
t~ Bu kuponu kesib 
~ saklayınız 

golf arı memur 
ve müstahdemleri 
Şırket aleyhine açtıkları 

davayı kazandılar 
'ır11et ldr nçü ... ,. u.a lladaı 

........ ftl' ... 11 
Eaki Şark DemiryoUan prketi 

memurları, eirilet imtiyumı hilk6-
mete eattü:tan IOIU'a, eenelerce lir 
.kette hakettikleri klclemi, teb.Ot
lWderini kaybetmlfler, bunun U.. 
rine henh tMfiye olunmam11 bu
lunan llrket aleyhlııe btrlnct tici.o 
ret mahkem~e blr d&va •· 
rak çal11tıklan her ıene lçtıı birer 
aylık tumlnat talep etmlflerdl. 

Şirket, yabm Tl1rk u*nurlanU 
tun.tn•t' veya ilu'abıijte vermemlt 
ecnebi t.oprakJarmdlıl haUarmda 
bulunan memurlara vermltt.l Ye-

bu t&zrntnat'm mi1rtarmm. nt.beU 
için bir elı1l "'*1lf tePBtne ıruv 
verilmittlr. 

iJıl1 vukutwı tetlrlratana lirk• 
tiıı, nlqmn•"'"'nd• iJaaml)'9 ft 
tnmlnat& dair ollD 82 nal JDldde- ı 
il e.aa olaeMtır. -r..ı-.et, • 
diye kadar çlUrdJlt •ve teb.llt etf 
t1il mem1'ı'laft ne Jdı4at tai"dNt 
veya~ ..... ,..,. o Dür 
veımete 11lfd!ıaİ'lıldllMtıttlr. 

E6U 'f'1tif ~ tete' \at • 
deNk f....,._ ~ve .... 
lına~ ~ .,.,._.,. v.aıe

"*bu h....., ~'bıv 1ılJcn. 
nı.-*. 

KalaJt .. eain - .... ~ 
timdi :tGleı-.ttt ~·- ,.... 

~~-· 

Bugün 
6 

Sav fa 

I " g i ı i z ı e r tara.ftndaıt yıniden aUAlatldtnl ""' olM Babeflü.ır 

ingiliz kıtaları f Dernede 
Eritrede Başvekilimiz kaçan 
Barentu· Albay Donavan'ı ltaıvanıa 
yu aldılar kabul aiti Şe~rin garbın 

italyan kunetleri 

Habeşistan da 
O*'a~ru 

çakil~or 
Cenubi A&ilca 

dlglarda mQke 
mat adiyo 

........ (A.A.) _ _,_ 

.... DetMdlld maJıalılrt 
Dmı...- tUdedoen ıtaı:tıı.

dla 1ıldmc ldlöiaetre 
IUda GeDlnl Vaftl'ilı 

Benaral Sikorski 
Harptensonra _ 
Polonya • Ceım.Ionba 
• Macariatan • Jlöm•nya' 

nıniftir~e 

Bir federasyon 
vucuda gatırile
cağini söyledi 

Alman tayvare 
nin bombalar 
Birçok i 

esiri 
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1 Radyo Gazetesi 1 
Alman yama 

rramıayı tazJlm 
Hafta ~ında dUnyamıı alyaaı 

manzaram §Udur: 
.Alma.ııya lngiltereye karıı glrifece. 

il taarruza. Vi§l hllkQmeUne kargı aç
blı alyası taarruzla ba§l&ııı!Jhr, Ger. 

bu taarruz doğJ'Udan doğruya de. 
tD Alınan tesiri altında olan Paris 
ll'raıwzlan tarafından yapılmI§tır. 

Bu tazyikten maksat lngiltereye 
kar§ı yapılacak harekette Vl§l hUkO. 
Dtlnlıı qbirlJğinl temin etmekUr. 
PeUıı mütareke yaparken harbin 

aomma kadar intizar vaziyetinde lcal· 
nıak tızere idi. Fakat mUt.areke~n. 
bert çok §Cyler dettşmlgttr. Alman. 
J11DD1 ağu3toıı ve eyllll ayları zartm. 
da lnglltereye yapt.ıklan taamı& mu
..ıtak olamamJ§tır. 

