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'giliz Hariciye Nazırı Edenle ihtikar 
Dün birkaç cürm enelkurm<i.g Başkanı Gn. Dil 

Dün Mısırdan tayyare ile 
•Jeninımnıyat Adanaya geldiler- · 

meşlıu.t gapıldı 
Sekiz kişi adliyeye verild 
Fiyat murakabe büroeu. lbti. dl ellere pçm..ie ve betiDcl 

klrla mtlcadeleye devam etmek- tancı eline geldilt ftkit 
• • ~DU· . ·~ .. :: --.:w1a. '1.:- ..ı.._,_,_ yon JDep'U klr ııiabet1erild 

D .., ~"""' vu-~ ve iJAn ..._;...,.;_ 
me manifatura ihtikln, bir ıra: .. .._.lü · <.oe.ı.... -l sanası 

... ,__İf&&uı: ASIM us ...... lerl•lz ... • ...... 
Aallarada llalaaacaldu 

Aclula, U (A.A.) - Ttlıtiye 
hotQmetinf remıea slyaret etmelE 
üzere İngiltere heırld,ye DUll"J ebe 
lba Allltoa1 .... ile taaparatGl'luk 
genelkurmay ...,..ar s-enl Slr 
Jon Dil, nfaketleriadeld sevat1a 
birlikte, bqgtba ...ı 11,46 de iki 
tayyare ile llmrdaa AduaJa mu
....ıat ebniflerdir • 

.Misafirlerimfa tayyare me)'da
nmda. huual trmle AdaMP pl
mit olaa lnsiltenmfD .Allbn ~ 
)'ilk elçllll 8ir Baalte KmPJ B°ll" 
ceuea ile SeJ11u ftllll, fCOıpıe
ral llumtfer BrlUd•r, taileen.l 
Fahri Belen. .,..... eamlyet mll-
dUrO, yine hlllUll trmıe Adana1& 
ceJmlt oıuı pne1Jn1n11ay iltibb& -
rat dairemi relıll albay HUml Oray, -IDln !)fnuia.,. ~ ., ..... 
larmdan F.ekl Slnllea tantmdlıa lıt
tiktıal ecUJmlflerdir. Tanare mey. 
danında blr uterl lata, llttruı 
vuifeaini ifa ebldfUr. 

ıo..t:lıter, aüerl IUtayı Uftilten 
90DI'&. otomol>Ulerle ~ .... 
reket etmJtler ve orada ofpllenl 
Abclurrahman Naftıl tarafmııluı 
~. T9P1anm11 olan 
kıl ... hk ... llalk kau.l tanım -
dan bOyök tuelıUrat )'l4Ulmılt.1r. 
A*erl bando fJlllUs "God Sr.ve 
ille Kmg" marp ile ı.tikW ...,.... 
Dl galcbktan eoma, ebellna Eden. 
beraberinde Slr J'oa Dil olcluju 
halde, ihtiram ım.-r tel'tlt et. 
mit ve tUıkçe olud "Ktdılha 
ıuıker., bltabl Pe llllkm eellmJa-. 
Jllllt;ır. 

Tren. uat 18,'5 de. baJkm Pl
detli •'klflen n M19k twlleıt.;. 
ri arumda ~ banlret et;. 
mittir. 

Alman tanareleftJI• 
ufak bir müeaclele oldu 

w .. , aıı1taJ 

Halkevferi 
Reaim ve Fotoiraf 

müaahakuı neticelendi 
(Y~ .J itlOflde) , 

Bir tezat levhası 

fBI' peJDiri ve makara .ibtikln, 
nipdJr '" llair mevzular berin
de mutıtelit ilıtikir cilrmtl met. 
butlan yapılınJGbr. 

!ılanifatura ihtikin: Fiyat 
murakabe komisyonu taratın. 
dan manifatura Babflannda 
metnı kAr nil!lbetleri kabul edil
meden bir gUn ene!, bir top. 
tancı, elindeki pamuklu meDIRI. 
catm metresini 48 kurop. diğer 
hir toptaDclya satml§tır. Bu 
mallar, dedıal tlıçOncll, dördUn-

Yanı Fransız 
kabınesı kuruldu 

j Amiral Darlan dört 
nezareti üzerine aldı 

1 Vi§i, ıs (A.A.) - Havas bil. 
diriyor: 

Yem Fran8ız bbineei, aptı. 
daki tanida teşekkttl etmqıtlr: 

1 
Nazsrlm: 
Amiral Dar.lan: Bapekil mua

'Yini, hariciye nazın, dahiliye 
DUll'I, bahri il 

ÇôRÇIL 
Londra 

sefirimize 
TürldyenQı 

taahhütlerine 
Sadık kalacafm* 
itimadı olduhna 

bildirdi 
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Radyo Gazetesı f 
BitlerJa aatka 

alllılerı 
Alman devlet reisi Bitler, 

aöylediği nutkunda Alman <.. _ 
niza.ltılarmm son 48 saat zar. 
fmia 215 bin tpn İngiliz gem1. 
ai batırmış olduklanru söyler 
mişti. Bu rakam herkese T'6k 
mUbalarrnJı görUlmUştU. Hatta 
Almanlar bile bu zuhulü kabul 
etmişler ve bahsolunan İngiliz 
ayiatınrn 55 bin tondan ib:ı 
~t olduğunu söylemişlerdir. 

Mamaafih denizaltı harbi • • 
nUmilzdeki mart ,.e nisan ayla. 
n içinde b:ışlryacaktır. 
Eğer Almanlar, Hitlerin de 

nutkunda söylediği gibi İngil
tereyi mağlup etmek için yal· 
nızca denizaltı harbi yapar.ak. 
larsa bu İn~ltereyi hiç kor. 
kutmaz. 1914 umumi harbi so
nunda da Almanlar denizaltı 
harbini böyle ümitsizce şiddet
lendirmişler ve bir netice ala. 
mryarak mağlQp olmUŞlardı. 

Gerçi denizaltı mllessir bir si. 
llhtn', fak~t tngilf:ler de buna· 
karşı tedbirler alarnk buhranı 
geç~tinnişlerdir. Filhakika bu. 
gOn Almanra.nm denlzaitı kuT -
vetıeri 1914 dekine nisbetle da_ 
ha ehemmivetlidir. H"tlerin nut. 
kunda: "Uvumadık,. dediğine 
bakılırsa son aylar zarfında ye
ni denir.attı gemileri de ~ et
mişlerdir. 

Fakat lngilterenln de buna 
ıcarşt koyacak müdafaa vasıta. 
annı tamamen haztrlamı§ ol. 
duıfu şilY>hesizdir. 

Amerikalılar HiUerfn denizal
b harl>ini §İddetlendirmek teh • 
didinden kendilerine de bir his. 
ae çrkarmaktadil'lar. Geçen u. 
munıi harpte de İngiltere Ame
rikanın yardımı ile Almanyanm 
den;zaltı harbini tesirsiz kıl
mıştı. Şimdi de Aınerfkan ga_ 
zetcleri hUkOmetten İngiltereye 
yardımda bulunulmaıımı taleıp 
etmektedirler. 

Hulasa Hitlr harbin mUstak_ 
bel vaziyetinl aycl..::ılatacak t:r 
söz söylemiş değildir. 

Bitlerin bu seferki nutkunda 
Amerikaya bir ima olmayışı da 
kayda li.vıktır. Hatırlardadır ki 
Bitler, bundan evvelki nutkun
da Amerikaya §lddetle bir Hı
tarda bulunm~tu. Bu kere sfi. 
k<ıt etmesi ıhtarmm faydas·: 
olduğunu anlamış olmasından 
ileriye gelmektedir. 

Almanya Amerikanın lngilte. 
reye yapacağı yardımdan endi • 
şe etmek.tedir. Buna mani ola
bilmek için Almanya tarafm. 
dan alman tedbir de ya biuat 
veya Japanya vasıtasiyle Ame. 
rıkayı tehdit etmektir. Fakat 
bunların hiç bir netice verme
diğini gören, anlayan Hitler. 
bu kere nutkunda Amerikadan 
bahsetmemiştir. 

lNGİLTEREYE YARDIM 
PROJESİ 

Gelen haberler, İngı1tereye 
yardım projesinin hail Ameri
kan ayan meclisinde olduğunu 
göstermektedir. Diğer bir ha. 
bere- göre de ayan basından 
52 si projenin kabulüne taraf. 
tardır. 

Ayan meclisinin 08 bul ol. 
d~""una göre, ekseriyet temin 

U' - ....... 

edUmiş demektir. Mamaafih pro
Jenin kabulilne aleyhtar olan. 
lar projenin meclisten geçmesi. 
ni geciktirebilirler. 

lNGİLTERE - JAPONYA 
Londra radyosunun verdim 

bir habere gore, bugün İngiliz 
Başvekili Çörçil lle Londradaki 
bUyilk Japon elçısi arasında u -
zun bir mülakat yapılmıştır. Bu 
görüşmenin mUhim ve verimli 
oldıığu Londradaıı bildiriliyor. 

Bu mülakatm iki memleket 
arasındaki münas--betler hak. 
kındaki bazı suitefehhUmlerin 
ızalesine vardım etmiş olduğu 
da bildiriliyor. 

BAI .. KANLAR VAZ1YET1 
Balkanlar hakkında yeni bir 

malumat gelmiş değildir. 
İngiliz kaynaklan Alman 

mfitehassıslannın Bulgaristana 
gelmekte devam ettikleri ve Tu. 
na boyundaki Alman askerleri -
nin hazır bulundul{lannı haber 
vermekte devam edivorlar. Ay
m kaynaklar Bulg-aristan yolla. 
rmın AJnian nezareti altında 
tamir edilmekte olduğuu da bil. 
diriyorlar. 

Vaziyet hakkmda herhalde 
Bulgar şefleri arasında endi§e 
hasıl olmuş ki eski parti lider
lt!J'i kral Borise müracaat etmiş
ler ve kral Boris de bunları ka. 
bul ederek bir görüşme yapmış. 
lardır. 

Kralm eski parti 1iderlerini 
kabul etmiş olması meclis cı
şmda kuvvetli bir temayülün 
mevcudiyetini anlamış olması· 
na delilet eder. 

Ummni Meclisin dünkü 
toplanbaı 

Şehir Meclisi vali ve belediye 
reisi Ltltfi Kırdarm başkanlığı 
altında toplanarak nıznamedekl 
maddelerf müzakere etmiştir. 

938 kat'i hcsa'b1 üzerinde mü
nakaşalar olmuş, tetkiki hesap 
encllmeni mubatMı kabul edil. 
miştir. 

Yeni belediye zabıtası tali. 
matnameainin asansörlere ait 
olan kısmı okunarak kabul e.. 
dilmiştir. 

Meclisin oubat toıplanttsı dUn 
nihayete ermiştir. 

--<>--
Mideni eşya birliğinin 

kongresi 
İstanbul madent eşya itha11t 

birliğinin umumi heyet toplan • 
tısı, dUn, Ticaret Odası aalon. 
lannda yapılmıştır • 

Toplantıda idare heyeti rapo
ru ve bilfınço okunmuş, mütea
kiben yeni idare heyeti seçimine 
g~ilıniştir. 

Yeni id~ heyeti, doktor 
Halil Sezer, Mustafa Nazmi 
Demiröz, Vehbi Koç ve ortak. 
!arı, Murad Hun. Hasan Tahsin 
Aker, Mehmet Karaman, Ham. 
di öziç ve Ga?.aros Nişanciyan· 
dan mUre.kkeptir. 

--0---

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracat 600 bin lira· 

dır. Bu lıracat eanasmda Mısı. 
ra flatlk, lavic:reye WtUn, Al. 
manyaya fındık ve hurda incir, 
lngiltereye tiftik utılını§tu'. 

-------~ ................. Birinci Meclis................. rtAdıse er 

f nasıl ve nelerle uğraştı ? Denızaıtı ar! 
l ....................................................................... _ l~~!u-:;;ni~~.;'':,'~ı~~ 

içki yasağı teklifinin geçırdiğı safhalar ~1 !~~~~·nrs:d:;ı~ 
- ll4 ı dUnkU aa.vuwzda -

Emln Bey (Erzincan) Tevfik RU§tU 
Beye sbz söyletmek lstemlyordu: 

- Ekncllm, takrır okWUlun, ondan 
sonra.. diyordu. 

Fakat lklncl nıts vekili Vehbi Eten. 
di CS1rJ;'unedi. Muğla mcb'u u l<üra1ye 
geldi, 1akat sa.bır ızlığı gl!Zleriyle 
görliyOTdU: 

- F.lendJm, dedi; mll!aade buyu 
run, nıenılekeUn mukadderatı hakkw 
da blr kanundur. Bendeniz tzdcn zı. 
yade ruusklrat.m aleyhlndeyım: Caka.t 
bir nokta vnr ki, pek mUhlm; o d 
blllıa6.>ıı. Ali ŞUkrU Beyin tckliflndek 
lt.h:ı.I meselesidir. Bundan dolayı u 
şekkUr ederim; fakat imal ve ihracı 
bUAkls serbe t bırakm:ılıdır. Bir de 
gayn mUı:;Uınlcrln lıd tı mcz.hcblyelc. 
riylc pek QOk tıbbi mUstahznrnt mese· 
resi vardır ki bunları da nazarı iUba· 

re ıılruaya mecburuz. 
Bir ruebus yerlndeıı sordu: - Ecza. 

)'l lıblnye mi? 
Tevfik RU§lU Bey cevap verdi: 
- Evet! 
Rasih Efendi (.Antalya) - Onlar 

esaseD Avrupadan geliyor, cevabını 
verd.t. 

EOZAYl TmBtYE. tım.AÇ 
LOZUMUJI 

Tevfik Rll§tu Bey (devıı.m!a) - Eo. 
zayi tıtılıJye evvelce kAm1leıı Avrupa· 
dan geliyordu. Çall§kan mUslUman 
cezacılar ve kimyagerler baZı mUs· 
tahzaratı burada yapıyorlar. Paraları. 
mızı 11.iZwnsuz yere Avrupaya dök
mek reva değlldir. 

lkfnctsi de ihraç meaeleaidlr k1 z1k. 
redilınc:mı11tlr. Bu cihet pek gilz.el~. 

Aııcak imal kellmeslnln de kaldınl· 

maauu 18Urham ediyorum: çUnkU 
memlckeUmlz için pek bUyUk bir me· 
sele! U:tl!!adiyedlr. BerbeaW lmaUn 
aullsUmalAtmdan korkuluyonsa bu 
huS\W.<L bir lrıhi8ar fCkll pekM& dU. 
§Ün llleblllr. 
Hli:l,_'l iSTE.VEN lSP!RTO DE01Lt 

Ali ŞUkril Bey kUnıiye: - Bir ke... 
lime eöyliyeceğim, diye geldi ve Tev.. 
file Rll§tU Beyin gerek lıbbl mUstah· 
zarat ihllyacma, gerek lktıaadl lllzu· 
ma dayanan aözlerinl gerçekten bir 
kellme ile k&J"fıladJ; dedi ki: 

- Btzlm mon'inl anıu et.tl&'lmUı la. 
ptrto değil, mlWtlraltır. 

Reis vekili yine: - Müukercnln 
kifayeUne dair bir takrir varı Uade... 
siyle b!.rl Erzincan mebusu Emln, öte
ki Yozgad mebusu HulQal Beyin ver
dlğl iki takrlr1 okudu. tklai de: "'MU· 
zakere katidir; maddeyi aynen reye 
koyun,. diyordu. 
BlR MA.HALDE.'lll BİR MAHALLE 

N>\.K1L DE YASAK OUIALI! 
Bundan sonra maddenin tadilini lıı.. 

tıyenler taratından verllml§ takrlrler 
okunmaya baş<adr. 

tık tıı krlr Re!lk ŞevkeUndi. O za.. 
ınanm Saruhan mebuınl maddenin •'aı:. 
reU kat'lyyede memnudur,, lbarealn 
den ""aureU kat'lyye,, terklblnln kaldı 
rılmaamı iBUyordu. Zira, diyordu: 
••mutl&k,, '"kemali., ne masruftur 
Yıılnız (memnu) kellmeısl makaadı te. 
mln edt'r. 

