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knerika Senatosunda 
kafilelere refakat 
kanunu baklanda 

Parlamento
nun kararı 
Aaıqdacalıtır 

----0-

Amcrikada hürriyet için 
mücadele komitesi 

kuruldu 
Vaşi?ıgton, f9 ( A.A.) - Bü. 

yük Britanyaya giden harp mal: 
zemesi kafilelerinin himayesı 
muharebesi tam manasiyle baş. 
la.mıştır. B. Çörçil tarafından ev. 
velki akşam söylenen nutuk bu. 
rada "bize malzeme gönderiniz" 
hitabının "bize malzeme teslim 
ediniz" şeklinde tadili gibi geni§ 
bir tarzda tefsir edilmektedir. 
B . Rokf eller tarafından kafilele. 
rin himayesinin istenJilesİ ve B. 
Bullitt'in harp tehlikesi pahası
na da.hi olsa her türlü yardıl'!1 
lehindeki beliğ mUdaf~aırıes~, 
kafilelerin himayesi lehınde dı. 
ğer kuv:vetli darbelerdir. Bü
tün memlekette diğer birçok ko. 
miteler de bu harekete iltihak et. 
mişlerdir. ''Hürriyet için mü<:a: 
dele komitesi" adı verilen yenı 
bi ~-..,.ı.kill de muharrir, g&re-r ~ d'w 
teci, hukukçu, filmci ve ıger 
mümtaz şahsiyetler tarafından 
tesis edilmiştir. 

( De'IJ(Jmt Sa. ~ 3il- 5 de ) 

aeneral Franko 

ispanya 
Mihvere ittihak 

edecek mi? 
---0---

Vazı yazan Bayanlar Yardım Seven
ler Cemiyetine iltihak etti 

ll Yazı yazan kadınların dün7ciL tÖplantı~ndan bir görünüş . • • 

Memleket müdafaasında kadro· 
lamı aldıkları hizmet, yurdun her 
tarafında büylik bir alaka ile kar
§llanmış ve bu vazifeyi seve seve 
yapmak için münevver kadınlan· 
mız seferber olmuşlardır. 

Bayan 1nönünün başkanlığında 

kurulan yardım sevenle'!' cemiyeti
nin Ankaradaki faaliyetinden son
ra lstanbulda da Bayan Lfıtii Krr
darm başkanlığında İstanbul ylill-' 
don sevenler cemiyeti kunılmuı; 
ve faaliyete baslamıştır. 

(Devamı Sa. ! - Sü. 1) 

Şeker sıkıntısı gok 
Şeker satmıyan bir bakkalın dükkanı 

apabkb, ken · · mahkum ~ 
,Ali.kadar makamlar, suni bir şe· kayıt gözetmeden yerine getir

ker sıkıntısı yaratmak istiyenlere mektedir. Bu cilmleden olaralt şir
kal'ŞI şiddetle mücadeleye geçmi§- ket, 1stanbulda son 5 gün içinde 
ıerdir. Diln. böyle bir bakkal yaka· 2 bin ton şeker satmıştır. Halbu 
ıanara.k adliyeye verilmiştir. Bu ki lstanbulda normal zamanlanla 
bakkal Sultanahmete Akbı) ık. gilnlilk satış 100 ton olduğuna gö· 
cadesfude 7 numaralı dükkanda re beş günlük satış ykfınunun 2 
bakkal Osmandır. Osman, dükka- bin ton dğil, ancak 500 ton olması 
nında ıo .sandık. r;ıeker bulunduğu icap etmekte idi. Şirket, dün de 
halde sabnaktan bntina ettiği için, bütün istekleri karşılamıştır. şe-' 
dün, asliye ikinci ceza mahkeme- kere vesika konulacağı ve güya fi. 
sinde 25 lira para ve dilkkanınm yatlara Z&Ql yapılacağı yolundaki 
ıo gün kapatılması cezasına mah· şayialar da ke.tiyen yalandır. 
kum edilmiştir. Aurw-a, 29 (A.A.) - Şeker 
Diğer taraftan, şehrimizd.eki sa· ı !iyaUanna ~am yapılacağına d~ir 

18.hiyettar Ticaret Veklilcti crkA.- dolaşan şayialaram esassız oldugu 
nı tarafından dün de verilen iza· yaptığnnız tahkikat neticesindo 
bata nazaran memlekette katiyen anlaşılmıştır. Böyle b'lr zam mev
bir şeker sıkıntısı mevzuu bahis zuubahia değildir. 
değildir. Mahsul ve stoklar boldur, 
şeker §irketi 1stanbul merkezi de Günlerin Peşinden: 
balkın her tUrHl isteğini, hiç bir 

Amerika
yı tehdit 
Bir Alman gazetesi 

diyor ki: 
A1111rı1ıan vapurları 

Mehmetciğin 
mantığı 

ıtratıı 
ltatırdacaktır 

Cebelüttarık a Berlin, 29 ( A.A.) - Röyter: 
Döyçe Almani gazetesi Ameri • 

h 
.. cu m kanm lngiltereye yardnnlarmm 

Al~an kıtalan Fransız 
hududunda toplanıyor 

Geçen 1914 umumi hrabinde 
memleketin dört bucağında harp 
eden Türk ordusu Galiçyada Rus 
lara karşı harp eden Avusturya 
ordusunu takviye etmek için bir 
parça kuvvet göndermişti. O za
man Alman imparatoru Vilhelm 
cephe vaziyetini teftiş etmek 
için Galiçyaya gitmiş ve bura
da bir Türk neferi ile görüşmek 
istemiş. Rastgele Mehmetcikler. 
den birini yanma çağırmış ve ı 
tercümanı vasıta.siyle ona bir. 
kaç sual sormuş. U htzlatııınası meselesine dair yaz-

Londra, 
ı9 ( A.A.) _ lspan. dığı bir makalede diyor ki: 

nda Londra Ruzveltin p!Şnlarmın ancak tek 
yanın vaziyeti hakkı blı- neticesi olacaktır. Bu netice, 
gazetelerinin müt:ıleaları muh- Amerikan vapurlannın süratle vo 
teliftir. · muhakkak olarak batmlmasıdır. 

(Devamı Sa . .6 S'tt· 5 de ) ·--------

8818t8Dllzbl reni bir ani!!!!, 

BiR TüRK MODASI OLABiliR Mi? 
MONEVVER VE SANATKARLARIMIZIN 

ÇOK ENTERESAN FiKiRLERi 

v arm v AKIT sütunlarında 
Anketi yapan: Hasan Bedrettin OLGEN 

kanlann stratejik mevkllert alın- ı mlştlr. Bllhaua ttaıyan impara
mış fakat bu memleketlerin kalbi torluğu Balkaa macerMI nir'UJla 
ve istaı-.J n,-..ır D,Jlledll· 14* •bip g11m1,ur. 

- Oğlum, erkanmarp ne de. 
mektir?" 

Mehmetcik. imparatorun bu 
sualine hiç tereddüt etmeden şu 
cevabı vermiş: 

- Kumandanın akıl k8.byası !" 
- Burada askere yemek yeri-

ne kuru peksimet veriyorlar de.. 
ğil mi? Kuru peksimetle insan 
harp edebilir mi?" 
Mehmetciğin ceva.bı: 
- Biz buraya yemek yemeğe 

gelmedik; harp etmiye geldik!" 
- Burada harp ettiğiniz yer. 

ter Avusturya _ Macaristan mem 
leketidir. Halbuki Türkiye hu. 
dutlarında da harp oluyor. Sen 
niçin memleketinde harp etme
din de buraya geldin?" 
Mehınetciğin cevabı: 
- Yılanın kuyruğu ile başı 

birdir. Neresini e7.el'SCn yine 
ki.rdırl,. HAS~ KUMÇAYI 

Irak Hariciye Nazırının 
hükü:metinin harici aıya
aeti hakkında beyanatı 

TOrkive 
lran ve Efganistanla 

Saadabat Paktı ile 
birleşmiş olan Irak 

Brıtanya 
kuvvetlerine 
Akdenize inmeleri ıçin 

müsaade verecek 
1 

Cebelüttarık 
manevraları 

başladı 
La Unca, 29 (A.A.) - Cebe

lüttankta gece manevralarının mu
ayyen bir plan mucibince cereyan 
ettiği anlaşılıyor. Cebelilttank 
kapkaranlıktı. Taarruz manevra -
smı yapan tayyarelerin motör gü· 
rültüleri, mitralyözlerin hava da.fi 
bataryalarmm \'C Akdenize doğru 
atış yapan ağır topların sesleri 
işitiyordu, 

llla.nevralar kalenin muhtelif sev 
kUlceyş noktlannda bütün hafta 
devam edecektir. Cebelüttarıktaki 
bütün kuvveleri manevralara işti
rak etmektedir. 

La Llnea, 29 (A.A.) - 1ki tay
yare gemisile iki zrrbh bir kru
vazör, bir torpito filotillisı, bir çok 
denizaltJ ve iki muavin kruvazör 
bu sabah CebelUttank limanma 
girmiştir. 

STALIN 

~~-J~-.-.-. 
maaı hakkında 

Stalin'i n 
sOzleri 

" iki devlet birleşirse 
Avrupada korkulacak 

fey kalmaz,, 
fYaZtsı 4 üncflde) 

Amerikan 
Devleri 

Saatte 640 kilometre 
giden tayyareler 

11,600 metre 
yükseğe çıkabiliyor 
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1 Radyo üazetesı 1 
rç !in nat 

Ç<>rçil tarafından söylenen. 
nutkun lngüterode, dominyon
ıarda ve Amerika.da iyi tesir bı. 
raktığı gelen haberlerden anla.. 
ılıyor. Gaze.eler bilhassa Çör. 
ilin efkan umumiyeden hiç bir 
.ey gizlemeden söyiemesini tak. 
Jir r>d. rlar. Balkanlarda ka
~mıan zafor .Alın:ı.nyayı hedefi. 
,e yak:aştırınamıştır. 

Acaba şimdi Almanyanm he. 
di ne olacak? Böyle bir sual, 

ı->olonya ve Fı ansa harplerinden 
nra ~orulmuştu. Şimdi de so. 

ı_ılmaı.tadır. İngilizler a.5kerle. 
nnin biiyiik bir kısmını Yuna. 
n~tandan çektiklerinden Yuna.. 
nistar.da harekat bitmiştir. 

Siyast safhaya gelince Ber. 
lındcn ~elen bir h<:rberue Beriin 
Viyanada bir konferans topl:ı. 
mn.dığmr bi:dinniştir. 

Anlaşıldığına göre Almanya. 
nm Balkan mcsc!esini kendi bi!. 
diği gibi haHedecektir. Alman. 
ya nizama clalıa devletlerin ala. 
kadar şeflerıni çağırıp konuşa. 
bilir. Fakat bu bir konferans de. 
mek değildır. 

AIJMANY A/TTN YAKIN 
HEDEFLER/ 

Alman anın yakın hedeflerine 
gelince. İngiliz gazeteleri ısrar. 
la İspanya tlurinde du.nnakt:ı. 
dırlar. İspanyarun prensip itL 
oariylc P.Jmanyn ile birlikte yü. 
.rümek istedıği a.nJıışıJryor. 

Verilen haberlere p,öre İspatı.. 
ya evveH'i Uçlü pakta ;;irece k, ~ 
belilttarıkı !ngllizlcrden istiye. 
cek, İngiltere muvafakat etme. 
yince İspanya Cebe1Utt.an1<a yU_ 
rilyeook. Netice de Almanya ts. 
panyanm yardrmmr. koşacaktır. 
VfŞIDEN YEN/ TALEPLER 

Bildirildiğine göre Almanya, 

Bayan · nönU'nun 
in rafı 

(803 tarafı 1 melde) 
Baran Mevhibe İnlSnU, dlln, a. 

tanr 111 rnerk~n reisi tarnfın-
1an nldığı telgrafa şu cevabı ''er
m4>..r 

aıyan Ha.yrlye fürdnr 
latruıbuJ yard&sevenıer 

ccmfyetl refst 

Telgrafınızı memnuniyetle al. 

dun. ı tıınlıul &Ubeslndckl ııcm.. 

ııJrelerimJn lınklmndahl samı. 

mJyeti:ıe teşeklcUr eder ınlUet 

\O m"nılı-kct ~terinde l«'.ndi

lrrlne hılyırb ~lnr dllcrlm. 

l\fEVJIJBE ViONU 

Diğer taraftan dUn muharrir 
Suat dervişin t('klifi üzerine Ba-
sın Birllği!ıe mPrsup olan vı>yn 
ın nsup olma.y;p yazı yazan ka.dm-

hrımu: aruı.t .17 de B3.81ll Birliğin· 
dc.> aynı maksat uğrunda ne gibi 
bir hizmette bt1l~:ıcaklarmı ko
nuımak fizere toplaruruşlıı.rdır. 
Toplantıda S::et Dcrvi6 harp teh· 
Iikesln1n kapllanm:rm kadar gel
dıbinl söyl!yerek icap ederse va
tan n:Udafaastnd" d:ı vazife nlabi
leceğf muhakkn kolan Tilr'k kadm
lan yanında yr.zı yazan kadmlarm 
da yerlerini ıılmaları zamanı gel
miş olduğuna halırlo.tmıştır. 

Toplantı sonunda, yazı yıwın 
kadınların, lstruıbul yardım se
venler cemiyeti neşriyat çubcslnin 
propaganda kısmına ilUhak cdll
mesi kamrlaştxrtlnııştır. 

tase nıüsteşannın 
tetkikleri 

On gUnrlenb rl şehrimiz~e bulu. 
nan iaşe Uırte n Şefik Soyer, 
dUn lSğleden evvol vı'avete sfde
rek vali ve belcdiy~ reisi doktor 
LOtfi Krrdan ziyaret ebnl.ştir. 
Öğleden eonra da mllstı-3nr ti· 

caret odasındıı ynpılıın bir toplan.. 
t.ıda hazır bulunmuş, bunıda mub· 
telif işler üzerinde nlA.kadarlara 
son emirler vermf&tlr. 

Ticaret odıısmda ynpılnn top
lantıya dcğfrmenclte?", lAstlkçller, 
frnneıla.r fştrl:ı.k etmişlerdir. 

Lôtıtlkçllel"le yapılan konuşma -
ı.ır netlcesinde otomobil W8Uğf R.• 

centeleri elinde btllunıı.n fazla 1A& 
tiklerin Ticaret Vektıleti tnrnfm -
dan S!\tm almmasnıa karar verilmiş 
tir. Böylelikle otomobil U'ı.stiği tev
ziatı dıı orgnmze edilmlD bulun -

Or'!ıtdlr. Ba tup!s:n!?da tfcnrct o
~ mnnm mfidUrU Ahmet Cemil 
r,onk da ~-.:ılunmuş ve milstcşnra 

rap etten iz.ılutı v~i:r. 

J 

Vişi hUkfunetlnden aor.anmanm 
teslimini, Alman asker ve komu. 
tıı.nlannın Şimali Afrikaya geç. 
mesini ve Bir.erte limanında., 
Almanların istifadesini ist.em.if. 
tir. Petcn bunu Fransanın şere. 
fiyle kabili telif görmemektedir. 

Darlan ise Almanya ıle sıkı :§ 
biriiriine taraftar görünmekte. 
dir. Vişinin bu tazyike mukn. 
vemet edip ooemiveceği hakkın. 
da tahminler biribirlne uymu. 
yor. 

FRANSA SOMALISININ 
VAZIYET/ 

Gelen haberlere göre Fransız 
Somalisi de yakında General Dö 
Gol kuvvetlerine geçmek Uzere. 
dir. Eritrc ve İngiliz Somalisi 
lngilizlere geçnuş bulunduğun. 
danFrans ız Soınalisi karadan ve 
denizden ihata edilmiştir. Gene. 
n!l Dö Gole iltihak ise bura.sının 
İngilizlerin eline g~csi demek. 
tir. 

LIBYADA 
İngiliz radyosunun verdiği ~a. 

bere göre, Mısır hududunda şıd. 
detli bir kum fırtmasının lıUküm 
süroUğü, bu yüzden harekatın 
sekteye uğradığı bilclirilmekte. 
clir. 