Amerlkanm yardımı De de kuvvet 
Qva.zeııui İngiltere lehine büyümek. 

wdlr. İtalyanm vazlyeU de Akdenia. 
de bo§luk doğurmU§tur. 

B1Uer yeni vaztyeUerden IOlll'a da 
lıl&reşal Petenıe görll§ınU§tür. Mare. 
p1 Peten Almanya ile lyi gec;1Dme po
Utlkuı takip etmek iatfyor. Fakat 

de İilgiltereye ~ muzatfer 
cıılaoılmek için Vl§l hUkQmetinlD it_ 

UlillPWttni iatemektedir. İ§btrllğ1nl Pe. 
tıqka, Htler de b&§ka maMda 

Dbyor. Laval de l§biruglnl HlUerm 
Uladıtı manada anlıyor. 

Lavalln azil llzerfne Vifl hllldhnett 
Dl Almanyanm mflnaaebetleri keail

olduğu Up ed11mlft1r. 
Peun ile Laval 00n§m11tır. l'akat 

lla kere de Lavalin kabineye atmmuı 
taıylk yapılmaktadır. 

Dttar taraftan haber •erll4111Jıe 
a&. Parlste bir Fransız fqlat partilt 

mu§tur. Bu parUyl kuranlardan 
LavaUn dostudur ve Parls radyo_ 

.unda söylediği bir nutulda partiD1D 

slyaaetını izah etm11Ur. Parti tq!st 
nasyon&l sosyalisttir. Almanya 
Sfblrl!ğfne harareUe tarattardır. 

Hitlerin cevabı 
Karepl Pete.n.ln bir ay evvel ya&. 

o1duğu mektuba Bitlerin ce.abı 
plmlfUr. Marqal Peten bu cevabı 

almaz A.ın1ra1 Darlanı derb&l Pa
rlae g6ndermlı ve Amiral Darlan La. 
valle blrllkte Vl§lye döı:ımu,tQr Haber 
tıdtfmılZa göre, Darlan L1oD racıy.. 

Alman .kuv
vetleri umumi 
müfettişi 

lngiliz tayyarelerinin 

sunda. bir nutuk elSyUyerek: "Fransız 
donanması yalnızca ı.~ra.nsız ımpara.. 

torluğunu müdafaa edocektlr." deml17-
tfr. Karepl Petenln bundan sonra ta 
kfp edebileceği Od yol olduğu ~ 
t!ndeytz. 

1) Fransız donanması ve üslerin! ı 
Jı.lmanyanm dde etmesine muve.tüat 
etmek, yani lngiltereye yapılacak ta. 
arruza iştlrak etmek .. 

2) Vl§lden ayrılarak ŞimaU Afrika· 
ya geçmek. 
Mareşal Peten bunlardan b1rlneis1nc 

karar verml§ olaa blle bunu fillen )"llp 

mıya muktedir olup olamıyacafı ma. 
ıom değildir. 

Her halde donanma ve üsleri tes. 
Um etmemek iç!n Maregaltn Amerika· 
ya verml§ olduğu bir ıroz vardır. DJ. 
ğer tara!tan Mare§&l Peten Fransayı 
terJı:etmt,ycceğine dair F'nlnsız mllla.. 
tine de ııöz vcrml§Ur. 

Buna mukabil Almanyıuun yapabl· 
leceğt lf. i§gal altmda olmıyan yer. 
lerf de f§gal etmek ve La val fdare. 
atnde bir hükQmet kurmaktır. Alman
yanm böyle bir harekete hazırlıkh o. 
lup olmadığı da malOm değildir. Her 
halde Almanya §imdilik ılyast tazyik 
ile ikUfa etmektedlr. 

Amerikanın yapacağı 
yardım 

Yardım kanunu l!yihalumın mUza 
kereaine bugün heyeti umumlyede 
bqlanm(ftır. Mllza.kereler Uç gün sü. 
reeektlr. Hafta sonunda IAyihanm 
mUmeaıılller meclisinden geçmesi bek. 
lenmektedlr. IAylhalarm kanun va
ziyetine girmesi için ayan meclisinde 
de mUzakereei llzımdrr. 