Ali ŞUkr11 Beyden kabul. heyetten 
muvafık aeat geldi • 

İklnc1 tadil takrlrt Aydm mebuau
nundu Tahatn Bey "İmal ve laUmal,. 
kellmeJerüıden sonra Uthal) ve (bir 
mahaldc.ıı bir malıale nakil ve filnıhl) 

Hıı,.ytn (EIJlzbJ 

" do Hoca Salih Efe.ııdl de ımzalaruışlı men her gün kilçük ~~ 
na.vealnl 18tediklerl madde şuydu: man deniz!tı gemııe:ın~~ 

"M!lrnslm-U ıtilmdat·ı dinlyycler' bat faaliyetlerine daır 
ı:nukteZ&.Sınca mUsklrat lstlmnl! m<'c alacağız. ııı 
burlyotiLde killa.nlnr işbu knnun ıı.h- Milyonlarca askerden kıtı}. 
kll.mmdan mUstcsnadrr., takrir kabul kep olan Alman ordusu . 
><lilmedJ. rupa ı Uztrınde hakiın°1~ 
Sıra MU!ld Efendinin mevzuu bah. bu hakimiyet. n hud~.:i::nı)'.t:. 

d0 b tiyor. Alman bak tıı5';. ııclUği noktaya gelince yine ı; rUltU erd ist 
ter baş•adı. Şer"iyyı:ı cneüm .nln t • b ttiği bu sahıll e etı _.. 

d na mm h·1dın1Y ,,,-,. 
i!llert okundu. yor. Alma'11arın BntaJl~ 

Hamdi Namık Bey (lzmltl •Tndll. &InI i~ füarır.a maDI jJI f' 
name verlılcr, o yine olur. diyordu <lonan:madı:r. lngiitere al< ~ 
Re1a Şer'iyye encilmonlnln birine! dUnya arasını bağ!~:-..r IJ1 
maddesini de reye koydu. Kabul olun.. ıihalılarm bıtmez tüken er 
mamıştı. (Sureti kat'lyyedcı terkibi. ret kaynaklarını 1ngilizl 
n!..-ı kalkmaslyle Ali ŞUkrU Beyin tr.k 

1 

ğm!l kadar getiren yıne 1 
li!i kabul edllnıı.u: nanmadır. Onun ıçi~ıJtittl 

donanması denizlere yı· 
"'Mema.llkl Osmcı.niy de hı:;r nevi dul Almanlar tngiltere ~ 

mUsklrat imal ve IUuı 1, fühJrt ve 1•· mıyicaklarıru anlamL5lıırd~ 
ttmall memnu,. oluyordu. ·ı · d anmasıru uJırlP IY ~ 

< D ha va > gı ız on beri _,...ıll 
____________ r_ malrnndile cltı ayda? deli~,# 

kellmeler1ııln de ilAve.slnl rokllt od!. 1 adette küçilk kUciik ~-
yordu. 1 B ı·r kadın gemilt=ri yapmak pltı.D:.u n• 

Mutld EtendJ (K~r): •'Bizim çalıştılar ve şimdi bu te 
Şer'lYl -~ cncllmeninin de tekilli odur. ... ... nizaltı gemilerim hareke 
ctendim., dlye tı.o.tırıattı. Kıakandıgı adamı agır 1 miş bulunuyorlar. ~ 

Fakat reli ~ kıa kesmek taraf· ) araladı Aca:b:ı. Alınanlar bU ~ 
~ sureti kat'lyycde kcllmealnlıı Dlin şebrimbde bir yaralama harbinden istedikleri :~iJıl j 
kaldırılnıaamı kabul edenler eı kaldır· va.kası olmuş bir kadm çıldırasıya leri muvaffakıyet netı ç ~ 
sm! (kabul edildi). sevdiği btr g

1

onç adamı kıskançlık 1 edebilecekler mi? Bırk!' te"JI 
Taluıln Beyin takrlr1 olrundu. Ka. yüzünden yaralamışur. Vaka şöyle ve} e birkaç haftalık ~:~ ıs~ 

bul olunmadı. olmuştur: ıle bu hususta kati flİÇ ~ 
lCABI. SELBi BABS11.. Aksa.rayda, Davutpaı;nda Yalı· 1 vcı~ek_ k.abil olam.az. zaııı.-o Y 

boyu sokağ ruia, numara.5JZ bir ev· 1 sa bır, il..,, aylık bır ~ 
Artık madde tadil ve ta.ahllı Ue re. de oturan Ali Garlpkuş adında hl- 1 lcmek muvafık oluriıa.Jtı ~ 

ye konacaktı. IAk1n Mutld Efendi ı risi. bir müddet evvel, l.Angada ı KUr-Uk ~pta den ınJ ~ 
(Ktr§ehir) Durmayordu: "Şer'lyye ve Cami sokağında 45 numarada otu- ı rilc İngiliz donanınııB ~ ~ 
mhhlye encumenlerlnln maddesi de ta· ra.n Naciye Şengül adında bir genç etmek mümkün olmadı g5ıf ~ 
c1J1 demckUr. Onlar hakkında biraz kadınla tanışmış, sevişmeğe başla.- 1 <'denlerin mütalaasına s'sJtı'.~ 
söz eöyliyellm, bu meaeleyi tenvir e· mı!}tır. Ancak, Na.clye ŞengUl mn- gemilerin en büyük no~çiıl ~ 
delim,. diyordu. nasebeUeri ilerledikçe Ali Garip-

1 

çilk hacimde oldukları ı~ 
EIAz1a meb'uau Hllaeyln Bey mer. kuşu şi~deUo 8E'.~eye başlamış miktarda mahrukat~sl ~ 

hum Muttd Hocanm eak1 ıMSzlerlnden ve sevgisi son gunlcrde o kadar 1 ve faaiivet sahaiartnrn 
(lcablı ııe (ııe.lbl) yi batmnda tut. had bir dereceye çıkmı§br ki, Ali 1 den uzakla kadar gfd~_.,.I. 
muştu. o da Mutid Hocayı konu§tur Oaripkuşu tavuklardan bile kıs- . kl~~ 
ın&k istemiyordu· i kanmaya ba.§lamıştır. Sahıllerden ma nfi1~ ,_ 

_ tcabt IMlltıİ meeeıe.ı mevzuu 1 Nihayet dün ara.lamda yine b:ınt~ ~nglliz dona hdııt I 
b&haed.llm~tJ. Diyordu. Ret1k Şevket. böyle bir kmkançlık yüzu:ıden g&- ruıe tesın de .9<'~. rna kided 
ayni sözleri tekrarladı. 1 çen kavga esnasında Nacıye Şen. Almanl~ bu turlu ten ;f. 

Müftıt EtendJ •'Selbi blr karar 10ıı gül: vap vcnyorlar: 
idi Bunda tcabl bir -ııe vardır l "-Madem, 1d bana yA.r olmu· - Biz bu mahzUrll 
dedi. - j yonıua? Bari baıt&ıuıma da yar ol· dille: ve ona k&.r§ı çare "'JI 

IAkin reı.a hem "madde kabul olun· m:ı! demiş ve cl'no geçlrdlği bU. Kiiçµ,k hacimde olanztett ~ 
du bitli. ~r bam de bu maddeye yük bir çhlu ile Ali Garipku§un il.&- gemilerinin açık deni :ılJi"J 
\•e 'Otekl ~adcıeiere ıave olunacak blr ı tline saldırmıştır. rak faaliyetlerde bulun ~ 

bir taJa1 vertımeıstn1 1.ııu.. Erkek vaziyetin k6tUlllğUnU gö- için onlara yardnnC1 ı'), 
g;e~ varsa r rilnce sakınmış ve çakı ı;öfuıU ye- benzin hamuleli bUyilk r. 
yo uİs.ııuNm MADDE KABUL tine sağ kalçasma is:ı~etle derin gemileri ~ptık. B1;1 deP' ~~ 

OLUNDU! bir yara açmıştır. Ali Ga:r:lpkuş leri sayesınde kUçUk ~ 
bundan sonra kuvveti hemen b~ ki deni?.altı gemileri , Tevtık RO§tU Bey: ''Bendenizla btr .. -ıa luk 1 ,;.. d·~ 
eaklarma v~~ ve so so u&.. dan Amerikaya ka ııı-- ~J 

t.ckUtlm vardır,, diye takrlı1nJ verdi. kara.kola gklerek yero dU§mllş ha. AtlanUk OkvanosunuJJ ~ 
Bu lAkrjrl Erzurum IMbWRl Y111n za.. y-lmıştır. rnfmda. cevelan edebile<:P"" .,A 

., Yetişen polisler Naciye Şengil. Diyorlar d,,....M Ne demeli m kanlı çakmı ne beraber yakala- Bununla· beraber tıı~ ~ 
Taıımmq bir muharrlrln dUn c;ı- roış, Ali Garipkuşu da tedavi allı- de bu ihtimalleri dikkati IJIJ 

kan bir mecmuadaki yU18mda şöy. na almışlardır. dıklarıru sanmak doğr"l P'!/I 
le bir ibare kalm·ıı: dır. Almanlar kUçilk çs. ~I_ 

''Memlekete devamlı avdet 27 şoför cezalandınldı çok denizaltı gemisi Y'bi'.~ 
eden'' onlar da kUçUk çapta~ 

Avdet, döntış o fiO ve hareketin Dün de muhtelif SU<'lardan monitörler vana.rak ~o~I _Jj 
adıdır ki vukulyle bitmiş olur, rt- dolavı 27 şoför ccza.Jandmlmış- için bir müdafaa sıst 1~ trrad kabul eder. istimrar kabul trr. Bundan ba$ka Toohanede mtıslardır. Bugünden ~ 
etmez.. Onun için "avdet eden,. 233 numaralı Muhittınln dille. denizaltı gemilerin111 ~f 
kelimelerinden evvel (devamlı) kanmda 80 kilo eksik ekmek ce!deri faaliyet tarzına 1,ıt ...-, sıfat veya zartı gelemez.. (Memle- bulunmuş, bunlar mUsadere • yeni yeni müdafaa sil~ ıV 
ketP. devamlı avdet eden) dcmG- lunm ntur. Aynca iki fırm sa· zırhyacaklarmdan şUı- J,. 
meli. artık kalmak Uzcrc memJc- hi't>i de pislikten cezaya ça.rr. • mek liiznn~elir. ~ 
kete dönen demeli. mıştJr. 

Osmanlı tarihinde debdebe ve Uıtl§anu ile olduğu 
kadar devam ettiği mllddeUe de daha bir ben&eri olını
)'an ve bel' glln defioen •flentileri, zlyafe~erl fle tanı 
eU. 1kl gün devam etmfg olan bu dtiğün içln 1582 senesi 
bazlranmm ilk gUnil bqlang ~ olarak tayf.ıı edllmi§ti ve 
bu tarihten bir sene evvel de devletin o zam.an k:endl
lerile iyi mllnaa.b:ıttc bulunduğu tekmil ecnebi devlet
i n re l rlne davetnameler gllnderlbnlstl 

ÜÇÜNCÜ 
Sultar1 Mehmedin 

senayı ifade eden llfız tabirlerinden bilhasaa seçilerek 
teablt edilmiş bulunan bu ünvanlar bugün olduğu kıl· 

dar o zaman da hakiki TUrk c!mia.sı içinde manalan bl-

llnemez, anlaşıla.ıruız şP.ylerdl; fakat mutlakıyyet rejimi 

Halk evleri balo~ 
Cumhuriyet Halk ~ ~ 

bul tcşkilAtı ta.rafmdaD dil,.. :ı 
leri menfaatine tertip ~D ?. 
ı. Mart. 941 cumarteSI ~ l 
mı saat ondan itibaren~~ 
ledlye gazinosu salonl a.11'efl t 
lccektlr. Menfaati b 1•"~i 
tekcmmUIUne ve lçtinlaf .r-'~ l 
lcrine talısls ed11.miş oJ41',.ıs -":,I 
"ehrimizin iktısadi ve ro-.,~ 
lerinde ve diğer zevat~ i 
alnka ve sempatJ ile 1';1~ f t.ır. Balonun milkemıne ~ 
m'n etmek lizere teşkil ~ 
lan muhtelif komiteler I· Z 
r nı bitirmek Uzeredirl~,-f ~ 
941 akşamı Taksim be~~-~ 
nosunun tarihinde en ~ 
ve mfüıtesna eğle.nce dt· ~ 
dan birini teşkil e<k!Ct'lr 0 ~ 
mizin bu gilzel lokalln~~ bit ~ 
ıııeçilmJı,, yUkıııek ve ZST .. JJ°' i 
toplanmtl) bulunacaktır· ~ f 
tanınmış ailelere men!U!rro "'"" 
yanlal'. bu seneki Balol el td""'tl 
rinde gl5rUlmemlş bueu JJ1! JJ 
Jer huırls.tmaktadırlat· 1ert "'l 
"'in pek kıymetli bedi~l)~ i 
eden bir piva.ngo tl'rlP ~:;., 
"ıir ~mandrr havanla" _ _,. 11 

Bu cumleden olarak Fnuıaa 1&rayrna, .Almanya lm
paratonı İkinci Rudolfa, Venedik duçun.a, Ruayaya, Le
!ılatana, İran ıshı sultan Mehmed Hudlbendeye, Gıır.. 
elatana, Özbeku Çağatay padlfalu HamldWlab ban'a, 
Merüife, buı HJnd eultanlanna ve o devirde Oaman

Wara haraç vermekte olan Tramıilftllyaya, Bufdana, 
Etılk'a ve Rarror.aya padltahm davet mektuplannı hl· 
mil hususi elçiler ve sarayda bu gibi hizmetlerde kulla
nılmakta ,lan mllteferriltalar, p.p'glrter ve çavuılar 
yollanmıttt. 

Fransa ea"aV"D!t dllifün dav"tiveıtnf glStnren dev
let. tercUma:u AU Bey, aynı zamanda yen!den akdedilen 
bir kapltlllbyon ahdnameehılıı tlırk§e nUllıumı da g~ 
ttınnn tn. 

Bu devl"t re"ılerl h"rictnde aemlekette de' JrUçllk, 
bllytık rl<:alden lrlnuıe unutuhn&m11, tebnD Rumeli n 
Anadoluda t8frifata dahil zevata okuntular :rottannı11: 
ba cUmleden olarak Mnnr. Halef>, Şam, Bafdad, Yemen, 
Dlyarb.,Jrr, Bııara, Lehes, Ennınım bev1~. Dert 
~lan KOrd be ... ıert ve tekmil eya1°tlerd!lrt nmen ne 
defterdarlar. Umsr defter"arlan defttt 1rettmı!nlan " 
lıl*ke ıerifi De Kınm Hanı dilfüne ~~lartb. 

Sünnat düğünü 
Yazan: B. U. 
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BA$LANO!Ç 
b' muhabere usul vo tc'Jrif nlma da son derece rtayct 
edilir ve bilhn.ssa her riıtbe ve marunbda bulunanlara ay
n. ayn Unvan ve Üika.blarla hitab olunurdu. 

Divanı hllmııyun kalcmlerjnden yazılan mektub ve 
tezkerelerde h ri:ıtiynn lıliltUmdarlarından her birinin, 
lran şahlarının. Fas hfıkimlerin'n her birerlerine oldu
ğu gıbl Kırını Hanlarına, yan müstakil beylere karşı 
kullanılan ta.birler ve lAkablar da hep ayn, ayn idi. 

Memkkct ic:lrıde de şehzadt-lerin, eultanlann, aul· 
tanlara karin olan muS!lhfblerin, vcz·r·i azamlarm, ve
mierJn. mlitE'kaid vezirlerin, beylerbeylerinin, şeyhul
tallmta.nn, ~fokke R"ı lflerfnfn kadıaskerler!n, sultan ho
ca!arm 'fl, nakıy'btlll'şraflarm, dt'rcct', derece hep mllder
rts'erln kn1•l'U'III, t"!mi T"'lifrtl Vf\ ı'Y'Üd"rris'P'?'lnln. şeyh· 

lerf , ima e.rm, rat pl r n, vcTh.,sıl mtm:i, ıı:-!tMi ve il
mi t ''T'nll r1 .. ~11'1 v" T"'r>m1 ..... et i1e-ı g~l"Dlerln4tı keııdl· 

Jıtı1M ~ Ye muayyen tbıvımlan 'bıılrmrıJl'ı"!ıı. 
ANb dilinin mftbali~ "9 tmntU'l"ak Be medl!ı ..,. 

nasıl mUbhemlyyet ve m~çhullyyet perdesi altında bir 

çok kıymet.'.Jlzllklcri saklarldfyse bu tantanalı Unvanlar 

da o devirlerde liyakat.siz kimaeleri halk naza.rmda m&-

nalan bilinmez tnblrlcrlc <'f:rar perde!5lne btlrUyerok ko

rurlardı. Onun içindir ki bu şatafatlı hitablarn:ı fhmaU 
kat'iyyen bıtenmes ve onl:ırnı knllanıJmayışı bin bir ma
nayı ve kllfkuyu davet edeblllrdl. 

Bugünlln telAkkis'ne göre heyetJ umum.iyesi de gU· 
lllnç olan bu mubab:ıre te§rlfatmm hele buılarmda ga

ra.bot pek ileriye glStUrlilmllf ve saray dilaizlerine, K·rlt· 
kilise çlngc:ıe Umeraııma varıncaya kadar yazılan emir. 
lerde bile, onlan taJtlf ed:cl ünvaıı.lar bulıuıa.nı.k lwlla
nılmıştı. 

İşte bu i1111ftln f~f,, de dahfll, harfct. tekmll ıicAle hi
taben yuılrb --dllğtlne davet edilen zatın derece ve pa
yeatne göre kllçUk veya bllyUk saray memurlarile-

gönderlfm i~ olan blltlln bu davetnamelerde yine böyle 
her biri birer llUfat tevluvr tellkki edilen :rnanaatZ m~ 
balAğnlan taşryıuı hususi Wcablarla H tabirlerle kal&. 
ıne almm"§ bulunuyordu. 

Osmanlı müverrllılerln<:ten J. U ~Me&.d11111ıl~ 
icrası taıiblcrinde HaJrtı deft ııdan ia:Ja: aa. ·:ı c-~ 'L 
arasında davf!tiye gitmif. AlL l:a da~etm fl ret 1 

~ tariıJpde ayııea hvdE'trnJIW. 