TAYYARE FAIKIYETI 

- Ba§ tarafı clihıkt1 sayıda -
Kaj>odist.rayı 7 sene müddetle .ııu. 

kümet reisi intihap ederek İngi
lizlerden iki zatı asker ve denlz 
kuvvetlerinin başına getirdiler. 
Gerçi bu iki İngiliz başkumanda
nının Yunnnistanda vazife almala
n Yuna.n JstikUi.JinI tesis edeme-

Mücadeleleı·i - Buyük 
devletlerin müdahalesi 
- Tarihte İngiliz yar
dımları - Alman nüfuzu 

ve Ru yanın hiyameai 

meişt.l. Fakat İngiltere, 1827 yılı 1.1374 de Attna payitaht olduktan 
16 temmuzunda. Uç devlet arasında. onra yeni hamleler görUlmeğe baş_ 
"Londra ittlfal muııhedennmesi,, tadı. Bir jandarma heyeti kurulmU§tu. 
ni hru:ırlıyarak Babınli nezainde 18815 ele bir şcrayı Devll"t, 18::7 de 
kati te§ebbtlsata geçtll<>r. Babıali Atlnn darültUnuuu açıidı ı ıı d l.lt' 

red cevabı verince Fransız. İngi· mım htr banka.. 
lız ve Rus donnması, NııvnrinC' gc- İngiltere, Fransa ve Rusya da pa.. 
lerek İl:rahim paşa Jnanmasma raca yıırdım cttiıderlndt n d ı "el( '1ı 
hilcum ettiler. Osmanlı donıır.mıısı aı;: do••le:te tarattar Ucı zümr p ;.<l • 

bumda mahvoldu. lanml§tJ. Yalnız bu zUmrc:t hUltC 
Navarin mubarobost, Yunanis- met rueyblnde bir lnkıl P ,. \cu • b" 

tan, Ii'ransa ve Rusyada bfiyllk bir Urmek noktasında birleşiyorlardı. !n. 
sevinç uyandırmıştı. Yalnız İngil
tere memnun değlldJ. İngilizler, gtllz ve Rusya fstlkrazm faizlerini lıı. 

teyhıce, Bavyera o.sker1 mecburen muharebenin "ya.şanı teesUf bir 
terhis f:dildl. 

kaza., olduğunu il8ıı ederek AmJ. Y .ınnnltlar içln t.tım fırsattı. Derhal 
rall azlettiler. B:ıhrlye başkuman· 
dam istifasını vereli. Fa.kat Rusya barekııtf: geçildi. Kral azledilerek der. 
ile O:ınıanlı devldi arasmd ... harbi hal l>lr mllll meclis toplandı. (1848) 
ba~lamıştı. Ve arkesmdan kanunJ <'.S!!sl llAn edU. 

Babıali Edirne muahedesi ile di. Avrupa tarzında tanzim olunan 
billihrre tayin edllecek hudut da· ~tanunu esası mucibince meS'.ıl bir 

6 Nisanda 1':-c:ılayın bitmiş olan hillnde Yunanistanm istiklalini heyeti ... akeıtı, azası kral taratmdaıı 
Ba.1 tan harbi hava kuvveUerinin tasdik etmek mecburiyetinde knldı. nııs~'illen b~ Ayan fecusı ve tıç ae. 
ne knct"r miihim rol ornadığnu Yalnız Yunan kralınm ecnebi "'reJlS nede bir intihap edilen. tahs!ııatlı mec 
bir defa d"lha isbat etmiştir. Av. lcrin<len birinin olması şarttı. Usl "tletnı&Uı teşekkW etU. 

unanfstana UtLlıak etme!t ~to:nlnce 

hıglllz bllk1).metı muhalefet etmedi. 
Yalıı bundan sonra Yuııaniatanda 

fırka mUcadelclert bqladı. A vnıpa 
taraftan ve Avrupa taraftan olnır • 
yan fr.."ka ar mUt macllyen mOcadclc 
ettiler. Fa.kat bUttln bu mlicadelelerc 
rağmG\l m!lll bünye gf tUkçe btlyUdü 
kuvve:ıendl, '1Qtus arttı. tımı. tkwa. 
dl, ıı.skert kalkınmalar tevaıı etU. 

Yuruı:nlstanm eoıı y1rml be§ yıllıl< 

tarihi 1'cplmlzce malt'.ımdıır. ~f'taksruı 

hUkO.meUnln, Yunanl!tan tarihindeki 
şstz n.f'n!aaUcrL:ı'lJ de blllyonız. 
Bur.:ıön şunu da kaydetmek isteriz. 

ld Yunan !ııtıklAllnden sonra geçen 
ievlrtr.ı~ hiç bin, Metaksae bUkQmc.. 
tınl!l muvııtfakryeUeri ile tllçülemez. 
Yunanistan, bugUnkU kadar tesanUd, 
bugtlnkU kadar bir fikir, bir ideal uğ. 
runda hiçbir zaman toplanmamıştır. 

Bu. yıızıya başlarken de det:lğimlz 

rlbi Yunan milleUnln lııtikltıl ve bUr. 
riyeU lıUtUn mA.naslle uzun tarihi bo. 
~·lmca annat, edebi.yat ve medeniyet 
ıığrund:ı yarattığı eserlerin ma.ıuuılle 

bera~r idrfı.k edl§lniD parlak bir de. 
llUcllr. 

nmRdaki taarruzlarda hn·:a kuv. MUnaslp bir namzet bulunama- 1815 yılmdanberl lngmz vaın~rl ta.. 

vetleriyle k!l2anılmı§tU'. İngiliz. dı. Belçika kralı Leopold evvel! ;_r:af:.::ın:.:d::nı.::_l:..:d..:.a.re_:__cd_ı_1en_Y_un_a_n_•d_aı_R_n_. __ ur._" ________ N_. _A. __ 
!er de tayyarelerle memleketleri. bu krallığı kabul etmeğe razı ol-

Estta gazete8! Attnanm işgalinden 
bir gün evvel dediği gibi, ~imdi de 
hUzU:ııe yoluna devam edecı-.Jı: ve ge -
çırd s-ı bu çetin lmtlhanlarrn. biç kim. 
senin kendiefndcn ger alamıyacnğr 

bir sa.adete müncer olacaCmı Mlecck. 

ni istila.dan kurtarm~l:ırd1r. mu,tu. Sonradan o da vaz geçU. ' 
Yunanistar.daki muvaffakıyet. 1829 dan 1St3 yılm3. kndar Yuna • 

sizliklerini tebarüz ettiren lngi. nlsta::ı KapodiRtranm mUstebft lda -
liz gazetelerinin yazılan e-ayam rem &.ıtmda inledi. Kapodlatm, Yu. 

Türkiye-Almanya arasında 
dikkattir. Bir İngiliz gazetesi nanhl!l.rı tahkir ediyor: 
!n~ıliz tayyarelerinin az oluşun. - Htplnlz haydut ve yaiancısmız, 
dan harbin kaybc<liluiğini yazı. dl.yordJ. 
yor. İngl:1.ıer Yunanistanda bir Hidra aballsl isyan etti. Yunan gc_ 
avuç av tayyaremiz vardı. di. mllerıot tutup yaktılar. Bu anıda 
•orlar. ~iavr:> Miballa ailesi de ayaklanmıştı. 

Yunanistanda muharebeleri Ka.podl.strıı., bu ailcnın relalni bııpscL 
gören bir zat Yunanistand:ı. 100 tirdi. li~t kendlsi de 1831 yıımda 
av ta.yya.remiz olsaydı harbı ka. öldUrUicU. Karde§i yerine gec:mek is. 
zapırdrk, demiştir. Ancak bu k:ı. tJyordu. Kap~tra.dan memnun ol • 
dar tayyare de kô.fi değildir. mıyan J:alk, onu kaı;:mnğa mecbur ot. 
Bilhassa pike tayyarelerine ih. tiler. Ea.vyero. krnlmın ogıu Otoıı, 
tiyaç vardır. krallığa lDUhap cdUdl 1832. 

ATLANTIÖE ACILAN Yuruı.nı.rtan krallığı, devamır moca... 
~00 GEMi delcler. nettçeıılndn mUthl§ eµrette hır,. 

Çörçi 'n nutkundan -anlaşıldı. pal:mıllı§tL NUturu 750,000 ne ~ _ 
f?ma göre dünya ıd61liıJeı'İnd mii~tll> Halk fakirdi. SOdblı blr Ltil. 
2000 kadar Jngıliz ticaret gemisi de gcze::ı palikaryalar, dalma mUca -
dolaşmaktadır. Bunlardan 700, dele ıstcyen bir zUmre oımu~lardı. 
800 U tehlikeli mıntakalardadır. l Onlnn tedip etmek. muıı lşl<:rl düzelt 
Atlantik muharebesine İngiltere mck l4zımdı. 
kadar ehemmiyet veren AmerL Oto:ı 8lnni rllşdc gelmeden kral 
ka hUkuınctinin milyonlarca de. sandalyesine oturtuımu§ olduğundruı 
ğeri olan gemilerin denizin dibi. gene B:ıvycrad:ın gelen bir nalbı bil. 
ne gitmesine razı ola.mıy1"cai;l kQmet memleketi idare ediyordu. 
tahmin C':liliyoı du. Gelen hcıber. Bavycrahl:ırdan mUrekkcp bir vekil. 
]ere göre 200 A..-ncrikan harp ge. ter h~yrtf, memurlar ve kUı:Uk bir or. 
misi Atlantikte kontrol vazifesi. du teşkil ediıml§tı. 
nt ifa etmek üzere Atla.ot.iğe a. Cton, Almruı olduğlmu unutmu or. 
çılmışt.Jr. Bu suretle Amerika du. rn. c!r Alm!Ul Onlformalı ordu te§. 
harbe doğru hir adım daha at. ~il .. tm. ti. Bunlar Yunanlılarm, bll. 
mıştır. Bunu diğ'er adımların ta. haıraa p ııknryalarm h~ul8uzluğunu 
kip edeceği ümit edilebilir. uyandı ktan h!ll kalmıyordu. 
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Mefkfıre: 
- Bmıkmazdnn ki, dedi, bensiz 

o bir yere gidemez! ..• 
Giriznn mutavıuı.t.kf1rane başını 

eğdi. 
Şimdi Burga.zm tepesine çtkan 

dlk yolda. ağır ağır yU.rliyorduk. 
Takdirle Gir.iza.n, bllyUk bir samı. 
mlyet içinde, önde idiler. Mefkü· 
re dalına benden bir kaç admı ile
ride ve daima yorgunluktan, yokn 
uzunluğundan mU~teki, Takdire 
yalan onların yavaş sesle konuır 
tuklan eeyleri işitmeğe hevesklr, 
nsnb! adımlarla yUrüyordu. Ben 
arkada sakit ve meyustum. İlk 
sözler hulyalarnn fizeıindc erimiş 
bir buz duşa ynpmıştJ. Bu derece 
unuttuktan, hissiyatı solduktan 
sonra neye gelmişti?. Madem ki 
gelmişti, biraz lfıtu.fklr gBrUnmesl 
muvafık değil miydi?. Mefküre 
Takdire doğru koştukça ben de a.· 
dmılnrmn açıyordum. Bu suretle 
yolun "yansında dördUmUz birleş. 
mig olduk. O zaman Takdir Mef
Jrllre ile daha açrk meşgul olmaya 
ba§Iadı ve yalnız kalan Glrlza.n ba· 
en sokuldu. Ben, frall!!ızca. olarak 
Takdrre: 
' - Galıöa numara deii§iyoruz!. 

Dedim. Mefkrıre, bu nevmldanc 
nlikteyj anltımI§ gfül güldü ve iler-
lecll. Takdir, kadınlara kal'§I göe· 
termekte pek me'nus olduğu bir 
zıırnf~Ue mntemndiyen söylüyor; 
ve öteki o.çık blr mahzuziyetlo din
liyordu. Ac.;ık kalbll bir hemşire 
gibi bana sokulan Giriznna. sor
~um: 

- Refika.nızm nesi var? .. 

- Bilmem ki.· Snbahtanberl ~-
haflığı tuttu. Bann etmed1ği kal
mndr. MiltcPssi'rsiniz. değil mi 
Fikret Bc.>y! •. 
- Amrı hakkım vok mu!. (::Ple 

ceğ1z diye telefon etti: bizi sevin., 
4irdi. Sonra da buz gibi bir mun· 
mele ... Buraya sizin icbamıızla gel
diğini bana söylemesinin !Uzumu 
var mıydı? .• 

Sonra, ağl.nr gibi eözUmU ta
mamladmı: 

- o halde, zaten her halinden 
anlaşılıyordu-. 

- Siz onun bu hallerine balı:
mııyınız Fikret Bey.. Anlaşılmaz 
hir scydir .• 

- Siz!n ıçi:ı korkuyorum .. 
- Oh .• hepsi ,hepSi onun o!sun 

efendim! Benim §U anda fikrim
den geçenleri bilseniz!.. 

İkimlz <le sustuk. Bu kız ne ka
dar aıJık, sevilmeye ne kadar liı· 
yıktı! .• Elmas gibi lekesiz bir kal
bi vardı. Acaba fikrinden neler ge
çiyordu? ..• Öndekt çifttoıı oldukça 
geri kalnuşhk; ve onlar yolun nn
mliteııahi girin.ti ve çtkmtılarmdan 
dönerek görllkma7. olmuşlardı. 
Soroum ki: 

-- Tak.din çok seviyor musun 
Glıizan ! .. 

- O beni hiç sevmez .. 
- Zannederim aldarııyorsumız .. 
-Ah, b<>ytr efendim .. Ben Mef 

küre gibi yüksek tahsil görmedim; 
fakat knLbim beni aldatmaz.. Ka
dmlar muhabbetin li.ımnmı pek ça
buk öğrcnir1er .. Takdir Bey, beni 
daima bir vasıta gibi tı>lil.kki edi· 
yor; ve benim vasrtamla hedefine 
~Pk içhı n knda.r R<V>le ediyor 

bir t:caret anıaşması • 
yenı 
Ankaradan bir gazeteye bileli· 

rildtğine göre Türkiye ile Alman
ya arasında yeniden ı O milyon ll· 
ralık bir ticaret anlaşmasınm e
saslan, evvelki gün, Ankarada pa-

rafe edllm!ştfr. Bundan bir kaç 
gUn evvel de yine Ankanıda 3 mil 
yon liralık Tllrk - Alır.an tica -
ret nnla§ma.sı .imzalanmI§tJ. 

ihraç lisansı varilecak maddeler 
Aıiknra 29 (\'Bkıt) - Ticaret 

Vekaleti bazı dairelere Ihı-aç li
sansı verileceği ho.k.kında. alAka -
darlara şu teblıği yapmllltır: 

Bir "!'hıstos 1941 tarihinden son· 
ra ya.lntz sn1a~ura del'ilerlo :nıesi
ne ve liflerinin uzunluğu, umumi· 
~;etle yedi sekiz sa.ntimetre, olan 
iç.in e istisnai olarak 10 santlmetr 
re kadnr lifi bulunan ve 100 ade
dinin ağırlığı 230 kiloyu gcçmiyen 
lıava kunlSU derilere ve elyafının 
uzunluğu aynı ebatta olan ve 100 
ta;ıesinin ağırlığı da 250 kiloyu 
geçmiyen tuzlu kuru dF.rllere ihraç 
lisanm verllecek ve işbu mallnr -
d~n fa.zla ağır ve uzun yapağılı da. 
rilerin ihracına lisans verilmiye .. 
cektir. 

Bu hususun tcsbitl için ihraç e· 
dilecek deriler evvelemirde Ticn
ret Vekili~ ihracatı kontrol te5 • 
kilatı tnrafmdııu muayene edile
cektir. 

-
'1: zan: HAYbll~ ·111 DR&.11-r 

ki ... 
- Hedefini buldu .• 
- Ona da inanmayınız 1''ikret 

Rey:. Mefikfu-e ne kadar 6kldetlc 
sevildiğini biliyor; bira.z daha ınüs
tajni hareket etseıtiz! .. 

Şimdi, ötekilerin görUnmez ol
dukla.n 'köşeyi dönerken hlrdcn· 
bire om.da durup beklemekte o. 
lan Meflt\tre ile Tnkdirb ka~ısın
da bulunduk. Takdir bir mendille 
terini sTJcrltcn Mefkfıre hırçm: 

- Tebrik ederim, tebrik ede
rim... dedi, muhsbbethıizi bozdu
ğum !çin beni affediniz! .. Fakat 
pı:-.k yo ılduk da •.. 

Birlbirimizln hrkiki düJJUnceslne 
nilfuz edemfycrek, dargın dargın 
tekrt.r yürUıneğe ba§lo.dık. Biraz 
son.r:ı kadınlar ilerlemiş ve biz 
iyice geride- kalmıştık. Mefkfıre
n!n vaziyet ve hareketlerinden 
arhadaşmn. hlicum ettiği ve onun 
itaatkar yııva.ş ve tek kelhnelerle 
kendisin'i müdafaaya. çahştığ? gö· 
rUtuyo"rdu. 'fakdir dedi ki: 

- Allah yardmıcın olsun l"ik· 
ret.. Öyle istediğin gibi bir insa.. 
na cattın ki .. · 

- Bıına ne? .. Numaralan çok
tan değiştik! .. 

- Bilôki!... Bir aattlt" senin 
adını serun denslzllklerlnl dinleye 
dinleye ko.fam patladı. Onun funit 
ettiği kadnr sevm!yor:muşsun .• Ha
Taretln yokmuş.. Kendisini bek· 
IP:d !i gibi istikbaJ stmemissin.. 

Bu işe ait kontrol, her partinin 
laaletta~;n yerlerinden alınacak 

j üzde on miktarının tartılma.aı ve 
bunlardan partinin yüzde birini 8.§· 

mamak Uzere ve en az bir bnlya -
sınm a.çılarnlt birer birer derile.rin 
gözden .gcçiril~ek muaycnesl su· 
retile yaprlııcııktır. 

İhraç lisa.ruılnn ihl"acat kontro -
förleri tarafından mal g5rlllilp yu. 
kandaki evsaf mnlüm olduktan 
sonra snhibine verilecek ve tesblt 
edilen malardan fazla ağır veya u
zun yapağılı derileri nlhnı.ç lisans
ları, parti yeniden işlenip maUfıp 
ev!'lafa uygun bir şekle konulmn -
drkça verilmiyccektlr. 