Afrika harbi 
Eritrede Sudan hududunıiıın ı~ ki. 

lometre<M bulunan İtalyan müstah • 
kem mevkilerine yapılan İngiliz taar. 
J'U%U aonunda müsUı.Jıkem mevkllı.-r 

mubtellf yerlerinden yarılmış ve bu 
mmtakadakt Agordat ve Baranda te· 
hlrlerf zaptolunmuştur. 

ltaıyar.lar Perent §diri istikametin_ 
de r icat etmektedirler. !nglllzler ge. 
r! oekilenleri zıd istikamette takip 
ediyorlar. 

Habefllıtandaki İngiliz taarru7.lan 
da muntazam bir oekllde t.nldpt et. 
mektedlr. lngUizler en az yüz kilo
metre Derlemi§ bulunmaktadırlar. 

Kenye ve Cenubt A!rlkadan Habe. 
fistana yapılan taarruzlarda da iler. 
lemeler k&ydedilmi§Ur. İtalyan Soma. 
Ualıı.de de ke§if hareketıerl devam et
mektedir. 

Şimali Afrika harbi 
Llbyadald harekfı.ta gelince: Blngıı. 

si latlkametinde Derlemekte olan t.n. 
gfllz kuvveUerl halen utak bir hazır. 
bk devreainde bulunmaktadırlar. Bu 
kuvvetlerin birkaç güne kadar bUyUk 
bir harekete geçmeleri çok muhtemel· 
dlr. 

ltalya - Yunan harbi 
ArnavuUuktaki harekAta gel!nce: 

'üzllmııuyu ne Ttpedelen aramıdakl 

İtalyan" taamızlan ağır zayiaUa püs_ 
kilrtUlmU,tor. Son günlerde İtalyan. 
Jar bllha.ua hava taarruzlarını çok 
flddeUendl.rm.lflerdir. 

AmerikQ Dalıiliye •1 t b ı u #\ M 
Nazırının nutku: S an U m Um 1 90· f Hidıse er arasınd0 

Nazi tehlikes 1. d .. t I d A 
Hatlarımıza ~ _, t un op an ı vrupa 

A vnıpa, vaktiyle şimdiki gibi 

1 d V IA tt bUtün Avrupa kıtasına verileO ge me en 1 , •• varıuat ve masral bltçeıl bir isim de{?ildi; bu kelirne sa. 

durdurulmalıdır ile BeıedlJeaıa varıdal biitçeıl ~=:1k~~1~~ub~:;:k~::; 
Ne")'Ork, s (A. A.) - Dahlliye 

nazyn Harold İckes, 1ngiltereyE' 
yapılan tayyare yardmn hakkm . 
da radyoda bir nutuk söyliyercı, 
demiştir ki: 
''-Amerikanın mukadderatı a~ 

nlmaz bir şekilde İngilterenin mu· 
kadderatına t'ıığhdır. Nazi tPblike. 
sinin dalgalan hayali hatlanmıza 
gelmeden evvel onları dlll'durma 
yı mlimkUn kılabll('cek son ı:an.sı 
mrz ancak yardım kanun projesi. 
dir. Bu kanun projesi bize ayak· 
ta mücadele etmekle, diz ı:ökmür 
bir halde yaşamak şıklarından bi 
rlni intihap E'ttlrecektir. Kiralama 
veya ödünç vPrme plfun, dünya · 
ya, bilhassa mütP<'nvb:lere, Ame 
riknn kartsıtm·n d"ve kuşuna ben. 
zctilcmiyeceği hakkmrlıı bir ihtar· 
dır. 1nt{lltP~eve yardım meselesi 
bir ticarl muamele değil mevcu. 
diyetimizin hayati bir kremıdır.,, 

Müzakereler neticesinde "-anla 
cak bir sulh imkanını münakaşa fi 

den nazır demiştir ki: 
"- Böyle bir ~ey, ancak. teh. 

dltlerini yertne gı>tiren fakat va • 
itlerini tutmıyan Hitl<'rln dedlkle. 
rfnl kabulle mümkUndllr. Binacna· 
leyh Hitlerln muzaffer olması ka. 
dar. müzakere neUccsinde vanla . 
cak bir sulh da biz.im için korkunc 
ve dehşetli bir şeydır. Bunların 
herhangi birini <lüşilnmek bile cıe
mıkn.cıimfai li 1 dilrıneğP ve iktısa. 
rli r:ıistemimiı:i mahvPtmeğe kat!· 
dir ... 