-
~'Ildan ltlna Ue bıu-.. 

Çic;ek koc ı de b" 
bir b !'us e ti I 

1 •A+UJe'r kin c1<>'h8 etJJif 
• lt.. atırprizler do t 
lllOMLtaaır, 
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Şehir· HabeYleri 
'Mezbaha hakkında a1r1p dlfbdllı:çe:- VAlll'I 

Valiye bir rapor verildi • 
)letıbebanm çaı.,,a vaziyeti Hem perhı·z l~r de var. Gerçek m.ill~1 

hl~b'.. Aoiet'U) 

üç ayakkabı tipi 
hazırlanıyor 

etrafında müfettişler tarafından ' 
yapıim. teftiş n~ticeler:i hakkın. hem turşu 
da vatı ve belediye reıai Lfı.tti 
Kırdar& 'bir rapor verilmiştir. Dört taraftan 

1 

, tuhaf tuhaf ha-
Raporda, ~anın kurulu. herler yağıyor. Ortalık, yine 

p.nd&n lbugüne kadar geçirmiş 1 karma karışık. Baharın yaldaş
olduğu bütiln saftıalar izah e- m&BI, damarlarda kan kalm.ıya 
dilmiştir. Bu arada meZbıaha cağını müjdeliyor. Hitler bile: • 
hava. tesisatmm gayri ldfi ol- - Bahar, büyük kuvvetlerin 
duğu, bunun et fiyatlarında de. oor _ölç~. zamandır. Hük 
ğişme olmasına selbebiyet ver. mün.ü verdı. • 
diği kaydedilmiş, hava tesisa- Kimbilir, belki ~'İm.en ve çi -
tmın yenilenmesine lüzum ha- ~k ~ yer altilıd.a.ki korkunç 

. ". ınsı istiklilınin son gilııle 
:ını Y~az. Benim bildiğime• 

bı~andıgıma, iman ettiğime göre 
1~. memleketin istiklfili ancak 

o ülkedeki milletin yere' serile 
rek can vermesiyle biter. .. 
~ vrupada harp, yıldırım s 

fa~ıyle kopn;ı.uştu. Orada iki tft 
ıkı ~yn tabıye görüyorduk 

Bunlar halk ayakkabısı 
Bır taraf harbe yıl~ hm 

vererek ç~uk bitirmek, öteki 
t~raf, h~r~ı sürüncemeye dü 
şü.rmek ıstıyordu. 

ması ihtimalinin önüne geçileceği 
kuvYetle ümit edilmektedir. 

sıl olduğu bildirilmiştir. bır mücadelenin mahsulüdür. 
.. Fakat, dizlerde takat az.alı 

~cutlar gevşedikçe, dikkat ~~ 
diyormn, çeneler kuvvetleniyor. 

. Tez canlı yıldınmcılar tu dı; • -m. 
- Bekleme~e alıştık. Dalı 

Bunlarm haricinde aynca. bir de 
lüks ayakkabı çeşitleri olacaktır. 
Bunlar, ]romisyonun evvelce kabul 
ettiği nıeşııı ki.r nJabetleri u.mn
dell .satııacaktır. Haurlaııacak halk 
a.yakkabısı nümunelerl aramnda 
erkek, kadın, ve çocuk ayakkaıbda
rr bulunacaktır. Çocuk ayakk8.bı1a
n için ~. !kadın ve erkek ayakka-

Adliye Vekili gitti 
Adliye Vekili Fethi Okyar 

dün akşamki ekspresle Ankara ' 
ya vazifesi başına hareket et -
miştir. -

bdal'I için ise dörder tip ntımune 1 :::::-ı 
____ _.,;. ___ _:.....h_azır_1ana_ca_t_tır_.____ ._ _ _ aallıewıır~ 

Lise ve orta okullann ders v.ıw. Toplantı 
ŞifU HaDuwbldea: 

saatleri değişmiyor 
Halkevlerl tallmabıameainin 13 UJı. 

eti maddeaine tevfikan ı Kart eu 
marteaf ak§amı 20,30 da Dil ve Ede. 
biyat, Ar ve HaUt Derab.aneleri, 2 
K..rt Pazar gUntı B&balıleylıı aaat ıı 
de Spor, Kitapaaray ve Temaiı. saat 
16 da SoByal Yardım 1Uıbeleı1Din u... 
mum.I toplanblan yapılarak bir yıllık 
caJıcmalar hakkmd& görtıııtılecek ve 
yeni programlar lıaZırlanacağmdaD 

bfltc.n A.zanm toplantı gün ve aaUe· 
rinde hamr bulunmaaln rica olunur. 

Yaz mewJmjnin yatnıl•fQ!JIAl 
dolayıaile okullarm den aaaıtlerin
dıe yeniden değilme yapılarak. bir 
marttan :fu"baren lise ve orta ve 
ilk okullarm eski ders .saatleri 
proğramlarmm tatbik edileceii 
hak:kmda bir saıba.lı gazetesi tara
fmdan. yapılan neerlyat doğru de
ğildir. 

Kaar.if V.ekilliği yalnız çif-

yapmllf oldu.klan ders saatlerini 
normal tedrisat gibi 26 saate çı -
ırarmıştır. 

Çitte tedrisat yapan smrflar sa· 
bab1an yoklama ve temizlik mua· 
yenesinden aonn. der&lere 8,40 da 
ba§Jryacaklar ve 12,45 de bitire • 
ceklerdir. 
Öğleden sooraki grup ta 13,10 

da beş1ıyacalt ve 17,15 de tamam
Jıyacalrıtır. Bunlar da normal olfl.. 
rak bet sat der8 yapacaklardır. 

. "' "' 
Konferans ve T email 
IGmlDönü~: 

te tedrisat yapan okullann şimdi
ye kadar haftada 23 uat olarak 

Memleketine gön- · Demir tekerlekli ..!. -ı-.::o~·= ;m ... : .. t:.= yalDIZ talebeye ma.bawJ olmak Uzent 

derılmısini istiyen arabaların ~=· _, - ......... 
bır takır geçe.ceg~i yollar (ı!.~ 2::~=~=: Zafer Tımaya (lrDlll BirUk) mevzu· 

Uzeri aranmca 41 lira Asfalt olarak uda 111r kcmferau verecek ve Tem. 

ile üç tren bileti çıktı yapılmıyacak :! =:r.<Saadet Perdelll> nı tem.. 
Belediye imar işleri müdiirlıil. 3 - 1.s.1941 CUmarteat ak§amı aa. 

Ali Huyauz admda birisi be • 
1ediyeye müraıcaat etnüo ve fa. 
kirim. yardıma muhtaemı d!yeı-
nılı: ••öeıJıMıRı .... >iiilıl=Pl· ıbedava g&ı~ 19 .. 
tir. 

Ali HU)l8UZUJ1 vaziyeti fi11ıbe. 
u görülmii§, üzeri aramnca 
41,5 lira para ile üç fakrübal 
JIWJbatası ve Erzurum3 kadar 
gitmek tuJeıe almmış üç tren 
bileti bulunmUftur. Ali Huysuz 
adliyeye teslim edilmi§tir • 

Albn Fiyatı 
Altın fiyatlarında dü.n hiç 

bir değişiklik olmamıştır. Dün 
de bir altmm fiyatı 23 lira 60 
kuruştu. 

- 7-
Fa.kat Norıber ilerlemit km· 

nm başucuna. varmışlardı bile.. 
Ya.nmda Gabriel,Kristinin Aşıla 
Gabriel de vardı. :ihtiyar saatçi 
ktzmm 8ştğınm başı ucunda dj.. 
kildi. Elinde mttt:hiş bir siliıh. 
kalın ziJJcir ve deııllr ~alarm
dan müteşekkil mUthit bir silih 
va.nt. : 

inç tereddü.t etmeden kaldırdı 
bu demirleri genç adamm başı
na, vücildUne gelişi gbel vur
mıya başladı. Kristin: ''Ne ohlr 
baba öldttmıe onu .. ,, di,e yatva· 
nyordu. 

Bu sırada mücessem bir tekil 
yerinden fırladı vekendini kapl-
dan dışarıya atarak balkonda yr 
kıldı kaldı. Bu Ge1Jrleldi .. Yıdiffi 
darbelerle aeraemiemiş olan Gab
riel, fakat ihtiyar da dertıal bal· 
kona fniadı ve ve elinde mttthİIJ 
siliıhı muttasıl za.valb AşıjBı ha· 
şm.a. indirdi durdu. 

Bir müddet sonra artmk .yer· 
deki vücftt hareket ed~ ol· 
muştu. Kri.stin genç a,damm göğ 
sU ~rine atılaı, belki de ağb
yordu. 

Bundan 80l1l'8 bir ölüm BWdltu 
her ta.rafı kapladı. 

ihtiyar saatçi koBarJDl kavuıt
turmuş duruyordu .. Halinde biT 
çılgın tavrı vardı. 

Bu sırada Kri,stinİD DJl&DIMJ 

Ja.k da aeaiI kattan ~ 
çlktJ m11tiıJe mbnedeld ıdttntl 
aldı. Jakı g6rünce KristiJı yerin
den kalktı: 

"Onu babam. öldllrcltl,, Qedi. 
thtiyar aaatçl ııaretetfni t.a

mamiıle tabii g6rerek ~le dedi: 
''Evet.. Bana itaat et:nıi)'onlu 

&rtlkl .. Bıı bata da aenjndtır. On-

ğü şehir dahilinde demir teker- at {20.80) da Konya mebusu Baym 
lekli ambalarm geçmesi zaruri Omıan Şevki ınudağ (Dilenciliğin au· 
ala.u .:~alt olp-ak inp· hunı, mtıcadele.si ve Akıbeti) mevzu· 
eiiran ·------· ,.. • ,.u ş; - 'R" • ., --~ ... ·~ 

Bacle*n• bu mo-.lk par ........ (Ba&det Perdem) ~ 
ke olarak ine& edilecektir. t8lll1ıılll edlcekttr. 

Yolcu salonundan Tophane,e 1 Her tıo topJ&ntmm numaralı strlt 
kadar olan yol mcw.aik parke 1car12armm JCvlm1s BtlroWDdan aım. 
haline BOıku)acaktır. mall l1Ca olunur. 

Biritçiöldü 
Sara.Qhanebaşmda oturan aı. 

vacı Murtaza, dtln Vefada 28 
numarada oturan Yusufwı evin. 
deki mutfakta musluğu tamir 
ederken, birdenbire dUşilp öl
müş, sektei kalıpten öldilğü an· 
J.aşıla.rak defnine ruhsat veril. 
miştir. 

••• 
Konferans 

Be7otla BaDcenaden: 
1 - 27.2.941 Peqembe gUnll saat 

18 de JCY1ın1z.1Jı Tepebqmdakt Merkez 
blJla,mDcla YUk&ek Klm&r Sedat Çe. 
tilltaf taratmdan "'l'llrk llimartanin 
!ırtanbuld& mazhariyeti.. mevzuunda 
mOhlm bir ~ verDecekUr. 

1 - Herkee gelebWr. 

Earar oe maceralarla dola zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

dan giiphe etmi}le ballam11t1Jn .. 
öldftrdUm .. ,, 

Kristinln mşaıılısı, ağzmı açıp 
bir tek kelime bJ:le eöylemedi .. 
Cesedi aldı atelyeye doğnı itti 
ve her t1çü de içeriye girip kapan 
cblar. Ben şu satırları yazarkeJI 
hlli atelyede buiunuvıt>rlar. 

m 

Ga;briel öldü!.. Gabriel öldil!. 
Jhtfyar saatçi kendisinden biç 
bekJ.enilmi:yen bir iş yaptı. Ben 
artık eaas olan bu hareketi gas 
önünde tutuyorum.· Eğer lizun 
ise tefemıat bu hidise Urıerin· 
deki muamma da çözüld:Ukten 
sonra aydmlanaıbilir. Fakat ben· 
ce esas olan Gabrielin ölilmtldlir 
.Artık ben ile Kristin arasında 
bir de Gebriel yok.. Sanki ben 
bundan ~ istifadeler mi gö
receğim ! Bu da bellideğil.. An· 
cak iıtiya.I' saatçinin döktilğii 
kanlar benim kalbimi biraz ol-
sun feraiıla.ttı 

Arbk Kıristin o güzel delikan· 
ımm omuzuna balmI daytyamı
yacak, ben onlanD ateşli hare
ketlerle birbirlerine sanhp öpüş 
tWderini seyretmiyeceğim. 

Acaba cesedi ne yapacaklar? 
Btl_tiln gece bunu kt!lfetmek, ne 
yapıcaldanm ~ için bekle
dim.ı Il'abt at.el.yenin k&p!BI ... 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

baha kadar açılmadı. 
Sabaha doğru. artık uykusuz. 

hık ve tilrlü heyecandan bitkin 
bir hale gelmiş olarak apğıya 
iı;ıdim ve kendimi yatafımm. ilze 
rıne atarak derin bir uykuya dal 
drın. Uyandığım zaman vO.eu
dumda hafif bir gerginlik ve kal 
blmde bü...ııı,. bir . ·--:r- sevJDÇ V°"'"• 
ıwa kendi kendi kendime: 

- Gs'briel öldt1!. Ga.briel öldü! 
diye söyleniyordmn 

Oh!: Yıkılan bir hayat eşiğin. 
den ~en ibu mer nidası 
bana huzur veriyordu. 
Göğsümde çarpan kaJl'oim hem 

acı, hem de sevinç içinde .. Na. 
sd oluyor da bu kelimeleri ka· 
~ya.biliyorum!. Alçakça bir 
cınayet bana nasıl sevinç veri -
yor? Fakat ne olacak ki .. Bir 
fayda vardır: Yüksek zekilar, 
fevkal~e yaradılışlar, kanunla. 
rm, nizamlarm kaidelerin fev. 
kindedir. Acalba ben de ytıksek 
bir zeki mıyım? Kimbilir, belki 
evet, !belki hayır .. Fakat muhak 
kale ki menfur bir yUkaekliğim 
var .. 
Artık bu miliihazalan bıra

kalım. Bunlarm ne kıymeti var. 
Tek_rar karpki dtıkkAnı gW.den 
geçırelim. işte hizmetçi kadm 
dilkklnm kapısını çalıyor. 

Normal olarak sal>ahm bu sa.
a.tiııde, yani saat sekime ihtiyar 
1&&tçinin. işinin başına gelmi,, 

Buna !bakarak, tehlikenin ·· 
l ildiV' soy. en gı kadar yakın olduğunu 

~ıyorum .. "Londra., nm Bul. 
garı~~a d~ır verdiği haberler 
d~ şışmış ~ır gt;rginlik var. Bu, 
eger daha ıyi bır görüşten doğ
muyo~, dilşUnineğe değer bir 
şey dogrusu! 

Oniki adada imtiyazın mana
sı,_ ~okmuş eşek eti yiyebilmek. 
~ış: 1Jl:n:t1e okudum ve hayre. 
timın önune gemi sereni kadar 
kocaman bir taaccüp işareti 
koydum. 

Uza:ktan gelen bir t:eJgraf 
Bulgar polis ve matbuatının' 
~manlarm elinde olduğunu sör 
lüyor. "Bulgaristan, istiklalin' 

-n-1 . . ın son öuuıennı yaşıyor!,, diyen-

da ~kliyeceğiz ! 
Dıyorlar. Sürüncemeciler da 

'ayı kazandılar. Korkarnn • 
~~hur. tavşanla kaplumht 
h!kayesı, doğruluğunu bir~ 
hıtl~ daha isbat edecek. 

Yıne dünkü ''Haber de oku 
dum. Alman orduları 'sulgaria 
t~~aı: ~ecek: fakat Buıp; 
hfı.kımıyetıne dokunmıya.cak 
rnış. E... pes doğrusu!.. p~ 
le turşu hiçbir yerde bu kadar 
~a.ny~, can~na. kucak kuea. 
ga gorülmemıştir. • 
Başlarken de söyledim ya, bir 

tuhaf haberler yağmunı altın. 
dayız. Bir şey değil böyle • 
derse hepimiz "Revbt" ol P
ka.ca.ğız. Ben, kendi up ça-
tık hiçbir geye inan:oı&:: 

Hakkı Süha GBZGIN 

1 GONDEN GONE 1 
'--:-:----=
Hocasız dans 

Ş URADA burada "Dans 
profesörü" diye tabe 

lfilar görürüm. Bu tabelil~ 
dan bazılartnm üzerinde pro
fesörün ismiyle berabe~ "A._ 
merikadan mezun" "Pariste 
d

. , n 
ıplomalı" gibi Unvanlar yazı. 

hdır. Sanki bütün Amerika bir 
dans mektebi veya biit\ln Pa· 
ris bir ziplama akademisidir 
de, en yüksek memuru, gelen 
gidene diploma dağıtır ... 

Her ne hal ise... Ben bu 
"dans prof esörU" ta;beliUa.rma 
hiç ehemmiyet vermezdim. E
sasen dansa ehemmiyet ver. 
......... Kolu9• bir ~ 
takarak ....ıt lçilMle 1iopl&J'P 
o;ramat, 8ll'81lıp setfrtmek f. 
çln ciddi bir ders almak ltlllU.
munu dırymuyorclımı. 

