe 
mevzilerinde Ur aylık yiyecek ve 
mühimmat topiamışlardı. Şehrin 
alınması ile iğtinam edilen bu 
malzemenin miktarı hakkında 
h nüz malumat alnunamıştır. 

n ie normal zamanda 6 bi. 
ni ltaıy~n olmak üzere 36 bin 
nüfuslu bir şehirdir. 

Midillinin işgali 
teyit edilmedi 

(Xozvn"-~J 

M lt.LI ŞEF1M1Z lsmct lnönUnUn 1 mc Uz rine ehrımizin ileri gelen ka. 
refiknlıırı Mevhibe 1nönUnUn dınlan lmgUıı lst.nnbul halk part.w 

riyasetinde toplanan yurdımsevrn ka- mcrkczındc bir toplantı ynpmı§lardlr 

dmıar cemiyetinin nt>şrcttiği beyanna Devanıı Sa . .& sü. 6 aa > 

r 
Radyo Gazetesının 

TOrk kadınına 
hitabesi 

AIH<nradıı Ulus mc.)idanı•ı ;.1kl Abid dı.. sırtında ı;UUc ta~ıyan bır 

TUr:t k du ı görllrsUnUz. Blı 'l ı.irk kadını bır s:uıatklrm hnyalındcr. c;:ık_ 

mış bi~ ese:- dcğılü!r. Kurtu.uıı vuşınıızd Tüık kadını be lk allıyan 

dJcıılc c phune l.cışımış, en • .,ır ı;Ullı-1 rl g rçckten yüklenmiştir. 
Ev-t1k! gün d ıJlus"d ;,.rın~ı snyfaoa h:ırp paketi saran bir TUrk 

kadını gorcı•ır.Uz. Arkasında beyn .. göm' iH ile belki yarın bir Türk kah. 
raııı•ır.ınm yarasına ~anlaca:c o:nn hnrp paketi saran bu kadın, Milli 
Şo!lrul~ Jntmü".:ıUa :c fiknlıu·, ır. Ccpht de Tilrk erkeği h ı7.ır dururkE'ıı 
kadro vnlı.ı::.·~nş hazıı ınnııı \3:::', bu olnm ızdı. ' 

ŞlmJı 'rtl:'k karlın; \ ı:ıtaıı nıfülllfaumclıık! ycrinc geçiyor. Şeref ve 
lstikllıl dal".'.lBlDda 'rnrı döl.meyi borç bilen bir topluluk içinde kadmlar 
d::ı. Uzer crlr.c dUşen \UZÜ• yl ı.unktııdır.ar. Bug"lın topr ıklannı çlğnet. 
mck !.~~ıııl;;cn ı: t n ıtnnları da kcııdll •ıınl B('fcrbC'r ediyorlar 

Yatan mJda!aı>0uıda Ttlı c erkeği u .. Türk kadmınm gönlU, azmi 
imanı, am!t! ri hlrtllı. Had~o ga7.1:·t~'Slndca _ ' 

- Kız KflZlban bu rır. 1Pkhk • Nf'ltt otmu!I 'Ufta My!e ! .. 

- Kabw satan bir nobut(.ııya ~ •J"OL l'9teaıeın ~- m 
)181*)'88?. -
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1 °adyo Gaze'ie i 1 
ç rçlHn DDtlı 

giltereye yardımı genişlemekte. 
dir. Amerika Almanyanın müs. 
takbel düşmanı vaziyetinde be. 

Günün en mühim mevzuu Çör. lirmektedir. 
çilın nut.ırudur. Çörçil bu nutku YUNAN BAŞVEKiLiNiN 
ile Balkanlardaki vaziyet hak. NUTI<.U 
kında lngiitereye, doıninyonlara Yunan Bacıvekili dün gece bir 
ve Ameııkaya hesap vermek is. nutuk söyliycrck mi-hvcrcilerin 
temiatir. İngiliz parlamentosun. iki adaya birden taarruza başlı. 
da bazı mebuslar İ7,ahat istcmLs. yacaklarını söylemiştir. Bu ada. 
lerdı. BaşveJdl istenen izahatı Jardan biri İngiltere adası, diğeri 
verm· .. ir. Çön;il :::o bin kadar Girit adas:dır. Yunan Başveki. 
kilçük lngiliz kuvvetinin Libya. li, Giritte sarsılmaksızın harbe 
da 140 bin ı taJyanı nasıl esir al. devam edeceğini, harp sonunda 
dıklarmı, Bingnziden sonra ne. Yunanistanın daha ziyado büyü. 
den ilerlenmediğini, Bnlkan va. veccğin.i söylemiştir. 
ziyetini, Alman taarruzuna kar. /SVIÇREDE VAZIYET 
şı bile kendisini müdafaaya. az. tsviçrenin ham vaziyeti giL 
metmiş olan Yunanistana yardı. tikçe güçleşiyor. İsviçre iktı. 
mm bir vazife olduğunu, har. sadiyatı seyyahlarla tutwıa.bili. 
bin Atlaııtikte kazarula.c<ıoümı yordu. Oteller ve sıhhat kaynak
sö lemiştir. lan şimdi bomboştur. lngiltere 

kgiliz gazetelerinin yazdığına lsviçreye yardım edeceğini biL 
göre Almanya evvela Cebelütta. dirmişse de bu yardımın nasıl 
nkı alarakAk denizi kapıyacak, yapıtabileC'Cği henüz meçhuldUr. 
bu suretle İngiliz donanmasr':lin 
Akdenizde banmnnsı mUmkün YUNAN/STANDA VAZIYET 
o!mıyaca.ktır. Cebclüttanktan Atinanın sukutu, Patrasm iş. 
sonra Almany:ınm Da.karı işgal gali ve f\1oraya Alman r.skerlcrL 
etmesi muhtemeldir. Bu suretle nin girmesiyle Yunanistanda as. 
Almanya, Amerikayn daha ziya. kerl harekat sona ermiştir. 
de ynkJaşacaktir. İngiliz krtalarma yapacak iş 
Diğer ta.raftan Amerikanın 1n. kalmamıştır. BunJann Mısıra çe. 

1 

kilmeleri icabctmektedir. Gelen 
haberlere bakrlırsa bu kıtalar. 

Bal anlarda dnn b:ızılarI çekilmiştir. 

ngilizler niçin 
muvaffak olamadılar? 

IDg llz gazete~erı 
Esrarı 

anlatıyor 
Londra, ıs (A.A.) - Londra unz<'. 

tel rf, )'unan ve İngiliz kıta.lıı.rmm 

:ytğ!Uiklerlııe işaret ettikten soma ln
gillzlcrln karada uğ"rndıklan muvıı.t. 

fa.klyetclzllıtln .. ~bcb'crinl §t.ınyor. 

lal'. 
Snnday Tcıymi!:; d!Yor td: 
~lıca scbcb, mtıtte..'llt hava kuvvet 

ıertnın klfnyeUılzllğfdlr. Bu kl!ayctsız 
tik Yunnntstanda olduğu kadar bartı: 
bir ııckildc dev m et.Uğf mUddctçe hu 
mı Pzmek bahis mevzuu olanuız. 

Niçin mm"llffıık o madıkt Ma. 
' ffak olaınanuıklığızm sebebi Yu. 
ı;~l:n yımm yılalması ve A1Dnn 
tank ve piyadesinin ıuıc:çc ıunın.. 

!U drığildlr. Bonlnr d:ı ter.ızlnln hlr 
su .. üııb Alnınnya lehine meJletılren 

mi!Jcr am11mdadır. Fakat yaln~ 

fr.ı.jtrı:ı bu Amiller ternz.lyl Almanya 
lf'bln"' mc> 1 ttlremt"Z1erdl. 1'1uvaff:ı. 
ki1ctı.lı.Uğlml:dn )'egfı.nc lzalP itl. 
dnr: IUdııfa.n od~n taraf mahalli 
"" wn üstünlüğünU tcmlıı cdeme7• 
2'C. ) pdıftmu. modem p.rllıı.r için. 
do knm(la hiçbir ce::thede tutwı.ma.k 
tnık.nı )"oktur. 
Mu:ıarebcyl Alman bava ku ... -vetıe. 

ri luzı.uıml§tır. Bidu;·ette Alman hava 
kuvvetleri, Bulgnristanaa kflfi 
mlktArda hıı.va meydanları bulamadık.. 
lan ıçln r ey mll!JkUIAUa kllrşıln§U11§-
1ardtr. ı aKAt bir ay sabtrla çalıprak 

U an gelmcc·o kad:ır fazla tayyare 
u~ııflc;Ucr .t.I, b'Jnlo.r her yerde kc.'lloo 
dllerL'\l Hstererek mO~bkem mevzi. 
ıcrl "lJ dağlardaki to~ mevZllcrlnl 
tıerh.'lva dar vadilere tanklan, ~U. 
ye ko1l nnı bombardnnan ve dumuı. 
dan mUnakalAt.ı, 081crl, depolnrı. lAY· 
y r :mcydanlamıı, tımanlan ve den!Z 
ııakllyalmı bOmb&rdtman et.m11lerdir. 
Düşman tayyareleri bizi ve Ywınnlıla 
n bir an bllc rahat bıral:madılar. Bu
nun 11ntlne auc:ık avct tayy:ı.relcrl ge. 
~bUlrdt. Fllhıık\ka Alman bombardı
man tayyıırderi lnglllZ bava kuvvet. 
Jertnln pltfire ve Hurric nfl tıpinde
)d avCl tAyynrelerl ka~JSJDda daynn:ı
marnaktad11'. Tnyy ~lertmtz aynı ve-
11 Yunanlatanda neden yapmadılar? 
CQnkU Yunanı.tmıd& bir avuç tayyare 
mız v.ırdı. Yunıınlstanda cereyan c. 
den mubarehc!ere ısahlt olan blr zat 
geçeıı batta deml§tl kl: .. 100 Hurri 
ne ta)'Y remiz dabıı oınydı dilJmanı 
Dl!!"'' lt' et'll!rdJlt .. nu belki b!r baklkat 
Ur. Ş!lyet 100 yerine 200 avcı tayyıı
re!1 dahıa gllnd"rebllmtı olsııydı"k bel. 
k! Yugoslavyıınm dtı bir kısmmı kur. 

t&rabutrdlk. 
o -zete, ıuıvacıllk sııhl\mıda yeni ve 

mu;ızzam blr gayret aartedltmesı bU. 
ausunja. ısrar ve barbiıı ancak höyJe 
P1M''er bahaıına knzanı1Ablleceğine 
:pret cdel't!k Amc11kanm yaptığı yar. 
dımd.ın memnuntycUo bah!Jetmekto ., 

dtt. 

Bir kadının ayağı kırıldı 
U11klldarda Ayazma ma.hnllcoin· 

Jc Rcssrun _ ağmdt\ 22 numara· 
da oturan 68 yo.şuıdo. HatJce GUI· 
~t:'n adında bir Jı.:•dm, dUn od'.'lsın
ciaki minderden tnı:ırken ayn5ı ktı· 
yrp yere dU!"mUetUr. İhtiyar kadı-

m sol ııyn:!ı kırılmış, baygın bir 
b:ıldCI Nilmune hastanesine kaldl· 
rı~tı.r. 

Altı aydan.beri Yunanistana 
bJyük zaferler kazandıran ve 
tarihe parlak sayfalar kazandı
ran kahraman Yunan Başku. 
mandanı General Papngos teka. 
üttüğünü talep etmiş ve tekaüt 
edilmiştir. Birkaç misli üstün 
ordul<tra karşı kahramanca dö. 
vüşen bu kahraman komutanı 
muvaffak bir asker olarak tak. 
dir etmek bir borçlıır. Tarihte 
Papagos ismine şerefli bir yer 
verilecektir. 

LIBYADA 
Trablustan kalkarak 1500 ki. 

lometrelik bir yol katettikten 
sonra Alman ve ltalyan kuvvet. 
teri dünden itibaren yeni bir 
hamle yaparak hududun şimal 
kısm,ntfan M.ıstra girmişlerdir. 

Gerilerde asıl kuvvetlere za_ 
man kazandrrmak vazifesini il. 
zerine almış olan dUmdar kuv. 
vetler müteamz kuvvetleri .. n_ 
lcmekt dir. 

Asıl muharobelcr Mersa. Mat. 
ruhta olacaktır. 

Bu ileri harekatın İngilizleri 
tela~ düşüreceği tahmin olutıa
maz. İngilizlerin .ınavat.an kadar 
Mımrın müdafaas r..a ehe'll ııyet 
verdikleri muha.kka ru r. tnı:;liz 
adasmdaki dört milyon asker. 
den blr kısmının buraya getiril. 
mesinde hi<: bir mahzur olmasa 
gerektir. Çilnkü adanın istiı:•sı 
yUzde 60 _ 70 azalmıştır. 

Habe.~istanda Dessie şehri İn. 
gilizler tarafından iş,.,<YB.l edilmiş. 
tir. Artık Dük D.Ast.; nın muka. 
vemı>ti tamamen kırılmış de. 
mektir. 
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Muayyen saatlerde biraz gcziyo • 
ruın. Kuru yollarda sen il ere ben. 
üyen çamlara dognı yürilyorum. 
Biraz haynt, biınz hararet bulmak 
için nereye gitmelı? Yarabbi!. 

Bu gezintilerin birine!~ henüz 
dönmUıstllm. Blr hizmetçi telefon. 
da.n çağnldığunı söyledi. Bu kim 
olabilirdi? Ahizeyi kulağıma ko -
ynrken bunu dllgUnUyordum. 

- Kimsiniz? 
Dedim. ince, dik ve tltreyi§i un-

na Ci§ina gelen bir ses: 
- Mefkure. 
Dedi. Siz? 
- Mühendis Fikret. Bir emti. 

n1Z mi var? 
- Gl.rlz.~n mühlm bir mesele 

baltkmda, Tnkdir beyle glSrUşmek 
isUyor. 

- Glriıan Hanını yanmızda mı? 
Peki ... Telefonu ona. veriniz. 

N° l:lldcn ltulnğıınn uz!lk ve be. 
llr9iz bir mUnalta :ı ecr:lcri geldi .. 
Sonra Glrlzanm neşeli sedasını ta
nıdan. 

- Siz misiniz? İyiyim, tcşek· 
kllr ederim. Neden doğrudan doğ
ruya Takdiri arnmadmız7 Numn _ 
rnsmı bilmiyor muydunuz? 1nan _ 
mam. Veda etti~niz eece ize hem 
mektup adresi hem de telefon nu
manısı vermi , bana kendi söyle
di. 

- :Mefkure böyle bted:I. Ben 
ne kadar... ' 

Ses kesildi. GUrllltU, ır.ı,tırtı ol
du. Şimdi ıefkQTc söylüyordu. 

- Dnh:ı uzun konuşma~ ihtL 
yacınız varsa teyzemin randevu. 
runa Takdir Beyle birlikte gelir&i· 
niz. 

- P.Iz de gelir ınl-ılniz? 
- Hayı:-? 

- Orövuar. 
Xelefonu lbırnkt.ım. Oradan çı -

Büyük ttı.ıihçi Şarl Senyobos, 
YunanlsUi.n için şöyle der: 

''\'unnn milcthıin te:;c". kiilii, on 
sekizfnci asnn sonlanna tcsarlüt 
eder. Hıristlyı.m kbruısma iyi mu
amele eden üçüncü Selim 7.nma. 
nmdn. Uumln.r, nUfo , sen·~t ,.<:' 
medeniyetçe temkki etmi lcr; hl!· 
has a. Tesalynda. ipek sannyiini 
hnyü Uerletmi ferdi. 

Avrupalılar anısındaki muhare
belerden istifado ederek bita.raf 
kabın Osmanlı bayrağı altında de
nh: tleareUnc vilsat '<'rmlsler, O-

Mücadeleleri - Büyük 
devletlerin müdahalesi 
- Tarihte İngiliz yar
dıml'lrı - Alman nüfu
zu ve Rusyanın himayesi 

fmdald dağlarda. bulunan Hıristi
yanlar, Yunanlılar ve Arnavutlar
la milisler teşkil ediyorlardı. Bun· 
Iardan Palikaryalar, milli kıyafet· 
lerini muhafaza. etm te ve Ar-

• 
ileri sürerek Rusyayı oyalamakta. 
idi. 

Fakat Rumlar, artık çok gcnis 
bir faaliyet ..,ah::uıma gi~ ~rdi. 
Ve her tarafta müza.herot görU
yorlardı. !htiliıl tevebbüslinU ha
zırlıyau cEmfyetler, Rumlan silfılı· 
lnndınyorlnrdı. Merkezi Odesnda 
olan bir cemiyetin reisi, çann ya. 
veri Aleksandır İpsilantJ idi. 

Yanya. tarafından mll.s~ bir 
halde buhma.n Tepedelenli Ali pa
şa da Rum isyanından istifade e
deceğinl dilşilııerek Eterye. ccml-

Yuna.n!.stan lf~l ediidi ve bu küçük devlet, altı ay kahramanca ke:l_ I 

dlslnden l;Jıt kat 1lstlln dlll}man:ı mukavemet ttlkten, bu ara.da birçok za_ 
terler 17.ayllettikten 6t'tlJ'll znptc~UdL NeUce ne ol.acak? •• Diye bir su ı sor. 
manm :nAzı~gız oidu~una bütlb tarJb p:t..<ı.·tet eder. Kendileri diyor ki: 
''Acı günlerimiz uzun sürecek, fakat muvıı.ttak olııcağız" Yunan mllleti la. 1 
tlkltıllni c;:ok çclln mncadelelericn l!Ollra elde ctml§tL Aynı haklar& sat.ip 
oımnk hııklcıdt?' ve bu hukkr kıızıı.nacaktır. 

desa yolu Uo Rusyaya hububat ih
racatını, ~-ta Anup.ı ticaretinin 
bfr kı.~rru elde et~lerdl. Sanat. 
la.rnıda mahir, cesur gemfcl olduk· 
JarmdAn a.z masraf ,.c büyük bir 
sUratle seynhat ettfülerinden (Oo
milcrdeld tayfa J;ihi ahibtnln r.l•-
111bası olduğundıın fomcti at.a işti· 
rak cderle.rdL) 1816 senesinde 17 
bin tayfası olan GOO gemiye Mp 
bttlunuyı rlanlı. Marsllya, Uvorna, 
Triyestf} A'kdeniı:, ()desa gibi Kn
radcniLin bUyiik Jimanlnnnda \'C 
battıı. Londra ile U\'erpoida da 
pek çok Rum t cirl bolunrnakby
dr.,, 

Bu satırlar, orta asırdarıberi bir 
millet halinde teşekklil edememicı 
olan Rumların bünyelerini sıı.ğlam
lafflınnaya ba.şl.nmala.'Mnm altımet
leri tel!ı.kki edilmelidir. Zira, ortn 
asırlardan sonra Rumların yalnız 
bir kiliseleri kalmıştı. Bu kilis~ dr> 
blitün ortodokslar aro.sm.da müş
terek olduğundan, eenebiler naza
rında. Ru.'lllann Slavlardan fa:rkla
rı yo!ttu. 