İspanyada 
Çocuk düşürtenler 

idam edilecek 
Maarit, 3 (A.A.) - Bugün 

doğumun himayesine müteallik 
bir kanun ne§redilmiştir. Bu 
kanunla çocuk diişi.irme cürmü 
12 s-.,eye kadar hapis cezası i· 
le tecziye edilmektedir. 

Fakat ana, çocuk düşürn· 
yüzünden ölecek olursa mesul 
!er idam cezasına ~a.rpılacakttr 

Bütün hususi doğum evleri 
ile gebe kadmlanı ttbbt vesa
yada ve müdavıı.tta bulunan 
hususi klinikler bugUnden iti. 
haren kapatrlmaktadır. 

<>--
Fransız tabiiyetinden 

çıkarılanlar 
Vişi, 3 (A.A.) - Havas: 
Sa'bık visamiral Muselier, 

Eugene de Rothehild, Leopold 
S7.esler, eski müstemleke umu -
mi valilerinden Ridhard Bruoot 
ve Hanoi tıp fakültesi profe. 
sörlerinden Max Meyer Fransız 
tabiiyetin den iska.t edilmişler
dir. 

mıcllae werıldl ile bütün kıta va şamil bir tsi1l1 
olrnuırtur. Bununla beraber A.~ 

tetanbul Umumi MectLsı ikuıcı ıu l..,t rormullerine uygun bir oekııcı~ rupa kelimesi vine uzun zarrı-
devre çall§malarma dilndcu ttlh4rpn \ Rni 9J9 senesi tahallftbnı e!&B tuta· C<>ı?rafi b ir tabirden ibaret kal.. 
ba§lamı§tır. .MecJla, saat lo& 30 da rak ayru zamanda fK-0 seneaı altı il}'. mıştır. Avrupa krta!!mda ottı. 
Vali ve Belediye Rel51 LQttt Kmla'm ıık tahsılAtının \erdiği kanaatleri oe ran muhtelif milletler bir ~ 
relaliği altında toplıuunl§tır. Sıulliln nazarı ltlbare alınarak ta.nzım olun. cihetler ile biribirlerinden ~Y'! 
locasında vll!yet parti ba§kanı tt~ııt .ııuştur. yaRamıştır. Aralannda irt1b'• 
!ıftmaroğlu da hazır bulunarak mü tesı·s eden mUn"a"-betler olnı.r 
ak rt Sutçe muhammenatınm lstınat et. ....,,.. 

z erele takip etml§Ur. mıı:ıtır. "!'"'anevı· bı"r Avrupa blr-ıgı 9aO ııeneai hesabı kat'lBt de l'ıUt· ':J .vı 

Ölen Azadan General Reftk'ln hıı .,e ile bırllkte muhterem beyetınl~ fiği husule gelmemiştir. _,ıa 
tırasının anılması için !za stl~tR da. takilm cdllmlg bulunmaktadır. B u Avrupa milletleri aı-a!"IT"
vet edildi ve bir dakika aUkQtu mU. ncsabı kat'lye ve dalml encUınenct> vaklaşma milnasebetleri ilk C~ 
teakıp Yal! ve Belediye Reisi LQtfl tetkikatı ikmal olunarak bugUn bu. da cenubu şarki Avnıpasınd 
Kırdar kllreUye gelerek Şubat devre. zurunuza arzoıunan 939 senesi ııcaa Akdeniz havzasma dom inkL 
ei ça.lqımalarmı izah eden §U nulk•ı bt kat'tslndcn de şlmdlye kadar yap_ şaf etmiştir. Orta çağda mer~'" 
söylemlştlr: tığımız tahsilAt da sabıka göre mü· zt A vrupaya kadnr ı?eniı;;lerrıır 
"- UçUneü intihap devre<ıin:n u 