Bu itibarla ı ağustos 1941 tari
hinden sonrn deri ihraç edecek ta
cirlerin lisans talebi için yapacak. 
lan mUracaatlarda. mala.rmı yukn
nda yazılı vasrflara uygun bir ee· 
kilde ha.zırladıkla.nna dair sarahat 
vermeleri lUzumu tebliğ olunur. 

Ve, Girizanı daha çok istlyomıuş. 
sun .. neler, nel1>r! •. 

- IIlc; tecrübem yo•·, Takdir. 
Ve mesleğimin maddillğine, huşu· 
netine rq,""men nulyalı bir ada.mnn. 
Kadın denilen o garip muammayı 
hiç anlıyn.madım. Ömrüm çiçeksiz 
bir bahçe gibl kadınsız, geçti, de
mek :istemiyorum; faka.t bunlar 
kalbimle al8.kası olmıyan ihtiyaç
lar, temaslardı. Hiç bir mesele 
Y.arşumda imdik! kadar fLciz kal
mamıştım. Yalnız yanında oldu
ğum, nazarlarını üzerimde his
settiğim zamanlar değil, clvarım
da mcv~udiyetinl bilcllğlm vakit de 
hatıratım bulutlanıyor. mUfekkl· 
rem duruyor. 

- Bu sözlerin en doğrusu en 
bn§takidir ve bunun içindir ki sen
de çok bliytık bir tesir yaptı. Bir 
gün kalbim do vücudilm gibi çellk
leşti demL5Un. İhtiyaç onu nim
beyza haliT!e getinniş olacak .ki 
menfi bir temasla sertliğini kay
betti. Bu ba.stnhürn. ilacı dnha 
maddi, daha. hnyvnnl hareket et
mektir. ÇünkU nzizim: aşk bUyUk 
bir hayva.nlrktır ! . 

Bu esnada Burgaz tepeslnin bir 
kılıçla kcsilmfB gibi düz olan ye· 
tine gelmiştik. Bahsi deği~ik. 
Kollan bhirine girere."t i.lstumUzde 
bin bir direkli yeşil kubbeler teş
kil eden yaşlı ve a.zmnctli ağaçla.· 
rm aralarmdan yilrüdük. Marma.
raya bakan güzel bir mcvkie bü
yilcek bir masa yerlektirllmişti.Te 
ıniz beyo.;: örtll.sU, taha..klar, !kn1elı· 
ler insanı cezbeden lbir kuvvP.t ol
muştu. Girizan, gazino ile sofranın 
ara.smda gidip geliyor, nşağn yar~ 
dım ediyordu, Mefküreyi arıya.n 
gözlerim, onu mMadan ın:a!:tıı bir 
nğıv.m altında buldu. Müstağnt ve 
bam oturuyordu. Dudaklan ibu 
tertibatı istihfaf eden lbir gurur
la bllkillm~tü. 

(Sonu. yarw) 

•'' u ı s ura ·1e 
Alemdar NıJıl ~ ~ 

.. d .. 1:.... .. azife• ıı mu ur ugu v (),' 
"·ekaleten yaP.~ 

Yefll köy nahiye ~~ 
Topka.pı nahiye mild~ ~ 
ledilmiş olan ırıyıne ., J. 
mizden Muhlis Tu~ıı>;Jı 
nahiyesi mUdürIUğU 
verlim.iştir. ~9' 
Yeşiiköydc çok az eS·r· 

den takdil'le a.nılncalı..ıııel ,., 
cude getiren ve bu ıs; ~,r 
yerini layık oldu/;'ll b 11e 
nma b:ığlıynrak na\'J~·e 
köyleri arasına teıe!otl111ıı 
kurmağa mU\·affalt ~' 
Turnsnyın Topknpı nıı te1 
lüğU ile beraber idar~tıl) 
ne verilen Amelda:" nıı•J~:ı 
lilğU vazifesıni de ıxı dıl'• 
le ba§anıcağı şiiphC~/ ~ 

--0----b'-1' 
Hasta nakil are. 

çoğaltıhY0t tD 

ıeri 
Belediye sıhhat ış rııı41 

lüğU §ehnn ilcil vnk818otııl ~ 
nakline mnluıus oto?ll el< ) P: 
pek ıız olduğı•nu g~~ 
bunlarm sayısını ut~ 
vemu;1t.iT. Bu iş için b ~d1 

nan 6 O 00 bin liralık tıılıl' ).'t 
ten veniden ta.hsisat 
'Bu s~retle vcri!ece-k ~ ~.tf 
lle hasta otomoblll sat,~ Y 1 

lacıı.ktır. tık pl!hda bOS...-ot 
lo kıyısmdn mevcut olııJlob ll" 
lere ilaveten yeni otofll 
slııedll~ 

ıii 
Toprak te" esi 
talim tnaı11 

Ankara 29 (Vakıt> _... J# 
, ... •ıı ... o 

tevzii talimatnamesll' ar. 
delerinin tadiline cınire~ 
ma.mamn Vekiller hP) 

kine iktiran etmi.'tir. / • 
-----0-----.'feV 
Kızılay Cef111 

toplantl61 J' 
~ 

Ankara, 20 (Vnlat) ;si b 
cemiyeti umumi nıecl~e ... ı 
at 10 da 1941 yılı ııl uJ!l?: 
tısını Ye~ehlrdeki t.tt'· Jı ~ 
kez binasında. yap~~~! 
mede geçen sene f e ıP"'ııl 
porlarla nakli hes3P ~ tP 
gelecek sene bU~e51 
resi yapılmıştır. dt'ıı 

!çtimadıı ,.fü\yotlet tı' 
murahlıaslnr d:ı. hazl?' 
tur. /.h 

~'/7 
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, #;e,f:iif'.'1-;I a b erleri .. 
- ..... 

Abideler mıntakası ehem
miyetle muhafaza edilecek 

Meclis bugün son toplantısını yapacak 
Jstanbul Umumt Meclisi dUU saat dar her tars/ı ağaçla.ndmlacaktır. 

15 de Faruk Dereli'nin bnşkanhğt al. AYASPAl;lA YE DOL.\l.\BAHÇE 

tmda toplanarak ru~medcyi madde· Miltcakiben Ayaspaşa ve Dotma-
leri mllzakere etmiştir. balıçe mmtakasmm evvelce tadili için 

Toolnntıdıı. Vali ve Beledıye H.elsi Nafia \'il Muhtelit Encümene hıı.vale 
LCtfi Kırd::ır d:ı bulunmuş, mUZalterc- olunan pIAnlarmm müzakeresine ge. 

leri takip etmiştir. Ruznamcdeki bazı çllmişdr. 
teklifler al~kalı encUmcnlere hll\'ale Nalla Muhtelit EncUmen mazbata-
edJldi'\tte.n sonra İstanbul Elektrik, .sında kaydolunduğuna nazıı.ran imar 
Tramvay ve TUnel lştetıneleri için mUdilrtyetl Şehir Meclisinin arzusuna 
hazır.o.n:ın tallmatnaıncnın nıUznkcre- Lcvı.ı< ... 1 GUmU:ısuyu yolunun Milhen· 
sine geçilmiştir. dis Mektebine Jiıı.dar 15 metreden lb~ 

Bu talimatname hUkilmlcrlnC göre ret olıı.n kısmın 25 metreye tb!Ağını 
Umum MUdürlUğlin yapacağı in§88t. göst:ereı. pl~nı tanzim etmiş ise de 
tamirat ve tecdld her sene umuınt 1ktımı.da muhalif otan 8 ma.ddelik bir 
bir programla ııazrrıanacıı.k ve bele- esbabı mucibe gös~ermlştir. 
diye rlyaseUno sunulacaktır. Bu itlbarla Nafia ve Muhtelit En· 

Bu lıususta baZI münakaşalar ol. cümen Ayaspa§ll _ Dolmabahçe yolu. 
muş, fakat tallmıı.tnamc ekseriyetle nun ııyncn ibkasmı istemektedir. Ba· 
kabul edilmiştir. zı mU:ıaknşalıırdan sonrıı. mazbata ay. 

Bundan sonra Eyüp \'O cıvarınuı nen kabUI cdilml§tlr. 

imar plAnları görüşUimllştUr. Bu kıı.· J)t(:tm tl\IAR ı•ı..ANl..ARI 
zıı. dahilindeki baZI yollar tevsi cd!I• 
mi§, Balattan Ayvansarayn kadar 
takribe:ı 2'1 bin, Ayvansaraydan Ey\l· 
be kadıı.r d:ı. 52 metre murabbaı kn
dar saha orta SAnıı.yic tahBiB olun· 

mıı.k2dır. 
Eyüp iskele caddesinden Kalender· 

hane Stıkağı, Bahariye caddesi ile mı• 
hil arasındaki l\bideler mıntakası ta· 

Şehir MecllBi tınar müdürl!lgü ta
rıı!ından hazırlanan Boğaziçlnin A. 
nadol•ı ım.hillnde bulunan Beykoz, Pa. 
§ıı.bnhçe, Çubuklu, Kanııca, Anadolu· 
hisarı, Kandilli, Van!köy, Çcngclk6y, 
B-Oylerbeyi, sahalarmm imar plAnlan• 
nı kabul etınlş ve diğer maddelerin 
mnznıtereslnc geçmiştir. 

Çarpışan vapur
ların süvarisi 

Kabahati birbirlerine 
yüklüyorlar 

Birkaç gUn evvel Karadcnizde çar
Pl§an Demir ve Akta§ vapurlarır.a ait 
tahkikata devam edllmek~edlr. Bunun 
için JJ.ll'anda bir de fen heyeti ııeçU. 
mi§tir. 

Silvariler verdikleri raporlarda me. 
suııyetl yekdlğerlne y1lkJemelttedirler. 
Ht\len Aktaş vapuru yUkuDil bo§llıt· 
maktadır. Tahliye işi blttlktcıı sonra 
fen heyeti, çaıııımağn ~lıyacak ve 
hakiki mesuller meydana çıkartlacak• 
tır. 

Kovan açıhnca 
Dııarıya fırlayan anlar 

sahibini soktu 
Arakiyccl Hacı Hüsrev mahal

leslnde, ikinci çıkmaz aokakta otu
ran Hüseyin Kızılay admda birisi, 
dün kucağında bir an kovanı oldu
ğu baldo giderken, kovan kapağı 
açıhnış ve dışarı çıkan anlar Hil
scyinfn ba§ma üşllşmüştil'r. 

Hüseyin anlar tarafından bir 
çok yerlerinden :ısınlmııt olduğu 
halde var kuvvetne koşarak ke~ 
disini bir diUdcana. a.t:rnış ve dU-
5Up bayılmıştır. 

Hüseyin ayıu zamanda zehlrl~n
me alAlmi de gösterdiğinden Cer
rahpaşa hastanesine kaldınlmış
tır. 

Yarın daireler tatil 
Yarın bahar bayramıdır. Bu mU

nasebetle bUtlln resmi daireler ta
tildir. 

Dünkü ihracatımız 

Amerikan 
yardımı 
Aj~nsl~r, radyolar, gazeteler 

hep bır ağızdan haber verdiler· 
İki yüz parçalık bir Amerika~ 
Arma.dası Atlantiğe açılmış. 

Avrupa harbinin başladığı 
giln, Amerikanın hangi taraf tan 
olduğu belli idi. Anketler yapıl. 
mış, sualler sorulmuş, cevaplar 
~lanmış ve neticeler, bütün 
dunyaya bildirilmişti. 
. D~a. o vakitler biliyorduk, ki 

zihnı, vıcdanr, dünyayı anlayışı, 
ruhu ve inamşlariyle Amerika 
lngilterenin safındadır. ' 

Irk, dil, kültür yakmhklannm 
r~rbaşmda, siyasi telakkilerle 
ıçtımat teşkilat da. yeni dünyayı 
bu bcrn.~erliğc götürmektedir. 
.. ~enkalr kafası, "diktatör". 
luğü !:!azmetmek şöyle dursun 
yeryüzünde bunların nefes al~ 
maln.rına bile ta:hammül edemez. 
Hele rejimlerin, maskelerini ata
rak, tiltiln doymaz ihtiraslariylc 
şahlandıklarmı gördükten sonra 
onlar için tutacak başka yol kal. 
mamıştr. 

Fakat Amerika, demokrat bir 
memlekettir. Orada hadiselerin 
fikirden yere imnesi için her 
şeyin inceden inceye ku~lan. 
~ası, herkesin fikrini söyleme.. 
sı, meclislerin, mü?.akere fırtına
lariyle sarsılması, hatiplerin ic. 
Jerini boşaltma.lan Hizrmgclir. -

Bunlar ise, ayrı ayn birer 
vakit değirmenidir. Zaman öğü. 
tur dururlar. 

Bu yüzden değilmidir, ki A. 
merilca, yardıma karar verdik. 
ten ayliırca sonra da yardımını 
muhat-c--ı ulaştıramıyor. Uçan 

kaleler, ~.!da seksen bin tayyare 
73 bin fn.brıka.nın olanca hıziyl~ 
~.ış~aları, dağlnr gibi yığılan 
mühımmat, falan filan hep A
merika hudtuları içinde duru. 
yor. 

Tek elin döndürdüğü biricik 
manivele ile harekete gelen dik. 
tatörlükler ise, bu a.;ırlık, bu lfı.f 
ve müzakere zamanlarını, hep 
kazanç hanesine geçirdiler. ls. 
tifadeleri de, doğrusu, büyük oL 
du. 

.. Balkan" daki zafer parıltISI 
bir saman alevi kadar geçici bi~ 
le sayılsa, yine hır şeydir. 

İşte şimdi Amcrikadaki for. 
mali_teler bitmiş, ma.'tinenin düğ. 
mesıne parmak iba.sılmıştır. Bu 
makine ~1eğil, fabrika değil, tez. 
gah lınlinc konmuş muazzam 
bir şeydir. 

Binlerce kilometrelik t.oprak. 
ları zelzeleler içinde bırakarak 
c:ahşıyor. Bugüne kadar kUçük 
gruplar, kervanlar halinde parça 
parça geçirilen harp malzemesi, 
bundan sonra Atlantiğin üstün
den, bir ç.elik ırmağı gibi aka.. 
cak. Denize nçılan iki yüz par. 
çalık donaruna, yolu açarken, bu 
zırhlıların güvertelerinden uçan 
tayyareler de hava hücumlarına. 
meydan vc.nniyeeekler. 

Britanya kıyılannda, artrk 
vinçler, işliye dursun. Şimdi, an. 
cak dU.şmanm canevlerine harca. 
nan bombalar, yarın her tarafa 
bir do!u bolluğu ve sayısızlığiyle 
savrulacak. 

1942 baharı. dUnyanm en kor
kunç bir mevsimi olacaktır. Öy. 
le bir bahar, ki çkek yerine sa. 
de yangın ve kan görecci?iz. Bu 
alev perdesinin arkasından da 
~m bahtiyar dünyası doğa. 
cak ... 

Hakkı Süha GEZGiN 
rlh noktai nazarından haiz o!duğU Dlğc.r tıı.raıtan Çubukluda bulunan DUnl<O fhracatm yekQnu 121 b1n ıı. 
ehemmiyete binaen kıymeti aynen belediyeye alt bir arsanın Basın birli· radır. DUn, Atmanyaya taze balık, 
muhafaza olunmuşlardır. ğinc veriımesi bakkmdakt teklif mtl.. Cenubt Afrikaya fındık satılmı§tır. 1 1 

--•·ere oou-ıa ve bu arsanın Basm G o· N O E N G o· N E 
HUkllmet mahallesi olmak Uzerc bl- ""'-" •.....-

ri KunıkavAkta. biri .BabahaYdarda. Birliğine vcrllmesine karar vcrUml§- Altın Fiyatı 
biri da EyUp iskelesi yanında olmak tir. :Meclis ?nıg1ln son toplantııımı ya· T 
üzere ne;. surlarm iki tarafından tak.. ı .:p::.ara::..k_ta_t_n _de_vres_ın_e _g1recck __ tır_. ___ n_u_n._b_ır_aı_ım_m_fiya_tı _28_ı_ıra~fdi. ad 1n1 k a CI r m 1 Va 1 m 
ribcn 30 metre kadar da ye§llllk bir 

::d2::!ı:,.=~~::.::: Ahırkapıda tren kazası i ~iri:~""'tev:i: zU~~!t~r:ıw~:.i:~a,:;ür;;.: 
vücujandan fırıayan et parça.lan bu. densonra, İstanbulda da bir ih. ~·.bir muva~kat · devredir. 
ıunm.ıştur. tikiir gönüllüsünilıı yakayı ele Bır nısanın. vıcdanı körlemıL Dün saba.b, ,Ahırkapıda, cankurta• 

ron ısıasyonunda tecl bir tren kazası 
olmuş, SO yaşıarmda bir kadın tren 

aıtmda kalarak parçaıaıı.~ur. Knza 

&'ÖYie cereyan etmiştir: 

Romanya.da. ve Bolgarlstanda.kl bu
günkü siyasi vaziyetlerin ortaya. 
~ıkmasmda bn iktısadi :mün:ıscbo-
lin elbette bir tesiri ·vardır. Ba te
lr ha.rp ba.5Iadıktan sonra ,.c pek 

g-cç olııral• ingiltcrcdc hissedildi. 
Almanynya akan iktıssili knnalla
nn fstikametl bir şiı"ı<ct vas~llc 
derhal ~evrilmek fstendL Fakat 
hn son dakikada akla gelen tedbir 
nctir.clerlni ,-ermek için mUsalt as
keri ~::ırtlanı 'mnhtıı~· Bunlar da 

zuhur etmedi 
Bal'knn mağlubiyetinin harbin 

seyri üzerincle yaptı~., tesirler 
turlii tlırJii müliılınzıı o<lilcblli.r. 
Pııkat Ball.'ıın mnğlfıbiyctini tııızır
hyaıı Jıaklki ,.c derin sebepler 
hunlarllrr. 