Fnuuıız inkılAbı, Rum mınt he. 
yer.anının tekAsUf etmesine )>ar
dun etti. Hatta Yunan vatnnper
vCTlerinden Tesalyalı Riga, güf
tesi Fransızların Ma.rsoyyez mo.r
tıına benziyen bir mllU maıv vfi· 
cude getl~U. Fakat Avustu!"ya.: 
,ıa.b~r • .Rigaj'I tevkif ederek Te
sa.lya valisine teslim etınl ve o
rada idam edilnıfştl. 

Rumlar, bu esnalnrd:ı. çok dağı
nık bir halde idiler. Osmanlı dev
letinhı sahillerinde ve büyük ee
hirlerde otunıyorlardı· Morafu\, 
orta Yunanistanda, Tcsslyada a
dalarda CPn;naU r t~kil etmiş
lerdi. 

MUslllmanla.rrn p k az bulunduk· 
lan MO?'Bda nahiyeler 1:6y mute
berleri t.a.nıfmdnn idare olunurdu. 
Na.biye veklilerinden intihap olu· 
nan Primalnr Morn valisinin otur
duğu Trlpoliçadn içtima. ederler .. 
di. 

Orta Yunantsto.nla Eplr tara-

:kotken zil şiddetle ~alındı, Yine 
Mefkürenin sesiydi: 

- Sizden izahat almak için ya
tın hen de geleceğim. Burga;; ada. 
sında hm ooklcyiniz. 

- Şimdi Takdire gidiyorum. Ar
zun mm m'!D'lnııniyetlc ifa edeceği
ne eminim. 
-· Slı: gclmlyE'cek m!stniz? 
- Belki. 
Diyerek telefonu bıraktım. Htm 

kızgm. hem de sevinçli idim· U
nutmn!t içi'l ç.alı~. muvaffak o
lamıyacn:r.;mı znnnetm'otim. Sesi 
\

0 0 daveti bana heyecs.n vc>rmedi. 
Ozcrir.ıdekl tesiri nrtık zail ol
muştu. 

Gece arkadaşımı Poker baRlllda 
buldum. Hadiseyi aıılattım. O kJ· 
dal' sevindi ld parnsmı ve ltazan
cmr sPyircllerdcn bir dostuna b1· 
raktı. Bir klSşcye çekildik, mllza
kercye giriştik. Dili Unce ve kara
nmı lSITT-endiğf vakit asabi~şti. 

- Vay c!~ndim ! Beyim! diyoı
du; demek yalvaracak, cğlıyncak; 
aynklarm:ı. kapanacak •.. Çocuklu~ 
bırak. MUmkUn mertebe ham-la
nalım. Sevdiğin kız o kndar mağ• 
nırdur ki davetini ancak bu suret
le ya,abllirdi· 

- Son t;ece ne kadar ı;amimi 
idi! l=l•baha kıı.1'1ar bent btrnltl""a 
dı. E!r ecnebinin :rJvnfeth1c'loo 
kac;ı•ı: m st11ivcte ehPmml "t ver
medi, Bir adres istcd'm 1stnnbul
dan göndereceğini vaadetU. On 

matol denilen reislere tabi bulun
makta idiler. Oananlı devletJ, Ar
matollere emniyet edememeğe 
başladığı vakit, bunlara karşı Ar
navutlar ikame edilmişti. İşte o 
Yakil palil:aryalar dağlanı çekile
rek mllcs.deleye başladılar. Ada· 
hrda bulunan Rumlar, osmanlı de
nız ümernlar.na hediyeler verorek 
küçük birer cumhuriyet halinde 
idare ediliyorlardı. Buradaki Rw:n 
geınicile .. , şhnai Afrika korsanln
rile <la.imi bir mücadelede olduk
larmdım gcmilmini topla tcchlz 
ederlerdi. 

Yunan krallığı Tcpedelenli Ali 
paşanın isyanını müteakip teşek· 
kül etmişti. Mora dağlıları, ps1i· 
karyalar, gemiciler esasen s.iJ!hlı 
bir halde idiler. Ali ~3.llm l.syn.· 
nmı görlln~e bunlar da ayaklan
dılar (1820). 

Bu esnalarda. Yunanistan istik· 
Wi meselesi, A vrupada sık srk 
mevzuu bahsolmakta idJ. Fakat Yu
nanlılar, dnhn çok Ru.r..1ı:ı.ya tezna,
yill ediyorlar, l.s • :lil.llerlni ancak 
Rn.syanm temin edeceğini tasav
vur edl} rlnrdı. 

Çarlı... Rusya, bu işi Fransa ile 
uyuşarak başarmak istiyordu. Ra.t
t.8. Çar birinci Alcksandr, Fransa· 
nm Pctersburg sefirine şöyle de· 
ml§ti; 

- Türklerle, pek uzaklara atıl
ması ve her milletln keneli iştn1 
görmesi lft.zımdll'. BugUn Fransa, 
Rusya ile ittifak ctme!.idir. Hari
ta üzerinde perge'l'f Cebelüttank
tan Çana.kkaleye kadar açınız, ne
relerinin size mUnasip olduğunu 
tayin ediniz. Ve Rusyanm yalnız 
muvafakatine değil, samimi ve mil· 
csslr yardımmn da fti:nat ediniz.,. 

Çar bu suretle Avusturya ve !n
gilterenin muhnlefetlerlni berta
raf ebnek isti •ordu. 

Avusturya, İtalya ve Almnnya 
ile meşgul oldul'.;'U için yollarmm 
kapanmasından korkuyordu. Me
temilı, nerede olursa. olsun inkı
JAplam te6ebblls cdUirse, bUtUn 

Yuzan: HAYDA// 111 P,1Jr.11~ 
beş gfindUr hiç ~ili ~tmeden ne
ler çektim, biltnezsin !.I'akd1r! 

- Bu sefer dalın. akıllı dav
ıan.. Bir aileye mensup iki genç 
kız istedikleri ~•bi serbest kala
mazln'r. Kim bilir yarın için ne ka
dar mllşkUlfılla izln nlabilnıişlcr-
ir' 
Ertesi gün Tnkdlri b\ı1u~tuk. 

Hazırladrğmıtz şevle t pey bir yük 
lE'şkll ediyordu. Yanımıza Takdirin 
ı.şaklarmdan birini almaya mec
bur ol'iuk. Koca iskelr aht-lJ ile 
dolmuştu. Vapura. glrdf~"miz za
man üç ada yolculannm nasıl sı
ğabileceğini dilnUndUk. Marmara· 
ya girmiş olan İngiliz tahtelbnhir
loıinin korkusu ve kömürUn paha
lılığı ada seferlerini bire kadar 
indirmi"ti. Vapurun 'list gilvcrte· 
sinde ve cıltılacak yere yakın, a
yakta durduk· Heybeliden binen
ler, bir ağaca civl girer gibi iz· 
dibamm arasma 60kuldular, Ge
ceyi Heyb.elide geçirmiş ol.an Hi
sa.1 de bizi görmüş, yanmuza kadar 
gelebilmi<iti. Yorgun gözl~r.ini sü· 
zerek nnlatzyordu: 

- Bilseydim sizi de getirirdim. 
Öyle eğlendik ki! ... lyi ki ha.tm· 
ma geldi. Araya arayn indikleri 
evi buld ım. Bi:r mektup yazd'lll. 
Bu~n kö,.,rlide bekUyecek. Ora
ya çıkar çıkmaz benden nvnlmıı.nr
zı ricaya hacet yoktur. Zaten si· 
zin de tstanbula inişiniz pek mnsu
mane dcği\ ya!._. ı 

Avrupa tahtlarmm s:ift!!lacağmı 
yetlnc girmişti. 

1020 yılr 23 martında. Rmnlıır, 
Osmanlı devletine isyan etWcr. 6 
mart 1821 de Aleksaııdır İpsllan
tl, kuvv •ıcn ı e Prot nClhrini gc
çere-k Bilkrcşi işgal etti. 

Çar, bu haberi alınca, ya.verine 
"Cesur delikıııılı,. IAkabmı vemU&. 
ti .. Fakat Meternih ı;ara bu hnre
ketin tehlikeli olduğunu BÖyleyin
ce Ço.r kararndan döndü ve: ''Ci.z
ll bir cemiyet vasrt.nsile Osmnnlı 
devletinin fzmihLlline çalışmak bir 
imparatora la.yık harEkct değildir,, 
diyerek İP!'ialnti'yi tedibe kalktı. 

lpsilanti Romenlerin reisi Tco
dor Vledimirlsko ile anl~ 
tı. Onu vıınııta ihan ~ıe itham e
derek tevkif ve idam ettlnll. Fa
kat kendisi de Vodinc valisi ile tu
tuştuğu harple rna.ğlüp olarak Ma
caricıta.na ka~. Metemfh tnrnfm· 
dan tevkif edileli. 

İsyan b':ınunla dinmiyordu. Her 
taraf alevlenmişti. Ynlnız arala.
rmdaki ittihat znm""l zaman sar
sılıyordu. Mora muteberanı ile No
tik adalan ahalisi Avr .. pa med1ıni
yctine tars.rtardllar, Bunlar Avru
pa kıyafetinde gezen Mavro Kor
dntoya tabi idiler. Diğer kısım, 
Yuna nmllli medeniyetine taraf
tardı. R~Ieri de Kolo Kotroril ldi, 
Neticede Mavro Kordato kazandı. 
Fakat Moralılarla Notik ahalisi iki 
kısma aynlnıış, hi.rilırilerl!o haroe 
tutuşmuşlardı. 

Yuna.nlılar:n bir cephe almnları 
1827 den sonra oldu. Bu esnada 
M-ııır va.llsl Mehmet Ali paşanın 
oğlu İbrahhn ır.ışa, Nava."'indc Yu
nnn donanma.mm mnğinp etmiş, 
Rrujit pa~a ordusu Nlsolongi.yi zn.p
tetmişti. 

Yunanlıların bir kısmı hfilli. Rus
yayı, bir krmnı da lngiltere)1 fül
zam edivordu. Her ild tanıfm da 
birer meclisi vardı. Nihayet her 
iki taraf lılrle§erek Trezcn kanu· 
nu esMlsini tanrlm ettiler. 

(Sonu. ym"ın) 

Burgaz adasma yakl(l.ljıt'.ken gU
vertı:ınln kıç taratma gitmişti. Ten· 
lenin alınmış olmasmdc.n fsUfııde 
yolunu bulmuştu. Bu adaya ç-rktı
ğımızı vapur iskeleden ayrılırken 
gördü. Pnrmağmı snllıynrok: 

- Beni kan•hrdmız. Fakat işi 
anlıyacağıın. 

İstanbuldan gelocek vapuru bek
lemek üzere gazinoya gittik. Bek· 
1edi~mi7 vapur isk"leyc yana.oır
ken heyecanla titriyorduk. Onları 
benden t>vvcl gören Takdir; işte 
gelıyorlar, dedi. · 

Mefküro, gümti i çarşaflı ve 
gilmü~i peçeliydi; elindo gU.mllş 

canta vıırdı. Girizan serapa ti.f
tiklere bilrilnmüstü. Onları ç.-ır

şafla hiç görmemiştik. lğri, dik 
tahtanm üetilnden bkeleye çıka· 
bilmeleri Sı:in yal'dmı ettı°k. Eller 
sıkılırken bir !i!"VC dikk!lt e>ttim: 
Onun cl'nd~ iki hnfüılık tnhassU
r..in nteşi yoktu. Ve ilk sözü u 
oldu: 

- füıbil deyi! yetişemivecol:
tim .. Giman uyandırdı; fıdeto. zor
la kaldırdı .• 

'fükdirin kolwıda. bahtlyarlığmı 
bütün mevcudyfctiyle izhar eden 
Girizan mahmur gözlerile bana 
dönerek: 

- Ah, dccli, o ne tenbcldir bil
seniz!.. 

- Ne ya.payrm?. Sabahleyin 
bir türlü uyanamıyorum., 

Girlzan: 
- Ben ise bu gece hiç uyumn

dmı .. Sabah olmndnn kalktrm, ha· 
zırlandnn ve kırk defa hanmıefen
dinin kapısına gftthn. 

- Ya.ni !kırk defa iben.i rahat
sız ettin.., 

Ben dP t5ze 'ka.nştım: 
- O halde Girlzan hanmı, s'z 

yr.lnrz gelmoliydlnlı:.. 7..orla gUzet. 
lik oh~mu T. 

(Devam'- "ar) 

., 
T,... • ' ,• ... __ ......... .,..,, 

Sovyet • JapOls~ 
anlaşmaslll!ll e~a! 

izah etti a 
Tokyo, 28 (A.A.·) ~ :~ 

nazırı Ma.tsuoka. A u~~ 
hatinden avdeti Jll ıantıcU..1ır. 
tertip edilen bir _!-OP deıııi~Jd 
alarak ezcümle şoyl~r y:ır~ 
Eğer inıka oısn~ ııtl" 'I 

itibaren milli h~Ya~ 
manyada. yapıldıgı asır.• 
kontrola tabi tutul~ ıııUta~ 
diın. Fakat böyle ~1: üftI~ 
bizim için henüz k3f1iuııe~ 
bir projeden i~ udJ ~
dır. Vakıa Almanva ~~ 
kM'lt ::.. .rinde pro~~ Jsr,,
la işe baş!anml$hr· rııptl~, 
yanın Almanya.da ) ·çiJ> 
hakkuk etirebi.lınek l ~ 
vakti yok1:1!1". ~t _ J_:-wı 

Matsuoka SO\.J~ fi' 
p:ıktma temas ede,reit .• w 
ilave etmi§tir: . ...rull ~ 

Bu pakt J apont.....-r.orlı;J"" 
kar§ılnşmakta. ol~uğU 
izale etmi5 değildır. J 

• * JE. rP'~ 
Vişi, 28 ( A. A.) -~ ~~ 

dan bildirildiğir. .. gö~ f 
paktının tasdiki ın ~ f 
Stalin'lc Mt.tsuoka ~edilı1l·,~~ 
niden telgraflar teatı oıd~ 11" 

Matsuoka telgraf f.. 
ki: ri~~JI 

Paktın şu anda ~c~ 
miş olması milna . delj]j 
düzeldiği.lin bariz bır t 
ğuna kaniim. ~oto('.~ 
Matsuoka'nın Mo 0yıe ll' derdiği telgraf ta dıı. § ,_ 

mektedir. ı.~~ 
Verilen SÖ"'" sonuns a.Jtİ dl"'..11 

dık kalmak husu~-rıırt ~ 
rumu lburac.ıa ~ 
bahtiyarım. Sizin de 6 {JvtJ 
hari!ket edeceğinizden 

me~~~ 
Milleti Ruz'1e';/ 

etrafında topla 
davet eclİY~p/,, 

.Ne.york, 28 (A.A-) - :c,.6' 
Demokrasiler Jebınde ııı ~ti' I 

mek için mllynrderlcr, Jt jj:J /. 
ra!mı lltızam ctmektedltle~s I_ 
leden olarak Rokfeııer, ~~ eY.ı;A ~ 
mL!I sazetcsi sahibine bir Jll t" f 
dererek mllleU Ruzveltııl ~fi ı 
topıanmağa ve tngutereııtı' ~ 
zanmıısı için ne ıA.zm!.SA Y8 ' 
vet etm!§tlr. ~ İ 

Milyarder, doğrudan dO 't,s.rJ.J! 
ınUd:ıhaleyl icap eturccelt 1~ ~ 
gemt knfilE:lerine 1ngUl.Z ~eıcııJ 
kadar refakat edilmesill1 re>'~ 
tır. Müdahale lehindeki~ 
çoltu~ 

lsviçıe it 
Ablukadan ı:ıii~~c~ 
Zilrl:t. 28 (A.A.) - fng!l j,~ 

vlçredcki elçim KellY :S )Ç 
caret c®smdıı bir nutult 

dcm!ştk ki: ~:I 
"İngiltere, dll§manla,rıtı$ .. ~~ 

bik ett!ği meşru ve ıın1tl1 1'/ 
ka.btli U-lü olmak prtııe " 1çııı 
iktisadi hayatını korU~ .,, 

den geleni yapmağa ~ 1 
~zil• 

İstanbul, Zara, 
Çanlcrıda d~ 

Ze ele ol~ 
lstanbul, 3 ( t...A.·) "' 1. 

dilli rasaUı,mesinde:ıl6 jl 'I.. Dün yaz saatiyle r~~ ~ 
kika 46 ı::aniye geçe .ııı!ue ~ 
lst'.lilbuldan 520 kiloill #ıe 
f ede k;ıin siddetli bir ~ 
da1i\m1ştir. pilfl 

Zara, i8 ( A.A.)_:;:--ubuı~ 'I 
da saat 16.20 dt> vuı> ve ~~ 
s3rsmtısını 22.19 da ~ 
7. 7 de iki zelzele dahllr .ti. 
lemiştir. Ha.sar yoktu:._. ~ 

Ankara, 28 (.4.A.J d~JJ 
mız telgraflara nazarafl oe "t 
16.2 de Fat.sadn, 16.5 11{te!' ~ 
ve 16 da <la Çaııkı~~leÖCJt l 
sarsıntısı olmuştur. _-ı~ l/. 
&.rrontısı b:ız:ı du"aı' cıc ".AJ' 
laklık vukua gctirıAJJ~dOJ1' 
miyctll bir hasar J.;D.>' A 
mıştır. ~ 

~ 
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11tlka: 
Et fiyatları 

T 
karşısında 
Orkiye 

~\:t 
'~~ C§igtndcdlr. ~ rtlıı.ı bnYük bir deh§et 

'"1d:1° çehresını ta. 