Fakat o danslar, bizim bil
diğimiz Fokstrot. Vamtep, 
Tango. Vals gibi 1918 ertesi 
çrlgmlıklarmın, yine nisbeten 
:iı~ avuca sığar yadigirlany. 

Vakta ki geçenlerde Basın 
Balosuna gittim. Ktiltilr ve 
zerafetini pek takdir ettiğim 
bir Bayanla tanışmak fırsatı 
ha.sıl oldu... Eh, Baloda da il 
mi sohbetler yapacak değili; 

ince t.ekerlekleri berine eğilmiş 
olması li.zım. 

Her sabah hizmetçi Madam 
La.ngluva kapıyı ittiği gibi içe 
riye girerdi. Fakat bugün vazi • 
yet bö;rle değildir. Daha kepenk 
ler Qekıli, kapı kapalı. 

Artık sabırsızlanarak Madam 
~uva kapıyı yumruklama
ğa başladı .. Pek az sonra kapı • 
nm açıldı~nı görilyorum. Ka. 

1 ' pıyı saatc;ı açıyor, bir dakika ı•e:r10 m 
sonra tıp taleıbesi caddeye çıkı. . _ . 
yor ve adeta koşar gibi oradan ı ı .__ 
uzaklaşryor. Heı:tıalde bir yere 26.2.941 Çar .. ınba 
geç kalmış. Beıtim dükklnm ö- ~ 
nünden geçerken dikkatle bakı- 8.0s Ajans 
yorum, biraz fazla çatılmış kaş 8.18 eanı 
larmdan maada bütün yüzün· parçalar 
de her günkü manasızlık var. - 8.t:S Ev kadmı 1:1.88 Köy 

. Dükkinm kapısı yarı açık va. ıı.GO ~rt 
zıyette kalmış. Artık ihtiyar ıs.05 .::ı 
saatçiyi ~~üyorum. Kimbilir, l llU'kdar 
nereye gıtmiş. Yalnı?.Ca önünde 11.IO Rad30 11&1011 
yarı açık !bir ka.pı var Ah b orkestraaı 
kap dan · . • U 18.0I K~ 

ı . ıçerıye ttireıbilsem !. tPL> 
1J:en ~ı. orada geçenlerin hel>Bi· ıs.ao Ko•WfJJlll nı bilıyorum. Orada ne varsa şim ______ .:..:.:.:::..:==c.:.:..:;ı 
di ancak ben görebilirim. Yok . 
sa. Madam Langluva içerive gir 
~ış ne olur? Asıl oraya ben 
gırmeliyim. Madam Langluva, 
yı ~tlatmak için vaziyeti kolay. 
ca ıdare edebilirler. Fakat ba
na yapabilirler mi ya?! 

- Çarşamb ·/Pe'l 
'6 ~ubaf 7 u 

Ve birden.bire yerimden fırla-
dım .. .Artık fazla dilştlnemivor vaan1er .-.... l!IUllU v- -a 
dum. Birkaç p~ deriyi kap : Ulbaefbı 
tım ve. kolll1!1~ altına sıkıştır- dnJu~ Ut ıuı '7.19 n.a 
dım. ~ayetm ışlenmiş olduğu ö~ ıu1 uı ıs.11 ui 
eve girdim. DükkAn, dükkanın lkllıdl 1e.11 9.86 1e.n 
hemen arkasına isabet eden idi. Akeam 11.u ıı.oo I&.16 

çiik yemek salonunu geçtim.. l Yaıa. ıo.u 1.11 20.ll 
lımak 1..02 ıun 1.ea (DmJmnt •Hlf'') ____ _____ ...J 
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Halkevleri resım ve 
fotoğraf sergisinde 

Eser teşhir edenler arasın
daki müsabak neticelendi 
Parti genel ıekreterllll 23 amatı.-ı 

1220 lira verdi 
A11Jıaanıo Sö (A.A.) - Halkevleri Fotogra:taıı (a) mmtı: 

Dtbıd amatör reclm ve fotoğra! aer-1 Blrinci Zonguldak Jı.alkevtnden Kr.. 
pdDdıl tAıflı1r edilen ese.rlar arasında mal .Baysalın t.ebesatlmll 76 lira. 
;rapıl&ıı ııeç1m neUcelcnml§Ur. Tekir- lldncl, Ankaradan .Rafet Tllmer'in 
dq' mebwıu CemD Uybi>dı:ım reiBlL eab&lı keyfi 60 Ura. UçUı:ıcü, F&tlhten 
ğtnde Glreınuı mebusu Nafi Kansu. H1kmat lıldız'm atırıı.U .O lira. Dör 
1gcı mebwN Ferit OelAl Güven, mat· dllncU. Buraadan E:kram Karay'm U
baat ULlWD mlldllrlllğti ba§ mU§&vir• Judak'J 80 lira. .Bfı§tııcl. Emlnönü'ndeıı 
lerindm Vedat Nedim Tör , Burhan B. Besler1n dallan 20 Ura. 
Belge, Pro:eaör Suut Kemal Yet.kin, 
Ahmet Jluhip Dranaz, r~ Yurgut 
?Alm, Aril Kaptan, Foto Cemal ve Fo· 
to Nalm4eıı mlltc,..'"Ckkil jllri he. 
,.U eerg1de tefh1r edllen 123 parça 
T'Mlııı ve ~ parça fotoğraf arumdıı 
100 eawi derceelen~ti.r. (A) vo 
(b) olmak 117..ere iki amıf Uz.ertndc:l 
daNce alan bu eaerlert Pa.rt.l Genel 
eekntf.r111t para ile mUkA.fatlandır. 
zzıııtu. Bil eeerleriıı adlan ve aldıklan 
mOJrtfatlar flDlLi.rdır: 

fteıdmdrıı (&) smıtJ: 

BtrtJM:t, Konya halkevlnden Vahdi 
eaıcs mm lnee Minare ııeıııu, ıso lira. 

1klDal. Beyotlundan Ferruh'un genç 
m portreal 100 Ura, UçUncU, Manisa· 
dan ll-rahim Gökçenin kadmı 16 lira, 
I>Grdtmctı. .Emlnöntlnden M. De"-rım•. 
la eııteıy~ 65 Ura. Be~. Kanrtan 
Hua'G Kara'rım ~ 50 lira. 
Reaimdaı (b) ımufı: 

.Btr1nc1. Antalya balkevindm Davut 
AkdU'tn poı1ı'eal l&l Ura. İkinci, Ada· 
mdıul şemaı .Bafkut.'uo mam:anıaı 76 
in. Uçilndl Ankaradan K. Gijkaydm'. 
• PQUJI 60 Ura. DördllncU. Diyar. 
)laJardaD Ha,rr:l'nln balayı 60 lira. 
a..mcı :Boıu'daıı Kudrot'in manzara· 
11 il Ura. 

Jnailiz ve Yunan 
tayyareleri tarafından 

kovalanan 
Bir ıtaı1an tayra
reıı Tagoııavıaya 

Jadl 
.. ....,,. •• (AA.) - MyWt' A.. 
~ Y~T bududunaa bulunan 
,um,uıl 'muhabiri bildlrtyor: 

ru,oaıavıar, 1D&1Us v. Yunan tay· 
rvelu1DID Yugoalav hududwıa kadar 

KO\'&aae:rgI bir lt.ab'an bombardmıan 

fılinWMlnl puar &Unl1 inmeğe mec
bUr .tmı,ıardlr. KuvveW bir İtalyan 
1aava fUo8u Pogradaç mmt.akaamda 
h&rekl.t yaparken Savoia Marchetti 

• ı.ncSs bUyQk bir ltaıynn bombardı
muı ~ ln&"lli.z ve Ywıaıı avcı 
~ bllcumuna tı#nlml§tır. 
ltaıya-a ta)')'1U'e&i Stnıg&'ya inmJ:tlr. 
Biri ')aralı o&an altı kı,wk milrette.. 
b&tı uvkU -edilmfotlr. 

Matsuokaya göre: 

As7a mllletıerlaln 
1Sl1amar mıata'.'laıı 
~ 16 (A.A.J - D.N.B.: 
Baricl,)'e na.aın Matmıoka, mebu&an 

JMC!lıdlıde mllatemlekecllik l)}lm bak 
kmda aonıian blr suale verdiği cevar
ta cıemı,Ur ki: 

- Benim tıkrlmce bar eeyden ev· 
ftll Oky&DOWD flmalden ocııuba ka
d&r uzanan 1200 mfillk ve garpten 
prka UUJl&D 1000 mllllk muazzam 
sahayı .Asya mllleUerlnln istlsma.r 
mmt.akul olarak talAkki etmek ıa.· 
:amdır. Bu ııahada, bam maddelerin 
çolılup cSola.)'ıa1yle da.ha 600 J1A SOO 

al!ıOD nııtuaa ,yer vardır. 

'hlQ'e. 23 (A.,4. ) - Japon ıremı1 
lllllcCbCt eonılaJI b1r .suale cevaben, 
~ Jl:dene gOndennl§ oldu.. 
la DOtanm memlntn nearedllmestnin 
~ dllnUnUidUA'Qnll blldlrm1'• 
tir. 

Fotoğraftan (b) smıb: 

Birinci. .Beyog-lu halkevindm Semih 
Glrltoğlwıın kayık ve denb1 60 Ura. 

lktnci, Be§ikta§t.an E. Ayl:ıadm'm 
dalg-aaı 40 lira. UçUncii, Eeld§e.lhrdc:ı 
Nüvid·~ çocugu 8 Ollra. DtrdUncU. 
:Mufla.dan H. özcan•m BUratı 20 Ura. 
Bc§lncl. Çankından Kenan Nerkiz'Uı 
t~lemnl3 tavanı lts lira. 

Aynca Şeb.reminJ halkevinden Tur. 
gut'un genç kul portrelli ile Buru 
b&lkııviı:den P'alk'Uı pey7.ajı Jüri he
yetince ~k befen1lmi§ ve fakAt g~ 
çen r.nekl aarglde birincfilgi ve ikin· 
cil.lgt kazanan bu eMrleriD., ~ ta
limatz!:ımesf mucibtnc.e ayni p.?l:mr 
U&til.stu blrindllk w ilUndllk alamt
yacaklıırmdan. mllsabaka harici bua· 
kı1mıü&rı zaruri addedilmı,tir. Tur
gut'uD portresine 60, Falk'bı peyzajı· 
nana 80 lira takdir mül:Afatı veril
ml§tl.t. 

Konyıı. halkevtndan A. YcğenağıL 
nm l?U'~ M.in&re kapıın, tan:ı lUbıı.rl}
le t.eavtke değer gör1llerek 20 Ura ile 
n:.WUU'a.tlandınlmtftır. Bu suretle C. 
H. P. Genel eek:retarll#l 23 amatl\r 
genç arumda l.JOO Ura. Wfvik mUkf· 
fatJ dal•tmıı buJımmaktadrr. 

Musolininin 
nutku 

Barlinde nasıl 
tefs;r edlldı? 

"İngilizler her iatika
mette kendisini gös

terecek ilkbahar telmi
hini hatırluınlar .. ,, 

Berlln, :S (AA..) - D.N.B. Wdirt· 
yor: 

Musollnlıılıı nutku. her haııg1 bir 
devlat a.damınm milJeU kazFsmda 
§imdiY'J kadar yapIJll§ olduğu en bU.. 
yUk tezahürlerden bl.r1ld olarak tarih 
tarafuıdaıı kaydedilecektir. .MusolJnl· 
ıı.tıı eon nutkunda bah.la mevıwu etuğı 

meseleler. demoluaallerde b.b!.neleriıı 
gW1 c:elllelerlııde mUnakafa edilen 
meaelelerdeııdJr. 

lılU8<11iıı1nlıı evvelld &'Un aöy1ecli#l 
tanda söz aöyllyebllme.sl. General 
Vavel'in ~11 Atr!kada kazandığı 

muvatfakiyeUerle allka.dar olarak 
AkdeniZden kalkarak m.!hverle Qar

plfmak !mkln ve ihtimalleri üzerinde 
.A.Dgolosakeoıı propqandumm blltnn 
&ayledildertnı tekzip etmektıedir. 

Mu ollnl, Alman _ İtalyan sDAJı ar
kada şlrğmm bir realite haline i"ılınl§ 
oldll&'WlU aöylemlfUr. llk def& olarak, 
Akdenlz Ahillerinde yalnJs Alman 
bava kuvveUe.ri değil, fakat a.ynj u. 
mandA .Almazı mrhlı takaları bahis 
me\"ZUUdur. 

Kıt'.ııda, lııgntere Sç1n haJp ilden 
}'alnız Yuna.nlatan vardır. İtalyan.~ 
bundıı-:ı bllylc uğrayacatı muvall&kf· 
yetaı.zllkler her ne olursa olaun. mttn.. 
ferit b1r sulh lbah1a mevzuu detlldlr 
ltaıyaıı mllleU, lnglltereye kal)l mU· 
cadelesf.nde. har zamankinden fazla 
§eyler b8§&rIDJlt.ır. Bu fedaka.rlıkla.rm 
ısonundll zafer 'Ve adil tılr sulh vardır. 

Eğtr 1ngmder .Muaotınının nutlnm.. 
dald cUDllelerden btriıd bertnct. biraz 
d1lflbmıek 1at1yorJ&na. llkb&h&nn 
yaklaştığı !balckmdald cnmıamı.ı hatır. 
ıamııar. Her t.ırt1kametten kendi.sini 
g6sterccek olan tJu 1lkbah&r haklan· 
dald t.elmllı, llOD darben!n lndlrtıeceği 
mub&rebe me)'dam bakkmdıa .beııUz 

biç btr ftk1rler1 olamıyall. bu lr:gDIL 
lerln bllt1bı dflfllııdüklerln1 cnUdan 
bldıracalı: m~ttedlr. 

Bresi doklarına 
Ağır bomba

lar atıldı 
Alman tayyareleri dün 

lngiltereye alan 
ebnediler 

Londra, U ( .A.A.) - Hava 
ner.a.retinlıı tebliği: 

DUn gece. bomba?dıman ve 
sa.bil muhafaza aeıvislerine 
mensup tayyareler, Hipper smı_ 
fında.n bir dilşman kruvazörü -
nUn bulunduğu malOm olan 
Brest doklarma hücum etmiır 
lerdir. 

Hava dafi bataryalannm çok 
şiddetl! ateşine rağmen hUcı•ın 
sonwıa kadar yapıl.mı~ ve he. 
defe bir çok ağır bomba salvo. 
lan atılmıştır. Bu harekete iş
tirak eden bütiln tayyarelerimiz 
üslerine dönmüştür. 

Londra, S5 ( A...A.) - · Ha.va 
nezaretinin tebliği: 

Sahil muhafaza servislerine 
mensup tayyareler, bugün öğle
den sonra, İngiliz hava kuvvet_ 
lerine me.nsup avcılar refakatin. 
de, Manş üzerinde taanıızf ke
Bif uçuşları yapmışlar ve Fran
sız sahilleri 'açıklarmda sey. 
rr•ı:ıcfaine bilcum etmi~lerdir. 

Iki dllşman avcıst ta.b.r4 • 
dilmiş ve bir çok dilşman avcı 
tayyaresinin hasara uğramış ol 
du.i?'u görlllmil§tilr. 

Ta:;.-yarclerlmizden bir tımesi, 
bir avcı t.eyyares.i Ussüne dön
memi~tir. 

Loındra.. M ( 4.Jl.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
bu akşam neşredilen tebliği: 

Bugün giind ü.z su.tlcrinc!e 
her hangi 'bir hava bom bardı -
manı yapıldığına dair h1Çbir 
haber alınmamıştır. 

Bulgar krah 
Partı momessille

nini kabul etti 
Sofya. ~ (A.A.) - ıcraı. dfln ı. 

fillt :Cırkur ile 41mantara taraftar o· 
ı.uı 'l :aııkot,un reJ.ııl bnlaDdQlu tuka 
m ıı.t.oma Olmak Oııere .ıyu brkaJar 
ttW.ıl.Qf. ~ ~ • 
Hwrunuıa k:ıbul «Ulmelerl için kra· 

la urm\§ oldukl&n iatldada fırka mo
messillui. kend.Lsl lla Bıılgaria!amn 

barlcl işleri hakkında ~lirllfmak arzu· 
ewıda lAılundııklarmı bılldirmlflerdlr. 

Sot'ya, 26 (A.A..) - Yeni zlraa.t 
nıızın KU§ef flmall Bulgartııtanda bir 
nutuk söyllyerek Bulgar bülmmetinin 
\'1.'.zite.tfnın Bulgarlatam Avnıpa har· 
1J Mrlclnde tutmak olduğunu beyan 
ctm.lş ve den:ıl§tır ~ 

"B.ı c;ergtnllk devrcxlnc\e h~et 
devltt1n ve vatan huduUarmm mUda· 
ıaaaı içtn ber uırıu tedblrlerl aınu,· 
ur ... 