SADRİ ERTEM 
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Kendi aralarında konuşuyor. 
lar ve ara sıra gelip ~ g<?
rerek intikam almıya. yemın eclı. 
yorlardı. 

Vak.adan zabıta ve adliyeye de 
haber verilmişti. . .. 

Müddeiumuminin, polıs . mu. 
fettişlerinin gelmesi bcklenıyor. 
da ti . 

Bu lazıl derilinin cinaye erı 
muhakkak bütün dünyada duyu
lacak her tarafta bu müthiş ka. 
tildeı{ ba.hsOlunacakt•· Aca:ba 
işlemiş olduğu cinay~er kaç bı: 
neydi. MalUm olan sekiz ~anesı 
idi. Benedik isimli bu ~şı hay. 
dut sekiz genç kadını bır kasa.p 
gibi doğramlş. sonra. onları ateş. 
t.e ya.kınışt:I. Bunlar artrk maltl~ 
olan cinayetleriydi. Fakat ~l~ı 
de henüz herkes tarafından °11~ 
ıniyen daha 'birÇOk cinayetlerı 
de vardı. . 

Korbiyer hareketi, öyle 'b;r ga-
leyan içindeydi 1d samanlıgadiS.: 
hıra ateş vermek, haydudu n 
diri yakmak istiyorlardı: ~~ 
ket versin ki zabıta amırlcrı ~e 
müddciumwni muavini ta.n1: vak. 
tinde gelerek muhakkak bır fa-
cianın önünü aldı. 

Her tarafta yükselen küfür}~ 
""'ld'" lım· '' nidalanr..a rag. re, o ure yük. b. 

men Benedik :Mass<>n bil ır 
sükunet. muhafızlarını bile don
duran, soğuk bir süktlnet muha-
faza ediyordu. 

Dışarıdan gürültüler taşınca.: 
- Açın kapılan canmı, dedı .. 

Eğer onlar da QJeni parça parça 
etmek istiyorlarsa neden bu zevk 
ten mahrum olsunlar. Bfrakinı 
yapsınlar.. ·-'"~ 

Benedik muha.f tzlarına Krı~ 
nin ~ de yermiş ve faıcta-

Tahkikata mUddelumuml1ik t'l l:oy. 
mU§ va tren maldnlatl adliyeye getı· 
rilere\t 'blrincf ceza mahkomeslnde 
sorguya çekllmi§tir. 

Ma~lnlat demiştir ki: 

.. - Kadııµ yol kenarında gö'"'lnce 
dlldilk çaldnn. Fakat duymadı. Ve ka• 

zaya. uğradı. Benim bir kabahatim 
yokt:ır. Treni Clurdurama.zdrm.,, 

:MalDnist l1ısan ve Mchmedin idare· 
sindeki Uzunk!Sprl\ • tstanbul post.ası 
dllD ııa.bnh saat 9 sıralarında Cankur
taran ıstasYODUn8 geldiği mraJard3 

Abır\tapıda İnhisarlar tUtun deposun· 
da çalı§SD Edirneli Naciye Uçak, tren 

yolu kenarında duıı:rken, etekleri kn• Mak!ntstln suçu g6rülmedlğbıden 
tıı.rm ~a kapılarak vagonun serbest bırakılmaınna ka.rar verllml§· 

aıtmıı. dUşmllştUr. Kadın üzerinden · tir. Dl~cr taraftan Naclyenin hurcla. 
geçen katarın tekerlekleri ilo 180 ha§ btr hale gelmt' olan cesedi adli. 
metre kadar sUrllklenez:ek parçalan· ye doktoru tarafından muayene edil· 
ınış ve hemen ölmUştUr. Tren yolu mi§ ve defnine ruhnt verilmiştir. 
kenarında yüzlerce metrede kadının 

... 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

=-~------------------------------,------
dan zavallı adamJ haberdar eL du. 
ınelerini tcnbih etmişti: İlk gece korucu ile diğer bir 

_ zavallı genç kız .. Çok fena köylüyü hiç bir şeye dokunma. 
bir tesadüf oldu .. diyo~u. ~Ç dan, yalnızca her şeyi olduğu 
şü{'hesiz 

0 
mal17..a.ra.yı gorecegını gibi muhafaza için Benedik'in 

asla ümit etmiyordu. Ama kaba.. evine bıralanışlardı. 
hat biraz da kendisinde. neden Ertesi sabah memurlar gittik. 
geldi? Ben ona Korbiyere asla leri zaman her şeyi yerli yerinde 
ayak ba.sma.ın&$mı söylememiş buldular. Ani'nin vücudundan 

· d. kalan parçalar sepette, kömür 
mıy mı. · ·yı 1 kemikleri Benedi:k bütün söyl~iklerı .e haline ge en ocakta 
suçlarını iti~ eder vazıyet.e ~- duruyordu. Fakat yapılan araş. 
riyor, hiç degılse ~çlarm me..,;. tırmalar sonunda bir kısım par. 
cudiyetini itiraf ~ı~o~u: Fa- çalar da. mahzende bulundu. De. 
kat buna rağmen ikı söziln 00.. mek ki vücut nıahrende parça. 

d 
lıumrışlt. Mahzende daha başka 

şın a: _ d bul ....... __ ,A 
_ "Evet.. Fakat bütun lbun- §eyler e unmuq .. u. MCK:lcı 

ıar ibenim tam manasiyle m~ biribiri arkasına ortadan kaybo. 
sayılmama bir mahzur teşkıl et. lan sekiz kızın da. e$Y8,ları, çan.. 

k
. taları burada idi. Bu eşyalarm 

mez ı... . .1 w Diyordu. . kat'i bırer deh oldugunu kendi. 
Yoksa etrafındakilerle, hatta sine s3yledikleri zaman Benedik 

bizzat kendisiyle eğleni~r muy. Masson aynı soğuk kanlılıkla tu 
du? Bu sözleri öyle .~!r tonla cevabı verdi: .. 
söylüyordu ki, eğlendigt m1;Jll3:k: . - Evet, o!abilir .. Fakat bu ne 
kaktı. Yoksa kendisini delı gıbi · ifade eder kı ? Fena mı, bakın. 
mi göstennek istiyordu? nasıl muntazam bir adamım.. 

nk suallerde daha doğrusu Emniyetlerini katiyen suiistimal 
Benedik'in ilk 'cevaplarında is. e~iş değilim.. Mallannı ok1$. 
tintak hakimi: gihı .sakl!fonmı· fena mı? Geri 

- Müthiş ~ bir adam geldiklerı zaman eşyalarmı ta.. 
karŞISında 'bclunuyoruz.. demiş. mamen bula.caklar ve hiç fiphe. 
ti siz memnun olacaklar .. 

·Korkunc:. evet muhakkak kor- .. -:- Killterini de buiacaiız, di.Ye 
tunç bir tipti .. Ve Benedik kar- hakmı sahmnztdda baiJrdı. 
ınsmda.ki1ere korku h~ ver. İşte ozaman art* tnsanıığ1 da 
mekten vah§İ ~ 7JeVk ~uyuyor.. kirleten bir maskeden vaıp;ip 

~· W• • 

1 
.. yegörsiln .. Vicdan gözü, birinci 

v.e .• ~ıgı~ı, ma ının musad~ e. ve en kuvvetli kontrolü teşkil 
dilıp, dükkfinınm kapatıldıgmı eder. Bundan mahrum olanla. 
..e para ttza.Sma çarptrrıldqfr- rm ise, iki qö:iinü birden aç.. 
m öğreniyoruz. mak Hlzrmdır ... Yapılan da bu. 

Kendi kendime düşilnüyo. 
nım: Acaba şeker üz.erinde ih
tikar yapmak hevesine kapılan 
adam, nasıl bir emniyetle bu.. 
na teşcbbUs edebiliyor? "Hele 
bir tecrübe edeyim; belki beni 
görmezler'' diye mi ? 

Çoğu suçlar. maalesef bövle 
bir aldatıcı hisle işlenir. Ya. 
bancı görunün kendisini gör. 
miyeceğini ümit ede~ yoldan 
çıkan insan, bir müddet için, 
ger<:ekten cizli kalabilir de ... 

cinayetlerini itiraf edersinız. 
- Fakat bu hiddetinizin sebe. 

bini anlamıyorum hakinı bey ... 
F.srarengiz bir şekilde ortadan 
kaybolan bu genç kızlan muhak. 
kak kW halinde bulacağınıza o 
ıc:ıdar emin olmayın.. Bir tane. 
sıni yakmış olmam, hepsini de 
yakmış olmamı icabettirmez ya! 

- Demek ki bu sonuncusunu 
itiraf ediyorsunuz? 

- Neyi itiraf ediyorum? Ha. 
~: benim hiç bir şeyi itiraf et. 
tigım yok .. Hayır .. Hakikati çok 
sevdiğim jçln hatırınız olsun dL 
ye yapmadığım bir suçu itiraf 
edemem. yani kabullenemem ... 
Bir kadının vücudunu parqa par. 
ça yapıp o cakta yakmak için 
muhakkak onu biu.at öldürmek 
llzmı mı? 

- lyi ama, onu · öldürmemiş 
oldu~uzu isbat edin •. 

- Oh hl.kim bey. böyle bir is. 
bata kalkmak hiç de benim va. 
zif em değil.. Ben hakim değilim, 
mtıddeiumumt de blç.. Vatan. 
daşlarm euçlu otduklarmı veya 
masu.wniyetlerini mevdana koy • 
mak için. ben hU'ld}metten maaş 
almJVOnım. Rica ederim, sizin 
işinirıe mUdaıtale etmek benim 
ne haddime. Siz çalışm, kendiniz 
bu'un .• 

İşte Benedik Masson, tabki. 
kat an-asında alman ifadesinde 
blSyle eöylUyordu.. 

BtltUn dUnyayı alAkadar eden 
w hlla kim.eenin aklmdan çık. 
mıyan bu tahkikat Ye istiçvabm 
bOttın tafsilatını WftCek deği. 
lis.. Hidieeler ve deliTier ne ka. 
dar kendisim itltam ediyona Be. 
nedllc o~ milöıft, korkunç 
bir sevine. ör ı.ıevJı: duyuyordu. 

( (DetJtnM .,.. ) 

dur... Şeker işinin, tadını ka
çırmıyalım. 

HiKMET MÜNiR 

Yirmi yıl evvelki Vakıtj 
30 Nl•n tftl 

Ekmek Fiyatları 
Yüzde yirmi be;P 'Ma.mlsko, yUzde 

yetmı, be§! ikinci ecnebi unundan 
muhtelit olarak yapılan blrinct nevı 
ekme!! fiyatı on iki bu-;:uk, yUzde lor 
kı arpa ve MJsır unundan yapıl~ 
ikinci ekmeğin fiyatı da on buçuk 
kuruş narh konmuştur. 
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ol um 
l l"tlnn kuvvetleri tara· 

fıno.a.n iıgal ecliidi 
--o--

~ 

İngilizler 2 bin ttnlyan 
esir aldılar 

llfm ıı . 9 ( A.A.) - CUmar. 
te~i ~ünü iki ko hnlinde 1\1.ısır 
hududunu aşan Alma. '11nrın ileri 
hareketi, ~lmdı bıvnr.zuh etmek. 
tedir. Knhıredc'ti sa hiyctli kay. 
rıaklardan dlin Londray.ı bildi. 
rihl•·~inc ı;ö son ım dü:.m:1anm 
•llnddcir. 

Na' ob~, f9 ( A.A.) - Rcsrnt 
blığ: 
Dcssıe'nin imparatorluk kUv. 

1etieri tarafın<bn zaptı esnas.n. 
:lıı. iki bin!t nly n 'e 400 yerli 
'l.sk('t" e ir ooilm; tir. :Bir nı.L tnr 
lôp, kemyon ve tcrhizat da i~f. 
na.m ohmmuslur. He.rekat esna. 
ıında d!IBmnndrın birçok kişi öl. 
mu~ ,.e yarnlrınmıı:;hr. Bizim ka. 
vıp arımız ook hafıfttr. 

Kıtala.rımn. düşmanın ~ie. 
ye giden ve Dessieden ç kan yol. 
!arda yaptıüı Wuibntı sUratle 
tamir etmektedir. 

Bil tün böl eleı den, vatanper. 
verlerin :nuve.ffakıyetle tetev .. 
vilç eden faaliyeti blld!..rilmekte. 
dlr. 

A:manlar 
Mısırda İngiliz 

usulu kullanıyor 
1-ıclıa, 2U (Ao4\.) - Röyter ajan. 

smm garp çölünde bir yerdeki muha. 
biri oıldlıiyor: 

Almı:ınınrtR ttatyanlann Mısırda 
tekrar l'nl§lıı.dıltları tuzyik hareketın
ı:'le, '!ene b:ışınaa tn~liz k.tta.nrT!"m 
L.fbya oududunda Uer13tneğe başladık. 
ınn uman takip ettıklcJ'f tatt..yeyi 
~atb!k etttkJcrl an!a~ılmaktadır Sol. 
lu'm el\'ar~dan hareket eden dU~man 
'UV\'~eı1 kıtnınrrnıızm m!lhlm kıamı 
~rmı "rdudnn ayını:ıak tımldtylE yel. 
:ıte c!<l;nic y yılmıığa ve ~l oena.. 
umızı c:c\•lrmetıe 1:ahşrnal!tadr•. Sat. 

.a. A.t:lr!ll~ So)lurndn blr m~ bant 
ı~er.:ık oenlzden u~aklıışan ve da!ıa 

zak!l\tJa sablld!'.'k! yola muvıw bir 
rtıkamet tnklp ed~n datıık mmta.. 
<aya a:otOrlU koUar sevltetmt,ıerdlr. 
Bu t'!~obtls biZ~ mUda!ııa hattımmla 
·~~ı.ıştıktan ba.,ka Mersa. Matruhun 

n~'J'Jl:;.da Kantara çöktlntU.sUııUn 

vncuda r:etırdl:!1 tabıt mania De de 
utraımak mecburiyetindedir. FUha. 
klka f'Urad kilometrelerce uzayan 
kumluk bir saha vardır k1 han:kett 
gilçl!şt.rmektedir. Diğer bir dlliDJan 
kolu <!;. sah'ldek1 yoldan ller.cmcğe 

c;alrşm<1.ktadır. Bu mUfrezenln vazlte.. 
si tecı"ıt etmr~ ümit eyledikleri kuv. 
vetıenmlzl yakalamaktır. 

Bu tm:ylk daha bqlangıçta lııgtJl.z 
hava kuvvetlerinin katı lıAklmlyeti kar 
pmıda bllyük ZOt"luklarıa uğrqtıı&k 

meclrırtyetlnde kalml§tır. 

Aln ıınJar, daha fazla tayyareierl 
olduğoı ·halde lngUlz avcı tayyan, e. 
Ttn.e :mukavemet edememektedirler. 
ÇttnM Ingtllz tayyarecileri aaJııp oı. 
duklan birçok meziyetlerden ba§ka 
çölde ııcmak gtbt muğlak bir hUnere 
OstatcMma vAkıt bulunmaktadırlar 
Bu avc: tayyareıerlm!z Almaniarm 
bavalanınalarmı beklemlyerek onla. 
rm tayyareıerlnl yerd yakalamakta 
?e mtıraıyoz ate§lne tutmaktad!r. ln
gillz avcılan "'8.lltlıı.dıklnn 18.§e ve leva 
zım kttalanna da mütemadiyen htı. 

htıct.rnlat yııpmaktadırlar. Bo:nbardı 

man tayy&.relerlmlz Trablusgarp rbrt 
üe Bltıgazt ı.e diğer iaşe merkezler:lnl 
ve dllfmaıı tVşldatmı mütem.~yen 

bomba-dl!IU!.ll etmek için ancak ben. 
zin \lacalc kadar vakit bulabilmekte. 
dirler. 

---------O.__ ____ __ 

Japonlar Hindiçf
niya girecek miş 
Ş:uı~bay. !9 (A.A.) - Yabanc mO 

p.bltl~r Japonyımm yakında Saygon. 
da dah'l olduit\J halde c"nup Htndiçl .. 
nt tne :ıut .. z cdecetınt bildlrivorlar 
llu ntl!uzun hedef' cenuba doğr'U ye.. 
yılm1 uakltmdıı hariciye ııuın Mat. 
suok-ı.wr Berl1%1e yaptığı :ı:tyareUe Ja. 

pon • ~ovyet ktlnrn Uk neUceıer:lnl 
göstermek olacaktır. 