Yeni mahsul peynirlerindeki 
narh kaldmlıyor 

10 Kuruş daha inecek 
Et fiyatlarmm, geçen hafta için. 

do kilo başına 5 kunış indirildiği 
mıılümdur. Bu tenzilA.t, §ehrimlz· 
deki toptancı ve perakendeci ka
sapların da memnuniyetini mucip 
olmuştur. 

Dün, salAhiyettar bir toptancı 
kasaptan Öhrrendiğimize göre ka
saplar, et. fiyatlarını yeniden in· 
dlrmeyl i.mk{ı.n dahilinde görmek· 
tedirler. Bu hususta, maliyet fi. 
yatları üzerinde tetkikler yapıl
maktadır. Yeni tenziliıtm şimdiki 
halde kilo ba..5ma 1 O kuruş kadal' 
olacağı tahmin edilmektedir. Mev
sim dolayı.sile şehre kasaplık hay
van mevduatı artmıştır. Binaena· 
loyh et fiyatıarmın yeniden tenzil 
edileceğine muhakkak nazarı ile 
bakılmaktadır· 

izi! te c · 
muhtaç 
değiliz 

d~ · Oz ı" nin dirnyetU muhnı'l'ı ı 
ac:ıb:ı. lhÇln ou d 1..lrns; ona, Tüı. 
klyeyı baro girmeye teşvik eden 
bi; nn;..:ı.mn da"'tgnsı vuruyor? 
Gızlı fıkrin Ustune gcr.:en ukô. 
perdesi, o kadar mce ve o kadar 
harap, ki en bas:.t bir muhakeme 
bil", bu perdeyi dC'lıp geçmeğc yo· 
ter. 

Sovyet slya.cctiru lekelemek 

~~Un~~=;:;:_ Eaki peynirler yine narh 
~''Ve Polltik akisler 

Geııeıtı edecek !naan pek 

Fiyat murakabe komisyonu. 

~ "hlcQı i1ir k1 istikbal hak-

~ ~ yapmaya 
~ dan imkllıı 

~~lış, her mukayese
Oldub.'-lahn b .. uu sayısız 

' ktıUeler artık ka.. 
tGre kendilerine verdi-

. ~kııtıtinı.ener göster_ 
C20§e oıenıer, ferdi ha

\ı:' llıertçe !'ek ruban paniğe 
\...~ C2ııaıarı döVU!}enter, :için 
~"ıııet eııen okuyanlara, sllA.h 

'bıı ~er vardır. 
~leu lnanzaraın kar-

\ bet ~e haldedir? 
~_ Jtaı1ıı ha.ı kinden daha 

~""ti lı:tn indedir. 
"'-~lnı tehlike karşı.smd.'\ 
~ ~rııt§. tek irade, tek 
lı..' lıır eaauı etmek mutat 
\~-~~ de~dlr. BUtUn 

~~ lnilletintn mukad-

~1'~rlbt yapısı Aırya. 
ile ~en ba§layarak, 

tııll • Ve ınerkczt Av
~ cadelclerlc kurul-

~ lıai'at,bu hususiyeti ona 

\lıı.L ~ b~rttt cemtyctc her 
~ \'e bir ~yet, bir ab
~ hayat t'clı;e!esi-

IMh lı:ıücacı 
-~U bu elelerlc dolu o.. 
~~. ~~ IUurunu at sırtın
~ ~ Ulllanı ta'-lpte, hu. 

ile tide bınıerce •enenin 
"-'ı etınl§ur. "1":'11r. ur ki onun nrlıfını 
~~tıeı-llıantığına, ne de 

1 
~P!tra haıett nıhlyesln. 

'-.~ d!Sknıcml§tlr. 
~ '· ı:ııtcı llUıllk olmayan 
'tı er tarihi olmı.. 
~ bunc1an dolayı ba.zJ 

' ~Fakat bUyUk ve 
ı.1.~ l! 1 vatan kellme
~ )tıl acıe eden taııavvur 
\ llııda, Öbneyf bilen o. 
~ 

~-~_Yazımda ferdi 

'~ \,"1lznı yol açmak 
"1..~ ı~tan fikri ile.. mu.. 
~ et.u., 0lnıak ideali ile 

u.~ 
~ tt~ kl Türk mffiet1 
~~hır~ e k&rşısmda top. 
\.~ e Clratmda teksif 
~ etUkJcrt halde 
• ltetıd 

~ . aebeb· llerını toplaya. 
ltııı . kılla(:a teertibeBlz 

~~il\ ~ini Yapmıı.ını§lar, 
'°'~ '<l\a_ın:. luarınm inslya.k.. 

~.· hıtabcı llıtşlardır, Nutuk. 
"iÇ hırt er hiçbiri kAr et
~ bir IUurun dalgalanan 

dün, mutat haftalık topla.ntllann
dan birini daha yapmıştır. 

Bu toplantlda ruznamede mc,·
cut bazı meseleler görUşUlmllş bu 
arada peynir narhı işi de gözden 
geçirilmiştir. Komisyon, kaşar ve 
beyaz peynire menu narhın knl· 
dınlma.sma karar vermiştir. Bu ka
rar, yeni mahsul pt>ynldere ~ 

uyan iş,, maıaza. 
ıında çabşaa bir 

mlstabdem 
thtikardan tevkif edildi 

"Yün.iş.. kumaş mağazasındn 
çalışan Mustafa adında birisi, ev· 
velki gün dükkana gelen bir mi.iş· 
teıiye: 
"- tngi.ltereden bir kupon ku· 

maş geldi. Fa.kat ~k pahnlı!., di
yerek bir toptan arta kalan 2,5 
metreİik bir kumaşı 60 liraya sat· 
mıştrr. 

Müşteri bilAhıre kandınldığmı 
l\ğrenmiş ve zabıtaya şikayet erlo
rek Mustafayı ya.kalat.tınnıştır. 

Dün asliye ikinci ceza nınhke
mesinde sorguya çekilen Must.ıı.fa· 
nm hareketi ihtikAr mnhiyetinde 
görülmUş ve te,•kifinc karar veril· 
ıniştir. • 

iaşe müsteşarı 

Ankaraya dönüyor 
şehrimizde bulunan Ticar<'t. Ve

kaleti Jaşe mUsteşıırı Şe.fik Soycr, 
dün de tetkiklerine devam et-

miştir. 
laşe milstcşarınm. bu nkşam 

.A:nkaraya döneceği haber alm-

mJ§Ur, 

Martta asker ailelerine 
yapılan yardım . 

Mart ayı içinde 5109 asker nıle
sie 199 bin lira yardrında bulunul· 
muştur. Bunun 184 bin liraSı bu 
tşe yardmıla mükellef olanlardan 
tahsil edilmiş ve ] 5 bin lirası da 
belediyeden ödenmiştir. 

idman şenlikleri 
hazırlıkları 

On dokuz mayıs idman şenlik· 
terinin programını tes?it etmek 
üzere dün ,11ayette bır toplantı 
ya.pı:Imıştır. Topiantıda bütun bay• 
ram hazırlıkla.rınm dört mayısa 
kadar ikmal edilmesi ve dört ma
yısta bir toplnntr dalın yapılarak 
umumi programın teshit edilmesi 
kn.rarla.ştrrılnUŞtlr· 

-66-~ ~ haznıcyı doğura
~~ ~ latenen hareketler 
~de kalınt§tır. Hal 
"-~tı t nı dUnyn kar§ı- işaretini ·verdi. Yirmi kUsür 
'-. lt_t'1ıt tltekten paikotoji kişi ellerinde siffUıları, ba.~tal~~· 
~~ e lAYtkt.u-. sopaları havada salhyarak. mu · 
~'1..: "%ı ile Yapıyor? Her hiş çığlıklar kopararak, ~ar 
\ta:~-..:-· Siperde oturup atarak Benedik :Massanun evınc 
'ııı.~ glb1 saldndlr. hücum ettiler. 
'~ birugın run ıe.. , Kapı bu taa.ıTuza mukavemet 

tç1.nde Yll§amakta- ederniyerek bir dakik~~.~~~~I. 
~ile bir . Eve ilk girenler eşık UZA.:ı uıuO 
~ ı.~~~if, ne de bir hayretten dona kaldılar. . 
~ ~~ ~llQlalnl mmı bir- Benedik. kapryt kıranla~la .. ıuç 

t\.;..- aaıter P&rça.sı saymak. meşgul olmadatl, dizlerim~ :ı~
ı ~ beltı lıaıeu ruhlyest rine yatrrmııJ olduğu J{nstının 
~lıtı btr '1ı:ıektedlr. Ruhun yüzüne su serpiyor, bavılan ~enq 
~· !nat:rak hallnde or. kızı ayılt.Iya çalışry<>rd~:ı~e:1~ 
'-.~ ~~Yl yanıbaşmda bir sepet 

1!.'""":"..,,,,1 
ııı.' ol'dtısu iatıkıAı ha:-binde ninin henüz fırına atılıp .Y;ı· 
'~ h da~dığı, sllA.h- 'mamış olan parÇalarI dury<> u. 

>eıı aıcıc bu tarih1 rub Bene<Iik Masson y~ma gelen 

0 
'ltbtut~ bir ordu haline kadınlardan yedinC:S~ .~ı:çaı;· 

\.:' "1ttru nıe~ubahs oldU- yıp yakarken. sekizıncısı.nı .e 
\ ~~~ VUbeatndeıı çok bUyük bir ihtınıala. tedavı edı. 
l _' b:.~ltet l!eferbcr ediyor. yordu. 
'o:t ,~ "l/a:ı haleti ruhiye - "' xxı 

lln11n nda§ kalpleri 
~ ~ kalbt ne beraber 

~ a.ıcerı 
~hı Ue ~ ayaktan na. 

~<le a rııe bUtUn va
~ ~ tempo ile ay. 

'>U;_ ~ tında beraber 
'ıı Ilı~ alanınız kattı. 
~lttıtbı &Ynı nizam ıçın. 

İbllln~ can vennektedlr. 
e 'l'llrkUn profili 

BEN MASUMUM 

Ben00ik Masson linoedi~iyor -
du. Artık hareket ~eınıyecek, 
bir tek söz söyliyenııyecekd~~e 

ldi w• zaman J{arbiyerin e 1 • 

ranııFan ellerinde sopalar. bal -
talar beller ile vurmaktan vaz.. 

fİ KUzilk Filipin kas:ıP ~
~ ~~ı da satırı a~ geım,ış. 
"O kü,.m. Aniyi nasıl doğradı ıse 

~ ....... ~ "su;n w ~ ,,, diye 
--.;;;:::::::;"""='""=-=·~ ... =:-I iben de onu dognıyacao-·edikin ı. bitkin bir hale gelen Ben 

...::k • \( üzerine v;;1"i.iyordu. . 

üzerinden satılacak 

ola.saktır. Buna sebep de yenl 
mahsulü."\ her tüIU ihtiyaca yete
cek derecede bol olu-sudur· Bina
en aleyh yeni mahsul beyaz pey
nir, serbest fakat meşru fiyatlar
ın satılacaktır. lhtikara sapanlar 
görüldüğü takdirde cezalandmln· 
caktrr. Eski mahsul kaşar ve be· 
yaz peynirler, nıı.rh ilzeıinden sa-
tılac:ıkUr. 

Bir nişan 
meras~mlade 

Hava Kurumu mentaa
tine bir puro 58 liraya 

satıldı 
~işan~ında mukim Bay Ab

di Dural ismindeki yurtsever ve 
hamiyetli bir zat bundan birkaç 
gün evvel kızı?m ni~n merasi. 
mı münasebetiyle evinde topla. 
nan dostları arasında Hava Ku. 
rumuna yardımda bulunmak mak 
sadiylc teşel:rbüse girişmiş ve 
müzayedeye çıkardığı bir püro 
si"'arası elli sekiz liraya yüksel. 
mtştir. Bay Abdi Dural toplanan 
bu parayı Kurumun Beyoğlu 
şubcı.sine götürilp yatırmıştır. 

Bu muhterem yurtda.şın ve o
nun te,.c;ebbüsüni.i memnuniyetle 
karşıtıyan diğer cömert va~!l
dnşlarımızın bu hareketJcrının 
ni~an ve evlenme merasimlerin. 

~ • w 

de gözönüne alınacagınıw ŞU ~-
retle memleket havacılıgımn ın. 
kişaf ma karşı mevcut olan ala
kanın daha cok artacağını ümit 
ederiz. 

Şekere zam 
yapılmıyacak 

Ticaret Vekaletinin şehrhnizdo 
bulunan en salahiyetli bil' za.bn 
dün gazetecilere verdiği i1.aha.ta 
nazaran halkın şekere gösterdiği 
bazı tehacüm, tn.mamen y~rsizdir: 
Şekere zam yapılacnğt yolundalti 
rivayetle satışlarda vesika usulü· 
nUn ihdaS edileceği yolundaki oa-
yialar yalandır. 

Bir makasçının bacağı 
kesileli 

6" numaralı marşandiz trenJ, ev
velki gece saat ı su'lllarmda Knr
tal istasyonuna gelmis, burada 
manevra yaparken, mn.kasçı ~5 yn· 
şmda Zeki Günden kazam bır va· 
gonun altında kalmıştır. 

:Makasçının sağ bacağı diz ka-
pağından kesilerek kopmuı:ı, bay• 
gm bir halde Nümune hastanesi· 

Ticaret ofis~ 
Deri, lastik ve manifatu

ra ithal edecek 
Hnbcr aldığımıza göre Ticaret 

Vekfi.leti inşe teşkilatına merbut 
ticaret ofisi ham deri, mamul de
ri, manifatura, ham kauçuk ve ıas. 
tik ithnl edecelttir. 

Ormanda asllı 
bulunan ceset 

Ehemmiyetle tahkikata 
başlandı 

Eyübe tabi Ih.saniye köyllnün 
onnanından, dt\n sabah odun kes· 
meğe giden köylüler bir ağaçta 
35 yaşiannda birisinin asılmış ol· 
duğunu görmüşler ııe hadiseyi za
bıtnyn haber vermişlerdir. 

üzerinde hüviyetini tesbitc yn
nyacak hiç bir evrak bulunamı
yan ceset sahibinin evveli öldilrül
düğü ve sonra ştıpbeyl celbetme· 
mek için katilleri tarafından ağa.. 
ca asıldığı sanılmış ve bu yolda 
tahkikata başlanm:ı:ştır. . 

Tahklkata müddeiumumi muıı.
vinleıindcn Kemal Özçoban el.koy
mus, ceset adliye doktonına mua
yene ettirilerek morga kaldın] .. 
mışur. 

Ceket hırsızı yal::alandı 
Tu~t adında bir sabıkalı, Sul· 

tnnahmct civarında oturaı-t Naz
mlnln kapmı a~ık unutulan evine 
girmlıt ve kapıda as.ılı duran ce
keti ile dört lirasını çal.ınl§tır, 

Turgut ceketi sstarken yakalan
mış, ndliyece tevkif olunmuştur. 

Dünkü ihracatımız 
DUnkll ihracatın yekfınu 412 bin 

liradır. DUn, Romanyayn mühim 
miktarda p!lmuk, zeytin, Slovnk~'8-
yn fındık satılmıştır. 

Altın fiyatı 
Altın fivntları dün biraz yük

selmiştir.· Dünkü fiyat 27,!lO -
27,95 lira arasında idi. 

Mesuliyct ve saı:...ruyetlerinin ne
den ibaret bulunduğunu bilmediği· 
mlz bir ltalynn mecmuası bazı şey
ler yazmış. "Ofi., ajansı da, bunu 
bültenlerine gc.çirmill. 

Bh' fil:ir, mücerret kaldığı, şah
si bir mütıılea ve muhakeme mah
sulü olduğu müddetçe. zihinlerde 
derin bir iz bırakmaz. Dinler ge· 
çeriz. Fakat bu fikirlerin arkasın. 
da herhangi bir kastın sınttığmı 
görürsek, dikkntimlz nrtar. 

Gerçi kaş çatmak, sinirli konu§· 
mak için bu da bir sebep teşkil et
mez. Soğukkanlıhğnnız, kendimize 
karşı beslcdlğimiz ulvi innnıştan 
goldiği müdde~e. parlamayız. Yal
nız_ biraz daha derlenir, toplanır, 
sagımıza, solumuza biraz daha dik· 
kat.le bakam. "Oggi" ndlı mecmua 
hakkında slmclilik hiç bir teşhisi· 

miz yok. 
Onun Birleşik Amı>rlka ile So,· 

yet Rusyaya ait hilkUmlcıine ce
vap vermek de bize düşmez. 

Ama bu Jki noktn n""asma sık•ş
tırdığı bir mütalea var, ki onun 
knrşısındn susamayız. Son zaman• 
!arda. Ruslarln biz bir "dcklfiras
yon,, lmzaladılı:. Bunun bir tek ma
na~ı vnrdı: Eğer biz, teca\•üze uğ
rarsak, Rusya; Rusya tecavüze uğ
rarsa, biz bitaraf knlncalttrk. 

Deklarasyonun biltün ruhu, bil· 
tün ağırlık merkezi -en küçük 
bir dikkatle görülür, ki- muva
fık fikri üstündedir. 
Muvhlık ise, herhangi bir tnar

ııız emelf bcsliyen devletlerin baş 
vurac:ıklan şey değildir. Şu hal~ 

Sovyetlcrl biT ta1"Im anlaı malarl~ 
bağiandıklan devi tl ra k8.rl'lı ba~r 
kalannı saldırmağn teşvik 'eder 
göstermek ga;-TeU, bu makalede 
apaç&k sırıtıyoı. Bu kadar acemi 
bu derecede' z~küdan çıplak bir kn
fa mahsulü ile, dünya siyasetinde 
rol oynnmağa cal :mı:U, dcğrusu • 
bize hayli tulınf görilnü;or. ' 

Harp bastıyalı bir buçu1c scınc
dir. Bu zaman içinde, bizim sila
ha sarılmamız için blıı tlirlil yol. 
Iar açılmıştı. O valtittcnberi biz 
nerede bır taarruz fikrine sapla.n: 
dık? Nasıl bir tC':Cavüz emeli bes· 
ledik? 