Yü sak Sovyet 
Mecllsı 

Dün aktam toplandı 
Moskoft, IS (AA.) - D.N.B.: 
Sovyetler Birliği yUbek Sovyet 

moclisi, bu a.kpm Kremlin'de ae
klzhı.ci 1çtlma devresinhı llk top
laııtlsmı yapmqtır. lçtimada BB. 
Stalin ve Molotof ne hU5Wlt loca
larında kordlplomatlkten blT gok 
ua da huır bulıınmuetur. 

Maliye halk komtaerl Zvenrv, 
geçen 1939/1940 aene&l bUt.çeal ile 
önümiizdeJd lHl llC!llesi bil~ pro
jesi hakkında genJt 1zahat veren 
bir nutuk .t>ylem.JttJr. SovyetJer 
Biri ğlnin devlet btttçesi,, 1HO da 
182,fl mily&r rUble iken, 190 bllt
~de varidat 215,( aıllyar ve 
masraf 215,4 milyar l'Uhleye baliğ 
olmaktadır. Yüde :yirm1 btr nis
bettııde bulunan bu fulal'k, mllll 
ekonomik inkipfmda v. bilhusa 
Sovyet endU&trlsi iatfhullnin tez
yidinde JmJl•nılacakt:ır. 

General Antonesko 
Romenleri reyiim'a 

çaiırdı 

Blkret, !5 (AA.) - D.N.B.: 

bir ha~li farklı ve tayin ede
mediğim istıKaınetlere karar. 
lllJI bakarak yerime oturtul. 
duğum zaman, c.ans profesörü 
clmmı mahlUkla.rm cemlvet i
cindeki rolUnU' anladım. Ame
rika.dan, yahut Afrikadan dip. 
1omalı olsun ; bir isp.ızmoz Us. 
tııı.-tmdan berlıalde bir şeyler 
&Jtrenip, zamane Bayanlan 
karşısında. ma:bcup düşmemc

le ~fiIIlalJ!. 

B kilin T kkü 
General A:ntoneeko, Romen mil

aşve ete ·· rü letlıı.i 2 martta bir plebielt.e davet 
etm~. B:l plebialtle Romen mll-

A nkara, !5 ( A.A.) - Başve-1 ıett, general Antonetr.ko rejimini 
ln1 Dr. Refik Saydam. lba.lkev - tuvtp edip etmediğini hildirecck
lerinin ve odalannm dohmun. t.ır. 21 yqmı doldurmU§ olan her 
cu yrldönümn ile mevcut halke. Romen rey verecektir. Yahudiler. 
vi ve 'ha.Ik odalarma -yenilerinin rey vermlyeceklerdir. Reyler aleni 
illvesi do yısiyle aldıktan tel· verileck ve ltatl mahlyeti lıah ola
gra!la.ra ~lrlirterinin ibllğı • 1 cakbr. Plebisitte "evet •• ve yahut 
nıı. Anadolu ajansmı memur et.. ''ha.vtr" ola:U cevap verllebd.le-

I>elt eayılmak için lbir Ak
~ Doktorundan muUaka ra.. 
por almak lbnngclmez ama, 
bocamz dans olmıyacak! 

HiKMET MÜNiR mişlerdir. cektir. 

Arnavutlukta 
Şıddetli yağmur
lardan harekat 
inkişaf edemıyor 
lagıuz tanareıerı 

ltalyan mevzilerini üç 
aaat mütemadiyen 

bombaladılar 
AUm., .il (A. A,) - At1Jıa rlMl)roau 

ı:nalbubt. n:wrmm apfıdaki beyana· 
t..ııı Lakletmı,ur: 

Ş!ddeW ya~urlar ve kesU bir ai8 
A.rnavuUulüa barekl.tm bOy1lk mfkya.ıı 

ta ttıUpf etnMıatne maıı1 otmu,tur. 
Sıra da#l&r ..,, tepeler ve eon gtln· 

.erde zaptedileıı mmtaltalar fJilıtema
'U"at bir tanıda t.mlzlemnı,t:tr. Eairler 
aJırımq, M otomatik flflAh bllytllc mik 
t&M& mtib1rnmat. birçok çadır ve bat 
tanlye lğttnam edilmltıl1r. Mutad bir 
t.uzda neticelenen blr kP.§lf hareketi 
yapılclı#J blld1rilme'kted1r. Netıceıd 

t.ama.ınllE. dtl§maıı aleybJne çtkıuı ma· 
halli ~ır çarpl§ma esnasında lkl düş· 

11)&?1 tanla tahrip edllmiftlr. 

Yunon bava kuvveUeri 1Jd düpnaıı 
tayyuT'Ml daha dtl§Qrml1§lerdir, Oçlln 
cü 1.ılr dUfman tayya:real de tayyare 
dıı.fl batµyala.n taratmdaıı döJUı1llm8f 
tür Tayyarelorimu t.a.ratuıd&D atrr 
ha .ıra uğratılan iki düf"!Ilall tayye.re
ım.tn Delerine d&ımefe muvattak o~a· 
ma~'klan tahmm edilmekUdir 

1\fana.ıtr, 2~ (A.A.) - Röyter a· 
jaMlnm AnıavuUult hududundaki bu· 
S'JeS mubablrlııden: 

Iııgruz t.a,yya.releri, İtalyanların 

Ş'kumbl va.diBDe Elbasan, 1JtD "Ve Pog
ra~teki mevzUerlnt dün sabab üç 
saat mlltema.dtyen bombalam~dır. 
Ba m;nt.akadaltl İtalyan lata.lan geçen 
batta takvtye edilm~Ur. 

Daha cenupta, Dewli ve Voyup va 
cllJcrl"lde dün lopçu fevkalAde ta.al. 
olmQftw'. llevzll birçok hareketler 
olduğu blldlrflmelrtodlr. İtalyan ptya· 
deıdnm ta&rnlz1an dllfmana ağır z:a • 
yiat verdlrilerek tardııdUml§tlr. 

Ostravlça d.ağla.rmd&. Yunan krta· 
ıan ta:ıpwamı da mn•....,.tne. ttaı· 
yan mevzllerine b&Jdm mtUdnı bh' te· 
peyl '.!le g~lardir. 

İngiliz filosu 

Samatya güzelinin kar 
1 şıne de kürtaj yapıınııf 

Mldllelaaaamlllk iki doktor 111 
tahkikat 

Bir mfiddct evvel cesedl mezar
dan çıkan1arak morgda ot.opal ya
pılan Samatya E,'lizeli 19 yaşmdclti 
Kat.i.M.nın klirtajdan öldUğü anla· 
§ılmıi ve keııdJsin1 hem gebe bı· 
rakan, hem de k1lrtaj yapan dok
tor Hildavercli yedinci sorgu hA
kfmllğfnce tevki! olunmU§tu. Bn 
bldlsenin bir yeni ve enteresan 
safhaaı daha meydana çıkanhnış, 
müdde.lumumt muavinlerinden E
dip tahkfkata bqlamştır. Bu hi.
dise de ıi)yle cereyan etmiştir: 

Samatya güzeli Kat.inanın ken
disinden kilçlik ve hemen kendisi 
kadar güzel bir kız karde§l vardır. 
Adı Anna olnn bu kız da Balıklı 
Rum haataneldnde ablası ile bir-

Üsküdar hapisanesine yeni 
pav:yon ilave edilecek 

Şehrimi:IJde bnlunan Adliye den .200 - 300 ~ 
VekA.leti hapisa.neler umum mil_ ya nakledilecektir. 
dür muavini Sakip Güran. dUn Şimdilik lstanbu1 . 
sabah da lırtanbul bapi.sanesin. 800, Oakildar ~ .. 1 
de tetkikler yaımııştır. e yakın mahkiiın auı 

Bu tetkiklerde gC>zetilen gaye drr. . ~ 
Üsküdar hapisanesini lstaııb:r Bundan başka o~ 
lun ağır cezalı mahkiimler ha • sa.nesinin mevcut a~• 
pisanesi yapmak, İstanbul ha. si edilecek. yeni ~ ' 
pisanesini de bir tevkifhane ha- caktır. Şimdilik bUr.,....-_ 
line i,f'rağ etmektir. '-e son mod3ya u~...rı 

Bu maksatla Usküdar hapisa. bı yapılan aya.kka!bf, QI"~ 
nesine yeni bir pavyon ınşa edi. I bun ve dokuma atel1"'" 
1eoek ve 1.stanbul hapisanesin- lunmaktadır. , 

ıhtıkar hadiseleri 
(Ba§ 'ta'ra/ı 1 incide) 

Sonuncu toptnncı ise, meşru 
Jtlr mabetlerini de ili.ve ederek 
elindeki malların :metresini 100 
kUB\tt kuruşa kadar piyasa.ya 
~ bir kısmını da banka 
Al"diyeleırinde depo etmiştir. 

Afrıkad81d 
harekat 

İngilizler Erı 
ilerııyor 

1'aldre, %Ş (AA.) - bJlll' 
~ tebllgi: ........._ S6 <AA.> - ROyt.er •Ju· ~ peyllirt llltikin: Vasık 

09U :n 1d • Kaynak ile Stillis aomda iki şa.. 
muhabirinden: 

Akdula au1&ımda barebt Ml"b96t11 
ğinıizl bllr .-mandan ~ mühafa· 

- ~lmekte,m. lDgtUa don&Dmumm 
bul ctl%0tamıan Trablua ablllılrl bo-
ywıca mflnıkaMb t.adlMI devam eder
ken. anı haJ'.P tUıtwu merkezi Akdeniz· 
de 4 giliı .c.trezı lıarekl.Q CllDa.8Ulda 

kt kafilclerini.n geçJfini htnıaycye mu 
vatfak cılmuıtur. ltalyaa Ualerinden 
bareke\ eden Alman pike boınbardı· 

man tanareJıııri tarded11mı,ttr. Bir 
t&amlz ......ada lıUınetU blmaye al

tmda elden bir tııctus lı:a!lle.s1ııl ~
mal• 'ft batmnaa& tqebb09 etmifler" 
;ftr. Alma.il ta)'Y&l"elvt bu katUeye de. 
evvelce lillust.rtous tayyare gem1alDe 
m.unffa~tab taamızıa.mu ya.pm.tf 
old1lklan JVtD clvarmda !lOCUm et.. 
ın4,'!udir. Bu sefer Almanlara hedd 
olarak bqlta bir tayyare gemlat var
dL P'ıık&t dU§man, gayreUerlnl donan· 
o.ıamıı diğer cUzlltamıarı Uııartnde tek· 
l1if ctır. tıUr. 

Harp gemfieı1, ııUraUl ticaret va· 
purl&rmJ lılmayede.D befka muayyllll 
pl.A.D muc1blnoc UlAlZl blr cevelb ya,p
m.ı.Jlar ve ıııe bomba tayyartı1crlı:ıe ne 
ele 1tıı1yan donanmasma aıcıın, etJne. 
n.!şl'lrdir. İtalyan donanmuıı, adeti 
tiat'e, btç kaildin! pteraıemi§UT'. 

Bötttn gQn. tayyareler donantna.ımı 
hcre:teUe:rtnt :g&ıdeD ~amata 
~:net etmlflt'l'dlr. Jl'akat tayyare ge· 
rc1alııaea a9CllamnD 7tlkallr )'tUtHl 
n,eı; banen uuk"'fm1flardır. A'ra'la· 
runız Helnkel Uplnde Alman tıomba 
tnyyartlc:rlnden mUrekkep bir te§ck 
l<tı:e bulun yaparak galebe çalml§tır 
l1d dQfm&D :tanar..sne birden tın te· 
~n höawD ~ tanareJertmia bun 
W1 halMD d81llılll aatlun& kad&r ılıı· 
aMte ıMCbur ~tmlf\erdb' DQfm&:a tay 
yanJd .arau.rmt uttırabUaıü ve 
HCtlarm.ısm 4iltDde lalrtulm&k .için 
tıomba.ıanm del1lae atmıflardır. Fa· 
hl tb .AJmaD ~sene kurtul· 

'DWD'I" alnSer iclDde mtl1Ak ederek 
s:uan da.lmlftır. :lldnctal u. tıaaa.ra 

aın:varaıt uaaklapırtfD". 
DUtma&l ~ri. dalı& kalahalJk 

olarak, sGMf b&tarlreıı DdDcl defa 
~fjztllmıl§lvdlr. Fakat ta)')'8.1"fıdle.:r 
yorgw Sdl ... aq&m kan:alıfmm leh 
ıerlne olma.ııma rağrntıD &a&nııa etme· 
mıalerdlr. Alman tayyarelerlnltı bu. 
90D U'açlan olmUfbır. 

Harp ~~ ,oDanaa dnaırı 
el!ı-rek natyan roowııu ~ ça· 
bş1ıu11ardrr Bu ara,tn"ID& blzt ıtaı,.n 
n.'lılllt'rl ,..ırmma gGtDrmtlft1lr. BU· 
Um tnpbımnz •tefe bam- bir llalde 
ldt. Jl'üat İtal)'&D ~ ....
gertdmemlft.U, 

hm bp.r pevnirlni 90 • 95 L.
nı.ştan satmak suçundan adliye. 
ye ~lmlF· 

Makara ihtikAn : Kapalı çar-
şıda Kalpakeııar caddesinde 17• 
numarada E!iV'M' Kaya admda 
hirisi, bir tütünciidt!n 62.,5 ku _ 
nı.,a aldı~ 915 metrelik siyah 
ma.katalarm beher adedini 65 
lmruşa satmaktan maznundur. 
Her ikisi de adliyeye verilmiştir. 

Nişadır ihtikarı: Fiyat mu. 
ra.kabe btlrosu memurlan, 35 li
raya satma81 l~en nişadır 
lan 70 - 15 lıraya :satan bir 
firma hakkında tahkikata gL 
rişmiştir. 

Mamurlar, bunlardan başka, 
Asmaaltında Stefo Kaçenesu a. 
dmda birisini sabun ilıtikA.ını· 
dan. M&hmutp&şada. Hl numa.. 
:rada. taet ve orta.tın? manita • 
tura ihtiki.mıdan adliyeye ~ 
:mişlerdir. 

Çalı§tıiı yeri soyan 
genç tevkif edildi 

Samıı.tyada Fuadm kahvesin
de salJ§Irken usta.sının elbisele -
ıiııi. Galatada tornacı lstepanın 
yanında çalışırken de dükkin. 
da.ki A.letleri çalarak kaçan Ke -
mal Yünak adında bir genç bir 
müddet sonra yakalanmı§ ve 
mallan sattığı dUkkAncılarla 
beraber dilıı adliyeye verilmi§. 
tir. 

Kem.al Yün&k. ikinci sulh ce. 
a mahkemesinde sorgusunu 
müteakip tevkif olunmuştur. 
~ 

Konaervatuvann dün 
seceki konaeri 

Er1trede, kıt.aıa.rımı& 

cenubunda ileri h&reke~ 
et.melc~tr. Burada. 23 !:I. 
de yapıl&D harek&t -----=-~ 
altrım.ıf ,,. 8 top ~ 

J talyaıı ıımnalisiııdll. 
nm ötcs1ndeki hıı.reklt. ~J 
te lnkişs.tta devam ~ -
Djğer cephelerde, varl~ 

dc#i§1kllk yoktu•. O-. 
Hart.um, 25 (A.A.) ~ 

bcr verilcüği gibi Etftı""" ..MI 
Kub'un zapledilmMl ~
reni :mildafaa eden t ~ 
n limalden yeni bir 
karştlapnışlardır. ~ 

Bu hat boyunca il ~ 
bflr Fra.:ruıtz mllf:rezesl _ ~ 
rene 100 kilometre ~ ı 

=~:t;:·: il~~ 
dafileri §imalden tehdit ;il' 
Ku.b-.Kub mil§torek bir ]l ' 
ticeslnde zaptedllıniftlr· A 

lngfliz kuvvetleri bU fl1"'~, 
rara.k cenup salıllinJ ~1 

esnada da Fran.mla.r ~ 
cum etmi§lerdir. -~JJ 

Kale duvarı;,_... 
düıtü ~ 

Yedilrulede Tatlıcı ~ 
31 numarada otu..ran,,., 
dında bir çocuk. !"' ~ 
kale duvarla.n ~ ~ 
keıı muvazenesini ~~a O 
yere düşmüş. muhlOU" 
den ağır surette _-i 
Çocuk ~edikule Erııı--
nesine kaJdınlmri*Jr.~ 

~ - . 
Belediye 400 t 

amele8İ ala~ ~ 
Şehrin temizlik iP", ~ 

tında görilşm(;i[ ör.el! ~~1':. 
topla.ntı yapılmıt ve~"" 
rırsızada nı;ıklanııa ~ ~ 

Koruıervatuva.nn senelik ikiııcl dökmek mecburiyet. r ... 
kouer:i dün akp.m Franau Tirat.. mUteahhidin V3ziyeU " .J1 
rosunda venldl S&çkbı ve kalaba- mfiştür. ~ 
lık bir dinleyici lrlltlealnin hazır 'Müteahhit muka~~..d.,, 
bulundufu konaerde tef Cemal Re- olarak çöpleri Sara~:J 
'1din idaresindeki yaylı sazlardan rine dôktUğü anla§l~..ıı 
mllrekkcp orkeatra Bah, Şubert, Buna. s ebep de ro_.w>:A<ı 
lJoıart ve diter bazı be8tekA.rla- bozuk oldu~nu bildiı::;
rm puçalarmı muvaffakıyetle çal- Mazeret kabul edıl lr• ~ 
dı. B1r ook defalar alkı§la:ldı. Av- kendısinc ceza kesn~i~' 
pada tahmllnt yapm""Ş eopn.no Vah- Dığer taraftan pbıt' ,t.J)' 
det Nun de Ankarada kazandığı işlerinin muntazam ~!...- ,., 
muvaftalnyetlere dtin gece )Tıılle- pılmUI için 400 ~ / 
rint DA.ve etti,. Şef o-maı Rritle ihtiyaç oldu~ ve tılf 
Bayan Va.bdet Nuriyi tebrik ede. mini için alAJaı.d~~....w 
riz. • mesine karar verııınıır- · 

' ' 
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AMERıKADA 

Yazan ısKenaer F. Sertellı 
lf· -
'-~ Valke~ 

87-

Tarilıten: 

Hakrkati evvef den 
söyleme usuiU 

Muazzam Fra.nsanm ma#l11biyetJ 
Kristof Kolombun yunıurt.aaı g:ib1. 