Bu müşahitler Saygona kat'§ı an.a:
zm bd~:ıyan matbuat n~rtynt.ıom bu
na detr olduğu zaıuııdadırlar. Tokyo. 
da :;ıkan Nlşl Nişi gazetesi dUJı §U 
ealırıa~ yazıyordu: 

Yunan 8aşoekili 
diyor ki: 27 Yuno lav 

ta yyarecisi 1 

Mo ova
G;rıd har e 

devam 

/(anada Başvekili 
di)'or ki: 

HITLER 
Al d ni°'i tamamİ) e 

l::apanıak istiyor 
Çine vardı. Oradan Ka· 

Y 
• 
1 eoecek 

b" B!ın~-a, 29 (A. A.) - Yunan I Lôn tnı,!'J(A.A.J - Loncını.ya gclCll 
... ;Jv~ltl~ Suderos, lfonya hr.lk habc:ll.!rc göre 2i Yu~osl9.v rubayı 

te ,kılfı.tlnrı mllm"'sslllerlntn 6nU:ı- ile ülger bir kısım ta}yare ınUrette 
d? s5ylcdiği bir nutukta Yunan batı Mtı!!l:ovayıı rlınışur Bu tayy : 
.ıUkf\ınetlnln harbe devam azmini recııer snvola tipinde uç bombt.tdı
ve hürr!vet kU\'VNlerlnln zafer'· man uıyynre:ııyıe gclmışLrdır. Mosuı.. 
n olan imanmı bC'Ynn et.mi ve (lr rtdcn krukan tayyareler Bulgarlı!tnnıtı 
..,, tir ki: 

Müt iı k RotnA!\ •ac.'latı gtçcrek .Moskovtıya var. 
ec:ıv e .arşı en hev crınlı ml§!nrdır. 

cnuknveıT'<!t ~lq<>Jlni T 'm.,i ve SP. 
---<>---·---

omad 
Jap:>n ve Alman sefirle· 

rini.aı i~tiraldyle bir 
toplantı yapıldı 

menc\irek gibi kilc,:Ucu < o.dalar bile 
g<!;tcrdi Yunan milleti bir tnpıı .. 
rntnrlnı'Yı:ı 'kQrm altı ay harbede
rok onu ma;;.ırıb edert>k aanlı bir 
ömek olrııı•ııtıır A. vnl rnillP.t mfitP· 
ca\i• Alm<.!nlarh oı.lıtrm mfithlş 
mıılthC"lf'rlvlc yınnl gtln MvMttv. 
tıın ı'!t>tııtıınJın11 l!E'rocpk olan ve 
clostııırmm ve ôtlım-nnlarnını d 
havran1rfhnı f'eltl'n btr moydıın Roıua, 2!1 (J\.A,) - Oçıu paktın 
mulııırc:-be~nd n soıırıvlır 1 yı>nP. dörciUucll mattcsind~ d rplş edilen 

.. 
ır 

va 
n 

hire ve Habeşistar 

1 

gidecektir 
Çuuı:Jdng, 20 (A.A.) - Amor1-

ka devlet relaintn büyUk oı;;ıu Ja
m<..s Ruzvelt bugün Hongko gdnn 
Çutı1dng'e gelriilşUT. 
Verdiği bir ınUlı.kııtta, Çinde 4 

Petroller· i ele gün kalacağııu ve ondan soma ı:n
Wrey eittn k üıcre RMgor.a a-

geçİrmek istiyor reket e'1eceğini v Kahircden de 
Ottauı IJ A.A.J - kıUUıda bıt". HııbesiStanli. g •çcceğifil söylem' r 

vekuı MakenzJ KUJ.g, Avam kamanı- tir. 
emdn ~ylcdiğl bir nutultta, ottUMll\ 1 Jeme Ruzvelt "ta.vtnyele'rde 
ve deruZdo dnh11 uazı mağlQWyeUıır boılunmnk için değil üğrcnmelı., 
gfüU eh .. ecef,lnl takat lnglltcre .)il;; • için geldim dLmi§tir. 
dıkça tıı• mıığtnbl)•etıerı.tı hl~ttrtsıtl!.tı Jamf'fı Ru::velt, bilhaıoaa nakli -
taU 1.ıı, ma tyeU oıanuyactıgm atıy. ynt ve malzeme mcselrsine alıi..lta 
Jcıılş~ır gö t'Jrmokt \'C m"ı ;Jal Çnr' ,)' • 

Mat•.ı~l Klng, Slhgaputln OtbeJUt. §Olt • Ruzveltin bir mu::ıjllll getir
mektedir. tıı.nıta Vt> IJUYeyşe tanrruıı eWlnlel! llı.. 

tlnıaile"iYlc tnglltC'renliı tsUU\.eı tqııb.. 

ınısuoıı.1 ihmal ed!lmlyecek lmkt.:ıla.r 

olthı~u knyu lmlJtir. 
Daf'• •nı, Hyue ı nr'thl tıeşf'l';!cUeıı 

b<!yatı:Ht ı aret olunan Kanacıa • 
Amet.ke. tıcarl ınUnamıııeü ftnin f?C• 
nlşletilmPBI keyflyeUblll Kanatla için 

Sadkostik'e ihtiyacı 
el nlar 

An cam, 29 (A.A.) - 'l'lcnret 
V kayctinden l~hliğ edilmiştir: 

m!~tfr BııgUn E>ll..,"rde kqlanlıı"' 
• klit'UcUk nr1a1<ı?"'T'ltt - cğilmE>dt>n 
sava tvor!nr. BUtUn Ytınan1Tl"r 
vfilt•t>k bfr ruhlıı. vrı:r.lfr>lorfnf vım· 
mıslar ve ancak flılYJ li~tUnlilğ{i 
a.ıırşrsrnda mıı;;ll\b olmu~lardn'. 

Ra~vekil Girit halkmm inzıbat 

umumi komtsyonun te~klllne dair ml!. 
aı.kerelf'rde tiulunmak U~re lt.t.i. a 
h:ırUcye nıuın CUtnonun ftynseUnde 
blr lçttml\ tılctedilın!§Ur. 

ın\Um•h bir mc!lele tt>;.okll ed"n döviz 
mı t§lntn ,1alllne çok ·arıyacağıııı UAve 

ederel< şöyle dı>vanı ctml~Ur. 

Almnny va Japonya scrtrıerı 
lı;:Umada bazrr bulUhmtışlıırdır. 

:Mı>mJnkett ki ihtiyaç sahipleri 
arnsmda tevzi vll tak"im edilınt"k 
üzere vokü1ct1mlzcc, ziraat bankn
sı vasıtaslle lituiCt~n sudkosttk 
cclbt>di' nl. lir. 

·o ahenk duygı,ılannn mUr "ant 
etLiktnn ve hlz:r.ııt '!ı;l'ndislnin de 
'ıUrak ettiği Gint hürriyeti sa. 
\·a ':ırmı v fed k ilrlrklarmı h trr. 
l"ttıktan soıırr. sö 'erini 1ı1öylP. bi
tin-biti,.: 

Giridin ve Yunan şerefinin mn.. 
dafaP.~ için kral vo hUldımct ara• 
mvda bulunuyor. I<,cdalttlrlığm he. 
~bı yokrur. Bu hUniyet ve kah. 
romanlık toprağına, boyunduruk 
altma girmemek. harbe dPVacı 
l'bnek için geldik. VP em!nim kf 
yakmda \tlnaya yalnız hll?' olarak 
de{;til. ayni zamanda daha ziyade 
bUyUmüş olarak döneceğiz, MP.de
niyetın kelesi olıın \'C beşer iıUr
rlyetlnfn tekrar menı;ıei ole~ak Gi 
ıit dilşman:ı ciğncnmJveccktir. Bu 
onun ıercfidlr. YafiMm millet . . 
yaşasın Girit, yaşa.sın kral. 

Gelecek haf ta 
ingiliz 

parlama f osunda 
Mühira müze.! ereler 

baılıyor 
---0---

EDEN 
Müzakereye mühim 

surette İştirak edecek 
Londra, 29(.A.A.) - Avam 

kamarasında sorulan bir takım 
sualler, hükllınet tşekil;trnın ye. 
riden muhtemel tanzimi mesele. 
siyle umumi vaziyete dair yakın. 
eh yapılacak parlamento mü.za. 
kere.1eri hakkında kl\çf l: bir mu. 
nakaşaya sebep olm~. 

B. Çörçil e7.eümle demiştir ki: 
Nazik ve tehltkeU hareketlerin 

muvaffakıyetle yapıldığı bir an. 
da kuvvetlerimizin maruz bulun. 
dul;'U tehlikeleri arttıracak ma.. 
hiyette askeri malfunatı, mille. 
tin istemediğine kaniiın. 

Bu beyanat giddetll alkışlarla 
karşılanmışt.Ir. 
Başvekil müzakerelerin parl5... 

ment.:ınun bu haftadan sonra ya.. 
pacağı ilk t.oplnntıda mUmkün o. 
lablleceğinl bildirmiştir. B. Çör. 
çll. B. Edenin bu müzakere!ere 
mühim surette iştirak etmesinin 
muhtemel olduğunu da söytemil). 
tir. MUza.kercler B. Ç&çilin o. 
kuduğu ~ğıda.kf karar sureti. 
ne mU.steniden cereyan edecek. 
tir: 

Avam kamarası, hli1ctlmetin 
Yunanisto.mı. yardım gönd"rme!c 
suretiyle takip ettiği !iyaseti 
tasvip ve orta ~k ve diğer 
hıu-p sahnelerindeki harekAtı da 
eıı b'.iyUk şiddetti idame edecef'i 
hususunda kat'! itimadını teyit 
eder. 

Avu.crtralya b3Ş\1leldli B. Men. 
v.tes ayan::ıda devlet adamları:l. 
danteskil edilecek ve na.zrrhk 
işleriyle uğraF_.mıyacak de.,;lct 
adamlarından mUre~ckep bir kü. 
çük ham kabinesi teşkili mese!e. 
Etinin tetkiki hakkındaki teldlfi !3. 
Çöiçn redootmıştir. 

Kont Clauo, u,.lU paktın 4umu~ıı 

dıı.lr"'llne giren b!l'.ltıCa siyasi IUIKer1 ve 

ı ktlJı jt m ... 1,.ıer ba mde 1l•11ae:ı 

ız1tı'lt v rnıl tir. lru:,ı:n ı;:n • .ma. nntl 

bıış.amış olan lım.ıml kô!'iilS) on.ıa ıı.a. 

kert " tktırad! koml8)'0nlum ınos. 

takbcl raaııyettııe datr b&flıca eaaalar 
kararıaıtınlmııtır. 

Blrkı'.ç gün evvel fon Rtbentı'opun 

riyaı:eUnde Al:nan umum komt!ıyonu 
topıcnınıotı. Pek yak da Tokyoda 
MP.taııokanrn rlya.ııct•nac Ja '>n umu. 
mt koml.ııyônu toplanacaktır. 

IngHterenin Belgrad 
Elçisi 

Esir edildi 
Bonın, 29 (A.A.) - Plkkolo go.

zetoslnin salahiyettar bir kaynak· 
tan öğrendJMne göre, Ei ıılsandan
bcrl kendls~'ldFn haber alınmamış 
bulunan 1ngl.ltettnin Belgrat elçi. 
sl Si. orland Cnınpbcll, lillçllk bir 

vapurla Gtrit uda.sına gitmcğ13 te
şcbbils cderk"n Adrlyo.tlktP. bir İ· 
ta.lynn tprpitosuna a~rnmL5tır. Sir 
Ronald ile beraber, İngiliz atnşe
militeri yarbay Klark ve Nevyorı. 
Tnymsin muhal,iri Amerikan gaze
tecicl Brolt da İtalyan torpilr>suna 
alınmlljtır. 

Y unanintnndaki 
İngiliz kıtalan 

Kanh 
çarpışmalarla 

Tahliyeye devam 
ediyor 

Sldney, 29 (A·A.> - Bnşvek!
let v<: kilf Fadden bugün n§nğldııltl 
be~·ıı.ııntta bulunmıı!jtur: 

Yt•naniDtnnın tahliyesi devam 
etme'kt::dir lmpr.nıtorlok kuvvet • 
lerl düsmonm ı:ıMdctli tazyikı kar. 
flrsrnJa bUylik 'Lir knhrnmanlıtla 

hnrp ediyorlar. Krtaatımızdan bU • 
yllk bir kumn dUşmanm liPrJ hare. 
kcUne anuda.ne mukavemet ettfü 
ten 80llra cıfmdi YunnnJstandan ay. 
nlmış bulunmn.ktac:lır. MnnlE""cf 
lıı..s!n"a yayiata mani o!unamıya • 
ca{lt B"'lnaolınaktadrr. Buna lntizın· 
etmeliyiz, 'MüınkUn ol• r olmaz mil· 
lete tnm bir rapor verltecclıtir. 
Milletin cesaret ve a!dmle buna in
tizar edeceğini biliyorum. 

irıgıltere 
Harp mıntakalarına 
askeri m~hkemeler 

kuruluyor 
~ndra t9 (A.A.) - Dablllye ne. 

zaretl dahrn em~lyet nezareti tara. 
tnıdaa ne.7redllen btr emtrrı:ı.me ne 
as!{e:'i mahkem,..Jer tet!iıı ertlıdlr,tnl 

01ldlrınıtt1r. Bu tedblı 1940 da mert. 
vete giren mllda!ııa n!z.amııamut mu. 
ciblnc3 aımm~tır Memleket 12 mm.. 
t&.)'li ıynlmıştır. Her mmtal<ımır af. 
kert mehkl"mea! oıncakur Bu mmta. 
kalar unmmlyet ltlbarıte pıı.stf koTUn. 
mıı ıruntakalarma tekabül etmekte. 
dlr. 

Kıw.ndo dUayaıım hiirrb-ctl ut"ın
d..\ v rııl ı!! rnOraı!,.IMP n~ ev!t\tlan. 
nı •ıu do lkttsrAI monıhı!'nrmı eslr. 
gt nıty ' tir. 
lngiluı lıilk'1mctly.e donunyonlar 

u;n Alman barbln1%1 19.ıo sene "df!rı 

daha arı: rnUlhl9 olabtıeceg-t tarzında 

herhangi bır hayale kapılmıı.tıUjlar .. 
dil'. 

Yunantstandakl nıUttefll< kuvvetle
rin gu«tordl~ cesaret v.ı fedakhlığı 
tal·dlrlo yadeden Kanada b~cklll 

bu .ıtfl'arın yaptığı makavemct1%1 AL. 
manlnm çok ntzr ztıylat vcı dlğltıt ve 
Hltlt>ı in an akıtm&dnn zafer kazını. 
mak 'lususun1akt Um1Ucr1nl boşa !:'
kardı;ını söylemiştir. 

ı.tıuorızl Klng, nutkuna §U suretle 
devo.m ~tmJıtır: 

A.lrnnnya lraka tahaJ<kttm etmcfe 
mtıktf'dlr olduğu takdlrdf' eski Ber. 
Un .. Bnfda\ yoJc bWyaBl yenldetı 

c:u11aaamk "'° Almanlar hak ve ı. 
ran petrollertuı ele ~eçlrm1' 9lacsk.. 
tardır. Bitler, Akttenl71 ıaruawl)"le 

kl\p&malc lmkllnnıı röMlcn cıWW... 
tum.ıı detlldlr • 

Senede 80 
bin ta qyaı·e 
Va§lngton, 29 (A.A.) - HaT'bl

ye nezaretinin yeni ~ene bütçC!llnc 
e-öro Birle-~ik Amerlk senede 80 
bin askeri tayyare imalini derpiş 
etme tedir. 

Parldmentonun bngün rıUzakere 
başladığı bu bütçe 6 milyar 574 mil 
yon 605 bin 4'68 dolarlık tahiliatı 
lh .va etmc-lttedr. Bu paranm mU· 
him bir kısmı büyük ve uzun mc· 
14".feli bonıbardıman ta) yarclerlnin 
satın al•nmasma tahsis cdilmii -
tir. 

Breste 
1 Ucum 

Lo dn, 29 (A,A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Bomba.urman ve s-ılıil teşkilatı
na mensup tnyyr.reler Alman kru
vazörlerinin bulunduğu Brest lima
nına hücumlar yapmı~lardır 1ngi· 
l!z ta)'}urcler ihiç zayiata uğra.ma
mıGtır. 

Ronzanya 
Bulgarıstan 
Ahali mübadelesine 

başlıyor 
Biıl~> (A.A.) - StefaDI Ha. 

ber verildiğine göre nomanya ıle 
Bııt,,.a..tistnn nNUı1 d:ı :ı.h-ıli mtiba. 
JelPsi için tekrar mUzııkerelere 
bıışır.nmıştır. Muhtelit Romen • Bul 
gar komlı yonu ilk içtimamı Krala.. 
v:ıdn ıı.ltdcde::ektlr. 

Bu mnllarrn mayıs ayı mtfmda 
llıUrc: s:ı.hlpletine a-.ğıtfün "I ka
rnrııı..::,tıı l!m ol<'h ,u.nduti, sudko9 -
tlğe Jhtıvacı bulunaruarffi r>ilı.o.vet 
20 tn :nı 941 taıil.i.,eı kb.dtr ti 
r.aret vcJdlleU "faşa wnum mUflUr
ll'~" ne mU'l'r.~att.t CderPk ta.!et1 et~ 
t ll:lctl udko<Jti!jln tnfkt.firlatmı ve 
ne maksat irin istf'nilmf'kto oldu 
ğunu bildlrmolC'f'f lô.zımdır. 

ispan;'a Mihvere 
iltihak edecek mi? 