Hayır, bunların hepsi, bayağı bı
rcr yalan. ÇUnltU bizim, barışçı ol
duğumuzu "Zolo" !ar bile öğren
mi§tir. Kimsenin toprağmdn, hiç 
bir milletin refahında gözUmUz 
yok. 
Eğer silfih elde bekliyorsak, bu 

bizim kasurumuz değil. Yangın~ 
hudııtlarnnızm saçaklarına kııda:r 
r;eliııindedir. 

Evet çok kuvvetli, yarın bütiın 
tahminleri geride bırnkaco.k dere
cede muhteşem bir ordumuz vax-. 
Askerlik haıikal:ırmı, cesaret ve 
fedakarlık mucizelerini bir altın 
zincir halinde mralayncak milyon~ 
larca kahrr.manlnnmız var. Fakat 
bunlar, 5unun bunun hlltln için 
değil vatanın öz varlığı için· 
dir. 

İtalyalı kfı.hin, hiç kimseyi al
datamıyacağma emin olsun. 

lfaldcı Silhn Gezgin 

_G_o_N_D_E_N __ G_o_· _N_E_I 
Türk kadınının hizmeti 

;.i!t" ~etimizde büyliK '!ıii 
ı • 1 kadın hareketi var. Baş. 
ta Reisicumhurumuzun sayın 
~i Mevhibe lnönü olduğu 
halde, bir çok kadınlarımız, 
memleket mUdaf aasında kendi. 
lerine düşen vazifeyi, ?.aJTla. 
nında görebilmek için hazırlık. 
larmı tama.mlıyorlar. 
Doğrudan doğruya Türk ka· 

dınlığının milli heyecanından, 
vatan vazifesi duygusunda:ı 
fışlormış olan bu h:u-eketi, ne 
kadar tebcil, takdir etst:k az. 
dır. 

Türk kadınının hürri}cti, ı 
verdiğimiz zaman, ne gibi im
knnlara yol açmış olduğumuzu 
bugün daha iyi anlıvoruz. Türk 
kadınını aydınlatmak, bu mem. 
leket, bu cemiyet icindeki rol. 
terini en açık bir ?.~ ·etl~ te"' 
bartiz ettirmek, !'tt.in vata. 
çoc~klan,ndan bcklediğ:miz hi2 
metı, zamanınd:ı. en haıd':S he
yecaniyle görmiye atılmalarını 
intaç etmiştir. 

Ankara radyosunun dü~ ak. 
şam söylediği gıbi· ''Anavat..a. 
nın müdnfansında; vatan anusı 
da, üzcrme düşen vaZ!feyı, lıi~ 
bir tereddüt eseri g-ö:;t-,eı·meden 
tam bir fedakarhkla verme ge. 
tirmiye hazır bulunuyor.'' 

HIK!ı!ET MÜNiR 

":;~~~;..----------------···---·,, nn döküldüğü.,ü hissettiler. O ,...- zamnna k~da1· hiç böyle bir gü. 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı ms duymamışlardı. Bu vahşi gü. 

Ankarada baslıyan hareket 
bütün teşebbüslerde olduğu gi. 
bi, derhal Türkiyevi sardı. DUn 
de, İstanbullular, Vali ve Bele .. 
diye Reisimizin. muhterem re. 
fikası tarafından toplanarak 1 
faaliyete başladılar. 

ne kaldırılmL5tır. 

29-4-941 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

tan mahrum etmeyin, bırakın 
0 günü de görsün. .. 

Diy~. jandarma ç~~:-1 m~. • 
dafaa etti ve !bunun uzerıne ko~ 
halkı Ben<.'diki bırakarak hiila 
gö:clerlni açmadan bayg!n yatan 
:Kristin ile meşgul olmaga başla. 
dılar. . . 

lçlerinden bın: 
_ l5f;.c tehlikeyi _ucuza atl~tan 

bir sekizin<:İ, d:dı ve hepsı bu 
fikre iştirak ettıler. 

J{ristin ancak evden dışarıya 
kanldığı unıan bol hava ve 

~~la serinlikle kendine gelebil -
di. paha doğrusU hayat al~e~· 
l ri gögtermeğe başladı. KoylU.. 
l:ı, derhal küçük bir a~ba: ~ul • 
muşlardı. Benedikle K:15~ını lbu 
küçük arabaya yerleştirdıler ve 
Korbiyere vardıkla.rında ı:avallı 
genç km bir misafırhaneı.un. fa.. 

k
. bir odasına yerleştirdıler. 
ır ti _..,;ı, 

Kristinin müthiş hara.re v~uı· 
Sayıklıyordu. . 

Benedik Massona gelıncc omı 

lüşil duymaktansa onu hemen 

B ö ~ e .:a? oracıkta öldürüvermek çok daha 
~ JlJ} i""- havırlı olurdu. Biraz sonra Be. 

ncdik tekrar konuşmıya başla. 
dı. Ama n.rtık ... ğtcniyor muydu? Çeviren: M. ACAR 

' 

u. Oturdu ve elini birçok yerle· 
rinden yaralanmış, parçalanmış 
alnı ve yiizü üzerinde gezdirdik -
ten sonra, duvarda asılı olan kü· 
çUk yağ kandilinden sızan ışık 

yardımile nerede. bulunduğunu 
anladı ve o zaman etrafını ara~
trrmıya başladı ve aradığının y<ı. 
nında hemen elleri arasında ol. 
madığını görl1nce nazarların. da 
ha ilerilere kadar uzattı ve o za. 
man kapının yanındaki heybele:
Uzerine otUrınuş olan ilci jandar. 
ma neferini gördü ve hiç bir tc. 
essür his.sedilnıiyen yan vaMi 
sesile ve büyük bir soğukkanlı. 
Jıkla: 

- Ben masumum. 
Dedi. 
Benedihin muhafazasına ım::. 

mur olanlar ağızlarım açıp ce. 
vap bile vermediler. Bu kerrc 
Ben edik su istedi ve ilave etti: 

- O kadar içim yanıyor ki. bir 
kova verseniz hepsini iccrim. 

Jandarmalardan biri hayvan. 
lara su verilen kova ile Benedike 
su getirdi.. Benedik bu suyun 
hemen yarısını içti ve sonra çırrl 
çıplak soyunarn.k bala kan sız.an 
yaralarını yıkamıya başladı. . 

- Korbiyer delik:ınlıları ellerı 
boş gelmemişler meğer.. . 

Yoksa ciddi mi söylüyordu, bu 
pek anlii-"'ılamıyordu. 

- Her hal~e. dedi. ziyareti. 
me gelen güzel kıza lüzumlu ih. 
timamı gömPrrticı~;ıı;.,·"l;r O :ıi'" 
kızt<lır. öyle bıtakbklar i . 
çinde yUzen takımından değil • 
dir. ÜşütUrsliniiz sonra onu .. 
Halbuki öteki de galiba biraz 
fazla ateşte kattlı. 

Artık jandarmıılar tahamm•\1 
edemediler. ha.vdudun ü?.erine a.. 
tıldılar, kollarına kelepçeyi ge. 
çirdiler, ağzına bir tıkar, tıka. 
dılar. . 

Belledik hic mukavcııı0t gös.. 
t<>rmivnr. yapmalarına müsaade 
edivordu. 
Palbı1ki bütün kuvveti yerin. 

de idi. BütHn cevabı yapılanlara 
başını e~ck ve: 

- Li'izunıln te~irleri alın .. 
Kimbilir belki benden b;r fenalıl~ 
J!elir .. Yahut da siz öyle zanne
diyorsunuı... Çünkft beni hiç de 
semnatik bulmadığını?..a. şüphe 
etmiyonım. 

Küçük el arabasının ikil'!ci se.. 
yalıatinde getirdiği Violet baba. 
nm ces~ini de aynı samanlığa 
kov:nmılardı. 

8.03 Ajans 
8.18 Hafif par. 

çnlar 
8.45 Yemek Us. 

tesı 

12.33 TUrkçe 
pl!lklru-

12.50 Aj:ı.ns 
13.05 Tllrkçc 

pll\klnr 
13.20 l<ıırııııl{ 

progrıım 

ıB.03 Çocuk haf. 
tası ı"Una. 

sebe•\1<' : 
Radyo ço. 
cuk klUbU 

18.80 Konu~Ma 

( Çi!tçlniP 
s:ı.ntl) 

18.45 Mllz 't 
(Çiftçinln 

saati 
19.00 :Mnndolln 

kuaretl: 
Adnan Ko. 
puz ve ar_ 
kada~lan 

Hl 2n S.'\ksofon 
parçalan 

Hl.30 Ajans 
l!J.45 Ziraat tak. 

vlm! 
19.50 Fasıl beydi 
20 15 Radyo gn. 

zctesl 
20.45 Salon or _ 

kestrası 

21 30 l{ODU"?ma 

21.45 Koro 
22 30 AJ:ıns 

22.~5 MUz!k: 
Dan" mn 
Zl ":i. 

> 
::ıs:: 
et 

5ah IÇar amb. 

29 Nısan :::o c:an 

l!" hu: 2 
.,.,,. , .. 

l ' klllU 'il" l,.UUı 

' .wıeşııı 95 ıı ,.· • 5 Ol 

Öğl 12.11 5 09 

İkindi 16.02 8.59 

A~nm 19.03 12.00 

Yatsı 2 'H'\ 1 .48 

lms:ık 3.07 8 .04 

l ıt. ·ı.rur: s 
[ " •:ıı · 171 

\ u..a ~--u 

5.00 0.56 

12.11 5.08 

1602 6.59 
19.04 12.00 
20.f.7 14.S 
S.05 8.01 

l\" tnüd" r·... Berekd-versin kı. o sırada 
"'rı hediliy

0
;r ugu vaka mahalline yetişen j~; 

ı-ı~~t'fa malar Benediki, hiddet v~ 
1

• IL_'<lQ~ ' :Mardin güm- üzerine saldıra.D köylUlenn elın.. 
""'-"'~AA~ayıs sonwıdan de lincolınaktan kurtardılar. 

da bir ahırda bir parça sam8:n 
üzerine atmışlar ve . başına bır 
jandarma dikmişlerdi· Ama bu 
tedbiri a1ınaıarmdan nı0:ksa~~· 
nedikin kaçmak ibttınal1 degıl~ı. 
Hayır mbıta balkın hücum edıp 
Benediki lincetmesi ihUmalin -
den korkuyordu. 

İşte bu şerait içinde bulunan 
Benooik nihayet sabahın. saat 
ikisine doğru kendine geldi, kalk 

Dedi ve acı bir kahkaha ıle 
güldü. 
Müthiş bir gülüştü bu.. Jan. 

da.rmalar arkalarına soğuk sula. 

Jandarma onbmusı son bulun. 
duğu yerde hm.kılması için cok 
ısrar E:tmiş. fakat dostları Vio. 
let ba.b::ıya yae;mur altında bir 
~ daha gecirtmiye razı olma. 
dtklan i<:in cesedi alıp beraber. 
lerinde getirmişlerdi . 

(Devamı var) 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

~k~., -Onu giyotin altına yatmak· 
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8. M. Meclisi toplanbaında 

Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün bütçesi kaouı edudı 

Cörçilin 
nutkundan 

(B08tarafı1 ifıcidt) 

is!anbuldan göç edeceklere J 'acak·
bntnn kola~ık1ar teshil edDdi 

TarJld camı, tlrbe vo lıtiıvaaıaraııarın 
ıamt r• ıı,eatll 

moteveBJt bir endı,edeD baberdar o • 
lap ounadllmı aoru\muştu. O .aamu. 
bu enc'1f(enln mevzuu hakkında pli • 
an ifUUt ibuıl .mıeklı,_ iyi daea 
tuu .. tuıOnmQaUlnı. -

ilk glç llllr gln 
Kar ailenize ~ 18 (A.A.) - 13UyQk IMlllet 

Kecllli bug'l.m Şemtıeddfn GUnaltaym 
be.fkaalıg'nıda 'toplanarak Anta13& ve 
ie1tend<.ı'1Ul e\ektrlk mhiııseaerertnbı 
maha d belediyelere devrine, memur. 
ıarm tahlil rnu~seletinde talebe o_ 
ıam:yaca larıııa, 'f'U~yet. 1d&r<ı.!l !ita 
nuııı..'ll a tmeı maddesinin tadı.lir,. d.; 
tet nıcınu:ıan aytıklanıım teVhtd ve 
te&ltUlOne ~alı' kauuna tıağtI 'bir 11u. 
ma. il cetvelinin Rlyuetlculnhot &U. 
rMt n:.omurlarma aıt kı.smnıın 4e~
W1lm~e all tııtı\ıtı ıa.:y'Jbaıarmı lknı. 

cı b11'2:9'kete.l~r·n1 yaparak kai>w ey. 
ıemlftlt. 

Mtı:li!ln yüıe 'bug'tlnldl toplanüsm.. 
d& lklnc.1 mUzakercler1n1 yaparak ka_ 
bul eyledlll kanunl.lt' arasmaa Tnr_ 
kiye • İıvlçre, 'Tilrk'i,}e • ll'itAndl.ya 
Uc&ret ım.ıahedelerl Ue TUriı:iye • lıı.. 

&11tere ticaret a.alatmaemm üçU.ndl 
madd1:ıılnin tavzihine, TUrk • Alm&R 
IHlllU!ll "11ltatmuma mUtıedıtJr at" ala. 
"- taıı"!llldM ait k&ltUD 11.:yıhalart ve 
Tftı11:i,Ye .le Buıganı:tM, ftoland&, .:a. 
vlçre, Be'Çika araamda ft!evcut Uca_ 

ftl v• tedl..~ üılafmiılal'mm takas 
M94.! .. ttena1ı tetno edilnteleriat -ıt 
lıülua ~arı {fa balW'n!Skta idi, 

~\a bandan 8Mlr& de('le\ ~ z.. 
,.elt&rı tfletme 'l.nnl1ll 1nUft?1fığü. GB 

lMO Mt~nde 41~1Jlkltldtır ya,pıı .. 
..... aft 'kUı1:1n ae vakıflar uunmı 
llilldllli gQ btttcelll Uzet".nde s&z alan 
.ati'll<"r etk&f tdaı-esıaı.a aesaısmı ve 
bqard ğı eserleri takdirle işaret ede._ 
~ ~ temennllerae bültamu;ta.r • 
dl" B~ arada. Refik şev:rcet tK:~ ~ 
ile ,..fl~'an lileaı al'f\81ndl\ irtibat te. 
ıri.I Men bü l\1tl·•~ı:ı !ftllhei t,ıe ar. 
ş!v :! trc f!'!"l ~ iederek <eVkata .Aft 
bUtUn tüe33Uatl, evrak ve vesaiki 
muh~tl\&a ~wıun:ıcJa g~ alrı • 
kayı k~vdey'• ml.ş ve Ttlrk t.a;r-rper.. 
verUğlnlI:. ve TUrk s1yast idaresinin 
blrl"t' ka'JIM teşkil ~de:ı valotoa ... 
meler yaztları."11 nende ok~yabllecek 
MUteh&aulıl&l' ~ı,Urmeal. temenni • 
siaa4e telundurmu,tur. 

Ferldu F krl. "ll'ngöl" de baZT 
~ıore büyt''< "'lmller41e te!'siJIU' et_ 
tı~ no !l"l'a.ra i~arct eyıemı,tlt. 

.ziya Qcv et Etl.lJ Ye il cami ve 'tDr 
bolllnlA t;am.rt maelut Qzerhlde •u. 
l'l\rak bu t.attııılr ltlerlnfte rtk'M'tll ve 
tuıaaı llu·ranılmasm~ ve Llı.psc1.ldc 
Çal'dt.kt&'kl mesbur 'kcrv.ı:nsara.)'lD 

maclı\l ve ma::ıev1 deten l\r:etfntle u. 
rarak bu tar'ht eser n bir an l'IVel 
ı.-mtr fllllmeııln! ı.temtftlr. 

ll':;1..'bt&nn bu be-ı-eatmt t&1ı:1Mın 'knr 
~ gelfa Muvif Vek!Ji Rua;a A)I 

aceı, VtılL'l:Jel.ill Y.,n türlı«aım ıta_ 

Mh'\ tıılle l1d 41dbeye ~ /bir' bınn_ 

• ını şgol o'aıa~ ~ :sp~t 
ve bu tllrbıS'bl ~ ıMJDe fllıce 5'1l~l11uş 
ola tıaınl'rtaden 'bııh!ıeeaerek dem!şttr 

~~ 
.__ B1r. Ziya ~ ıarkadapırnznı 

.,_,o~ 4;!b\ bir ı-est~oo ~. 
ali "~ü \go ıç!.n'i bı.=!l' etme1t .s:ı.retııe 
delll. e9'c1 :m1DW'! w ana.'t vası:Dıın. 
nı muha.taza <nrct.De tamir etmek için 
bir mımanm•za 'bunu "tı>tklk €ttirdik. 
Yapt·~ .ı....'Udkatı ile iktifa ~ 

Onum Ozcrlııde Topı<apı sarayı mDRSI 
.UllrUDUıı riyaactlnde ve evkaf ba§ 
atman Bay Nıhaaı da a!anik bir 'ko. 
m1Qo11 te,ı.ıcn ettik. üç mimar ve es. 
1d uerlerl bUeD bir arkad'l:tan mu -
rekltç bir komi..yon• n bunlar da bir 
rapor h&zırladıla... Bu rapora tatmln 
edici butauk !!\kat bununla da nrttta 
etmccl\k. Esl·i cccrlerl bthassa bizim 
-.mlekctianzde tetkik et:mlş ve 1ny. 
mem fkJ bUyUk cilt .Ytız.mlJ, çoğumu. 
zun bu nıesa's!nden hıı bcraar oldu -
fuaı.uz Fransız pro!esdril Gnbriyc!e 
lıu n,ııcıru r,östcrdlk. Ondan da ayn. 
ca bir rapa: aldı'<. Bu suretle i§!D 
tetk!l:at u.."ba.-.mı bilirdik. Eu lJ bit_ 
tikten sotll'& çl:ıl!erln eskl '1DI kW a_ 
narak )'t:J'lt'riue konulması lmkmaız • 
bC'm1 cbrUnce evkatıa temu etUk. 
Arzett\ğim gl<>f evvelce yapılan ta _ 
miNt.ta Jmllan1Jm11 olan çbıIJerd:m 

MlfWlıt ettik. Varm&f. e\"kattua °' 
im ~dik. Şimdi tamirat& tın,,l&nm~
tır. Bu tamirat o.rkad8§ımm dediği 

S(M boEaJt bir }'eTt .alıeHU&k dll.9eltmolı:: 

suretinde detn. 'ta~ ma"hsua n. rea.. 
ı.n etmek >·ant na. )'8,pMiğl Dman. 
... &1 mimarı vasfı haiz ile ellmlzdea 
•eıdijti kadar eldeki nıUteJııuısıalarm 

flldrlerinden iati!ade ederek o tarzda 
Drya etmek yolundayız. Tamire flllcra 
~tir. 