OllncU yıl Şubat toplantıeıor ac,"Jyonım 
Bu toplıı.ntr devresinde mPsalmlzln 
mUhlm bir kısmını 941 büt<;csı le,$kll 
edecekt1r. VilAyet ve Belediye ı1atrc 
ve rnUes&esclcri mUdUrlcrlnln hazırla 
dığı bütçe üzerinde dulml encümene; 
mU~tcreken tetklka.tta bulunduk. Bun 
tnrdan vll!yet varidat ve nıEtSra! ve 
tx!lodlyenin de varidat kısmı yekOn!a. 
rını taınlimen tesbit \·e int~c: Ptmlş 

bulunııyonız. Belediye masraf kı~

mı U:ı:erindekl tetkikat da ikmal edil 
mek üzere olup müteakıp celaede ta~ 
\'e tavzli mümkün olacaktır. 

Dalmt encümenin hugün huzurunu. 
za takdim ettiği bütçenin vlllyet kte
mr varidatı (tl.677.ooı:ll ve beledlY" 
kısmı varidatı da (6.869.470) lira o. 
lanılc teablt edllml§ bulunmaktadır. 

OiO bütçesi varldatma ııuantn vl. 
ıtyct kımımda (123.000) lira ve be_ 

1 lediycı kı8llllnda da (356.0 0) 11,.a bir 
/ noksanlık vardır. 

oim tnkı§at ve tezayüt kaydetmiştir. tir. Ondan ·sonra A vruna fi.det '" 
Ullhassa nzerinde memnuniyette du. !eri, mUnasehrtleri lskandinay .. 
raraK arz.a ıtı.yık gördüA"Hm clbrt el. va memleketlerine gecmiştıt• 
be.n vnzlyettnın iytye doğru inkişaf Rusyanm Avrupah bir memte
ctmenıes!ne rağmen verdlS'lm dil"f.'k. ket olması on sekizinci as~ 
dittor da lrE'alnde her sene tabııllAtı· tesadüf eder. Avnıoah tabi 
mızın ve btltc;ede muhammenatıanmı. nin diplomasi dtline ginnesif11 
zm mübim tezayUtıcr kaydetmesinin gelince, bu aııcak on dokuzuncU 
temin edllml§ olmuıdrr. asırda olmuştur. 

Bunımla beraber. medenf b~
Bulunduğumuz ahval ve şerait al. yat noktasından aralarında b1ı1t tında kat'! esaslara tıtınaden bu nevi birlik manzarası busu 

fazlalık pek de az ehemmiyetli de. geıen Avrupa milletleri hic bit 
g-ııdlr. va1d t sivaset balcımnıdan an~ 

VflAyet masraf bütçesine gelL"ı<'e: ş:ı.madılar. 1914 • 1918 ha 
Hava)1d zaruriye flyatlıı.Tmı::le. zrırurl bu anlaşmamazlıihn bütUn duıt' 
olarak husule gelen mahsus teret • yayı sarsan infilakından ~ 
tllUn neticesi olarak hlltçe nınsrllfl ıı. bir şey değildir. 
rını arttırmak ıuecbum·eUndc kıı.J. Umumi harp bittikten soıır&t 
dtk. Dlğer kısımlarda lsc mllmlcl n ol. A vrunalılar arasmda ikinci bit 
du~u kadar tasarrufa riayetkılr t>u. harbin artık olmıvacaiJ. '(t 
ıundı:I; , F.:ncflmcncc pek zanın w ~eçm 1şte yanılan arT tecrlibelet" 
mUbr<:m ihtiyaçlardan bıı§ka b•ı; bir 

/ 

den Avrun~lı1~~ ihret atdr'!i 
mı.vı- \"e zam derpl§lnc imkAn bula ları zannedılmıştı. 1939 baf'V' 
madrlt:. • bu zft nnın ne kadar yanlış nldU.. 