(Bas tarafı 1 incide) 
Timcs gazetesinin diplonıa.tilt 

.muharririn~ gi)ıe, 1\lmsn~anın 
şiddetli tazyikine uğra.yan Gene. 
ral Franko, yenimahsul alınma. 
dan harbe girett2 milletin açlık. 
tan öleooğinl söylemek suretiyle 
vakit kaz!.lllmı~ır. 

Halbuki News Chroniclo ve 
l)aily Hernld gar.etelerinin Uz.. 
bon mı habirlorine göre İspanya.. 
nnı mıh re iltihakı artık bir 
gün mese!esıdır. 

News ahr-onicle muba.birl di. 
yor ki: 

1spa.nya hariclye narın B. Su. 
ner, !spanya~ı açıkça mihv\;rln 
. JJırna kovmak ve Cebcfütt rık 
Uzerinde 'rldialarda buJunmak a. 
zere son h1.1Zirlıkları yapmakta. 
dır. Almanlarla yapılan prog. 
ram şudur: 

1 - İspanya UçlU pakta ilti. 
h:ı.k edecektir. Bunun ~ın de B. 
Suner yakında Berline veya iş. 
gal altındaki Fransayn gid ccl<. 
tir. 

2 - Eunwı Uzet'inı.: lspanyı:ı., 
İngiltere aleyhinde vaziy t ala. 
cah.1:ır. İspanyaya menılekcti:l 
~-ıhili ~artlarından InW,lız ablu. 
kasını mesul tutacak yahut da 
CebelUttankm İDpanyava iadesi. 
ni bir ültimatomla ~ıyecektir. 
Bu talep reddedilince de muluı. 

UIU-JAUBUI1V aA l{'E?OI?~t? ı:rcw\lS 

ya&dnnmı istiyeccl;tir. 
3 - Cebelüttarıkn karşı taar. 

ruz bidayette ynlnm 1spanyollar 
yapacaktır. Fakat Almanya üçlü 
paktı i~cri sürerek tspunvaıun 
va.rdmıma gidece..'ldir. Daha şim.. 
diG.en Alman kıta'arı Bayonne 
civarında ve Prrinnc daj!lar nın 
müteaddit noktalarında tahnş. 
şilt etmiş bulunuyor. 

Amerika parJamerı
tosunun kararı 

(Baş taraft ı ınl"ide) 
Bu teşekkül, bütün ft1,anın 

plTlll.nıerıtod:ıkl kendi mümcs.cıil. 
krinc yazn ak filonun J. tlas de. 
nızi'!li kontrol ve fngıltereye gi. 
cle"e~c iaş: moddelerivle harp 
malzemesi yüklü k"filc]erc re. 

J • falmt otmenlni i"'teme'crini der. 
· apon 1mnarntorunun piş ctrr.e'tte. aksi takdirde icar 

yıldönümü ve iare kanununun tesirsiz kala. 
To~ ·o, 29 (A.A,) - Jnpon im· c:tğım bildirm~ redir. 

p:ır:ıtorunun do:"umu yı'dönilmü K:llilelere filonun refakat et. 
mU!ınsr>bcUlc, lmn:ıra.orun buzu • mcsini men'<ı matuf lar:ık veril. 
nmda blr bUyUk ı:.skeri geçit rcs.. I miş olan bir k~ra,. sureti ~ar§nn. 
mi ~ apılrn ş ve bu g~ı:it resmine ba f,"i •• ti senato ·omisyonı 'la 
30 bin n"''C'r, ı 00 dl'.'~ fo.zla tnnk gc1 diği zaman parlfune.,tonun 
ve 500 tav ·nl'c itJtirak etml .. tir. 1 no!ttai n zarı sarih surette an. 

S:wyctlcr Dirli~i bUytilt elc;!al 1 Iaşılm' · olacaktır. 
Smitanm, kor ·i,..,·"-n:ıtik ımısmdıı Bu knrar suretinin rcddedlle. 

( 
VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
Fao!a' bu askerl manlccrn ı d e ı-r erı bulunuyo:- u. Do:':Doi jansı, Sov - ceği ve bu kararın, D'IE'nfi o~mak. 

Saygo:adıı tıUkUrn ııUren Jap:ın aleyh 
tan ?ıava gltUkçe Vlddetlenmek!edir. 
nu ııa,;a. Japon kıtaıarı geçe:ı t'ylQI. 
de t:arr. z Tonktne girdikleri zamBD 

mevcut otruı nalyete pek ııyade beıı. 
7"!:'11.'ktt'dir. I 

J hiçbiri bulundut!'u rorntnlm dahi em- ye• bU~ U'· olcl nin bir ço't sene - 1:ı bcrc.ber, hal!a ps!. yakm1ı.ı 
ntyet nt>zaretı ~rafrn~an harp mm. <l nheıi f'l. de>fn ohuuk b5 ·le bir kat'i bir reklini alacak o1 n hi. 

-=====~~=========1 takası oını-ak il=.n edilmedikçe tnaı.ı.. 1 gc;:~Ue bılunJub.ınu tcb:uilz et-
1 

mnve işi fcin hazırl-ıınıya var 
;.; yete geçmtyecektJr. tiıınektcdir. d:m edeceği za.nne<:~Ilmeıktedir •• 

iP 'l,.. 

duı. 
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[ ısvıene eaııer il 
1 

f..nieresan Bir Aık Macerası: 

Milyarder 

Kan koca sevişmelerinde ilk 
teşebüsü han ci ta.rafın yapması 
l!ıznngeleceğini daha ne kadar 
zaman münalrnşa ettiler ve 501;1-
ra bir anlClEIIllıya varabildiler mı? 
Bilmiyorum. Çünkü o s!rad_a ~a. 
pnn vuruldu. Perihan ı~ı . gır
di. Ben de pencereden çelcıldım .. 

Perihan çok yorgun ye . çok sı. 
nirli görünüyordu. Ebnıı sık.ar. 
ken elinin titrediğini hissettim. 

- Evi kolayca buldunuz mu? 
diye sordum. . 

_Evet, dedi. Yalnız mcraı. 
veh.lerden. !karken o. b ) aşlı 
zayıf bir kadın aşağı iniyordu. 
Beni tepeden tırnağa kadar siız
dü. Sonra da merdiven basama
ğında durup ben yukarı çıkınca. 
ya kadar arkamdan baktı. 

- Onu size gıya.ben takdi't 
edeyim. Seza]orilerin ka~ kom
şusu Madam Tramer. Bıraz da 
onun sayesinde bu odaya yerle. 
şebildim. 

_ Sakın sire bir zarar gelme. 
si:ı. Biliyorsunuz. buratı ~ı-a
dır. Burada insanlar daha mute. , 
assıp olurlar. 

_ Burası tac:;radır ama unut. 
mayınız ki bir renup şehridir de. 1 
Cenuplular çok mütecessis olur. 
!ar; fakat sıcak \'e mUsamaha
kardırlar. Sonra Madam Tramer 
sizin bu odaya çıkmanızdan ne 
dlışünebilir ki? Sizi yahıızca ka
bul ec!en erkeğe bir kere bakın~! 

Pe.ihan, iyi bir niyetle yrrptıgı 
bu ihtarın bir istihza. mana:;ıı .!1-
labileccğini düşününce çok ~ı. 
müş r,öründU. Hemen bahsı de. 
biştirdi: 

_ Bil~'?niz ne kadar yorgu -
numl Sanki bacaklarım vücudu· 
ma giriyor. . 

_ Şimdi akşr.ma kada: sıre 
odamı kiralryacağrm. dedıın- 1s.. 
tedi :;iniz gibj yatar, uyursunw.. 
Ben aır.c:a.m yemeğinden sonra ge. 
lir, sizden odayı teslim a1~!"1~: 

Perihan samanların ustunc 
kendini bıraktı. Başını duvara 
dayadı, gözlerini yumdu: mırıl. 
'landı: . .. k" 

_ Öyle başım dönuyor ı .... 
Çok uykl!SUZ olduğum ~alde u. 

amıyacağıını zannedıyorum. 
yu:_ Bir milddet yalnız ~~lrrsa
nız uyursunuz, dedim· Bızım SO-

ka.k cok sessiz. 
Şapkamı aldım. Kamdan çıka-

ca.ğmı zaman ~enç kadın: . 
- Mösyö Lifu, diye ~eslendı. 

Size bir sual sormak istıyorum: 
Tiçin bu kader külfetlere katla; 

narak bana yardım ediyorsun_uz · 
B"ni iyice tannnıvorsunuz bılc .... 

l:mlnünUnde Evleı:enlcr: 
Te~yec1 şuayyip ÖZE.11:'..gör ile Şa· 

z1ye KuUu, Banka memuru Safter lle 
Fatma Bedahat Nııst, Tc·zl Oınnan 

can ı!c AY§e Saadet, Kırklareli Hacı 
Zekerlyada oturan meml!r Seyit Ali 
Ersan lle Kumkarı Nl.§9.ncada Saliha. 
Samı: Hasan öndcrscv ile Şdrlfe Ya• 
nık, Telgraf memunı Tevflk Konuk
oğlu ile Hayriye Mllr§lde Öknan. A
mele AIJ TaşkmUl ile AY§C llanko, 
Muhasobct sususfy de Mtlmeyyiz Ha. 
can Şerafeddin Etallk De Saadet Se
zer, KAUp t. Hakkı Blrlncl lle Fitzınt, 
Alemdar Ycrebatıuıda oturan l!.mckll 
Albav M. Ragıp Ertap Uc Emine MO
ne'l<"V~r. Memur Ali Sam! Aksu ile Ha

tice Jale. 

SP o r 
...... - -

Pazar gÜnÜ 

T ekirdağh ile 
Mersinli Ahmet 
güreşecekler 

MERSiNLi AHMET 

Evvelki haftaki profesyonel 
~reşlerden sonra bu hafta da 
yine enteresan güreşler yapıla
< aktır. 4 Mayıs nazar günü saat 
14 de Şeref stadında yapıl.~c~ 
giirt>.şlerin en heyecanlısı Türki. 
ye b~p')blivanı Tekirdağlı Hü. 
eeyinle Mersinli Ahmet arumda 
olanıdır. 

Senelerce ama.USr olarak gilre. 
şen ve olimpiyatta da derece a. 
lan Mersinli Ahmetle Türkiye 
başPehlivanmm güreşi hayli 
zor1'ı g-~tir. tkisi de sert.~ 
reşen bu pehlivanlaı:n sey.ırcı
lere iyi bir gün geçırmesinı te. 
menni P.deriz. 

!3t nc1an b<ıı:ıka Mi\lSV:m. Mol-
la Mehmet. Kara Al: Habeş Ka. 
snn ela güreşeccklerdir. 

Tebliğ 
Kapmm eşi~inde birkaç sanı-

d rdum. Bu sualin cevabını tııtıınbul Bölgesi Ba§kalllığmdan: 
ye u ·şt· Evet. ben de dUsi.\n:mernı ım. Atletizm hakem kunru 2.ri.1941 Cu. 
neden bu Yabancı genç kadına ma güuU saat ıs de Bölge merkezln· 
yardım "tmck için bu kadar kUl- de açııacaktır. tstmlerinl kaydettı~n 
fetlcre l!aUamy~rum? Şur~:.~ naaızcUerln yukarda yazılı gtın ve 
yerleşe1l11mek ıçın ne zo ı;aatte nıııırc merkezine gdmelerl teb-

çcktim. (Devamı uar) llğ olunur. 

Hİ 
Blitün mahalle, bUtUn tanıdık 

hayretteydi. · 00y· ıe 
- Dünya ku1"1:11alıbe~. . ı. 

örUimemistir.. dıy oı lard 
W{k!t_ hakikatti işte, Naşide r:· 
nım bulunmaz bir kaynana ı. 

, d herkes seviyor, etra-
Onu ev: e ·b· dönilyorlardı. 
fında pervane gt 1 

Fakat herkes: 
ı . ı·çı"nde iş vnr.. dıyor-

- şın t" yıl 
d B k dar nıubabbe ın. .. -

u. u a ·yen bur. 
lardıı· bir sızıntı -~ tarafı 
metin mutlaka bır gı 
vardır. torunu 

Ra Naşide hanımın 
1..ey1fh~ sevişerek on!1. alJl1JY8 

·-· ..nin Leyla 
karar verdıgı o-·ecı· BUyi\k an

- Bir şartla. d ı. 
nemi razı etmek lazım .. 

Fakat onun ne alnkası vard . 
- · · eve 
- Aman deme.. Bızımadı bu-

hcr şeye o karışır. onun 
Iunmaz kaynana.dır. · 

Ragıp, Leylayı .~ılgınca se:_~ 
yordu. Ne mUm.kunsc yapa.ekti 
v ... mutlaka onunla evlenece . 
1.şte N~;ee hannnm daınadm -
dan başİdat. Ondan kaynanası . 
nm tabiatlerini öğrenecek ~ 
kendisini Naşide hanının se 
recekti. 

Damat Reşat: 
- Aman kardeş. dedi. Ne ya-

parsan yap, fakat ban3 ondan 
bahsetme .. 

- Fakat.... ı.. 
- Evet, o bulunmaz Kayna3a. 

dır. Senel.eroo bunu bir P"pagan 

gibi tckrıırlayrp duruyoruz. Bık. 
tnn artık bu roldrn. O bir Alla. 
hm belasıdır. 

1ş catallaşnııştı. D~ek hcı:-
kecı istemiyerek ona hüm1~t.~ı-

"'eviyordu. Fakat nıçın · ·· yor, c ekm" h" 
Hele damadın bunu ~ ıye ıç 
mecburiyeti yoldu. . 

Artık senelerdir tatlı ıbır 
.. -a gibi fakat bir gün J::nkikat 

ruy ' w te d olacağına inandıgım serve 
ıanet ediyorum. Olmaz olS1m heı 

şey.. yi n<>Tendi Ve 
Ragıp. her§C ~~-. · 

. .. wrendı· ki Leyla. ıle evlen. 
yır~ og. · 
mek için tek çare onu ~emnun 
etmektir. Yalnız bu da o~le ~o: 
ıay bir iş değildi~. ça.resız elim 
öpmiye gitti. N~ıde h~ım kra. 
lıÇ('lerde güç rastlanır bır guruı 
ve • zametle ks.rşılad~. ~e .Ragıp 
teklifini yaptığı vakıt ıstıhfafJa 
dudaklarını bunıı;turdu. 

_ Ancak. dedi. sana bir sene 
sonra cevap ver<:biliriz. 

- B:,. sP,ne mı? .. Am~···. 
- Bu kadar.. 1',azla soylıye: 
k 

.. .. vok lyı" bir amat ı-ce "OZUID ~ • • 
cin yapılacak ta1ıkika.t ancak lbır 
Sene s\irer.. . 

- Fakat benim aıletn··· 
- Onu senden ö,?rcne<:<:~ de. 

~Hz .. Eğer biraz daha soyler. 
sen..... bo 

Tehdit müthişti. Ra~ıp Y· 
nu lbükiik çrktr. bekl" 

Leyla, onu heyecanla ı. 
yurdu: 

pastacı 
ve 

Kız 
Pa..eıta veyıı gekerlemc satan 

dWlkAnlarda çalışan güzel kısl:ırm 
her halde mii§terller Uzerlndeld 
tesirleri fazla olacak ki .mJlyoner 
veya milyarderlerin de onlara çıl
gınca Aşık olduklan görWmekte
dir. Dünyanın en zengin adamla
rından biri olan Aga Han'm Fran· 
sanın Kan §ehrlndekJ çikolatacı 
kızla dillere destan olan ve niha
yet evlenmeleri ile neticelenen 
aşk macerasından sonra Am.erlkalı 
bir milyarderin de aynı hal bafın
dan geçmiştir. Burada "tarih te
kerrürden ibarettir,, vecizealnl 
kullanmak yerinde olmasa bile 
"lrı.sanlarm hayat ve maceraları 
biribirine benzer,. demek yanlış 
olmasa gerektfr. 

Boston'un en zengin adamlarm
dan biri olan Vilyam R. n1n oto
mobili bir gUn ufak bir Rrıza se
bebilc bir pastacı diikkanı ön~ 
do durdu. 

DilkkA.nm cephesindeki bır çok 
flanlar anımnda: "Şekerlı:ımelerf
mizi bir kere deneyiniz.,, "Nan"li 
pastalarımız botaz ağnlarına kar
§1 en birinci devadır.,, §eklinde 
olnnlıır da göze çatpmaktaydı • .Mil
yarder R., 6Qförll fırızay1 ta.mirle 
uğraşırken dalgın dalgın dilkkA· 

1 nm içini gözden geçirmeye başla· 
dı. Derken gözüne bir tezgfLlun 
başında oturan güzel bir kız iliş
U. Miknatis gllıi kendisini içeıi 
çeken cazibesinin t<>sirlle derhal 
dilkkfuıa dalan milyardoro kız: 

- N o emrediyorsunuz? diye 
sorunca, bu tabü suale kendini 
hazırlamamış olduğu için ı;;aşkın 
bir eda ile kekeliyerek: 

- Beş kilo f}ekcrleme .istiyo
nım ! dedi. 