Jlu.rU VekWnl t:ı.klben gelen Os.. 
.... Şevki UJudat (Koeya) .Borsada._ 
ili TeqD cami ve tllrbeslııln tamın al 
.ı&n etratr.ıdn. nıa11Unat vemıılf w 
11111 ta.mirler eımumcla yapilmıl olaa 
b8.talan zlkredere1ı: bunların 1111ahı De 
1lall U!Df'rtne m:a fA!lbaetu iDi. tılbe _ 

mlfUr. 
Abd ·"?1111mua Nul Demlrflt (Si.. 

-.u) D1vrlldıe1d MJQk camlln tamiri 
hUIUllDda nkaf fııitarulıl1n gösterdi • 
il allbdaa fll1a'ımla bahsettikten 

eonra eamıın ""1yml bir alkk&tie ve Ş• :aı.da Brftanya milleti uzuıı w 
Uıth:.ıamıa t.amır "41lıne81Be :nauıc&bll f61u'et ı tanblndea ~er 11&111aıı1ı:lnde11 

medl'fıııe krlDMllm Sıaan ma.bnam lıl. dah& stya:ıe mUl"tehir ve mlU:eh<lyyiç_ 
l'a!attntf ok!u~u ve bunun medre. tir. Bu ı:ııiUetz ya muzatter oımap 
l>ııle .. le m.o.ari!e alt. bUlunmamııaan ne. veya ft'lm. azmeımı, oldufUDu 9/iy. 
r1 ge!&ğbıı möyletnıı 11 ııayamıa ııy_ lemek, ya'haııeı bh !ormillU tekrar et 
mayan bu vaziyet.in ha'lldllm611 te ımek <ietDdlr. Yqmlarm ve ibomba.. 

.ennl.8ln4e butunmutıtur. .._l'ID J>qtabllece~ en tenaaı lkaqı_ 
Vl\kttlar umum mllcltır'!ı Fahri m _ 8IDda 'bu haTp fehll1ertD '&J'Mttili llWl 

ner Yeşil camiln tamlrtnae yapı'mq ean. t.ıua.ztı&1n tılr lb!t.y&t 7.&tertdlr. 
olan yaclqhkları tetkık etUreceğbıl Q6NJ;}ltJeıtim. ~ısda t :sine~ 
ve ba'ldk&te;.1 b8yle bir ,,ey bulundu _ mıı olduğumuz me<!en ve :namua1'An. 
tu takdirde bu hat.alarm ~sblb oluna ne hayat taıwam llM Jca4&r ,güzel bir 
cağmı 't :Jemı,tir. fabatıdn'. 

Bu l.zahab mUtealdp Jııeyetl umu BU. bllytlk m'Ubre'be 1Dbı.at zafere 
mlyul tızerlndeki mtı&akere kl.l:l gö_ kadar cereyan eo!ecckUr. Şundiki dev. 

rUlerck maddelere gec:Uml§ ve 'ita.bul tt. arih'lm~ mu:ı..am dt L•ttı'a • 
oıunm•.ııtur. 1 manuk tlevreıılı.;;r ve herke n vtızUn_ 

lıleclUı gelecek ;içUmamı çarşamba de gan \ e tere! mep.lesinln aksi ıpar _ 
gUr.11 yapacakta·. lamaktadır. Bu lru!:;nlı.rn ka~ı pbııt 

m~uılyetlmi, onum geçt.tğlmiz bu 

A k d ıl ı: uzun ve ık&·&nıı'k v.ıdtniıı d11ma em • n ara a aueuzn1 niyet lçlnde ve kcndil1;1t1ndeıı feda .. 

mnsaba!<a1art 
krtrlll<lar istcmlyerek sevkelmek s 1_ 

retlle eıynadı~,M rolUn me11uHeetinl 
tanıarnen 1ıls:ıe!ltyorum. 

At&a 28 (A.A.~ - DUn 19 
Ma~ı. .stadyoınuııd" .flkbal'ıar atle- Şimdi Akdeniz bölges'nde d<>rı\zde, 

rö!de vt bllbaua 'Jlavaınlla1ı:I lb:ırbin 
ti:mı ımUeabakaluı yapılmış ,.e 
dört hiT &tletlerlnfn iştir-a.k ede- fıJdetU, çe§il"ll ve vnn:tıı oJr; ası~ı 
ceğl at'etbm tP'lluma gidecek be~f'liyl~. l!Hrenafk~l!D ttal,.van'la.. 
atletle.r ıeçilhı~tir. n kovduk. Ş1111dl ~e bura .. mı Al ~-

D:in:lti ntUM1-kıılarm telaıi.k :ne- mantardan ~ 'kortantia~ vazifesi te_ 
!R!"fPJt•i şunl'3rdıt: ~ rett~ -ebm:.ft~. ?Bu dabll çe't':h blr 

ııoo metre: f:ııı"ni .c'D S) n 2..;a. ~ ış o-ıaca'lf'trt ve 'bft 'fiti df'rh:ı itiittrnıe1t_ 
2 - Hilmi (H.t.V), 3 - .Nihat l ltrf.:ıılı be"lt'tPnmettı Ucttr. !f'çblr za • 
{D.S). rtııı.n nuığ'lntnyetlet1n 111uza'rter1,el 

"ICH) 11'Tı:'~: ı _ Gıı.~ (D • .S), oldttttJTıu ~net•rmete tabfniı:rorcrm. 
54 11·1-0, 2 - Nuri '1(0.S~· Hiçbir za"rr:all ~lmllll.~rm '!mıt:1rtp _ 

-<t<'ıO me>-tN! e eeUi: .Raşit (G.B) l lfltterlni ls'tlbta! e't:meWm. ~akika 
!59.6-10, 2 - Kümil (D.S). sls.1 ay1arca evvel Yn.r· 'ftl °be)"ll .. ta 

l 500 metre: ı - Musta.:'a (D. lblyan'lara 'kııl'§1 e He ettığtm!z '8e11 
S.~ 4.23.t-1'0, 2 - Sabahattin ve fL'nıa.ım: •. ı~'f! .. rty~<!r :ııert..."'""1 
(İ TJ O). de'lfamm:ı. lmxhn n'nn~ 1tJıı "Ve mağ_ 
"O~ ai:l'l?rl l'.tl'ama: ı - Turan .nbtyellerl de lcr:..'bul etmek al'P ce~ct-. 

(D.S) 13 3!l. '2 - ()emil t(H t .Y), ğlni. sny'c:ı~lr'tl!n. 'Fiarp 'ba'l.lmıl!a 'Jtio. 
Yıti~~k atbma: l - lerfi (G. hakka olaıı 'hlr fCi vardtt '}(\, o cb 

B.) 1,75, 2 -- Ra' im (~'h. T'>.}. şudur: Harp 'bayal fn'ld.sartan 'Vf! h:ı.. 
("" t a""1lL: l - Re!Ql't (ff.lY) talati1a dola bir te'.·ifü. 'Bunaıııa be • 

48 38 m. 2 - M'tlSt&ta (D.S). raber, Alma!llarm Bnlknn t!evıetıeri • 

Mısırın hudut 

lstanbııhl, l .. cndi rIZalariyle 1 kelder ıiçtn de ba :f8kilde Urife 
tahlıye edc<ıekleriıı verdikleri be.. tatbik ectilece'lttir. 
yannamelerin ta,.,nif i§i bitmia- Mannan iakdeileri için !ıaar .. 
tir. Dün, aon ıkalilelere ait 'liste.. lanan program tuaik <ediblıek 
ler deniz yollan ıieleimesi mmmı üzere mitna'Jrı>At v~ ~ 
mUdürlüğdne verilmiŞtir. d6rilecelrtir. Tlf:ldikten 80N'& ta. 

Deniz yolları idaresi, ~'lldt g rifeler tıam-Janaca'kbr. Bu ı.11t.. 
susund3lri hazırlJk12l"ln.I ibDa1 ta, Manaara tipi "vapaırlaı- tallldlı 
etmi§tir .. sıJ;ndiği gibi ak kati.. 'eC1ilecektir. 
le ı mayıs pcrşenbe günU aat Ege denbi ve .A.kc1tlıla ~ 
18 de bal'ekct ede~ktlT. tık 'tia.. işlem~. Bu yotcula..r 'Ban. 
radeniz ~ esi~e A:tsu vapuru drrmay&. :Uillıt' vapırla 16tfrl
tahsis edilm:i~ir. lkiı.d kafilı!~; lecek, bm-.ı..ıa.'1 &kta.rma suretiy. 
Tırhan göttı~. le ııve cleaiLr ..,.Jla "3Bıtlllari#)e ıgi. 

Karadeniz.e :l?ide~~lerin bul decekleri ,rere pdarileoel.-tir. 
ıs1te1~1er i~n bırer va.p ır i8tiab Kendi ~ ile llitanbulu 
ha~dmi doldurı:lmdan .a.:nı.p. ter.kedeeelaee iNelelerde 'Vere.. 
mıştrr. Bur.<hn dolayı bıı gibi ceikleri hammaliye iicrctleri de 
iskelelere, te'k ve nu"'USi vapur. teebft eciilmiştir. 
lar işPvec~l.t. nk kafile de :Bir rolcunun 'kat ıpar~ ~ 
troylediT. Saa~ ll8 de ka1k'ACftk <ft.. o1ursa olsun.1bir 'bammalm tqı_ 
Q~n vapnr ertesi sa.batı 91lll't 6 yabile~i kada.r yük için 10 'ku. 
da. ZOngu dsğa vantcıık. Gündtlz ruş, tarifesi ıou kuruş o1a.n denk 
bütl'n gü-ı ,-clcula'mrf '<'rka.rt.tık.. adedi ıiçin '25 'ku:ruo, bir tek va.. 
tan sonı.a ak$mı 38 de ıtemt li.. li.z için itıe :5 kurut 'Verilecektir. 
!lftarumıza ımüteveccibt1!1 ~·ola ctı- Eşya biletleri de vesaiti nakli,e 
lkacak. v-e <:llma'rte!lı sabc1h sa .. t .büetlerine raptc'1ilecektir. 
6 aa buraya ıgeleoektir. IDiğm- 48.. 

l mgaa tayyareJeri
c en u b Sdr~<t ftin bo.Mardtm 11 

Avrüpasır.e aaıl I 
ALMA VA 

Bir konferans ko
rutacağı haberini 
Te~~zrp ediyOt 

Rib'bentrop-.. Ciyano 
~r*OMqtu? 

Berlin. f8 (..A.1.;) - Yan :ms. 
mi ıD'ir kaynaıttan .tJilftil~~ 

Buglitı Aınıan 'h&r~ci-ge neza.. 
reti1ide l:;ır kere '1aba. tebu'lz 
ett"rilnıiltit iki, bo.zı -ecmebi g1... 
~leri?!ae ~ "iddialar h~ 

Lm.Ma, -$8 ( A .A..) - lngiliz 
hava nezaretiD.İll ~Wi: 

l>füı, gnnanz, boaikrdıman 
scrvisme ınensup \ayyaı eler, Ko. 
loıl}·a.nm .garbında. bir fabrika.y:ı 
'Ve KDloaya. civa:n."\da bir a8keri 
kampa muvaffalr.ıyeUi 'liOcıımlıu
yapmı~a:-d!r. 

Bolna&da "ilPJ "tiltırnftak'i va. 
zi8e, ~-aen~ kvu~ 'W 
Dekooy0da bir hava meydalılna 
hücum1a:r "ya'J11bı:ııştlr. 

nl çl1; 1emelt ve 1 e!ldllerlle utı!lb "°e 
Y'u o!llav nalllPt'eri ara.smdP bir l;:a:ı 

ve in Ml':r1 "ltoyır.a'k ~"'!'fitile ~ ~ta 
ijleytp .,..lemec'ıiklt!l1ril nwıaıı ~ -
nıce-..U.. Tll19 .Mıınııda'!'lll ............. ehr lik ol luk'ıan kuvvet~,..'r!e v~ :ıa.şe '\•a. '(') ~· ~ ~~ 

Alman ve Jte.IJanlann sitalal'flıı ıısrr. 'l!!tılAya teae'bbls et~ ·~<>n't Cıano a1.~ında Vıvanndıı. 
rnPklc 't1ir htı'ta 111cyıp ıt~klert yapılan son nıulikah 'tlltln'h~. 

'1'ra:nsal1a Brttsgııe sahfDtıti 
açıkl~. ıbir ADI ,._ karakol 
.gemieine ~lar ıieabet «mi§. 
tir. Bt.ı gemi a .son defa :&'iri».. 
•ii anı-. ,.,... ........ ve kwv. 
ıvetli suret c yana N&tmll ~ 
~tte~Mti. 

etinde mi? de &.nlaşTtacakt!r. ran .\!etro.;.>u :şa:k1 Avrupa.sının 
ııtn'!t~re., ıs '(A.A.• - !Rô,-tcr 1 yem ııek•me odaır ıbas:ıNlklar bil.. 

'bflı!fr'fıf(ft"-: Amerl!Q Blrl~lk devleUPTi, atmdl hıs mevzuu olmu~tur. :Bir kon. 
Sa1tı.'h,ya mahlfter e "1rgfm '!be- bl.zim•e çok sıkı blr .wr tte bnt;lıdır ı feram bahis ın~.nı o!amaz. E.. 

y.~ oltmdu~a göre, llill!l'Dl liu- ve maaat ysritnnllft'lm ~ de - suen ~:ı,1\e Nt-ık~ '&lma. 
dut şehri olan Sollumun dU~an rtn 9'11'efte ~ 'f'Yfemtı't}r. 13u St için "Eebt'!l & ydk'::t:r. 
olir.de bulı:m.4ufu zanıwedıli~. suretle, devanı dltmaca.Jt bu ranthif Y.eırl n~m ha!ft~ ~ 
------------• rrıUca~elete "&l"fllqu ~. Alm1ı:n.va ha~ kında ıgue~\e'!ılle 

K f d 
ı\tlan:.ıır.n iki aabttinlelı alcma.ğa de- ç'l<>an yc.-ıı1 zilıl"ri'S'et e lbugılb or U a a Si ter. mı.:01r baalntll v• 41•rend!ş ı.1. nerıinin siyati mııhfiııeri• 
ımn, ı~uız ı.e Am~rlkan demokrf'!!l • mevztrubah~ edil!ni~ 9U '!hah 

işgat ed f id . lerln1n D.Z?Ul dolavıırfle, mtıer ve Mu. fillerde sO)~E.nı1atfı'ne 1,ÖI'e.. M., 
sollnl'lin mulcal'lOer tam tıeztm'Aaıderı man ma't'bmıtı böyle bıT Cfttsihı.. 

ltor.r.ı, ~S (A •• \,, - ttalyan ~e edemaz. ceci.e bulumzyorsa mmihurra: 
~ ıan 1J!ftVll'li kıı~• 827 llluıhflr vtı 1-ln'tl ..,o mrtyO":ıi!!m ıe b'.iyük ~ ).. r.ı?a tt~!'mıN 
~umh ıtebK~: •~n..n "ardır. Bub1ardan "bnbl!!-:-r 'mtllı 1t3.Sdetm.ivôl'. Da ~ ftisMRlll 

tbva tete'kkiillerl H~ .ty.ah et>Jn.. vmll ~&k <lı.llıot.truı kurtulmul • merkezini mihve::- t~kil et iği 
lekli •Ufreaeler bu aahalı KorfuY'l ltur. Bazılan aım114«ır. Vtı ekBf'mt. ~l!'. 
lsgal etmişle?"Clir. Ma.ki• .. li bir pi • 'Jlrndl. Avusturyalılan, Çekleri, Po\.ı ---~~---
yafe taburu f>l'e-vıczeyj Jıgal cbzı4- )'ahlan w blrço'lt bafb 4llilEi alıla.-ı 
~r. tabakkltı!I &ltma a.\aaltla me§Cd41Dr'. Almanya 

Mü lemleke 
Si.ra.ııikte Tobruk cephesln • lngıtiz lnuıaratorlulu ve Amer1ka 

düşman tanıtlar vıe .piyade kuwet- Bırıeır.c 41M'le'tler1 lllllleil1'91. urava _ 
leriyle bir ker.re daha tamıza te- ~'l'l'l'ldıa w ._..... ~
.,awls .e•"!llif JSP ode zaylktla geri 200 ml;yon kadar nUtuaa maliktir. 
pÜ'Kilrtülmliştür. Bmtlv, h1ç ~ısla 'Jlleydan okuya_ naza,eti 

ilıdas ediyor 
ltalyaıı ve Alınan bombardıman mıyac~ '*' tar9ilıl Ok1U•lar bl. -

tayyarelP.rind~ıı müreklı::ep teşe"k- klm!ye~ maltıt brıl1mUJ'Ol1RI' ve~ 
kl1ller Tobnik civarında. dimnaı. \mtdA uva.larda. 'kat! !aAltim~ Uı.. 
bat:nryalarma, :makineli vı:ı..~ltine ~altb'rtlf'. Bım1v, • bl:JQk eervet _ 
ve kamplı:nnıı t.'l'll!'4Z "'L~şler~ feN u .eıı yüksek teknik !mkanlaro. lkrlin, '28 (~.A.) - Yarı ns-

'Şarkl AYrlkada dllsmann•. 't~i mMiUlrler ve bUtlln <'IUny:-!lm reri mi 1Llr hyrU\Jttan blfldirill,-.oır~ 
ve krta.lanrruzm k1ı.lıramanoe m - kal< ,. 1'..uım1 13Ul-so.11nil<'ll ~aha ta-zltı ı Alnıan lllyaı!i !1111hffl.l'l'nn~, "1r
ka1"emeq devam et~tıekt:?<!ir. De~ ~ gedk imal etmektedirler. 'Bınl.11.T. )ıtır 1 Alnıan .~Ust~mleke nezarctinia a.. 
sle tahlqe ecaJ~tir. ~et cıavuınııı a..valttar aıtrnda ~ _ ı das edilip edllmiyıeoe~ dd" ca

neanı•">llle8lne v~ dll.nya trı-.'k!:ilerlnm -zetelerin 1'0!'Ciıik\m •al~ "'e.et,, 
4lktat&ıer tara!U'dı.n yolu!ıdan oev- 't~bı -verı1mlş "!f'J f" tdiet; ltayde-
rilıszmeaine azmetmtı btılumJYar\aT'. dilmiştir ki. A"'91alya ldt 'bir '"*it 281 Amertka ....... . ..... 

f'B08 tarafı 1 incid~) 
mal g .ııren vapurlarm mctad olarak 
tutbHtla-n deniz ,otunda den'lYO ce -
zlymtar. Bu gemftera illi~ barı> ge_ 
mllerl de Ullhak ıeteotılrtlr. QIS1'Ç8ln 
r '1~ gn,ı, bu Ameıtbe .gemileri, 
~ mmtakul laarlıclllae1d ..ıwla 
ımıh:ıl'ip:"fl!"e alt denlultılarm ~ 

harp gemDertıda mevcdJ't'Uniflll ıtril 
tftn nem~ket &e)t ...,_,,.,t.t :tatıeraar 
edeceklerdir. 

ll!tllllf ... 'Hail 
teyld 1111 .. tı 

abtem2ete ıemelleriDcleJl \•aı;: ceç.. 
... Jeür. 