ğunu gösterm iştir. Acaba diltl-
Arzettiğlm bu varidat \ı:n.rı•ı" '"' Şu verdiğim ktea izahstımıa vllrtve• ya nıedeniyetine rehber ol~ 

1 

vf' "'-'"!diye varldattyle vllllyet mıtsraf AvruT)a, bu harp afeti içirı,de 
H l d H• d ' t krsınmm anıı. h:ıtlarınr ç lunl§ bıılunu. t l\,ma 'l'.len yıkılmak tehı:1 t'!liıT' 

o an a ın i l anının yorum. Yeni vıl blltçcml.7.1 vul{uflu de mid r? A· 
notasını tetkik nnznrlnnnıza arzcderkcıı tıepl· ~ 

Japonya 
reddetti 

nize devnmıı muvaffakıyetler teuıennl 
ederim." 

Valinin nutkunu milteakıp ruzna. 
medekl maddelerin muza.keresine go, 
çllmlştlr. 

Tokyo, 3 ( A .A.) _ Dottıel a.. puz.namede !C'akalmde su depolnrı. 
• .. v nd.w. mu nihayet kısmında yeni açılan ııo-

Geçen seneki 
harıct ticareti
mizin vazıyeti J'lrsınm ogre ıgıne göre, Ja. ka6a f~ ~rll~esl, Kon\ıervatuvarm 

pon hariciye Tıazır muavini B. b 

Ohaşi, Holanda Hindistanmm Kolomblya fabrikasına yaptıracağı 
Asyada her hangi bir devletin pl!klara yapıştırmak ilzerc t.Abcttlrdl. 
idaresi altında yeni nizama her ı ğt etıkP.tıerdcn imhası l~zımgelenlcrln 
hangi bir tarzda ilhakına karşı teehlt edilmem. Sarayburnu gazinosu 
Holandanın Tokyo elçisi gene • yanında bulunan çamhğm Poligon o. 
ral Palestin geçen cuma. günü larak kullanılmak tızere Beden Terbi. 
yaptığı protesto mahiyetli te- yeat Genel Direktörlüğüne tahsis ed!J. 
şebbilsleri reddetmiştir. me.ı, Alemdağmda çiftllğin ııahlbl 

B. Ohaşi, J aponya ile Holan. 
da Hindistanı arasındaki eko
nomik görüşmelerin devam e. 
deceğini general P al este bildir. 
miştir. 

Prena Halimin aygır deposuna. teber· 
rU edeceği atların kabuUl bakkmdakl 
teklltler alt bulundukları encümenle. 
re havale edilerek toplantıya cuma 
gUnü devam edilmek Uzere eon veril. 
mi;, tir. 

Dı§ tlcarGtlı:ııU hakkmda veriJeiS 
resmi rakamlara nazaran 1940 1f1I 
lç1nde yurdumuza 1939 un ll'1o 69~.
llralık 1hn1Atına mukabil '38.92!?·:~ 
liralık ithaJAtta. bulunutmuı ve ııı
un 127.388.997 liralık ihracat yapıJI 
mtşbr. 1039 da ihracatımız ıe~e k•1' 
dcdllmlş olan 9. H0.068 llralık !61'~ 
mukabil 1940 ta lhracatmıız ıehlDde 
fıırk <12.1523.778 liradır. 

19!0 yılma alt dı§ tlcaretimtzde l). 
racatnnızda. 17.951.321 Ura l\e ıtal1" 
15 mllyon 738.788 Ura lle Birleşik it' 
mertka, 11.987.172 Um tle R~ 

Almanyaya ağır 
daroeler indirma
inın beklınmesinı 

söyledi 
Loııdra. S (A.A.) - SaWaiyeW - Dalma aklunda ola.caksm r-------------------....... -.... 

Gö!m.~~<lim için değil .. Benim SiL Ç D &LAB SABA TlllD AN , 
hiç tereddüt etmeden kabul elli: 

- Y alnu. dedi yol çok uzak .. 

:ı~:~~9~=Y~eı!~ıte;;ı!:. ~ 
bunlan 6.618.27' Ura ne ~ 
U7Ui63 lira ne Macaristan. e.o3'·,.e 
lıra ne İsviçre, 4.MIU02 Ura ne <?' 
koslovakya, 4..406.Mo& Ura ile de ~ 
nanUıtan takip eylemektedir. 

mahtfllerda beyan edildfline l'f>re, Bit 
lutn yakın mesai arkadaılan kezıdia 
nlD son nutkundaki glddetl tahfif tçm 
gayret ııarfetmektedlrler. 