Garip bir müı:ıt-0ri: 
Zavallı kızcağız böyle toptan 

alı:şvcri§te bulunan mii,.cıtcrilerle 
kal"§ılaşmamış olduğu için buna 
hayret etmekle bember ta.bil hiç 
bir ~ey söylemedi ve satışı yap
tı. O gcee milyarder R. giizcl pas
tacı krzı düşüne düşüne sabahı et· 
ti ve • :ıfakln beraber, henüz dük
k&ıım kepengi açılmadıtın gidip 
kızı beklemeğe bqladı. Nihayet 
dilkkAn açılrp tezgfi.htar kız işinin 
başına geldiği vakit derhal içeri 
girip ilç kilo nane pastili istedi. 

Hayret içinde kalan satıcı kız 
yirmi dört saat fçi.r.de beş kilo §e

kerlPme ve Uç kilo nane pastili a
lnn adamın bunlan ne yapacağını 
düşUnUp, bı.ınu mllşterlslne sor
maktan kendisini zorla alakoydu. 
Üç kilo nane pastili bir alay as
kerin boğazmı tedavi edebilirdi! 

Fakat hayreti ertesi gUn daha 
çok arttı. Çünkü aynı müşteri be§ 
kilo mubt"lif çikolata ve şekorlo
mo almak için tekrar dükkana 
girmişti, kız: 

- Her halde kalabalık bir aile
si olacak! diye dilfrlindü. 

Artık her gün dükkanına gelen 
bu garip müı,terinin arzusunu ye
rine getirmekten başka bir çal"<' 
bulunmadığını gören satıcı kız i§l 

ta.bil görmcğc başladığı bir Strada 
mily&rderin de içi aşk ate§Ile ya· 
nıp tutuşmağa başladı. Nihayet 
bir glln bütün kuvvet ve ces:ı.reti
ni toplıyan milyarder kızdan şöy
le blr istekte bulundu: 

- Akşam dUkkandan çtktığmız 
zaman evinize kadar size refakat 
edebl!.ir miyim? 
Kızm cevabı çok rest ve rdıddet-

11 oldu: 
- Hayır efendim! Tannnadı

ğun bir ldmııe ile dolqm.ak Me
t.fır. değildir 

Bir otomobil kazası: 
Allah bu A.dabı muaşeret kal· 

delerinin ccznsmı vershı ! Bir ay
danberl dUkldına girip çıktıkça ve 
alışveriş yaptığı müddetçe tebes
skmlerlni kendifıinden hiç esir
gememiş iyi mil§teri olmaııma 
rağm~n genç b:ıyan X için m~ 
hul bir adamdı. Ve kendisine res
m('n takdim edilmedikçe ona yak· 
!aşması lmkiınsızdı.,, 

O ruuıam zavalJI milyarderin 
vardığı netic<' bu olmuştu. Bu da 
sevgilbine ya.klaıımasma mani o
lan hUyUk lıi,. engeldi. Bu husus
ta Amcrlkalılllr bazan fazla titiz
lik gösterirler. Bunu Bay R. iyi 
bildiği için ne yapac&t,"'mı şaşırdı. 
YegAne tesellisi olan dükkandan 
alışveriş yapmak sistemi hislerini 
tatmhıe kafi gelmez olmuıitu. 

Zaten işin böyle devam etmeBl· 
ne imkfın yoktu. Bir taraftan kı
zın nşkmıı mukabele etmemeal 
kendisini UzUyor, diğer taraftan da 
hattı harekeli kendisine bir çok 
dil§manlar lrnzandırma.kta devam 
ediyordu. Neden mi diyeecluılnlı:? 
Sebebi gayet basit. Her gün dük· 
kandan aldığı şekerlemeleri tanı· 
dıklarına ve ahbaplarına götilrll
yordu. Biitün bu aileler çocuklan
nm şeker yiye yiye hastalandı:kla
rmı gördükçe kendisine kapılannı 
kapıyorlardı. Her gün bir kaç kilo 
§ekerl dağıtmak da bir mesele 
idi! 

Bay R. ne yapacağını bir tiirlü 
kestiremiyor fakat her gün de 
dllJdr.ii.na bir iki defa gidip alı§ ve
rit etmekten kendisini alamıyor
du. Bir giln kendisine {;eker bedi· 
ye etmeyi unutmuş olduğu ve bu 
sebeple henüz antipatisini celbet
mc.mlş bulunduğunu bayan Sto
fenson'u otomobille giderken gör
dü. Olur a! Amerikada otomobm 
olmıyan aile var mı ki! Fakat me. 
sele bnr<ıda değil; otomobil iç;n
'ie milyarderin mg,hbubeei olıı.n 
satıcı kız da bulunmakta idi. Niha
yet zavallı A.§ık milyarder se..-gill
si ile kendisini tanıştırabilecek o
lan kimseyi bulmuştu. Derhal bıı
yan Stefenson'a koştu ve ~nzın 
Elizabct B. adında olduğunu <Sğ
rendi. ıtcndisini sevgilisine tanış· 
tıracak olan kimseyi bulmuştu 
ama şimdi başka bir müşkUlU hal
lettem kalıyordu. 

Bayan arkadaşı kendisini EUza
betc doğrudan do~'l"Uya tanıştırsa 
bunun dnnışıklı bir hareket oldu-

ğunu anlıya.rak kızın canı sıkılma
m ihtimali vardı. Takdim merası. 
minin tamamlle tc~:ı.dllfi bir §ekil· 
de olnınsı icap ediyordu. Bunun 
da pllı.nmı yine asık milyarder ta
sarladı. Bir otomobil kazası icap 
etmek kAfiydi: Canım öyle kor
kulacak bir ~ey dPğı1 ! 

Yalnız otomobilin çamurluklan 
nı zarara uğratabilecek bir Ç&rpl§· 
ma! Bütlin zararlıı.n milyarderin 
ödemesi çartile, tnbü ! Bu proje
nln çok mantrki olduğunu kim in· 
kar edebilir? Zaten milyarder genç 
sevgilisini bir otomobil arızası ne
ticesinde tanımamış mıydı? 

Bayan Stefen°on bu oyuna 81ot 
olma;p kabul etti. Ve falan gQn, 
fahın satte, fliAn caddenhı fillı.n 
kö5esindc milyarder Bay Vilyam 
R. in otomobUI ile bayan Stefen
sonun otomobille?i fena bir teaa
dilf ( !) neticesi çarp!§tılar. 

A§km garip bir dlveıd: 

Fakat çarpışma biraz şiddetli 
oldu ve mılyarder bUytik bir öltlm 
tnhlikesi atlattı: Bay R., sademe
nin temrile birdenbire açılan oto
mobilin kapuun.dan baygnı bir hal
dn .f;Okağa serilmişti. Öteki oto· 
mobilde bulunan bayanlar, bilhu. 
sa genç satıcı kız Elizabet kazaya 
kuman giden adamm kentlisine 
ftşık olduğunu gizleyememiş olan 
sevimli zat olduğunu görünce he
men yerinden fnfadı. Bu hareke
ti, onun drı meçhul adama karşı 

bir sempati beslediğini cösterlyor
du. Derhal çantasından kUçUk bir 
kolonya ııişesf tıkararak yaralıya 
koklattı. Milyarder kendisine ge
lir gelmez henüz bııııınm sersem· 
llği geçmemiş olduğu için, karıJı
SJDda ııevgilisini görünce: 

- Bayan,~ kilo çikolata ve
rir misiniz'! diye mmldandı. 

Bu onun genç kıza ilanı aşkı ol
muştu. Çabucak anla.5tılar. Bu • 
gün milyarder Bay R. ile Bayan 
Elizabet B. mesut bir çifttirler. 

ile. 

Kesik ko' ve 
bacaklar 
Kayıp belediye 

tahsildarma mı ait? 
Zabıt.4 "Kesik kol ve bacaklar., tah· 

klkatına dün de devam etmı,, Befik
taı ı.ahlllnin muhtcılf yerleri.ne dal· 
gıçlar ındittrek cesedin be.kiye k.mm.. 
lhrmı arattırml§tır. 

Fakat bu çalI§malar hop gltmlf'" 
yine hiç bir ıey bulunamamlflır. a. 
nayet. hAlA bUUln esrarını muhafa.aa 
etmektedtr. 

Bulunmaz kaynana 

Diğer taraftan belediye tabaildarla 
rmda:ı btrlainln ortada kaybolmuı da 
bu vaka ne altınalı görllnmekt.edlr 
Bunun 11.zerinde bir hayli para w 
bclcd:yt- makbuztan bulunmaktaydı 

Tııh.rlldar 10 gtlndcnbcri aUeatnın w 
belediyenin yapağı bUtün ar&§tınna• 
tara rağmen bulunanıaml§tır. 

KCJJtk kol ve bacakların bu t.abllll· 
dara ait bulunması da kuvveUe muh. 
temel glirlllerck bu noktadan da tah. 
kikatıı başlanmıştır. 

- Rezalet, dedi. Bu derece 
salahiyet vermenin manasını an
lnmıyoııım. Sana da teessüf ede. 
rim. Ona tap.yorsunuz ... 

- Annem ve babam ..• 
- Onlara aldırma. 
- Mahvoldular ... 
- Peki, nedir onwı serveti?. 
- Yüz bin liraya yakın mü. 

cevherat .. Bunları, ben öldükten 
sonra alnbilirsiniz, diyor. 

- Demek o ölmecfon .. 
- Hiç b.ir şey yapamayız .. Ev. 

de onun emrinden dışarı çıkama. 
yız .. 

- Peki serveti nerde onun? 
- Emniyet sandığında ••. 

:(. . . 
Bir hafta sonra Ragıp yine 

Naşide hanımın karşısındaydı. 
Kadın, hiddetle yüzüne karşı 
haykrrdı: 

- Sen ne yüzsüz bir adamsın, 
dedi. Kızımı sana vermeme im
k.ı.Il yoktur. Bir daha e\•c de sok. 
mıvacağrz seni .. 
Ragıp gillUyordu. Hem d ... kah 

kalıahıl · 
- Fakat, dedi. Saltanatınız 

da artrk sona erecek.. Bundan 
sonra bu evde bir sığıntı oldu. 
ğunuz halde kendinize verdi~iz 
yalancı payelerin hepsini ifşa c. 
de eğim .• 
N~ide hanrmm sol~ yüıJll 

bir anda nteş ):cesilmişti. 
- Anhyamadun ... d-di. 
- Halbuki siz çok zeki ve kur 

naz ıbir ka}'nanasuıız. Bunu he. 
men ı anlamahydmız. Mevhum 
birservet ... 
Naşide hanımın c!ieri, ayak-

ları boşanınıı:rt.ı. Ve birden der. Tatlıcıyı öldürenin 
hal o eski tavrını dcği~irdi; Ra. h 
gıba biraz daha yaklastı ve ya. mu akemesi sone eriyor 
vaş sesle: Bir mUddet evvel, Şehzadeba· 

- Bu aileyi bir bilsen evlfi. §mda tatlıcı Abdülkadiri, bir genç 
dım. dedi. Beni aç1ıktan öldürür- yüzünden sıcimle bo~arak öldüren 
lerdi. ~ka kimsem de yoktlı. Romanyalı arabı>Cı Hacı Molla.nm 
Bu çareyi buldum. Hepsi kötii ikinci ağır cezada yapılan rnuha
insanlar bunların ... tçlcrind~ biı kemesi dün neticelenrni§ ve mild
tek sevdiğim Leyladır. Sen ona dci umumi mütal<!asmr söylcmis-

layık bir dnmntsın. ı tir. Muavin maznut.un suçu sııbı:. ol· 
LeyHtyı aı-attı. Gene kız, süt duğunu anlatmış ve 448 inci mad. 

dökmüş kedi gibi boynu bü!riik deye göro 18 sene müddetle ha· 
içeri girdi. Gözleri yerde idi: pis istemlştir. M:l'hak mc mUdafaa 

- EvHidrm. dedi. Alhlım em. ve kıırar irin başka bir güne bırn 
riyle seni... kılını tır. 

Gözlerinden iki damla yaş yu. 
vn.rlandı ve Levlii.yı Hk defa iki 
yanağından öptü. 

Rag-IO, her yerde Nrı~ide ha. 
nrm i~in: 

- Bulunmaz kaynana.. di. 
yorfo. 

AHMET REŞAT 

r ""----.. -·--.. ...--.--·-----··· 
Yarın, bu sütunda 

SevglllI er baıa,ıa 
•• • •• ••11-........w---.a .... ••&••••• 

--o----
Bir bakkalın yedi 

sandık şekeri müsadere 
edildi 

Sulta.n8hmette Akbıyıkta oturan 
Osman adında bir bakkal, dilkklıımda 
bulunan yedi sandıı. ve üç buçuk çu 

\"al "eker bakkmda beyanname ver
memiş. mrıllar yapılan e.nt b!.r arll.§tır· 
ma neticesinde buJunuak Osman ad.. 
Uyeye vertlm{JUr. 

Dt1n sıtye fk!.:ıc! cesa mahkeme. 
sinde n•ubakemest g{Srtllc:ı Osman 2t1 
Ura para cezn.sma ve cfl.!kkA.nınm da 
Uç gfln kapablm.vmıa, gckerl"rlnln de 
mlleadereslne mahk(lm edilmiştir. 
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Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek ? 

Şehir mütehassısı PrOst tarafından 
hazırlanan nllzım plllnı izaheden rapor 

Dilnynnın en güzel kısımlarından 
olduğu kadar tarihl mcvkilerln.I de Uı· 
tıva eden Boğnzlçinln bilhassa Türk 
Killtüı1i ile de büyük alAkası olan A• 
nrulol:ı sahllinln imar pl!Uıı tan.7.im 

ırıdiUrkcn bu hususlar ehemmiyetle 
gözönilDde tutulmuıı ve kasabalann 
1nkl!]c!.fl:ınna alt mıntnkaların tcsblU 
csnasınaa mUml<Un olduğu kadar aynı 
esasla.· ipkn edilmiştir. 
Evvcıce bU}-Uk blr nUfwı kesafetine 

s.Jhlp o'an Boğaz!.çi büyük yruıgmlar 
\•e txı.zı csba p dolayıslyl• ank!.nlerinl 
kaybeylediği gibi zamanla nakliye 
\"asıtalarının değtşıklıklerine de inli· 
hnk C<1ilcmcdiğindcn dağııan halkın 

ın·detl •ri imkfı.ıı dahiline girememiştir. 
Bu gtbı tesirler altında kalan Boğaz!. 
~ ; son seneler zarfında yine nllfusla
rının artmakta olduğu görülmekte ol· 
duğun.:ıan çok zengin ol:ın mıu:tslnln 

<'hbnp hususunda; mukta:>ıl yollann 
a~ılma:ıı gidiş ve gelişin en Jmıa bir 
znmanı."l temini ve köylerde de yine 
aynı d~ünceıcro ve bugünkü lhtiyaı;;
Jara uygun ol:ıeak bir tarzda yollann 
açılması ve medeni lhtlyaçlann temin 
\e ıhzarı JUzumlu görülmüştür. 

Diğ"'r taraftan bu mıntako.nın to
poğrnmt "Vaziyeti itibariyle tamamen 
arızalı <!enecck derecede bu!ıınması da 
yukartl<ı. arzcuiJ. n noksanların ikmal 
vc temininde bUyU~ mUşkUlllt o.rzcL 
mekto olduğu görülmüştür. Bu fevka. 
IAde vazfy tc blnacn bugün nurusun 
bu mıntnkayı tamamen dolduracak 
bir mahiyette olmaması has~biylc 

scyrils"f.!rln az olması d:ı gözöntinde 
tutularak t>clediye yapı ve yollar ka· 
nununun 3 Unı;U maddesinde bahis 
m yzıJu edilen mUcblr sebepler nazan 
dıkkat" aln;arak bizzanıre ve yalnız 
yaya kaldmmlnrından nzaıtıımak 6U• 

r tiyle lmsaba vo köy içindeki üçüncü 
dercceJekl yolların genişliği bazı 

mmtakalarda 8 m, 00 e tenzil edil· 
mcs! muvafık görU!mUşlUr. Bu keyfi. 
)<'\ ar11: znmnnda halka ve belediyeye 
tahmil edilecek olan masrafları mü. 
l"im miktarda tenkis ctml§tir ki, bu 
da lmnr hareketini lmkAn nlsbetinde 
kolaylaştınnış olacaktır. 