Beyoğ unun nazım 
pliinında neler var? 

~ı~ 'kNbu d~ikodulara ku
~1 • evyorkta bütün ha. 

:tord Yendın. 
'İYJ ~USUf: 
~ ·d' dedı, ya bu kadın 

..... " } ı .. 
~~ış Ya. Ötesini dU. 
b~ lıktıı uın Yok. Kadım i -

a~ıı l.• ar. 
~~dıse v 
~ar t>t.nıe . al_keri hiç de a-
llı koıuııu nııştı. O artık :.. • 
:- ı bulun O}'narnış, alacağı. 
atterın s uy?rdu. 

t Y'uauta bon bır vazifesi var 
~. o da a..kkını ödemek. 
~ nu, bet:Ju yapmağa gcl· 
l\..8?n ~elı . de, Valkerln o. 
~·· ı.şı olacaktı b Q,j Ole'd . 
~nka" . en çıktılar .• 

( <tılcer~~gıttiler. 
tit l'erc<lıtı usuıun hissesini r 
i <laYtan;1 hesap işlerinde 
lısur te Yordu. 

& ' .\u :rcumanına: 
-l' httir~alını,. Petro! dedı 
~!~ Gide rnaz bır Tilkiye ben. 
-:"l1asın !"ayak biz.e bir oyun 
'~etak8akın. 
C!\Jo... anz bi etme een! Santim 

:'\ek•- z onda. 
ti~· ....:ıı tere·· ll._';lle k~d uman. hesabı 
~111arı at' gördU. 

, t'ttıktan lan:ıanıen bankaya 
~nı sonı::ı. Valker: 

'tıı;' ~~i. -r· rnustacel bir işim 
~ g·· 'ne görUşUrüz. Sa-
~ l>llnedcn A vrupaya 

nurad 

iki kelime Ue tzah edilince, akar KoordlDaaYOD heyetlnln verdiği mü. 
nuz? sular durdu. Herkes: aaade hududu da.bJltnde §ehirde bazı 

Tercümanla konuşuyorlardı.. - Sahi be •• dedL. tanzim ve ıma.r b&rekeUert devam et.. 
Yusuf, komisere- oovap ver. Sefahat ve delice zevk damar- .... · mekuuu. 

dı: 1a.ra i§lemlpniş de, kimse farlmı- Kabata§ Jekeleıı! ctvarmdaki tanzim 
- Hayır .. İlk defa görüyorum da değilmiş. işi soııa ermektedir. Ta.ksimde ve Te.. 

suratını. o mahller Jd derya lçl'f)(Ur der- pebafı bahçesi ve clvarmda benllz. ça. 
- İLmini de duymadınız mı., yayı bllmozlor. llfllmaktadlr. 
- Suratını ilk defa gördü. Şlmcü bu buloşun modMJ geçti. Bu mllna8ebello Beyoğlu dhettndc 

ğilm bir kadmm ismini nereden Artık mağlQp olanlar için aynı tef· o&.zmı p1ı\Da göre yapıl&cak ameliye· 
bileyim? hisi koyanlar, bayldolC§m.İ§ bir ~eyi seri okııyucul&rmuza blldlrmenio tay. 

- PckAJA. Ben si2.e haber tekrarlamış olurlar. dadan hali olmıyacağmı dll,,'ilndllk.. 
vereyim: Bu kadın, Mister Ca · Çok hO§ bir fıkra var. 1atanbulun pıtı.nmı hazu'layan Şt-lılr 
kın metresidir. Siz Cakı yenin· Züğürdün biri kıznıı almak iste- Mll~JınEsw Proıılla birlikte ~llfıuı 
C? milt_ees_sir olmuş.. Dlln gece tccüğj bir adama kendini zengin Bay Cihat Kentmen ı!Azmı pIAnm e.. 
sız beşıncı . cadd~en geçerken 

1 
bild nn!ş. Zengine kim kıznu ver- saıııarmı şöyle hazırlayarak bize (;ön· 

arabanıza Uç el sıltı.h ~tmı~. ~ • mez. Bnba razı olmuş ve dtiğ{ln derdi: 
rabanız durmadan t?CÇIP gıtmış. hazırlıklarına başlamtB. on.mat bu Beyoğlunda mUhim ameliye, hııten 

- Farkında değiliz. mll!.lklil vaziyetten nasıl s:ynlaca- çalqıılmBkta olan Tozlçop:ırllJl cadde-
- Evet. Arabacınız da far. ğm; bir tilrlil kesttrmez mlltema· a1n1n snğmd:ı. dlk meyilli arazide yer 

kında değil. Si!Ah atıldrfnu 1uy cüyen dilşlinilrmil§, ka~peder o- alacak olıın To:ınoparan pıırktdfr. 
muş .. Fakat başka arabaya a· nun bu halini sczcrcl<: Bu parkın tanztmlnd~kl gaye Ka.. 
tıldı sanmış. Arabayı durdut- _Nen var?. ımnpa§ayı Beyo~luna bağlıyan muta· 
mamış. Zaten polis de ilkiln.ce Dedikçe: savvcr yolun vtlcuda gelmesidir. Bu 
m~eleyi ka\Tavamadı~ içı~ . - Hiç bir şeyim yok . ~vabmı da bir tok lmlA a.meliyelert ile ortaya 
ı.rabanız P,eçip ~itmiş Halbukı .-armi§. c;ıkaC6.ktJr. 
:adın sizi vurmak istediğini çe. Nihayet auğtin güniı ., lmiş, da- tsuktıalde Şehir Tiyatrosunun D&kll 
·iıımeden söyliiyor. mat evlenmiş ve tabii bır müddet l llEJ Tcpcba§l bahçesi de şehrin merke-

K d b G
•. •. k nca sonra foya.ar meydana çıkmış. O zinde bir ye~lUk buketi şeklini ala 

- a m u. ozu a.ran kadar, kJ herifin zengUıliği §l>ylc caktı·. 
her şey y~par. Benim ~ı~ ~ey· du.rsun, bir sürü de borcu varm11. Mühim bir ameliye de Taksim mey. 
den hahcrım yok. Kend•sını ~· Kayınped~ pür hiddet: dan• ve bu meydan Jle Maçka ara.mı.. 
nımıyorum . Ve affediyorum. Sız _ Be adam demiş. B!zf aldat- da bulunan eahalArm ta.nztmtdir. 
bildiğinizi, istcdiğinızi ya.pmız. tm ama., bu kadan da olmaz. üs- Taksim Cum.burlyct mcydanmm 

_ Bir insana silah atan kim· telik borç içinde lmişsiıı. bir huruııtyeU de istikbalde Opera 
!'\evi Amerikan kanunlan affe. Damat hiç istüinl bozmadan: meydaıır halini almasıdır. 
de

0

mez. Siz şahsi haklarınızdan - Fa.kat demiş ben s!ıııe evvel· Bugün Elektrlk §lrkell ve karako.. 
feragat etseniz bile, işe mOddei. ce hiç bir şeyim olmadığını söyle- ıun hıılıınduklan mevkide Avrupanm 
umumilik el koymuştur. Huku • mi§tim. en çok tanınml§ tiyatro ve opera mi· 
ku umumiye baknnrndan dava - Nasıl. söylemiş mi idin!· marlarmdan biri olan Auguııte Perret 
acılacak ve mücrim ceza göre- - Öyle ya.. Beni kötü kötü dil- tara!mdan projcal yapılacak muazzam 

Dolmabahçe rıhtımı yapıldıktan sonra 
seyyahlar şehre buracıan gırecekler 

Mecidiye öytınla mflıt kbe' şellll 
bUynk Nnalar bulunacaktır. on d-l kUZ buı;uk metre PDi§IJk ftril 

Vllouda getirilecek olan bu bllyUk rnektedlr. 
parkın ikinci bir gUi~ de \"8ll konağı Meci.dıyekôyünüıı Uıt.ikbaldeld d~r 
cadoesuıde balen tnn?:fmltıe ba§lanm.qı mUhıırı bir hU8UalyeU de bu --ttA 
olan kuımıdır. - r. :ver alacak olan feh1r b&atalıa.ne.ad.r. 
Diğer taraftan Taksim mcydanm· En son te~e !Jıtiuaden yapılaca 

dan b\.glln em8ıı.lsiz blr ı:nabalJe ve o be 
nJBbette güzel bır Bulvar halini alan ve ynelmUeJ §Ölırete saJı.lp Fra.n 
Ayıı.z;pa§a yolunu takiben Dolmabah.. bUkdmet mimarı (Jean Walter) • 
çoye inecek olursak, lsUkbal..c Dol- projosl yaptınııuı bu hutalıaııey 
mab:ıhçe ca.milnuı avlusunun kU"Wdü.- mllıvcrfnc doğru tevcih ed1lmft otw: 

.. ikJ mt'lrellk bir yolla va.nlm&kt&dır. 
gunu ve bugtlıı b:ılumsız bir bo§luk Bu yolun prblnde haatah&neyı 
halinde bulu.oan Dolmabahçe arayı Un! ril bir 
ile camı arasındaki rıhtım :;-onl§lemJa, ıa e halde bırakmak Jgba g~ 

" nl§ bir ye~ll 88.ha bırakıımııtır. 
truızt :.l cdilml§ b1r §ckUde görccegl.r. Haatö.bane ve bahçesine talllıla e _ 

Burası resmi ziyareUerde bulunacak len aabtı.la.n tahdit etmek llaeN ber 
ecnebi mJaa!irlerin ve memlekete ge· 1k1 yarımdan Boğaztı:Ine dognı tevcıh 
loock r-cyyalılann şehre girlg noktası· edilen tkJ yol vardır. 
nı te§Juı edecıcğl gibi. buraya ayak Mecidiyeköy, BC§lkt.a§. Nt,aılta,ı 
baaa.nlar §ehr1miz.e ~yık ve §imdiye ve Maçkayı bir kW ballnde tanatm & 

kadar b1r noksan halinde bulun.an bU.. den projenin de ikmalJ ile mtıtebum11 
ytlk bir atadla karşılB§11U§ oluaklar. m~g-.ıl olnıaktadxr. 
dır. BEYAZJT &IEYDAl\ı"INJ!f 

Bcytığiu ntiZlm pllı.nmdan ba.h11eder- ~'"ZtM:I 
kcn 1atanbul §ehrl ntu:un plnmın bu· On bet gündenben rahatıa buJanan 
dutıan haricinde bulunmasına roğ· §ebJr mUteh&llllUll P!'oet i)'Depn.lf, ~ 
men, Beyoglunun iatlkbalde diğer lıpıaya ba§lamı§t.ır. 
mühim bir eemUııt te§kll edecek olan nk olarak Beyazıt me:vdanmm tat· 
Mecidlyeköyllnll de ele almak fayda. allA.t pl.Anlarmı tetkik etmişt:ır. lnkı· 
dan hali dcğUdlr. JAp mUzeslnfn etra.Ct ~'lfl aaha hallııe 

l\IEClDll'EKÖ1"0NUN getlrtlecektir. lıllUıenln Y&DIDda Ql'li 

l'1l :STAKBEL ŞEKLİ zamanda §&l'k el.ilinde bir de kah,; 
MecidiycköyQ ikl farklı kısma ay. bulunecakt.ır. 

rılır: Unıverafte mahııilesl Onivenitlmln 
•:ıı ~~ d~ henüz. Allaha 
~::ruıı gC>e ~en gitmek say
~n .. ~ıır miyiz hiç? 
~) on~de ayrıldılar. 

· lla ~'!>ısında Yusuf kork. 
lldı~~: karakoldan, po. 
... '"'it ha ll'lelere dil~ekten 

cektir. ştinür görünce .. nen var" diye sor tiyatro bu noktada .ltıtanbulun etzcın 
- Bunun cezası ne olabilir? muyor mu id"niz?. Ben de "hiç bir vcı mühim bir lhUyacmJ karoılaml§ Biri lnhi:ı:ırlar !abrllm.sı ile Tram. arka!r.Ddan Bllleymantyeye kadar o. 

vny deposu ıı.rasmda halen viUAlann lan saha Uzerlnde teala edlleoelrtir. 
eak1 Taksim yer aldıklan Şi§U • BUyükdere ıuıtalt Bundan b&§ka Beya.ırtta Manmn at. 

~C>im yok" eliyordum ya •. Sanıyo- olacaktır. 
- En ~c;ağı üç sene hapis.. rum. ki bu sözlerim hakikati üade 

k ıd rdı Taxıdm meyd&Dında Yusuf kaşlarım a ı : etmişti. 

- Çok be ya.hu! Böylesinin 
kıçma beş on sopa vunıP. 8;klı • 
nı başına getirmek daha ıyı ol. 
maz mı? 

Dikkat edenıenlı:, bilyfik iddia- kıflumm yerinde vui bir espla.nd yolunur. cenubunda. neması önündeki ad& yıkılarak lıuraaı 

S i)c~~ ?tel önüne ge -
,,~ 8ivi1 taharri me-
bıı:.~ar ~evirdi. Komiser güldü: 
~~ be sa?a.htanberi Ymıu. 

~ dt e\et klıyorJarmt§. - tptidaf devirlertn en kes· 
~ indi, "etı51n ki, Yusuf suc;. tırme en makul bir tedip ve ıs-

lla~k d ?.lcrnurıar Yusufa lah ~tu bu idi. Fakat, şimdi, 
~' a"ranarak: bunu yapmak için t>limizde sa. 
~ ~eı~e ~ Yakın karakola 18.hiyet yok. 

ler. ?ızt rica ediyoruz. - Bu işi ben yaparsam. bana 
~İl"\J e?-cUman bu dave- ne ceza verirsiniz? 

, ~ ltı...~rdu. Memurlar- Komiser hayretle Yusufa bak. 
QJr 'Uik anlattı: u: 

u~lb atazıaıst vaki olmuş. - Hangi işi 7 .• 
~ra~· }{'. kadını zabıta - Şu bahsettiğim sopa i5i-
ıı ı:aı O!rıieer, ifadenize ni. 
! 1'\1t0ıaec:lecek. Beş dakika _ Aman dostum, böyle bir 
'l'e~· kadar geleceksi. medeniyet devrinde kadın dövü-
' ~~ıı. "f lür mil hiç?! En aşağı Uç nv 
l1di ~dan b usuta: hapis vatar ve ağır tazminata 

bj"Yt. ~idel.inı lr §ey çıkmaz. mahküm olursunuz! 
k l'elt tııl' • Yusuf gülmeğe başladı: 

~ıı~1~ P.ittlt tnurtarla birlikte 

ir · yor altıcaktir • 
!arda bulunanlar, dalma b açık BULUn puka h!klm bir seviyede 
kapı bırakıyorlar. Sonra "biz bunu 
zaten evvelden söylemiştik,, diye gQae1 par~rler, yqi1lil "°1! apçlıırla 
bilmek için mJ?. H.8.diselcre bakı- t.&nzlm edlleCek bu emııalsl.I esplaDdm 

"lo.T A. paııg.Üt.J cadclesi boyunca bulun&ll )'aD 
ter& ~yle.. •·· kwnmda büyük a.partmanlar inp 

Senelik Yoklama 
Üı.JıUdar Aa. Şubesi Ba~ı 
ı - şu00mtwt1e Jr&Jrıt.11 lıuJuaan 

maJO.I ve subaylarla ,e.bJt yeUmlerL 
ııJn 941 yılI yoklamalanna 1/3/941 
tıu-UJnde ba§lanacak ve 16/4/941 ga. 
ymne kadar devam edecektir. 

2 - !liLU'ıl ııubayl&rm rapor, nıaml 
seıwt. nlllwı hüviyet ve tütün lkraml 
yo cü.zdanla.riYle - 11eblt yeUmlerı.. 
r.in it'e nllfua hüviyet ve tiltlln ikr&· 
nılye ~le birlikte §Ubeye 
mtlrs.ca.at etmeleri. 

3 - Yoklama yalnm Puarteıd. 
PcJ'!'embe günleri öğleden sonra yapı. 
ıavağ'Uıdan ba§ka gün ve zama.nlarda 
mt:nıcaat edUmemeıri. 

edilecektlr. 
Mukabil tarafında ise büyük bir 

klüp binası, bir sergi ııa.rayı ve bir de 
büyWc otel bulunacaktır. Esplana.d 
®"ruaaıı doCroya Takıılm bahoNin~ 
beğlatUJUfUr. 