Pazar gtt~. Bdtmlta 1lmrtn& 
yapılan bir taar.nızl "kolit uçu. 
şunda, ~"'81 W"9:1111M: '8lmaR1J) 
tayy:ıreleı; ~ mevılilerini ve 
bir iaşe trenini nlitralyöz ateşi. 
ne~. 

:Bu h~ittlm ta~ 
zln bEpi salimen pri ~ 
tür. 

• 
Si 

Berne, 28 (A. A.) - Ofi: 
Oggi ad•tla:ki ttaıyaa mecmua• 

~ bcynelmiıel ai)'ul ~li ve 
biJbes1111 Bir~ .Amedb devret. 
leli .ile SoVJ>etl er 'BirlJillllıı 'battı 
l:.a:üeUeriDI t.alı'JJI .etmiık maırı..,. 
Cine neşrettiil btr mtita.,tdt ~ 
yet Ruısyamn Alniaııl"o \le lıwı • 
'hudut 01ım mm't&hla.rda tll'taltmı 
tei!b~er 'alın~ tı&nıb!ız- 11mm. 
lftt h11.rbe 1ilh1ltt~ .ıenro& • 
ğini fakııt ~ ~ ..ı,._.. 
ba~IWU olum. p~ yeni 
illtillfit.'t ~ _... .... 
11ey 10lımtdı~"!llıtl ltl'll1qf381Ma w • 
llmt\ıftmu ~ ...... ~. 

ktibU eaı1wıeu.r. 

ltab-u atJCM ı• l8'lı:ft aft 
.tmekt:ealr. 

İll&ib .. ~ -.n Jıaden 8e 
Savyetler Birl.lğiıWı Moekova Wl .. 
yilk elçiat Mr lakJ' 'araamda sık sık 
vukubulan rnüllltatlara fazla bir 
ehe~ aır.-eaelt Mle 24 
ma,.tta Türkiye ile Sovyetler Bi.P-
llri '9tumda ~ ..... Titrltl-
ve-aa ~lndW bir .... "f ıı... 

lıibde .SOvyet JA.,um bı~ 
ıa a'lv :tebf ... e .mDt.edUr bu.. 
luau .beyamıuaeeia "l'U~eyıl 
barpy olıaı4a teecl eclew blr e9er 
oldllfmaa ~ yoktuı-., • 

~ 5 Niwı w.u 8"yet .. 
~&· ...... '"e.dellll ııa.
.. pattm * ..,....... 't illet. 
..... c.r• ...... "~ .. 
lerin Al:rıan ııtalaıw B-Mta 
.. eledlll tHKltie ~ 
okhılw liatatıat Mı lr. K•. 
- )'UJlma ~ ·.eıılrlkw 
.SO.,-ethde .. ıllea ...aı .._ .. 
yülleıtntııa .._e llMlll l!Wldıw ...,..*-..... 
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'[ Nlf8Dluaaıar 1 Tecessüsler: 

ilk hava bombardımanı 
ne zaman yapıldı? 

yorum. 
- o halde geceye kadar oda. 

mr size bırüaynn. Saınall Ustün 
de yatmaktan çekinmezseniz ol· 
dukca rahat edersiniz. sanıyo. 

Rcloğlunda nJpDJananlar: Mllstah. 

1 

dem Hıwı.n M. Teker ile AY§e Mllr. 

vct E1'7Jk, Kıunmpa§a Çatmamcscldde 
oturan mllhcndls muavlni res.srun Ah. 

met &nJık Er ile Ni:babat Sap, Ş J. 
il BUyllkderc caddeslnde muamele 

memuru S!ı,bBhiltUn Engin.er ile Eni~ 
ııe Bumir, Taksim Ka%al1C1 yoku§unda 

oturan subay 0(-vdet Ozanalp De AYOO 
Hediye Nııyrnon, EmlAk Bankaınnda 

meurcr Ahmet F112:1I Tavmnn Ilı? Fat. 
mıı Mevhibe BUyllldnanç. Muhastp 

~· T<""'.w.ın"" ederim, Lifu. Bu Jbrahlm Kıısım ile Fikriye Tümen, 
teklıfia~reddctmiyeceğim. ~arp TaK.t!m Mekklı.ı-eci sokakla oturan e. 
lr olmıyan bir kad~m ~ . ıca- mckll J.Iuatafa Nuri Erginer ile Neci. 
hında egoistlik edebilcceğlnı an. be Rczen Ekemen, Şifll Abldei HUrri. 
hyacaksrnız. . yet Rl.ino apartman yarbay Mehmet 
Gülüştük Peıihana adresi.mı Muhtar Erdenen ııe Ayte Saniye Er. 

verdim. Sokağın bulunduğ_u ta. ımı. Tranıv&Y biletçi.si Hıwuı Yiğit 
rafı da bir kiğrt ü7.erine çızerek ııo Monınur Kalan, Makinl.lt Hıuıan 
tarif ettim. Ayrıldık. şnvur flc HOsniyc Tekkalmtf, Artist 

Koşa koşa eve geldi~ .. Saat AbdOlMkhılmıt caddeslııde oturan 
yarımı geçmi.5ti. Sezalonlcrı ~of- wdat Ka.raakça ilt.ı aynr yerde artist 
ra başında buldum. Sczar b,rnz Ho..lld" I'~kın. MUtcahhlt SalAhattln 

somurtkandı .Eh an da kocaflıy. Berkycr ııotıce Saadet Tem~ D. 
le hic; kom.ışmuyordu. Aralarının l". Yollnnnda. yağcı Ahmet Ekici tıe 
pek iyi olmadığını anladım. 7,,.'l. Enıtne, Komı.ııyoncu .Ahmet Nigür ne 
ten Sezar taskalanna karşı ne şovkJye Tolga, Ş1şll Bozkurt Şahin 
'.adar gül~ yü7JÜ, sohbeti ta~lı sokakta otumn I~ Bankasmda memur 
bir adamsa karrsma ka:-ı,ı 0 nıs.. Kas'.aMonuıu OrMn Suat Ergcngil 
bette Eert. kaba ve huysuz d~"-ranıyor. Aralarında esaslı geçım ııe 1§ Bankasında mi!mur HerQs özer, 
Si?Jikler '"al'. Rodm. koca~ınıal Takstın A. Hamit caddesinde oturan 
hic bir iş '-'apmamasmdnn. yal- maliye rnOfcttışt HOrrenı Kubııt ne 

J dol Nerırrııuı Ergüden, Fen memuru Nu. 
nız kaprisleri peşinde aşmn. reddin Tunçmcn i!c Mefharet Ergön, 
t'lJndan. kend'sini ve cıocul<!ar~nı 
ihmal ctme,sinden şikfıvetçı. Er. Konıi:JYOncu Kemal Necati Tnrlan ıı.c 
ke:te gelince. 

0 
kansmdan ~k: Elpid:ı. Stcmatoğlu, Kıl mıpqa Çcşmo 

mrŞ. Onun uğrunda hayaıt.ennı sokakta. oturnn Ziraat mu_ııe-ndls1 Sad. 
ve projelerini feda etmek ıst.c. rettin ?m~r ile lıılllfioo Kut. Beyoğlu 
mivor. Tomtom wkakla oturan Şehir Tlyat. 

'Sonra kadının coculdarma o-

1 

ıosu art1stlcrlnden ı.ı. MUmtaz Ener 

lan sevJsini bildiği için. ~nun ue Fatma Nctnhat Taksim Ayaapaıa 
n ıl olsa çalışmak mecburıve. dıı oturan yatnıdı ,,.agonıar acentclm' 
tinde olduğunu anlıy!>r. Fakat j mtıdlirH Kan .i Soysal ile Naime De. 
Elyan severek vardıgı kocasına nlzrcnk, Y!lksek .MUbendJ.a HwmU O.s
karşı eskisi kadar fedakar de. man Ecıhad ile Rebcka sraııge. 
ğil sık sık ona kafa tutuyor .. 

Polislere çay ziyafeti 
iste ~ezarm da gücüne gıdc:~ 

bu nokta. Karı mm yanm~_a es~ı 
prestijinin kalmııdı~'lnı gomıck. 
onu sinirlendiriyor. TUrk'lyc Hayvanıan Koruma Cemi. 

o gün. öğle yemeğinden sonra yeti nıerkczlnde pol.s mektebi talebe. 
odamda Perihanı beklerken. hem ıerine cuınnrtesl gUnU öğleden sonm 
gUlUnçlU, hem de acıklı bir 8!1h- blr çay .zıynteti tertip edilmll. ,,e nl. 
neye şahit oldum: Sezalorıler hayetinde de bazunına cemiyetin 
hakkında verdiğim bu maluma· hastanesi vesair tertibatı gezdlrllcrck 

tm büyük bir krsmmI da 0 sa. kendilerine 1cap eden izahat vcrlb~-
yede edirıdini : Ur (Devamı ımr> · 

HİE' 
Tiyatroya. girerken. istemiyc. -

rek bir baya çarptmı· Adam, pür 
. ·· - u benden tarafa 

hıddet, yüZUI1 • ··rür gör • 
çevirdi. Faka.t beni go .. · 
mez ~ ibir tebesSum bclır-
di. Ve haYkı~~: dedi Burada 

- Sen mısın... · 
ne anYOr&UU? . 

Dostum VenlCje, böylece soy-
lediği sözlerin ;miı.nas~z ~lduğu -
nun farkında bite değıldl; 

Bir in..~m ne için .tıyatro~ 
girdiği bilinmiyecek bır !jeY de 

ğildi. . .. ~e gel • 
_ Yeni piyesı görl!1 c 

dim, diye cevap ve~ı.n:ı· 
Bu esnada Verne3enuı ~nız 

olmadığım antadım~~b.sıı:en 
biraz ötede gayet ~u-:· ır a -
dın duruyordu. Ve ac;ılan nı~ -
toaundan gUze1 bir dekolte gozc 

çarpıyordu. ad' cep • 
vcnıeje müteın ıye.n 

!erini kar;.c:tırarak nW!'arah kol· 
tuklarm kuponunu arıyordu. b. 

Beşinci defa ol anık altı ce ı 
A .... 01va ara§i:n'dıktan 

baştan ~·· 
sonra· ... _ '-d" 

- Gel de sana. karmU lal\ ım 
edeyım, dedi. 

Güzel kadına yaklaştık. 
_ Kanın.. Eski arkadaşım 

Trefoi... . b kadm otomatik 
Nezaket ıca ı. .. ettikten 

bir suret""e teefbeSSUprerini karış.. 
sonra altncı d a ;e .• 
t1ran Vernejeye soylendı · ? 

- Ne arıyol'DUll canmı • 
- Kuponu a.n~~den çı_ .. 
- Ara.Jll&.. ben ak içın 

kark<-n, bilhassa aranı&.m 
lba.na venniştın. 

- Doğru· . üzerek 
Ve karısını .scvgı ıle s 

) avaş sesle: . ..,_. de· 
_ Saadet beni şa.ştrı.•J~-· 

di. 'ktc sonra. 
Kontrolden gec;ti ~ • 

vestiyere geldik. Verne:ıe. ~rk 
desüsünil uzattı. Ka~ı da. i 
nıanıosunu çıkarmak Uzereyd · 

Yerlerimize oturduk. Antrak· 
ta, Verneje beni. sal?nda ~ld?· 
Eski arkadaşile btr cı~ 1~.u
melc. ~ ka,rıSIDdan musaaae ıs. 
temışt1. . .b. . . L.. 

- vestiyerde bın ınnıze llTdo -

arak gülüşmeni.r.den balayı se· 
~ahatinden henüz dönmüş ?ldu· 
ğunuzu ~yorum, .dedim. 

_ Evet azizim, biz bir. ay<'.W1-
beri evliy~r.. Balayı sey~a~, • 
den geliyoruz.. Ve evlenel~rı ık 
defa olarak tiyatro~ ~ıyoruz. 

Ese.Sen evıenmemıze bır vesti· 
ver biki.yesi vesile oldu. 
. -Anlat. . 

_ Peki. Altı ay evvel gene lbır 
gE'CC bu tiyatrod~ idik. Bu g~~ 
ki gıbi gene vestıy~ pardesu 

.. veriyordum. Bir kadın da 
~:rımın yaptığı gibi l~ks -~~ 
tosunu vestiyerin tezgahı uzen-
ne bıraknıalt urereydi. 

_Madam, mösyö _ile beraber 
mi? diye vestiyerdeki adam sor· 

du: J{adın sinirli !bir ta.vırla. derhal 
cevap verdi: 
_Hayır!.. Hayırı .. 
vestiyerin makSadı gayet ba-

"tti Pek tabii olarak bizi bcra
~ ~nnetınişti. Ve böylece par
dcsü ile nıMtoyu bir numara 
tahtında 2.sa.caktı. Fakat, kadı -
nın sanki benimle berabc: ~lma· 
21 tenezzül etn1iyonnUŞ .g~bı a_:a
~ bir tarzda. cevtıP verışı dog -
~su beni pek <:.Ok mUt~ir etti. 
Dostum! .. Kadında akıl ve ?.aya· 
linden geçnıiyecek kad&! guzel .• 
di. Bir an içinde ~ynı~e bır 
şi ı.şeK ~aktığını hıssettım. . 
Kadın yerine oturdu. Dcnım 

bulundu~ sıradan ı>«:k uzakta 
değildi. tkide birde bu ıdeal pro
fili süzerek düşünüyordum: 

Vestiyerdeki adamın saf lbir 
düşünce ite bizi beraber fa.rzel -
tiğinden dolayı neden ::ıcu~ ~ 
soğuk bir tarzda cevap vcrmı ti. 
Yoksa .. "Hiç ben bôylc bir ~una:ıc 
·ı '---""'r tiyatroya. gehr mı-
ı e vt:ro.U<J • • şti" ., 

Umumiyetle ilk hava bom. 
bardımanlarının, tayyareler bir 
harp silahı olarak kullanılmıya 
başladıktan sonra yapılmıs ol. 
duğu zannedilmektedir. Yani 
Balkan harbinden sonra. Fakat 
henüz ta.yrareler ve zeplinler 
meydana çıkmadan evvel bir ha. 
va bombardımanı kaydedilıni§ 
olduğunu Avrupa tarihinden öğ_ 
renmckteyiz. Uk hava bam.bar· 
dımanm.a maruz kalan şehir, l. 
talyanın Venedik şehridir ve 
bombardımam Avusturyalılar 
yapmışlardır. 

1849 d.-ı Avusturyalılar, evvel. 
ce ellerinde bulundurdukları Ve. 
ncdiği. tekrar zaptebniye teşeb. 
b'.is ettiler ve karadan ve deniz· 
den şehri muhasara ettiler. Ve. 
nedik karadan ve deniuien bom. 
bardrman edildiöi halde bir türlü 
netice almak kabil olmuyordu. 
Awsturyalılar, kara ordusunun 
bataryalanndan atılan mermile. 
rin şehre kadar varmadıklarını 
görmüşlerdi. Bu haber Viyana· 
ya ;;eldiği zaman Franz Ukat. 
yus adında bir topçu teğmenini 
bir dü~nce aldı. Bir bari. 
tanın w..crinde tetkikat yaparak 
buna bir çare aramıya başladı. 
Sonra birdenbire ellerini uğuştu. 
rarak yerinden kalktı. Aklına 
dahiyane bir fikir gelmişti. Dü. 
şündiığü Emydu: İnce, fakat yır
tılmıyan kağıtlarla yuvarlak ba. 
lonlar y.ıptıracak, bunları sıcak 
hava ile şişirt.tikten ve uçlarına 
da birer bombe. bağladıktan ve 
bombaların da ucu.ı"la birer ayar. 
lı fitil ra..ntettikten sonra düşman 
arazisi r v.erine bırakacaktı. 

Bu fikrlr.i derhal mevkii tat. 
b=ke koyuldu. n.k tecriiıbeler V.i. 
yana civarında düz ve hali bir 
arazide yapıldı. Bir düzine ba· 
lon havaya uçuruldu. Balonların 
ucuna fitilli bombalardan maa. 
da, iç1Ql'indeki sıcak havayı ida.. 
me etmek için de küçi!k birer 
gaz ocağı konmuştu. Teker teker 

havnlanmı) a başhyan balonlar, 
ovanm üstüne dağıldılar. On. on 
beş dakika sonrn yanan fıtillerin 
bittiği ve birer kızıl alev neşre. 
derek bombaların şiddetle patla.. 
dığı görüldü. 

Tecrübe muvaffak olmuş dc
mcl."tı. Bomba parçaları v1z. 
lıyarak dağılıyor ve hali araziye 
saplanıyoriardı. 