T rih1 bakımdan bUyUk ehemmiyeti 
ıl:ın Brı~a.zlçinin aynı zamanda 1stan· 
bul ve bılhassa muhitindeki !lalkm 
ıhhl ihtiyaçlarını karşılayacak mU• 

~'llt bir <lurumdn olan bıı kasaba ve 
köyl rln lnkı,nfı için birinci derecede 

lzcm addedilen Üsküdar - Beykoz yo. 
Junun atiyen seyrüsefer \•azlyeUnl do 
temin edebılecek olnn ve arazinin to. 
poğmt'ik vaziycllne uygun olarak tan· 
zlm olunan turistik yolun gtizcrgCthı 

ıılt oldukları m:ıkamlarcn tasdik edil· 
nıl§tlr. Bu yol üzerinde bulunan ka. 
E bi ve köylerin de imnnna esas itti· 
haz edilmek üzere imar plAnmın tan. 
r.lmino b:ı.şlımmı;ı ve bu hususta: 

n) Knsaöa ve köylerin bugünkü du· 
rum v. huduUan ile müstakbel inkı• 
pfı 6'lhalan. 

bl Yc.ni yolların gUzcrgli.hlarmm 
tcsbltl esna.cıınd1< mmtakaların topoğ. 
ra!ik vaziyetleri. 

c) Mazioeki dıırumlan. 
d) :::• hircllik Mil te ha.'lSlsı H. Prost' -

un Boğa:zıçi mıntnkıuıı hakkındaki 

mütalcaları esas ittihaz ve bu kasaba 
·-..ı köyler ayn ayn müta1ea edilerek 
bunlar hakkmdakl noktai nazarımız 
her bir. hakl~ınrla müstakıllen arze. 
<lılmiş:.ir. 

n.>t;'e7lçi mıntakasında imar saha· 
1 rı umumiyet itibariyle kabul edilen 
era,te nazaran bUsbUUln başka bir 1 
klldJ tesis etmiş olması hasebiyle 

bu hurusiyctln tamamen göronUnde 
tutulması lAzımdır. Ak.'!i takdirde gc. 
niş bahçeler içinde çok eskiden yapıl. 
lnı§ :ıbn meskenlerin bUyllk bir kıs
mının tanınmcn imar hududu haricin
de bıralolmasım istilzam edecek ve 
'birçok vatandaşın lzrarını mucip ola· 
c:ıktır. Matıflp olmayan bu halin önü
ne geçmek lçln bu gibi hu uslyeUer ı 
tıımıune:n nnzan dikkate a.lmmış ve 
1mar hudutlan bu esaslar dahilinde 
tesbit ve tnbdlt ed!lml.ştlr. 

./ 
A1uıdoluhisarı'ndmı bir görii1ıi.i.ş .•• 

§imal kısmında lrundunı fabrikası 

vardır. 

Kns1ba bir tepenin iki tnratındakl 
battı ı..;:Uma Uzerf.nde l•!CSSUs etml§ 
olup nisbctcn dağınık bir haldedir •.• 
1'epenı'l topoğrafik ve jeolojik vazl. 
yctinın gnyrl müsait olmıısı bina in
şasında halkı hattı içtima içlerine 
doğru sevketm~tlr. Kn83banın yalı 

mahallesi kısmı nisbctcn diğer kısım• 
lnnn.ı cazarnn daha mamur ve mun. 
lazam bir şerait dahilinde teessüs et
ml§tlr. 

Kasabada poyraz ve lodos rUzg(ır. 
lnrı nAkim olup vaziyeti itibariyle 10· 

dos rUzgft.rı fena tesirler yı:ıpmnktndır. 
Kasabada elyevm birisi muntazam ol• 
mak Czerc iki ilk ile muhtelif binala. 
ra tevzi edilmiş bir ortıı mektep var. 
dır. Kasa b:ı civarında Beykoz Kuntlu. 
ra !abı:kasmın mevcudiyeti kasaba· 
nın in'\t!p.fı hususunda mühim amildir. 
Bundan dolayı kasaba Beykoz Çayırı 
karşl41!1dR ve Akbat>ıı. yolu 07.crinde 
lnkig ır etmektedir. Esasen kasabanın 
kuru.muş olduğu mcvkiln yukarda da , 
arzcdUı:llği üzere '.I'opoğrıı!ik vaziyc• 
tlnln F-ftyrl müsait olması hnseblyl~ 

inkişaf saluım olarak Bcyko~ • Şile 

yolu istikametinden ziyade Akbaba 
yolu cihetinin daha mnsalt olması in· 
kl§afın bu tarzını kabule mecbur et. 
miııtlr. 

1 - Yollar. 
Plan tanziminde: 

1 - ÜskUdnr • Beykoz 
.2 - Beykoz • Şl)e 
3 - Beykoz _ Altbab."l 

yolları cs:ı.s ittihaz edilmiş ve diğer 
yolınr ikinci ve UcUncU derecede ka· 
bul edllmiştlr. 

An•ı yol olan Üskilcl:ır. Beykoz ~o
lu Nafia Vekl\letinc<J tasdik olunan 
şcklldıı 20 m. 00 olarak kabul edilmiş 
ise de kasabanın şimal kısmınılnn baş 
lamak llzere bu yolun mütebaki kır;. 

rnının genişliği seyrüsefer bakımın• 

dan chemm!yeti az olmuş olduğundan 
Um. 00 \'e Akbaba yolu da mühim bir 
mesire mahalli olması ve spor sahnsı 
ile alAkı:ılı bulunması hasebiyle yine 
aynı genişlikte yapıımnın muvafık 

görUlı:ıUştUr. İkinci derecedeki yollar 
umumtyetle 9m. 50 olarak yapılmış 

\'e yalnız bu şekilde olan yolların bir
leşerelt ana yollarla irtib.'lt eylediği 
ku;ıml r 12m. 00 oınrnk tanzim olun· 

muştur. 
KM:ı.banın inki§n! sahası olarak ka. 

bul ed~en sahalarJa. nı·azinin arzani 1 
meylUr.rinin fazlalığı hasebiyle fazın 

tesvlyei turablye ve istinat duvan 
vcsalr sınai imallit mnımıtıannın çok. 
luğu gözönünde tutularak yolun ar• 
zınm ;)ialnız yaya kaldırımlarından 

tenkisi surellle yol nrzmın 8m. 00 
tenz!ll - bcJedlye yapı ve yollar ka
nununcln mücbir sebeplere binaen-
muva!m: görlilmiiştür. 

Ma'l.maflh bumda yapılacak blna· 
!arın cı•phelerlnin yol kenarından lt1-
baren asgari ıom. 00 geriden ynpıl. 

ınası lhtıynç halinde bu yolların tevsll 
hususunda bUyUk yardımları temin e
debilecektir. Yolların genlşll~i vc şe
killeri hakkında yol maktaları için 
nyncn bir tip serisi yapılmış ve yol· 
lur numaralar ile işaret edilınl,ştir. 

Yalı mahallesinin mezarlık yerinin 
inkişaf sahası olarak nyrılınnsı neti
cesinde bu mıntakada yapılacak mes. 
kcnle:-in nrkrunndakl tepenin bir park 
haline ifrağ? dilşUnUlmUş ve münasip 
yerine de bir gazino inşası tnsnvvur 
editmlı,ıtlr. 

2 - Hı:ı;nıj dalı~ler: 

Beykoz hükClmct dairesi tamamen 
kira cvlcıinae olurrnalCtn o1duğ!Jndan 
resmi daireler \'C Cumhuriyet meyda· 
nı için bir yer tefrik edilmiştir. lstruı
bul şcnrinclc mU!ki ve beledi idare iş· 
lerinln tc\•hit edilmiş olmasından do
layı cyrıc..'l belediye dairesi olarak blr 
mahal tefrik edilmemiş ve hükömet 
milesı;csatı cnminsındıı vo ayn hir 
blok C'larak yer tahsis edilmişt•r Bu 
surellc lcvhld edilen bUtün hUkQmet 
dııirel"ri bir yere toplanmıştır. Mah. 
keme tc.şkiHl.tı da nazarı dikkate nlı• 
nara\\ hUkflmet binasının arka tarn-
fmda kUçUk bir ceza evi yeri ayrıl· 

rnıştır. P. T. T. binası dıı bu camla 
i<;eris•ncfodir. llu suretle toplnnmıg o. 
lan hUkümet daireleri önündo bir de 
Cumhuriyet meydanının tesisi imklin 
dahilin•• girmiş olup Beykoz ve eh·a. 
rmın lınlkınm toplantısını temin ede• 
cek bir YUıınttedir. 

S - Çarşı yt•rh·ri: 
Kaaabadn bugnn çarşı mınlaknsı 

yoı ıl7.crindeki mesken binalarının Z<'· 

mln lmlının Uearethnne olarak kul· 
\anılmakta olrluğu.ndan aynı karakY.r 
muhnfa7.a edilerek ticaret mmlakası 

nruı yollar llzerlndckl binaların zemin 
katında tesisi ciheti kabul edilmiş ol. 
duğundan ayrıca nrastc ııckllndc Uca. 
ret mıntaknsı tesis cdilmcml1;1tlr. 

Devlet Orman işletmesi Pos R evir Amirliğinden: 

1't 1 ı.enesı hııallitımlan 11şıığıua ~ n:t.ılı l.erosteler satı~ı:ı çıkarıhııt.,larılır: 

Bir mdro kiıpi:ııı 

rartı s~ı. Adedi Mel re l<üııü ımıhnmıııcn b<'t.lell 1'Pmiıınt ınlktarı 

ı.ın, Kunı Um KU"1:i 
l 1610 1i5,5S9 3ıl 00 3U5 M 

ll 967 109,446 S'l 00 246 25 

\'f~K~X 2.>77 %85,035 641 

İhıtlt·. 15 5.9<a i•a.~embc gUnU s:ı.at 14 de Adl\nadak.i Revir merkez 
blnnsmdıı. yapıiac.-ıklır Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir llstclerile 
satış mukaY<:le poJc'e!'i Anka.-adn Orman umum müdUrlilğilnde, lstnnbul, 
Adana, Mersin Or:nan çcvirge muı:tUr!ülcJer:yıc Adanndakl Revir merkezinde 
bulıınnı.ıki.'.ldır 

İst<)'<illerl., ~ etı.rct veııika.la.-mc vo tcmlnatlannı hamil oldukl:ın halde 
sözü ge~cn tarihte Ciğl~ ... en evvel hnZI!' bulunmalan. {2352 - 3340) 

4 - Halkı3\1: 

Halkevi binasının yeri için bugün 
Ahm:?t . fit.h:ı.l Efendi yalısının bulun
duğu mahalden d:ıhn münasip blr 
nıcvld bulunamamıştır. Bahusus hal-

kın hars ııahnsınd:ı. yUksclınesinc bU· 
yük olr hlzme>t ifa etmiş olnn merhum 
Alınıc~ Mlthnt Efendinin bntmısmın 
daimi bir halde yaşablabllmesi için 
gerek bugilnkü binada, gerek atlyen 
yapılacak halkcvlndc bir köşe tdr'.Jd 
mahaılinc mnsruf bir himmet olarak 
teHl.kki olunnbiHr. Burada yapılacak 

( Dmıamı yarm) 

İLAN 
o ... ııuınlı Uankaı;ından: 
Bah~r Bayramı münasebetiyle Os

manlı Emıkıısmm G:ı.ıata merkez! ne 
Yenlcami ve Beyoğlu ııubelcrl, l Ma.. 
y:ıs 1041 Pcrş mbc günü kap:ılı bulu. 
nacaktır. 

KAYIPLAR ' 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul şu. 
bcsln•lc bulunan 6707 sayılı tRS:lrmr 
mevduatım için istimal ettiğim mllhU. 
rUmU lrnzacn zayi eyledim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmU kalma· 
dığını bildiririm. 

Jlô;J\IAJI, GÖZCÜ 

(35668) 

Sah!b' bulunduğum J976 ve 2036 
pla.kıı. !:nyılı t<'k ıı.tlı arabalurımın her 
iki p1flkasmı da zayi ettim. HUkmU 
olmııdı~ı iltın olunur. 

Uııknpanı <Jatıdesi munıı.m 62 - GG 

Yorgi Vcrınl::ıoğlu. (85669) 

~ * * 
EnıinônU Yabancı AskcrUk şubesin-

den aldığım terhis vesikamı zayi cL 
tim. Yenisini nlacnğnndan c-sklslnin 
hUkuıU yoktur. 

llü'-Cyln oğlu 320 doğumlu l\lı•hnwt 

tl;;kliılar Hukuk H ldnıllğhıd~n: 

KndıköyUndc Bil.le Sineması civa• 
rında Kadife sokak 12 No. da sakin 
!\'amlye veklli A\-uknt Ahmet Ralt 
tarafından VanıköyUndu sabık mebus 
McmduJı.un 72 No.lı yalısınua sakin 
ckrem Ramazan oğlu aleyhine nçtığ'ı 
alacak d:wasından dolayı mUddclaleyh 
Ekremc tebliğ edilmek üzere gönCI • 
rilen dava istidası sureti ikame!gAhı 
meçhul olduğundan b!IA tebl!ğ iade 
edilmiş ve ilA.ncn tebliğine knrar ve. 
rUmi§ ,.e ilan da 30 ı inclkCınun 938 
tarih 7l):l3:i / 633 sayılı Kurun gazete. 
siyle llt\n edllml§ olup ve tnhkikııt ne· 
Uccsiııde Ekrem Ramazan oğlu hak• 
kında alınan hUkUm bu defa yine gös
terilen ikamctgAhında bulunamadığın. 
dan teb!lğnt yerine kalın olmnk üz .. re 
ilanen tebliğ olunur. •(35670) 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
E,;IDEl,ER: 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, S 1kinci~rin 
tarilılcrlndo yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 

Beykoz 

c) f'Jdnl:ın tanzim olunan bu ka. 
s:ı.balaıda elyevm mütekllsif yani blok 
olarak inşa edilmi§ mıntakalar aynen 
blok ve lnkl~ sahnıarlylc bugün 
münferit evler vaziyetinde olan mm
tn kala-: tsc kezalik münferit evler sis. 

mi esns olarak knbul ed!lml§Ur. 

................................. ~, 

Otel yapılmaya elverışlı 1 ~ ··~~~~"':=: ~ 
Beykoz kasabası idari btr merkez k 1 ral ık bı· na 1 500 .. = 2000.- " 

olmak itibariyle Boğazlçlnln en mU. S 

aıılllll lnt!abalamldılll t.trfdlr. 1'e.tta. Vf'lo Ankara c.addeslnlıı etı ır.uteber yerinde fevkalide naza.retli ha.- !! 
ııtı.ttn~ tııııdlk edilmiş ol!ın Usktl. \'adar ve aydmhk bir blu:ı. kiralıktır, 1 MO 

r - Beykos y0lunun son nokta.sına \'akit gu.:teteıd idarehane ine mUra~. 
bet ctm,.ı.-tcd1r. , •uf~ 6~1 olup -•••••ııill••••••••••••llllm•••••••••.; 

• 250 .. = 2000.-

• 100 .. ıı= 35011.- • 
• ~ • - 4-000.- • 

20 = 6000.- .. 

--, • ...,.~ .• d 
.&raat Bıınknamd3 ktımbruub ve fhbarm2 tasamıt be.~fl ~rr 

15() ıını.m tnılnnanlnra senede ' defa ekilecek ımr'8 ne ~ 
plAn.a göre ikramiye cınğttııacslrta. 6-; 

& DdOO 1,000 llmhk 4,000 lira 100 aded 60 urııfdl "jJ 
1 

• • 600 • ı.ooo • 1.%0 • ı10 • fJ" ' 
• • tso • ı.ooo • ıco • 20 " 

co • 100 • C.000 • i 
DlKKA T: Besaplarındald paralar blr sene lctnde 50 ~/. 

dll:m1yenıere lkmm.fye CJ.ktığ'J takdirde % ZO ttı%1ıı.sU'ıe tJl 
Kc.~""'' ?'! 11 Mart, 11 Hazlrruı 11 EyJQl, 11 Birln#tıı' 

rlndo yapılır. --"111fjttl'/{ 

H ~ 

TcnılııııU 
ı.ım • luınış ı.ıro fi~ 
6059 GO 454 

41 

l - Bcyo:;-ııında Hi!.s<-yinı:ığn mnbnllC'slnln Küçük Yazıcı g0 

cslci 13, yeni 2-4 B 1yıl. kAgir ~v satılmnk Uzcre 19.4.041 uır!Jılll 
yirmi g:ıu müdd't~c ve kapalı z.ı.rl usullyle müzayedeye 1.<onıı~ 

rıı\:• 
2 - nu g·ıyrl~enkul 8 oda. ve 8 hela., mutbnb, çaı;ıı:ı.şt u.rı 

mUrlUk l!e elelttrlk ,.c :nı tesls'ltı Jıavidlr. üç ve dördUncU 1'~ ~ 
harici 'k!!!.ııı kf4,"1r ve d1lzgtincc olup mezk\lr ev ıtUsnıındc il) r9.tl 
nıll!tınc!a:- 3 5 mdrc yı!Z ve 3,7.5 metre der>nlil!inde arsa ~ ~"" 

3 - l.luıc. l O 5.9U Cuma ITTlıtü saat on beşte Beyoğlll 
lllğü lhn.c komisyonunan yapılacaktıı. !)il 

4 - 1stc!•ııl"rın muhammen 1.ryınet Uzerindcn yUzdC )cdl tııf. 
nat akçı?lITini veya baı lrı:ı rnektuplıınnı 249:> No.ıı Itanunıı0 tltl -
sinde_ ?ıazı:-lıyac;k'nn teklif mcktup nriyle birlikte lhnlc ,s:ııı ~ 
eVYclıne Juı.aal' ., üm:ü n addede yazı!ı komisyona vermeleri ~ 

5 rost.a ile gör:dcrllecek ro"ktuplarm ıılhayet 3 nncU J; 

saate ıuııhr gelmiş C'lma~ Ye dış :t.arlmm mühür munıu ilC' f.Y' ,ıı 
lazımdı~. ı o5l&da olac:ık gecikme kabul edilmez. Bina h r ıııı:ıı ~ 
gibi clann !.a!:ııl<l.t ve m'llQmat nı.naıı: igtiye.;:ılcr Vakıf J\l<at çe l 

lemine ı:.ıl:-acaatıarı. 

.. ,.>.· _...._ ...... ----llDlmla_ ... ,,, 
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