Taksim bahçeııi de Takıılm gazino 
ııwıun yanında yapılacak bir köprü 
ile halen SUrpagop mezarlığı lam1 ve.. 
rileD ı.ruiye bağlanarak bu gezi yolu 
gen lf bir oekllde Harbiye ve lılaçkaya 
kadar uzaWmı~ olar.aktır. 

Gazinala.r, la§lık bahçeler, bir L<ına 
park, taı!a ıııı.hal&rı veııalre bu g..:zı.. 

Din dcvwnında ye.r a1I1U§lardır. 
Bu 11Urelle vücuda getirilecek olan 

bu yenJ parkm Pangalü caddesi 00.. 

yunca olan kıammda. l\l"alarmda bah· 
Qe hallnde 00,lukl&r bırakılaca1' ol&D 

Diğeri de bu yolun fimalinde olup; nçxl•cakl.Ir. 
Mectd.lyeköyQ.n yollan dar ve munta· Bu lmımda ayni umuda bU.. 
zam olmıyan, esaıı kıanudır. yük bh postahane VOcuda getirile. 

Birkaç atıpp evin tııtlzıın:ıma bir cekfü. Beyazıtm dJ~ t&ratlndakı 
§ekUde yer aldığı buranın taıızlminde nh§a.J> "e kitapçı dQkklnlan lmmı d 

mevcut yollar genl§letılmi§, yem yol. kaldınıacakt.ır. 
ltır, iı:~aata elveri§U adalar vtlcud.ıı -------------
getirilıcişt.lr. 

Mede.lyoköyünil alAkadar eden pro
jenin blituıı hwrustyeti, lnhl.sar f&brl. 
kuuıı. Th.m,,.,,, depoaunu - mllııt&k 
bel h.utabaııeyi •!•kadar eden kuum· 
lar hariç mesken mahallerine tahal.ıı 

edUmıştir. 

Burada yapılacak ln§aAt münferit 
binala: olup bahçeler içine aım.cak. 
!ardır. 

Şl§U _ Büyükdere a11fal1 yolu !lecle 
dlycköyOntın bit.l§ nokta&:n& kadar 
ytrmı yedi metreye ib!Ağ edllecekUr 

Bu yol da kljyUn şark hududunda 
iki kama ayrılmaktadır. 

On yedi mclre gcnl§llUIDde blr yol 
Mecldlydtliy spor &ahuma gitmekte, 
BUyUkcJı.;royc tevcih ertilcn kısma da 

uıea çecak 
Yuttuğu pia sulardan 

menenjit oldu 
KasnnPB§ada ot.uran Vedadm 

oğlu 9 yqmda Özer, iki g6n evvtl 
Kasmıpaşa deresine dllfmt1t ve 
Şişli Etfal hastanesine kaldırıl· 
nuştır. 

Ancak çocuk dtın 8&halı hut.a
nede menenjitten lUmllft;Dr. ee.et 
adliye doktoru Enver K8l"8.D t.a.ıa
fmdan muayene ve morga ka.ldınJ
mıştJ:r. Çocuğun Kammpqa dere
sine dil§UlğU mrada yuttufu pi8 
sudan menenjit mikrobu aldıiı aa. 
rulmaktndtr. 

·~ l>olda eı-: 1 (Devamı var) 
ıi' ~ Sôytenıgtderken, kendi 1 
~i~ ;~ t:~u~ldilrseydi, Beşer dakikahk 'ıikayeler 
o ~u oıanıkti? Cak, dUnya 

Cumali Bir lurııza gire 
T ahtakalede ne kadar 

sabıkalı var? 
~.~ıtıaıı ~zdı. Sampiyon. ---------------
l "'llttl, e (Barry) de ı -88.f tarafı dlinktl sayıilmds _ ya sokulamadı. Bereket Afyonlu-
~. • • 4 Bununla beraber, Cumali lflerln ya: 
btl\h . k.AıtAPo böyle gitmiyeceğlni anlamJtlı. Ge- - Ula Kesreli Kesreti; dedı. 

'tile.:~~ l:O?.r ~E!?A KA. ce, ayaklarm.ı dl§ muslukta alet- koyuven şu çoçuğa bil. 
~"""llf. lt .~xOR.. Jicele yıkadı. Soğuk ve ayudı. Fakat Cumali karavanaYı alır 

,.._,-,ocıı tdu. ~ıserin ka-uımda Parmaklanırn, bayır, hamakları· alına.a bir k~e çekildi Ağlı.cm 
~"IC a "-ıı.rk ·'!i d ğu altına bilzüldli. Tayını kırdı. Henlh 
Oltııı ~tldi~· . J)eblivanınm nm, hele uc hamağının don u nu bir lokma ağzına atmışt.J ki, bir-

' ~ oııihıd ını görenler. ka- hls"eltl. Sanki kes"lnıiş ~e kan· denbirc üstt.eğnıenJ görür görmez 
' ~~ nee toplanıyordtL gren olmuıı gibiydi. Yani hlllSis bir hemen direnip kalktı: 
' 'UsUf bir "ar? parmaktı. Yahut bur.a bırakılnıış- , 
~i>.ı.. ClirUın mU ;.,],.._ tı.. Ayaklarmm yat"I8ı postallarda, - Cumali. 1 ~•A• -.s .... tarak - Buyurun komutanmı. 
~ "'4J l>oli yarısı dışartda; çeneleri a - Hani kaşdclar:n aenln? 
'~: s halka cevap ve f.çerlye girdi: - Ka .. uğum yok efendlm. 

• qlll>Jr • - Ha Cumali ha! dedi. bir yol ...... 
· ,~eııctİ~i~Usuf cUrUm işle uyu ki donmayasın hele... ~ e~=a.k=ek yenmez! 
"'l:tııtiş nı bir kadın vu; Soyundu; ve avcı ceket.lnl çı- Cumali zaten elini ç~kmit: ve 
~ ~. Fam Yakaladık kannıyarak kaputu üzerine çekti. Uk lokma boğuma durmuştu. Yal-

tı dan İbaret. · Biltün bir gece yan uyudu. Yan n.u ne yapacaktı? Bunu d!loflnil-
' ı."..' ~1~ ~alk bilsbUtün titredi. Yan dUşündil. yordu ki liatteğmen: 
~ltk ınıştı. ' • • _ Hadi seğirt! dedi. Benim &o 

La.. .cıh,enUrnizde mı"saffr Cümal'nin garnizonda geçirdfği ·t ........ ,_ """ık bu "'Cl ~' iri d d r· mir erlnıe gı ; - wı ..._ • ~t~~ aııı:aıc ... kreş şarnpivonu- mUşkW dakikalarm b o ıııu u • 
~':1 !>aş adın vura".a..{? ! Bir öğle üzeriydi. Saat yanma lurCtıınali aeğ'rtti, seğirtti ama; iv 
~ ~i al~nda iki nöbet_ goliyordu. Cumali talimden yeni la.hı Uçtı. o gUn bir §eyler ye. 
'h...~Ylıı, Yi rn~a duran u. dönmliRtü Garnizonun ortaauıda modi. YaJ.ııız bir hafta 80nra yeni 
~ "'IQa, h tını sekiz otuz şimal 00n°up ve §&?"k IstJk8Jl1etindc gelen acemi erlerden birine §Öyle 

l}l'tlu~lyJe hrr~ın bir kadm, bir boru aeal duyuldu; .karava;1'1 diyordu: 
'- S· alka CE>Vap ve- borusu çalıyordu. Cumali omuza- - Hemşerl! bir kaşık bulan sa· 

h ~ kflll nnı kald·rarak başmı ve kollnruu na be.. Ramakla yimek dadı çı· 
~;sap \'e 01uvarsunuz? Ben uzattı: • kar mı ki.- Hem içeri gel bele. 
~ lılıın l'e-ce~ dei!ilim va. - Ula Myonlu be! dedi Bu da kıyıda bucakta ytmek yinmcz. ~ 
ll~ l:cıbert~kınf <-'alan bir ne dlyo ki... be h . sada yer tut! ..• 

lto~i<>la.rna.d~ •stedim. Mu. 1 - Karavana çatıyor ern Bundan l!IOnra Cumallnln bir ta· 
ı ~bu .: şeri... . bağ', bir ka§tğt bir de çatalı oJ. 

'-\'ti_ !'it: Söz!eı; duyunca Karavana Comalıde hemen :. mu§tu. 
iti'"1~1 ' lığını hL'\scttlnn1şt1. 1'ofu11un 

~ l'af ~~ Ji1rınünu bir da ~ıafma sindi; ve bekledi: Kara-
t\... . cınen knyd d" - vana ... 
~~ & e 1• Cumar ovaya gelen bem§erile-
J1' lto:ı dıuı l'X>nra, rtnden karavanayı clinleınlşti: 

s r '!'ürk Yusufa 
~ ~r ll;ktevr "E'ılıliva- - Cumali! d€\m !erdi. Ula, da 
~ 

1 
öğrenmek yak yonlş ltöpek gibln kulaklan:.1~ 

~ ~_SOtdu: j kısmllll ı:a-· "!8va.na.da ~ goz 
--uıı, ._ ... ___ ol. Alilfyon mu .. 
~ ntnsn- Buna ratmeno Oamelt bNftnA· 

:Oç ay bu minval llzere geçti 
gitti. Cumali Uç ayda bir defa 
şehre indi. Kordonu dolıı.ştı; ve 
hey ·elin altmda Uk defa reslm c;ı 
kardı. Dimdik ayakta durmuştu 
Belini bir palaska sımsıkı sıkıyo? 
ve hafifçe yukarı ka.ldırdığı günea· 
uım a1tnda, Qd cm. bir rü.IPria 
bnatJaaa•k Dd ~ gti tnelr 

ve çeklll8'en dnrııyordu. Sonra as
ker kahvelerinden birine gitti Cu
ma ovasından haber sordu. TtJUln 
fiyatlarını yokladı. Fakat Cınna.li 
bölDğiln içinde bir "Ahmet,. bir 
''Must.ata" bir "Nuri" ve bütijn 
diğro-lert gibi meçhuldü. Koğuş ylU 
:>·lrml kişiyi adota tek bir insan 
haline getirmişti. Naaıl .. tüfek 
:ıR!", "tüfek çıkar!" komotende 
bir 8C8 duyuluyor; ve bir yığm in
ııan tek bir manzara veriyorsa ko
ğuı da öyle tpj. Üç dört basamak
lı tag b1r merdjvenden içeri giren 
herkes orada binöiriııe ben&iyor; 
insanlar bileniyor; ve uyuauklull 
yerine hareket ve dinamizim kaiın 
oluyordu. 

Dördllncil ay baflannd& idi. Bir 
talim günü idi. Tabur kumandanı 
aceml eratı yoklamak üzere gel
ml§tt Tatbika.t "avcmnı muharebe 
vaz'yeU,, ne dairdi Ta.bur ku
mandanmnı gözleri blrd~nbire Cu
maliye iliiU: 

- Sen, dedi; ismin ne senin!. 
- CUınal.i komut.an.'"ltl! 
- Ilı ... Mğınr solunu biliyorsun 

<leğJ mi artık! 
- Biliyorum komutannn ! 
- Pek a.ıA... Sen; bir de "Mua 

tara" "Nuri" siz bir numaralı ke
şif kolusunuz'. Cumali, sen keşif 
komuta:ıımm_ Dügma.n, i§te, fU 
karerkl tepelerde bulunuyor. Siz, 
arkadaki eu çiftlik tepeden keote 
rnemur edildiniz. Bize düşmanın 
vazlyotine. tahkimat derec~e 
lalr malQmat getlreceksin. Mal1!, 
nnt"§ ••• 

Cumali arkadtı. la.rmJ nldı; VE:' 
rmi adan ötede bir hendek, fun

lalar ve kilçilk tepeler a.rasnıda 
kay'boldu. 

Cumallnln bet OD dakika IOnra 

düşman vulyetine dair n.por a6n-

Yazan: Kenan Hulusi 
dermem liwmdı. Halbuki Cilmali 
~inl bile dürüst yazamıyor; oku
~ıyol"du. Üstteğmen arkadaşla· 
nndan birini l!ÖZ habercisi olarak 
göndermes.tni bekliyordu ki erler
den biri koşa koşa geldi : 

- Blr numaralı koşif kolundan 
haber! diye bağırdı. 

Tabur kumandanı keşü raporu
nu aldı; Usttcğmen, kumandanın 

yanı başında, acemi Cumaliniu bu 
imtihandan nasıl çıka.cağını merak 
ederek bqmı uzattı. Raporda 
kC§if numarası, gidilen yer, saat, 
sayı hepsi tamamdı. Yalnız izahat 
yoktu. Onun yerine düşman vazi
yetini blldlren bir kroki ç.izilmiştl 
Hr.ndeğln l8tl1tameti, top ağaçlar, 
ağaçların alUnda düşmanın bir ha
fif maldne&i, b~ altı er ••. Ve bU
tiln bunlar bir yazından daha açılı: 
b'r ifade ve şekil ile gösteriliyor
du. Binbaşı Ustteğmene döndll: 

- Bu neferi çavuş kurslan için 
ayırın! dedi. 

İşte böylece, bir talim günü, 
Cümall terfi etti. Onbaş- oldu. Hfv. 
dlseden bir müddet sonra da yazı 
öğranmeğe ve okumaya çalıştı. 
Koğıı'}un bir ta.rafına konmuş a!
y&h bir tahta Uzerlnde, tallın son. 
lan yazdı çizdi; ve sc>kizincl 
ay nihayetinde ise çavuş lnn'8una 
devam etme~ ba§ladı. 

Bu aıralarda, Cumalinin en faz. 
la ehemmiyet verdiği ders, her ne 
dense muha.bcrecilikti. Bir nok
ta (.), bir hat (-) için Cumali 
kolay bir öğrenme §eldi bulmuş. 
tu. Hatlan "taka", notalan" "ti.. 
ki., dlyo kabul e~ti. Yn:tağnı.m 
i!;inde vakit va.kit atka list.U uza
narak kendi kendine bunlan ez. 
berJıemele çahşiyor: 

- !"··-..... ,."' ... ,..,. "' -

Tahtakalede Ali adında biri 
sinin cebinden clW1annu çaJJnak 
suçundan Niyazi adında ibiJ" ea
bıkalı dUn r; .. ;nci euJb aez:ı 

m!'11~emesinde soıguya oekil· 
mıt:Ur. 

· Maznun mahkemede ~ 
tir ki: 

··- Parası çalman Ali. mal 
olmuş da Tahtakale gibi Uıbr 
ka.lısı bol bir eemtü hmnz o1a.: 
rak lbeni teşhis etmJı? Burada 
20 bin sabıkalı vardır. Hınaz 
ben değilim!,, HD'Bız tevkif o. 
lunmuştur. 

Randevucu Atina 
mevkufen muhakeme 

edilecek 
Son mahkfuniyetinden 80DI'&. 

yeniden ra.ndevuculuğa bqlayan 
Madam Atina, geçenlerde de e. 
vi basılarak yakalanmı§, birin. 
ci sorgu ha.kimli~· e ..... ..n~. ti. gın .. ~...._.... 

Atina hakkındaki tahkikat 
bitirildiğinden, Katina., Vaailild, 
Ametya ve Eftelpi a.dmdak1 lf 
arkadaşları ile birlikte :mev
kuf en muhakf'.meltri yapılmak 
üzere asliye altmcı ceza mahke
mesine gönderilmiştir. ··------· Dr. I<. emal Ouan 

lc1rar yollan hastalık 
İarı mütehaaaıaı 
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Z8 ŞUllAT 1M1 

(HABER) in yabancı dil 
derslerıni takip edecekler 

....-.~nr nnıQJde 
250 şer kuruşluk yabancı 

dersleri yalnız kendilerine 8 O kuruş 
••- SWt.eelaln (Yalıaael dil ellanılaleri) .. '-fl-ne-dıla 

llltllDlııle eı11n1ıı prek ,,....._. dlllere 19111 ... bJaeakiu. pre1ı 11a -.. 
..... e ılı 1'11ııler llılB • >'ı '* yaıdlmeı olu "'il dlnte lııeadl lııt!lle 

...... me&odu"' aertal tllnlJ"I edl)'ONL 

KllEs' """' llleftatlanam pek ........ otıwma ntmea 1ıa ma
·-· -' ...,.... ~ lıadar ~ bir ...._... ....... obya. 
~-- ..... 8'm17e karu Yermlftlr, 

IO Dnte kendi kendine tngllJ7.ot. 
IO ,. Franmzea 
IO .. ., • Almanca 

iMIMlm ft llalıw me'°"°1ta Mfl'8dllmll olu ba .,........ ..... 111J1 
• 111 a,fa •IMM baclmde toplanmqkr n ber birinin mıatad -. 
.,... ... ...,. tlO laarqtur. • ... ll8kr ollayuealan 1lu taO 1111. 