Avusturya başkuman -ınlırrı 
derhal hummalı bir f::n.!iyetle 
balonlu bombalar imaline baRla. 
dı. Bu tip birkaç yüz bomba ha. 
zırlandıktan sonra. teğmen Franz 
bunları, Vencdiği muhasara. eL 
miş olan orduya. teslim etmiyc 
memur edildi. 
İlk bomba atı~lanndan bir fay 

da hasıl olmadı. Rüzgar, A· 
vustur} alı teğmenin bulunduğu 
yerden Venediğc doğru esnedi. 
ği içın bombalar başka ta.raflar. 
da patlamıştı. Bunun ii7.erine ba .. 
!onların, Venediği muhasara. c. 
den ganilerden birine naklcdi
mcsi düşünüldü. 
Bombalı balonlar şişirilip içer. 

!erine gaz ocakları konduktan 
sonra uçları koyuverildi. Fakat 
balonların altısı az z.amanda de. 
nize düştüler. Bu muvaffa.klyeL 
.sizlik genç subayı ümitsizliğe 
düşürmedi ve birkaç gün sonra 
tekrar hava bombardımanını tcc 
rübe etmek istedi. 
:29 Temmuz 1849 da 

Bu esnada. A vustu ryalıtarın 
kara ordusu Venedik civarında.. 
ki Margcra kalesini ele gcçir
misler ve hri isabetli ve tesir. 
li blr şc.Jcilde 'lnmbardımana ba.s. 
la.mı-.lardı. 29 Temmuz gecesi. 
Avusturyalıların Volkan harp 
gemisinde bulunan topçu teğmc. 
ni Franz, rüzg8.rlarm ü;tikame. 
tini katiyetle tesbit ve tayin et· 
tikten sonra. bir düzine balonu 
koyuverdi. 

Balonlar bir anda yükselerek 
az zamanda Vcnedik semasını 
kapladılar. 

Gemide soluğunu kesmiş, iı.de. 
ta nefes almadan neticeyi bekli. 
yordu.: Nih~)ct bütün gemiler. 
den bır sevınç avazesi i-sitild1 
Dürbinte.rle balonlnnn ucu!JUD~ 
ta.kip eden subaylar ba!Ônlann 
bi!:1l>iri :ırdıtl(.'a. p:ıtladığmı gör. 
mlL5lcrdi. hıfilfıkleri ta.kip eden. 
ler . bunların düştükleri yerleri 
katıltetlc tayin edememekle be 
raber Vendik parkına, I.Jdo'ya: 
\'C San Mnrko meydan~ düştük 
leıim ta.~ııin c.ttiler. 
Bombaların yaptığı tahribat _ 

tan ziyade halk üzerinde tevlit 
ettiği ko ku ve dehşetin tesiri 
fazla olmW}tur. 
Aynı bombardınınn denemesi 

4 Ağustos 1849 da tekrar edildi' 
Fakat bu sefer randıman o ka~ 
dar az oldu ki bombardımanı L 
dare eden topçu teğmeni bu sev
dadan ~miye ve ne.tice hak. 
kında rapor vermek için Viyana. 
ya dönmiye karar verdi. 

Bu bombardıman harbin cc.. 
reyarunda hiç bir değişiklik bu. 
sule getirmemiş olmakla beraber 
o sıralarda Venedikte salgın ha
linde bulunan kolera vakalan ve 
karadan ve dcniden yapılan bom 
bardnnan ve piyade tnarnı.::ları 
sayesinde şehir 23 Ağustosta A. 
vustury3lılann eline geçtL 

H~ şeye rağmen topçu teğ. 
menı olan Franz Ukatyus bir ha. 
va bombradrmaruna ilk teşebbüs 
eden topçu sıibayı olmak şerefı. 
ni ka.za.nnuş ve bava bombardı
manlannm bugUnkü gibi şiddet. 
li ve öldürücü bir taarruz sillhı 
olabileceği kimsenin aklına gel. 
mediği zamanlarda ismini tarih 
kaydettirebilmiştir. 

M. E. 

Erkek meslek 
öğretmen okuluna 

Aşk ve vestiyer Sanat mektepleri 
mczunlan müsabaka 

ile alınacak 
tında dolaştım. Lakin beni nef -
retle süroüğünü farketmekte 
gecikmedim. Tiya.trodan çıkar· 
ken kendisini ta.klibe te§ebbüs et
tim. Fakat tam yanına yaklaşa • 
cağım sırada bir taksiye atlıya· 
rak uzaklaştı. 

Allalıtan olacak tiyatronun 
müdüriyetinde tanıdığım insan
lar vardı. Umumi sekreterden 37 
nwnaralı koltuğun o gece möSyö 
Sakornen Biyboş isminde ya~lı 
bir gazeteciye ait olduğunu öl • 
rendim. lhtiyar gareteci, Danyel 
Döfus sokağında 86 nı:maralı 
hanede oturuyordu. Fakat, bu 
malfımat benim için kafi değildi. 
Asıl mesele kadının kim oldu • 
ğunu anlamnktı, belki de bu gü· 
zel kadın meşhur bir muharri -
rin, sekkreterlerinden biriydi. Ne 
yapmalıydım? Saf bir kurnazlı. 
ğı tatbik etmek arzusunclaydnn. 
37 numaralı koltuğun önünde 
buld~ kenarları kıymetli 
dantenelerle işlenmiş minimini 
bir kadın mendilini sözde sahi -
bine verecektim. Trl>ii seçtiğim 
mendil öyle alelade bir §CY de -
trildi. Çünkü kadına iyiden iyi· 
ye fi.şık olmuştum. 

MOO,.ö Sakömün Beyboşlln 
evine giderek kendisini gö~:k 
istediğimi söyledim. Muhaınrın 
hasta olduğunu, yeğeni ile görü, 
şebileceğimi söyledi~~· lyi ~i": 

ten ziyadesile memnun olmuş -
tum. Ve daha doğrusu cesaretim Erkek meslek öğretmen oku. 
artmıştı. ı ok 1 Madam. dedim; bugünkü bu • una sanat ru !arının 1940 - 41 
luş.mamız bir bahancue müstenit ders yılı ~ezu~lan arasında ya. 

J pılacak hır mü.sa.baka imtihanı 
olmasına rağmen alô.ka.nızı cel • neticesinde muvaffak olanlardan 
bcttiğinıe eminim. Yalnız, unut - tesviyeci, demirci, marangoz ve 
mayınız ki, o gece, tiyatroda vcs elektrik ·1ubelerine talebe> alına. 
Uyere vermiş oldufunuz haka • ca.ktır. 
retamiz cevap hayret nazarla.n- MUs b mı çekmekten hali kalmadıgıv nı a aka untiham 1 temmuz 1941 tarihinde Ankara eı kek 
bu~n söyleme~ mecburiyetin • meslek öğretmen okulunda bac: 
~eyım. F~t s~~ kaI_"ŞI duy~u • lıyacakbr. · 
~ gavrı r.knl:>ı!ı tarıf sevgı v ve l MUsabaka imtihanı sanat o 
samı!1ı!yc~ a~i bı~ surette dogan kullarında okunan matematik. 
bu kınımı a} nı su~tle ortadan mekanik, mukavemet, malzeım 
k~~~rdı .. v: ştm?ı ha) atta .. en meslek teknolojisi, umumi tek
buY_Uk dılegim ~ır ak.ııam. ~ızın· nolojı, mesleki resim derslerind 
le h}atroya gıtmek. vcstıyer: 1 ve runeli mesa"ıden ıl __ , ..... 
'""1 d .. .. ·1 be be . ?'' yap a~wr 
:' a am. ~osyo 1 e ra~· ~mı·· 1 \lüsabakaya istirak edecek 

~ı~e ~rdugu za~an . ızın d~- namzetler oğretmenler kurulu 
~.vet.. den;:nızdır. lştc ~ncak ' t.lı.TI'.fmdan seçilee<.>ktir. Namzet. 

böyle ödecebıhriz. Daha dognısu lnn"n ıntı'lıabmda b 'lh ·ı · 
b 

" t" be · · .. · ... ı assa ı erı. 
~ . evve ~·~ neşemı. umı· de iyi bır öğretmen olabilmesı 

dımı ve sandetm:ı artıracaktır için zeki i'l:l ahHlMı ı k Kad ·· ı ek a· • J • , ça tş an ve 
ın g-u er ~ cevap v~ 1: nsabı mutevazın olmasına ehem. 

-. Hnyrc~ cd~roru!!1 dogrusu. ı miyct verilecektir. 
V~ıycre bır evet demekle ı Mılti müdafaa vekaleti için 
bU~n ~u sa rdıklarmız ol3:('nk n~TJtı:ın tesviyeciler namzet gös.. 
m~: .. Hıç o~m.~ ba,:ıa bu-az tcrilmiyecek!crdir. 
musaa~e .~ınız de n!~·ıh ~~mu- Namzet olarak seçilerek t.a.Je. 
runun ~mun~e ~e bu cvetv 1 tek belerin ısimleriyle birl:kte 1940 
rar ettirmc~c layık oldugunuzu • 1941 ders yılı mC'zwuyet imti. 
talıkık ed7~m. Yarın gene lbu hanmda her dersten kazandık. 
saatte gclın_ız.. konuşuruz.. . tarı notlar vekilliğe gönderile. 

O gece, tıyatronun vC3tıyeı ın. cek. namzet listesinde gösterile. 
de yanımda bulunan kooın karım cektir 
oldu. lft;e ~a ~~l:lttı~rmı ~bi bu Tanh • Coğrafya. Yurt bilgisi 
a.kşrun d~ ılk de ~ olarak tı.vat - Cımnastik. Mesleki sıhhat gibi 
roya gelıyoruz. 'e 'Pt?~ ~bıi o derslerden ikmale kalan talebe. 
lnrak altı ~y e~elki 2.lbt b~. ~ )C"r de diğer şartlan haiz iselct 
~e de vestıy~:. 'M~~· mosyo namzet gösterilcbiloocklerdir. 
•le beraber mı? ' ded•gı vakıt du"W 
muş olduğumuz heyecanı tah • 
min etmekte gtiçlük çekmiyeoe· 
ğindcn eminim. J?neviyev, bu 
sefer mWlis bir sesle: "Evet! 
Ev~t..'' dedi. Ve bunu sen de işit
tin. 

Çeviren: 
GEV.AT TEVFiK ENSON 

:SNdllilllW ____ ............. •••-: 

Nişan 

VeStiyerdeki adanı: bel' 
_ Madamla mösyö her&: 

midirler? .. diye sordu. k 
ı 1llttıat~r1'atay 17 ya.mda Bu suali işitir işitm~ kagüln. ~ 
~ ltallııer <iır. Allkaro Haıke. ca bakıştılar; ve hafifçe 

~tı r. l<:ernııe ve c;ol< rıtlt. t!l ~r. b. le· 
lıııtı~ 11; ııserıerın b!rtnı Re.. Güzel ka.dm. munis . tr seB v.ıı. 

y"m?" demek mi ıstemı · . 
BUtün bunları d~il.k~ ~Z: 

zetinef simln rencide edıldığını 
anlamıyor değildin~.. . Fakat ben 
de kara.rmıı venntPi:ım: Her ne 
bahasına olursa olsun bu ı-a~ı -
.ın kim oldu.:,~nu öf.:enecekttm. 

Iedost•ım! Muhamnn yegenı 
meğerse aradığım kadın değil 
miymiş? .. B\!yük bir bey~ 
içiO..:e kıvranıyordum. Kalbımın 
kadınına niçin geldiğimi kısaca 
anlattıktan sonra bir gün evveli· 
si lbüyilk bir mağazadan satın 
aldığını lllks mendili takdim et· 
tim. Tabii mendil kendisine ait 
değildi. Bununla ber:ıhcr bUyiık 
bir nezaketle teşekkür ettikten 
sonra bana yer göster<li ve ko • 
nuşınağa. ~ladık. Bu güzel 
kadını kendime bağiayabilmek 
için butün kabiliyetimi ele ala -
nı.k mUcadeleye giriştim. Bir ~
rahk kadın, muharririn romatız 
madan muztarip olduğunu, ve 
gazetelerde ya'Pacağı ?1'3mat~ 
bitiği için maltlmat edinmek ü. 
1.ere kendieini tiyatroya gönder
diğini söyledi. Bir sırasını bula
rak dul olduğunu söylemeği de 
ihmal etmedi. rralbii bu vaziyet. 

! . 
1 Y ann, bu sütunda ! 
: . 
1 i 
iBaianmaz lrapaaai 
i i . . .__.....-..................... -.... ··-··· 

Knrs nlt:buSU merhum General 
MubltUn Akyllz'On hafide ı ve Baş. 
vckn.ı t Matbuat Umum MOdUrlllğU 

Evrn ' ve MunmelM Mildllril Bcdr 
AkyU ... -Un kızı Baynn TUrkA.n Aky(lz'lı> 
1nhi.sarlar Umum MUdtlrlUğU n..1lfet. 
Uş m.uıvınıcrtndcn Erzlncnn mebusu 
Aziz Samih llterln oğlu MUfit Aziı 
Sav;ıih İllerin nl.ş:ln rastmesi dllD An. 
karada Gar lokantaamda her Ud alle_ 
nln vakm dosUan ve gtl.zlde daveW. 
lerl ~rasmda yapılmışhr. 

1kl gend tebrik eder, ıc.w * P. 

engin ııandctlCT dil"rlz. 

lferetıendlrml§ler • - Evet! Evet! diye CC p Antrakta mütemadıyen et.TR w 

ı verdi. 
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Gayri Menkul Sa11ş ilanı 
Beycğlu sulh mahkemeleri başkatipliğinden : 

...c ............................................. ... 
T rkiye umburiyetı 

Kocaeli mıntakasında tütün 
mahsulünün yansı satıldı 
Son yağan yağmurlar ekinlere 

çok fayda verdi 

Eohor oğlu !sak Kol1cn ile ö!U Dlmusten ve Alcksandırıı. varisleri So. 
i'iya, S~Krat, 'l'ana~, Urc11ti va Da.-ıaiyanın ve Tıuınş :Vnndoro ile Odcslya. 
mn mirnsc:sr Kılyoc!an rnctrük olmakla. hazinenin §3.yillll vo mU§terckcn 
mutruıarı'lfı bulundukları Galat.nd::ı Ycnica.nıi mahallesinin :Mahmudiye vo 
Yenicami olmklar.nda 1unel b.<:pısı kal'§Ismd:ı kliln yeni 5, 4 ve 4/1 No. 
ve hat n 5 No. tnJla murakknru elektrik ve tcrkos suyu tcs!satını havi !ev. 
knnl ikl odalı liç kattan ibaret l:aricen ktı.rglr d:ıhUcn ahş:ıp cephesi be§ 
buçuk ve tlerinılğı lıç b.:çuk metre olan tamıınu 8725 sekiz bin yedi yUz ylr. 
mi bı'ş :.ıra luymeU muhammeneslndo bir m:ı.ğaza şuyuun izalesi zımnm. 
da ocı.t ortırmaya. kon:ılmu§tu:. Birinci a<;ı•t artırması 20/5/941 tarihine 
tes:ıdilt t.ct>n salı gUnU r·aat 14,30 cı:u: 16,30 ıı. kad:ır Beyoğlu Sulh Mahkc. 
mclerl kalem od~ıncJa ""c b:ışkıı.tlp nczıli.ojc yaprlac:ıktrr. Artırma. bedeli 
muhammen itıymetln y•ızde yctm:ı, b<:'§inl bı:lmndığı takdirde müzayede 
on {:Un tunılit edil~rek ikinci 9.C!k ı:rtırması Z0/5/9!ll tarihine mllsadlf cu. 
ma gUnll .saat H,Sı:; d9.n Jfl,30 n l'a<lar icra edilerek en çok nrtırnna knU 
oıarok ılıa'e edllecckUr. B!rlkmi;ı ve ihale !.arlhlne knd3r birikecek bina vo 
belediyil v .... r~llcrlylo evkaf icarcs! ve dcllft.1iyc rUsumu ile 20 senelik tnvlz 
bedeli V" ihale pulu, tapu harçlın mUşteriy alt olacaktır. Artırmaya işti. 
rak edccc'c lmns::lerin ıuyri mcnknlUn kıymeti muha.mmcnesinin yüzdcı ycı_ 
dl buçu~ n!Rbct!m.e pey akçesl veya. milli bir b:ınknnm bu nlsbctte temL 
nat mektubun:ı ,-"rmelerl ıınrttır. Artımın hc<lclinin kendisine ihale olun.ı.n 
tnraf'mdan lhalc günUndcn ilib!U'C:n verilecek mlihlet içinde mahkeme lmsn.. 
smn ödc:ımcsl mecuuridir Ödenmediği takdirde ihale feshedilerek kendisin. 
elen evvel en .rilksc.k teklifte ou:unan kimse nrzetm!ş olduğu bedelle aınıa. 
ğıı ran olursa ona ihale cdllcccl: ve ona rnzı olın:ız vcyı:ı. bulunnınzs:ı. he. 
men yedi gUn müJdetle artırmaya eıknnlacnktrr. Yapılac:ık llAn nlükadıır_ 
ıara tcı.ıl!g edilıniyccektlr. MUuycdc sonuna ı en {;Ok artırana ihale edllccclt 
vo Jıcr tk~ halde bırlnci Shalo edilen kimse !ki lhnle ıırnsmtl:ıki farktan \'O 

1.arardıı:ı mcı.11\ tutulacaktır. ltınlo farkı ve geçen gUnlerin yUzclo beş faizi 
ayrıca bükme h!ıcet kalmaksızın tahsil olun!lcaktır. İpotek sahlbl nlncaklr. 
!arla diğer aUı.l!ada:Jarm ve Tm134 Yandorodnn 1200 lira nlo.cıığından dolayı 
ipotekle clıı.caklı 1>1~,n ve ikamctgtı.lu meçhul bulunan Belçika ~baasmdan 

God Firanova veledi Jemnn gnyri menkul {!zerindeki haklarını hususiylo 
faiz v~ m:ısrnfa ve salrcyc dal• olan iddialarını cvrnlo mUsbitcıerlylc ilan 
t.nrlhlndcn ıtıbarcn on b\?Ş gUn !ç!ntlo satış memuru olnn mahkeme başkr~. 
Ublne bildirmeleri ı~zımdır. Aks! taltdirdc hrıklcın tnpu sicilleriyle sabit cıl. 
madıltcıı. ı; tı,; Dedelinl:ı ıınylCt.§masındnn hariç kalncakinrdır. Müzayedeye 
iştirak cdcl.i.lerin bütün ııcrniti kııbuı ctmlş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek 
s-ayrl menkule talip bulıınmuş t;,ldukla.rı addedilcl'i'k sonradan iUrnzları 

mesmu olmıyncıığındnn satış gl'.nilndcn cvvd gayri mcnkulU gezip görme_ 
lcrl ve fazla malQmnt almak ıstııyenlerin 940/27 ~o. Ue mahkeme başklltlp_ 
liğine mnracnat et:nclcri ''o nl~'.ltl:ırJardan ikametgl!Jılnrr meçhul bulunan. 
!ara ve Jstanlıuı DördeneO İcra Dairesinin 036/4151 No. lu doısynsile Dlmwı. 
tenden .ııncnkır oiup ikametgll.ltı ınt'çhul b11Junıuı EfUm İstefanidisc tebliğ 

Z iRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000,000 31ifk 

Şube ve Ajans adedi: 265. • 
Ziral ve ticari lıCT nevi banl~a muamcl~~ 

Para blrlkUrcnlere %8.800 Ura lkramlfe ~..,~ 

lzmit, (Hususi) - Şehrimiz 
inhisarlar başmüdürü Reşit 
Köprülü ttün satışları hakkında 
şu izahatı vermiştir: 

- Mmtakamrzda bu sene 6,5 
milyon kilo tütün vardır. Bu tü. 
tünler bilhassa İzmit. Hendek. 
Pamukova. Karamürsel, Adapa. 
zarı, Düzce ve Geyvede istihsal 
olunmaktadır. Şimdiye kadar 
mahsulün yarısı satılmıştır. ! -
dare tarafından satın alman tü. 
tünlere değeri ile fiyat verilmek. 
tcdir. Son günlerde yer sıkmtısı 
dolayısiyle tüccarlarımız müba. 
yaalarmı biraz gcvşcttilerse de 
yeniden istekli olarak almıya ba.5 
ladılar. Esasen idaremiz koy. 
duğu fiyatı hiç bir sebeple de
~i3tirmiyerek mübayaasma de. 
\"3rn edecektir. 
İdare, mıntakaınız dahilinde 

basma tütüoo çok ehemmiyet 
vermektedir. I<aru.mürselde is. 
tıhsal olunan basma tütünler ts. 
keçe ba3rna tütünlerinden fark. 
arzdır. Bu tütünlerin kilosuna 
150 kuruşa kadar fiyat verilmiş
tir." 