...._ llllapılal llıterlene balla ~ le lnlrap 

.. fi ı ıt.a l8Ufade ellllelı lstlyealertlt anulal'au ,_.. cetlrelılJ
lellt .. IU'llanı stre lııueektlerbd nea ederls: 

1 - ID hrtnc:IHnun • 20 Şubat 19'1 arumda l&1'Us adrM1ertJ1e bir
...._ ~ 7U'mDI ktltllpbaııemize 6dlyerü (P'ı'aumclL AJ. 

~...... fltslUsce) dlDerbadeD baDgi kitabi latediklerini tıüdlrmelller ve 
tılparlf a,s &lınabdırlar. <20 Şubattan ııonra nparlf kabul edilemez.) 
1 - Ba atrı Haber olru)'UCU)arma mOnhamrda. Bundan dolayı 

Ula tarUdD4e .tı-riflerl alabilmeleri için ı $Ubet 19tı • J Mart 
tarDllert arumda Haber gueteıdnde nepedDecek uWı k'JpOalan 

1ı1fu11 ~ 1ıtrtlkte ptlrmeHdlrler. 

p O r Sınema ve Tiyatrolar .. ---- -. ıı~ Şelair Tiyafroau 
Ultald .... ldq " " ........ ...... .. •dl 

müteUt maçı Me;ieİ;;" . . 

ehir mi edilecek 
ajan1Jimm lik maçlarm
tMıbit etUği programa 

lblllbıdeki hafta; lik şam
Betiktafla diğer k.lilpler •eliti arumda bir müaabalı:a 

.... 11 tüarrür etmietl Fakat 
Jdllbü bir kaç mühün o

.lllAllDU1l ubtlığnıı ileri süre-
maçm bir hafta sonra ya.pıl

mmtataya teklif etmift.ir, 
t mlltt ktlmeye ayrılan di

ldllıDJer aıalannda hulrlık için 
maçlar tertip edeeeklerin

aütelitle Beşiktaş arasında.
:·._,_. Uılt1r edilemiyeceği zan· 

fuan.y klühündeki 
b mfbahakalan 

prosramı 

YAZAN: Beut 8° .... 

• • • 
...... OMNeei . ...... --
GandDr 14 de: ÇOCUK OYUNlJ 

ÜflUD ıo.ao da: 

Kiralık Odalar 
- Slılll ....,. OOemll t ar ,,_. 

lcln lıllel .... 
Be,.at. Lllelt, Abaray, ŞebNmJ· 

111 ... 'l'opkapıya otobG9 taala ohm· 
mQftm'. 

Raıit Raa Tiyatro.. 
.t :Nart P rt!IL Bıu•-. .... 

~iıwma"ı (Kanıpakanşdt) J. P. :Ko
mecJL 1 Mart ÖMıııı& "Clkldı&r lllale 
&lnetmlllllCla (Apk L&uB). K_.. 

(1) Perde 

Beyoila Hallı Sİllefnfm 
Dnpn &-.t 11 *• aktam M de: 
1 - Aynam Kaı!IMI! 'ftrkçe. 
2 - Bir MID"*ln ltıUk....._ 

Silifke ceza hikimi 
çağınlıyor 

btıwbul Clurdhurlyet Mllddeh11110-

mmt•ndell: 
1ııt.anbu1da bulunduğu anl8fllan 81· 

llfke ceza btJdm1 JCm1n Uncuo11unun 
memıaiyetimlH mllracaatı. 

VAK I T 
ıJuetMe O*&n DOtaD ,... w 
talmlıeriD lmk1llm ..un.dm 

&llUNll rAJlll'lm .......... .,......,._ 

1 

talDde dllmdıl 
&Jbll • au ar .. ,.. - - . • Qldı 416 .... • 
l,... - l811 • 
1'U'tıedeD 8allum Blruat 1G1J1 

&J4- otm aurut dOfWOı ...... 
btrqtne ctı"mlYeD ,.,.... .,. 
retmlf Gqer lrUrut DDUMCIUir. 

AbOIM lc&J'daU llüdlnD .Utuı 
.. teJSl'al QcreUAl ...... ,....... 
ııın poeu ,,.,. llaDb Ue JOUama 
Ocretlld ıcsan ilendi beı1De alır 
l'tlıldJ ................... . 

\'A&rra ..... ,..... 
"-dl'eıl det11Urme tıenU 30 Kıa 
~ WK&ft.&111 

ncaret UUJ&raUD 1&Dtım • • 
CQ'I eoadaa itibara UID la1fala 
raıda tO, tc a,warca. IO lalNf. 
dGrdUDcl ..,, .... ı. UdlMlf .. 
GcGDcUCle 19 Dtrtnaacıe t; ..,._ 
,,.... ........ o ltndlr. 

BQytlJl; goll Clnamb ...... 
renlcU Ub .......,_ a7ft ..,n ID
dlrmeıer ,.,... ~ ......... 
eaaum atın eo ...,,._. 

1'leul ... ..,.... .....,.. ... ...... 
Bir deia IO; lld Cldaa .... 

defam ... dOrt ....... ,, " -
deful uo ıruruetm. 

r •Türkiye 
şeker Fabrikaları 

AD••• llrllea.•aı 
ANıdak1 lfler mUeait tekilfte bulunacak tateklllere ttrllecekUr: 

1 - lmaltt.e ı.taabula deni& yoh17la ..Ur naklL 
2 - BamsuDda vapurlara teker taıım!li. 
ı - Slrkec:L Derince, tzm1r ve 8aDJIUD llnwılarma celecek olan 

maden Umtırterinln tabUJUL 
Bu lflen taUp o1anJar tutmmeım ~kapı 'I'afban ı unca kat

taki btlromusdan alabtHrler. 

soouaa karşı 
tedbir alınız 
Yalnız. aıkı giyinmek 

kafi cleğilclir. Cebiniz.ele 
bir kQfe 

••Yerilm•ITl:ıkllflelldlllr.lr 
1
a
1
man. •• ı1et1ı1puartea•••ııono•la.a•t•1l•eıkadar••bO•rom•mıa•ııil G R i p i N 

de bulaodarunaz ! 

ıstaı~ul Lıvızı111 A111irli1i18n verilen 
hırıci askeri kıtub ıllnlırı 

Beher metresine tahmin edilen Ciyatt 70 kuruı olan tek en 600,000 veya 
beher metreıdne tabmla edlleıı ftati HO kuruş olan çift m 800,000 metre 
çan.talık ara bezler1 pazarlıkla ek.eiltmeJO konmuştur. Bezler için tek en 
100,000 metre çift en 30,000 motndeıı apğı olmamak §&rtlle ayn ayn tek. 
llfler de kabul edillr. lhalcai 28/2/ DU Cuma gUDU uat ıı de Ankar&da JıL 
)ı[. v. S&tm alma koml.tyonunda yapılacaktır. Evı&f ve p.rtnamesi 21 lira • 
ya komisyondan almır. Taliplerin tıekllf f'decekleri miktar üzerinden kanunl 
katı tmıtnatlarile belli vakitte komlayoııa &olmeleri. (1995 - 1373) 

• • • 
Beher k1ıo.una tahmin edilen flati S60 inini§ olaıı 6000 kilo .an v&kete 

pazarlıkl& atm almacaktır. JlıaJe•i 28/2/941 Cuma güntt 1aat ıı de Anka. 
rada lıL K. V, 8atm alma koml.s)'onunda ~apıalcaktır. KaU teminatı 2700 
liradır. Evsaf ve pıtnametd komt.yonda cbı1110r. Taliplerin beW vakitte 
koml8yoaa gelmeJert. ( 1299) 

• • • 
Evi&! ve nUmune&De göre 3000 adet ,ap1J yular beflrtı kapab zarfla 

ek.ıltmeye kODJDUftllr, lhalMI 12/3/941 Perfembe JUDO 1aat ıe da Kayse
rtde &eker! •tm alma kom19)"0Dunda yapılacaktır, TaluDbı bedeU 12,000 Ura, 
ilk teminatı 800 liradır. Taliplerin kanun! veatkalarDe teklif mektı:planıu 
ihale eaatlndeD bir .at enel koml8yoaa ftftDelerl. (1978) (129'1) 

• • • 
Kefif bedeli SM,18'5 J1l'a 42 kunıf olan mClteahhld nam " beabma iki 

ınp.at kapalı zarfla eUl.ltmeJe kcmmUfbar. lhaıfllll 313/941 Pa.zarteal gUnU 
aat 15 de Çorluda ukert atın alma konıMyonunda yapılacaktır. ttk temi· 
natı ıs,aıs Uradıl'. ıc.e,.ı "plAnlan (18,5) liraya lıomlJıyondan almır. ·raııp· 
lerlD kanuni neikalartle teklif mektuplamu Dlale -.aUnden bir aaat eYYel 
komi9yona 'ftl'IDderL <1H7 - 11&8) 

• • • 
lıCUteallhlt nam •e beAbma beher klloMma taıunın edilen flyatJ 28S ku· 

1'Uf olan 20,000 kilo )'ClD çorap lpUli agık eluılltme wretlle mtınakaaaya kon. 
mU§tm. lhaleıll 10/8/941 Puarbel güDU aat 11 de Ankarada il. il. V. Sa· 
tm abna ko~ :yapdacaktU'. 11k tembıall 4100 liradır. Evaal ve prt. 
ııamea1 Z8& lmnlf& IEomiayoD<laD &lımr. teteklllerin lwlunl ftaika1arUe belli 
Takltte kom!Qoaa cebnderl. 0915 - 1211) 

• •• 
~ ton •buD almacakt:rr. Pazarlıkla eklliltmeai l/31 9H Cumartesi gtlnU 

.aat 10 da hmlr LY • .AndrUii atın alma kcmiayonunda yapılacaktır. 100 
tondan qall olmamak prtile ayn ayn taliplere ihale edilebilir. Hepsinin 
taımım bedeli beMr JdloR 42 kunqtan 189,000 liradır. Takarrtır edecek tıat 
berlDdeıll kaU tıemlna.t aım.cakt:rr. (2003) (1439) 

• • • 
..._. ...._ • lıNruıtaa eo.• lr:Do =-·aktır. Paarldda ekallt. 

mem ~/3/Mi ~6a: gtfnll saa. ~ el! pf 111.tift ~ırar. ltit! 
teminatı 1600 Jindlr. Evaaf ve tartDamesi 1'..omLlyonda görlllUr. hteklilerin 
beD1 'Yllldtte Çuakkalede ukert atm alma Jroml8J"Olluna gelmekırt.. 

<:aooıJ> (1441) 

• • • 
Keftaatile 2500 tıoD lcunı fuulye alınacaktır. Puarbkla eluılltmeat her 

c0n Ntldede aüert •tm alma komiQGDUDda J&Pdaca1ıbr. Tahmin bedeli 
60,000 lira, temJD&tı 9000 liradır. Taliplerin ber gGn koml.IJ'ona gelmelerL 

(1999 - 1412) 

t•~•-"-~uı e'"eıed iyesi 
ııanıar1 - -

Kerutectlerde JcAln Kerkes JılUndeld KaYUD Karpu eercDert yanmda 
buhmaD qçı dllkkADI bir tene mttddetle khaya verilmek Ozen açık arttır· 
ma:ya konulmUftur, YıJhk kira bedel muhammenı 720 lira " ilk teminat 
ınikdan M Uradır. Şartname Zabit ve Kuaınellt MUdtlrlQ111 kaleminde gö-. 
rillebilir. !hale 11/1.19'1 Pertembe gllDQ •st 14 de DalDıl EncUmeDde yapı. 
Jacaktı!'. Taliplerin Dk teminat makbuS veya ~ktuplarlle ihale güDQ mu. 
ana aatte daimi enctbllende 1luhmma1an. (1483) 

DAYIT 
r.c. ................ 

Sahlnller ....,_.. KAia 

Sabuncu Zade Mehmet 
Şakir ve Mahtumu Mü· 
eueaab Ticari ve Sınai 
Türk Anonim Şirketi : 
Hı.edarlan bey'eU UIDUJIÜJU! 28 

Jılart 19'1 tarihine mUadif CUma 
gOJıQ aat OD befte Şirbtbı UllNllll 

Kertceatnde alelAde içtima edecettn
den dahDl lllP.mnamenın Jlrml altıncı 
maddıul mucibince ldMedarJana p
rek -ıet.en n gerek vekileten ha. 
mU oldukları Jıı.e 11e11etlerbd ~ 
gtıııtınden l&aka1 OQ ll1D enel IJlrket 
vezneelne teıdlm etmeleri n ta)'ln 
o1una:ı can " ... tıe ıçtlmada Jıaaır 
bulunmalan ilin olunur. 

Mecllll ldan 

... ::r..:ımei Müzakerat : 
ı - Jıfecu.t İdare Ye munJdp ra· 

porlarmm okuDmuı. 

ı - BDADoo Ye IWtllarar beapl&· 
n IDcelneNk mGraldp " lmCJlll lda-

ZAYi 
93l\/.w'6 numaralı liman cüzd111ımı 

zayi ettim. Yenı.ln1 alacalJmdan e11· 

kialnba bWunU yoktur. .&iti GDndBs 
(33007) 

ı.tanllul Alli3'e u - llulaak .... 
keıme.lnclea: 

940/lot3 
llüddei: Davacı Kuauez, Çapa Ak· 
koyun 90kak 31/2 No.da. 
Ktkldeialeyb: 1Dm1n KUçtık, Şehza. 

C:.l>atmda Tip talebe Yurdunda ta. ' 
lebe. 
Verldll: A.YUkat Ekrem Uyanık. 
Ktlddel ııuuzes taratmdıln mUct ,. 

inhisarlar umu 
müdürlüğünden: 

1 - Şartn&DK! ve nUmunem mucibince 10.000.000 adet bina 
slllü kapalı zarf u.suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 37.000 Ura, muvakkat teminatı 2.711 

3 - Ekalltme 6.3.941 peraenbe gUnU saat 15 de Kabataş~ 
mübayaat şubeaindckj alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve numune llÖZU ~en l1>vazım Pubeııi v 
Ankara, lzmir ba§DıUdUrlUklerinden ıss kuru§a alma.bilir. 

5 - lıfUnakua:ya strecekler mahurıo teklU mektupı rm1 
saikle % 7.5 gQvenme par&11 makbuzu ve,ta banka wmtnat 
ihtiva edecek kapalı zerflannı lbale gUnU ekstltme saatinden blf 
veline kadar meakOr komlllyou bqkanlığına makbuz muka bl b!d' 
leri lt.zımdır. (1140) 

1941 KRAllY 

T. iş Bankası 
l ... 2000 Ura&ıll -

• 1000 • 
1 • 780 • 

941 Küçul<' • • &00 • • • wo • u .. 100 • 
1 aaarrut Heaabl•n "° . ııo • aoo ~ • 
IK.RAM1YE PLANJ K9fldıtler: 4 •utıaı. 1 

ıoa. • Ddncltefrill 

V AKIT matba 
._ __________ -ıuı nmfD lbruL 

c!cialeyh Emin KtlçQk aleJbbae agıJu 
'40/1043 No.b tublhi .... b davuma 
ait •n.uhal 8Ur9tl mOddelaleybe tebı. 

üt eollmelr Qzere yudl adreüe s&ı 
<!l:r!'mlpe de mumaUeJ'ldn mezkQr 

llrametgAhmı terk De •mtl meçhule ı' 
ctttJttnın beyanll• iade kdmmuı Ur.e. 
rtDe Hukuk u.uıtt muhakemeleri ka
ıo:uıunun Hl, 142, 141 ve 188 ttncU 
ıııaddderine tevfikan iade Jul~ da· 

1 va anuhal& ile tahkikat S11DUnl1 sa. 
terir aavet!y9 yarak11nfm mahkeme. ! 
dinahaneslne a.ımuıu ve 919/ nu· 
manda ka1Jllı lflıu daftya mtlddeL I 
•lefhhl (1&) S11n lçlDde cevap verme..! 
IIIDe Jcarar verllmif ve bermuclbl ka 
ıw arzubal ile dawUye ftl'akul 
JD4bkeme dtftnbu ... ıne udllllf ol· 
makla daftClala ctnderllen ceftP L
~ JU111 mlddet sarfında 
danya cevap vererek taJıık•kat lçln 

t&JID kdmall 21l/1/M1 Çutamı. ıtı.. 
nll aat (9.IO) da mabkememllde ba. 
_. JıuJanma• w,a kunml bir ftldl 

/(ita o kfsmını qeni 
tan%im edip açm• 

Ms' • Cllıılıt 

F 
(JemlE lleldaıııl 

A hmet Alclcoyanla 
'blllılm TaM t ne ...._ o. t 
.................... ,u 

'- eoo..._'J,'eletemDUT .................... 

a - 11NO .... -..tt111Dan c1a&1-
tıJmuma. karar .. t8nl ICla KecUaıl 
ldareye mesmdyet Yel'llmesL 

4 - KQddetlerl biten mec1ı.& idare 
Aza1armm JWIDe 19Dideıll le ..... ICbı 
... 8eÇllmelL 

1 - lNl ....... .. '* mlnJdp 
lntUaabf De Darellda .... 

~ -- t.blll J9rlDe PO' 
.............. (llOOll) 

Kitap, mecmua, a...ae be•~ 
Tibı1er n~unma diz~ İ1'1eri ~ 

Süfbi: ..,,, 08 
OMuni ,,..,, • ..,.,.,. ..... 