---<>-

lzmit belediye bütçesi 
172909 lira 

Şehrimiz belediye meclisi nL 
san ayı toplantısını bitirmiştir. 
Belediyenin 1941 yılı bütçesi 
172.909 lira olarak tesbit edil. 
miştir. 

Bu paranın 18 bin lirası rıh. 
tım inşaatına, 1500 lirası kaldı. 
rnn yapmıya, 28 bin lirası elek
trik masrafına. 4800 lirası istim. 
lak bedeline, 13500 lirası bek. 
diye borçlarına karşılık olarak, 
5500 lirası belediyeler bankası 
tesisine, 3621 lirası beden terbi. 
yesine yardım olarak, 200 lirası 

s p o r - - - ............ 
Dört tehir atletizm mü
sabakasında lstanbulu 

temsil edecek takım 
1stanbul A tlcfi::m Ajanlırjın. 

dan: 

fakirlere yarciım olarak ayrıl. 
mıştrr. B undan başka çocuk e
sirgeme kurumuna, spor kulüb. 
lerinc 200 er lira yardımlar da 
yapılmıştır. 

Yeni sene bütçesinde bı;lcdiye 
memur ve müstahdem üçlerine 
zam yapılmıştır. lzmit beledi. 
ye meclisi ve daimi belediye en. 
cümen azalan, belediyeden hiç 
bir ücret ve istihkak istemeden 
bu vazifeyi fahriyen ifa etmek. 
tedirler. Sanıyoruz ki, bu Tür
kiyedc münhasıran İzmit beledi. 
yesi tarafından tatbik edilen gü. 
zel bir usuldür. 

-<>-
Mahsul vaziyeti 

Yeni sene mahsul vaziyeti çok 
iyidir. Son rağan bol yağmurlar 
ekinler~ bereket vermiştir. Bu 
Gene vilayet mmtakasında mey. 
va da cok bol olacağa benzemek. 
tcdir. Meyva ağaçlan pıtırak 
g'ibi çağlalarla doludur. Çiftçile
rimiz yaz ekimi için de hazırlık 
yapmaktadır. 

Kandırada ve lzmit bölgesin. 
de keten ziraati de çok iyidir. 
'rütiin satışlan devam etmek. 
tedir. 

--0-

Maarif Müdürü 
etti 

terfi 

~ehrimizin çok faal ve kıy. 
metli maarif müdürü Bedrettin 
Ahıskalı, Maarif Vekaletince 
bir derece terfi ettirilmiştir. 

--0--

lzmit vali muavinliği 
Seyhan vilayeti idare heyeti 

ılzasından İsmail Vehbi Berkin 
vilayetimiz vali mua\•inliğine ta. 
yin edilmiştir. 

Yarın Kartalda pasif 
korunma denemesi var 

.Muhtelif knzalnrdn ynpılmnkta 
olnn pasif korunma tecrübelerinin 
sekizincisi yarın Kartal kazasında 
ynpılacıı.khr. Bcşiktn.<ı, Beyoğlu 
ve Kadıköy kazasında yapılacak 
tı:ıcriibc günleri bir kcıç glinc .ka· 
dar tayin edilcceıktfr. 

:-uakamına lmim olmıı.k llzerc ıJAn olunur. (36637) 

T. H. K. 
Ha va gedikli namzetlerine 

l5 _ lR )~.ı;mda olui> dıı mu:ı.y.-!nedc kaznnmış olan bava gedikli nam. 
zetıerfnın derh:ıl havacıl ık mUmcSEıilliğine müracnntııın. (3314) 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basaro 
Tabiler namına dizi!i işleri alır. ............................. 

" -
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DIKKA T: Besaplarmdald p:ın.111.1' tiit ııeı:ı.e lciDde ııo 
:2llşmiyenlere l.Jtramlyc çıktığl tııkdlrde % 20 tazla:d11e 

Kc.!i~ .. , r: ıı Mart, ıı Haziran. ıı l!.""yJOl, 11 Birin~ 
rlndo yapılır. 

Tüt' c Hava I<urumu hava •ılık dairesi için aşağıdaki 
rnul;: üzere 75 lirn Ucretle bir sıbhnt memuru alınacaktır. 'f 
bulda bı.~uı:a.'1hrın TUrK Hava Kurumunda. havacılık ııı ~ 
diğer mamı.rerd bulurumlo.rm da Ankarada. havacılık da1tC 
tfüIUğUnc ıtıüraeaatınn U:tn olunur. 

1 - Sıhhiye mcktcui mezunu olmak 
2 - Yıı.çt 40 d:ın ~ıtknn bulunmamak ve faal hizmete c 

na daır tabip raporu lr..:ılunmak 
~ - Şlmc!iyo kadar calrşnu;;ı {)!auğu yerlerden vcrllnıiş 11' 

rmın buıı:nman _...df 
4 - Knrul rdilecck olem ıhhıı\. mcmaru lnonU kall1P""

cdilecekt!r. (3313) 

• 

Otel yapılmaya eıverı 
kirahk bina 

Aııkarn cndd<' iıtiıJ en ı&1!tcber yo.rindo fo\'.kalidO 
"adar 'c a~ dmlık bir bina ldrah'kfır. 

\ 'nkit f.'nZCİ<'si lda.rch11.nt•f-inl' müracaat. 
.............. iıillmlilııliiiilıiDiiiiıııiiiiiilliiii ..... ~ 

Beyoğlu H alk Sineması 1 

4 Mayıs pazar güılii Fenerbah. 
ce stadında yapılacak olan dört Lastik tevziatı başladı 
fiehir atletizm temasında !starı.. 
bul !>ölgesi şöylece temsil edıle

Devlet Demiryoltarı ve Limanlar( 
işletme ümuiıı idaresi ilanları 

~u.:rı:ı~~~~::~~ı d;;ı.!7 (~~~!:~) ı" 
2 - l\lr. Moto "Kııtillrr kJubUııd<ı,, 

cektir: 
100 !\1. Cem1i . Muzaffer, 200 

~{. Cccmi • Muzaffer, 400 M. An. 
cus _ Ahmet, 800 1\1. Ahmet - Rı. 
zn. • Cevdet _ Hüse);n . Dündar 
• Skoçirnanı, 1500 M. Veli De
mir • Rıza. 5000 M. Artan - Es
ı ef - Halil. 

4 x 100 M. Bayrak. Haydar. 
paşa spor takımı . 
ı x 400 M.. Bayrak. Kazun • Fo. 
ti • Ancus - Cemal. 

Yüksek otlama: Mehmet_ Na. 
dı - Güner - Selim • Nedim. 

Uzun atlama: Ömer - Ça.roğ_ 

Yeniden gelen otomobil Iastik
lcı inin tevziine ait liste, Ticaret 
Vckhlelince tasdik edilerek alaka· 
darlara bHdinlmiştir. TevziMB. dün 
başlanmıştır. 

~EHIH T l\".\THOSU KOllJmt 
~AllXE~l~DE 

30 Nisan çarşan ba. 1 Mayıs pcrşe>mbe 
akşamı Film Rejiııl.lril 

\ ' E D T U Jt' 1 

KAN ..• 
plyeslnd•~ 

Bıil ük csı:•r S pt·rcl~ 

BlleUı•r gl~ı1 satıımıılitadrr. 

lu. Cç adım: Yavru • Ömer. Sı· r 1 
rıkla atlama: Sudi. Halit. Gülle: 1 V A K / T 
Ates _ l\lehmct. Disk: Yavru • 1 
Ateş. Cirit: Kemal - Fuat. Kroit 
7.Cr . Ahmet. Çekiç: İzzet - Ateş. 

Eğlence sonunda iş 
bıçağa dayandı 

Osman adında bir genç pnzıu 

günü Uç arkadaşı ile beraber Ba.· 
lrkh panay1rmn gitmiştir. Dört ar
Jrsıdnş bumda geç vakte kadar içe.. 
tek, oyunlar o;"?lamış, yanık yanık 
şankı söylemişlerdir. 

Nihayet hepsi de sarhoş olduk· 
tan '>Onra Osman, bir bahçede gö- 1 
zline k(>stirdiği blr eıik ağacına 
<ıtlnmış, buradan eıik koparmay~ 

uaşlaıruştır. 
Bahçe sahibi Hayik ile arkadnş

!3n H amparsum. Kir.kor, Hırant 
ve diğer dört l!.'rmeni genci Os· 
manın hem erik, ltem de ağacm 
dallarını kopardıklarını görerek 
mani olmak istemişlerdir. 

Bu ~ üzden aralarında kavga çık· 
mJf v o kavga sırasmdn da;ak yi
} eceğini anhyan Osman, cebinden 
bıçağını çıkararak rastgele etrafa 
oınvurmağa. başlanm~tır. 
Bıçak darbeleri Hayik ilo Haro

parsuma isabl!t etmiş ve bunlar 
muhtelli yerlerinden ağır surette 
yaralanmışlardır. 

YarahJar hastaneye kaldırılmış, 
Osman ynlmlanarak adliyece te,;
ıf olunmu tur,. 

uazctede çııtan outuıı yazı ve 
resimlerin bukuku malt.tuzdur 

&.JM •Nlt: r ARIFESJ 
MemJcJteı M.emıeııet 

leinde dışmda 
Aytık 93 l65 fU 
1 aylık t 60 W • 
fi ayWı t711 !1%0 • 
l yılluı 900 1600 • 
rarUedeıı BaJkaD Birliği lçU: 

ayda otm ıuıruş cttışıuıır Posta 
blrllği.ııe girmlyeıı yerlere ayoa 
\'etmiş oeşcr Kuruş zammedilir. 

Abone kay<1mı otıdireıı mekt uı: 
o1e tclgra1 OcreUnJ abone paraBl. 
nJ n posta veya banka uo yollama 
Ucreunı idare kendi ıızerı.ne alır 
l'ftrkJ)"enin be1 posta merkeElıldf 

v~1·a nbooe fll&IJU. 
~dres değl§Urme Ucr eU 25 Krt 

DAN OCltETLEJU 
ııcaret UAn.larınm eanUm • sa 

tın sondan itibaren ııa.n aayfala· 
rmda t O, ı~ saytoıaraa 50 k UrtJJ, 
:fördtuıcU sayfada ı: lkJ.nCJ Ye 

ıcuncUde z: birincide • : oq.tık 1 
yanı kesmece ıı Uradrr. 

BUyUk: c:ok devıı.mJı kllşeJı 
renkli UD.D verenlere ayn ayn tıı · 
dtrmeJcr yapılır. ResmJ llAn.laruı 
'lllntim satın 50 kuruştur. 

l'lm n \1ahl~·ct.t" otmıyruı 
Klıtük OAnlu 

Bir defa 80; tk:I defası 60. Ot 
:2efası 65. dört defaBJ 711 " on 
1etuı 150 kurwıtur 

:Muhammen bcclell (13250) lim olan 7000 adet muhtelif cb'nttn çimento 
kUnk (J6. 5. 1941) cumn gUnU sıw.t (15) on beşte llaydnrpaşnda gar bına. 
8l dahilindeki komisyiln tarn:Cından kapalı zarf usulllo satın ıılmacaktır. 

Bu işe girmek istiycvlerln ~ '>93) lira (75) kuruşlulc muvakkat teminat 
\'C knnun~ın tayin etliği \'cslkıılarla teklifnamclerini muhtevi zarnnrmı ny. 
nı giln sasll (14) on dörtae kndnr komi yon rrisliğlnc vermeleri lüzın•dır. 

Bu !.-şc nıt şnrtmı.mtler komisyondan parasız olarak dağıWmnktndır. 
(8317) 

KAYIPLAR ) 
-

İzmit Liman Kumandanlığından 

aldığım askerllk terhis tezkercml zıı.. 
y1 cttım. Yenisini alncı:ığ'ımdnn eski. 
slnln hlikmil yoktur. 

316 tcwlllitıll Sümwnı'Oln Ku im~ 
k ö.) Unden Yunus oğlu Ahmet Elmus 
SarıyerdP Konula il numnruh haııedo 

f3565S) 

.. 1) * 
or askerlik şubcsindl'n aldığım ns. 

kerllk tezkeremi :zayi ctt1m ycnl..s1nl 
alacağımdan e.cık:islnln hllkmil yoktur. 

Of ka7.a.'ff K:walar köyünden Telli 
oiullarmdun 828 tevellütlü Hilııe.)iıı 

oğlu tbrııhinı öztc•L 

=---

... * * 
, T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' İstanbul Emniyet MUdUr!UğUndcn 
ald ığım 4943 numaralı hüviyet cUz. 
danımı zayi ettim. Yenisini alacağım. 
dan e.ırklsln!n hükmü yoktur. 
htanbtıl Emniyet l\lüdllrlii~ü 4 Şu. 

bede 1805 polis memıım .Nli.znnirkkan 

1 

3 - J:eııldl Mlkl ''• Illl Senfoni,, 
4 - tdmnn Uuyrnmı (Tilrkçc-). 

. ..... K ............ ı~ 

1 Çocuk Hl'ldml 

A hmet A llkoyunlu 

1 
l'al• im l'allmhanc Palas No. 4 
Pa1.arilan mımdn tlf'rgf!ıı san 15 

ten ııonm. Trlrfoıı 40127 

lstanbul 
~t.Z:ri'ri ~ 

( . 1 1 
:;!İDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
1 Ağustos, 3 l kineite§r i.o Yıllık klrnııı ııı, ti'ııılnııtı d9 ı:J ~ 

1ııtanbul •I. d kra. l\ll'murluktındnn : tarihlerlndo yapılır. 1~.00 1,35 IVipalıçat§ıdn. D.vrik soka~ sı 
.ıoı ı2 11 

40/4241 No. lu dosyada kira karşı_ dill klinın lkra.31 a verıımesl 1 
lığ'ı olarak hapis edllip rehinin paraya J 941 ikramiyeleri Tııhrnln Hed. ıııd 9 

çevrtl ıneBi yollle ı;atılmasmn l<orar 432,00 :l2,10 Amcı.v,ıtkoyun ıo LUUışc ıwk ,J> 
\'erilen 100 Ura kıymetinde 200 ndct ı adet 2000 L.lık = 2000.-Lira r:ı:ı n in satı r. yııJıJ ~ 
ağaç ımndalya 1250 Joymetlnde ağaç 3 • 1000 ,. ı::: 3000.- .. Yıııııc '"ir<ı \e tahrnı.ı bcdcll •ri ile ilk teminat mikdarıarı ıfl~ 
masa 5/5/941 pazarteru gtlnil saat 11 2 .. 750 n c: 1500.- .. lı işler ayn n3 ıı il<' k artırmaya konulmuştur şartnaıııctcrl lıtl ~ 
Ue 1Z arasında satılacağı teklif edilen f .. liOO .. = 2000.- ,. melat ır.UduıllığO kaıcmlnde gfüillPlJılır. İhaı" 14/5/941 car :ııtl 
bedel muhammen kıymetinin yüzde S • 200 " = 2000.- n 14. de dal1ru cı rUıncnd yapılaraklır. U 
75 ini bulmazsa o günkü satış geı 1 S:S • 100 • = 3500.- .. ı Talipl ı'in ilk l mim:.t makbuz , ey mrktuplıı.ril 
bırakılarak 8/5/941 de pel'§cmbe gU. 1 ~ . 50 • = 4000.- .. _:aattc Dalmt Encllrnl'Dd"' buıunmaı~n. (3319) 
pU aynı mahal ve aynı saatte ikinci 300 20 " ..: 6000.- .. 1 ~'f fi 
artırma suretile ısahlacağı llAn olu • 1 •••••••••••••••ııi S !ıib" ASP." US · VA[{ nur, ~ ı ı: m B sıldığı yer: S 

Umum neyiyatı ıdarc eden: Refik Ahmet 