Alman ha.va kuvveUeri umuml mil· 
tlf i gtıneral ?ıılilch radyoda btr nu. 

aöyllycrek AlmaDlan fazla nlkbln 
Jtfl kapılınamağa davet etmlş ve ln. 

hiç bir ıeye ihtiyacım yoktur. Bir 

gfin, benden de hizmet bekleye- Ankara Kalesı·ne 
bllirain diyorum.. Gök Babayı az 

tltereye karp mücadelenin kolay ol· 
ıyacağıru na.ve etm~Ur. 

•• General, lnglllz ha\'& kuvTetıerinln 
, lı:nanyaya ağır hasarlar Japmaaına 

nlzar etmek ırızımgtıldliinl kaydede. 
k tay)'nr<'lere kar~ müdafaa tertJ. 

dan mucizeler beklememek icap 
wt1n1 de söylem.l§tir. 

General Mllch'in s6zleıi HiUerlD eöz 
1ert De tezat tqkll etmekte ve dllfma· 

takdir eylemektedir. 
lh'\k lka Alman hava kuvveUerl 

mu ı mllfettigi lngmz tayyareclle. 
den 'bahsederken gu e6zlerl söyle. 

iftlr: 
''Dah:ı 1918 senesinde lnglllz tayya· 

rl .Almıı.nlardan sonra d!lnyanm 
lvf tayyarecileri idi. İngilizler mu. 

M'lp bir kavimdir . Biz lngtllz muka
metnl kırmanın Polonyannı, Belı:

~ \e Fransanm mukavemetlerini 
uıtnn.ktan 1'erklı ve gUç olduğunu bl. 

Bir çocuk t ramvay 
altında ezildi 

görme.. KbMeyi az görme Giyas .. 
Her insan bir kuvvettir. Onu kul
lanmayı bilmeli.. HUkUmdar saray· 
larmda ça.ll§&Jl bir bahçıvan, bir 
aşçıbaşr, btr sofracı bile hiç biri
mhin başanuruyacafı şeyler ya • 
parlar.. Tarihte çok m.isa.l vardır 
Giy~.. En bUyilk hükilmdarlan 
onlar zehlrlemişlerdir .. 

Gök Baba, eon cUmleyi çok ace
le söyledi. Ve hemen Giyaıııettinin 
omuzlannı okşadı: 

- Yolun açık olsun. dedi. .y.."' 
Al&eddin Keykubat, en b\iyük 

dU§lllanlarmdan biri olan Harzemi· 
terden Cel!Iettin ile müthiş bir har 
be tutuşmuı ve galip çtkmı,.,tı. Ce
mettin Yaasrçeşmede fena halde 
bozulmuı; ve Miyafarikin köylerin
den birinde katledilmişti. 

Bu muvaffakıyet, Alieddinin 
kuvvetini bil.!föütUn artırdı. Bütün 
Harzem a.skertcrl Afaeddinin or
dul511Da girdiler. 

Fakat iş ve harp bitmiş değildi. 
Celilettin kadar kuvvetli ve on· 

dan daha korku veren bir dlişman 
vardı : Mogollar .. 

Moğol a6kerleri. önlerine çıkan 
her manii yıkarak ilerliyOTlardı. 

l019 numaralı Ortaköy - Alt· Sivasa kadar dayanmışlardı. Mogol 
tramvayı, dlin Galatadan ge· süvarileri, AlAeddlnin idareslnd~k· 

~en. kııl'1'ıdo.n karşıya geçen, köylerden rüzgar gibi uçuyorlar V<' 
cl~k tir çocuğa ça'rparak altına her şeyi atlarmm nallan altmdn 

, pım:alamıştır. eziyorlardı. 
Yeni P06tahanı>de hamallık ya. 1 Moğolları, Glircü Melikesi Ru 

;pan Muharrem'in beş yaşındaki sudan tcş\ik c:Iiyor. 
u olan Aydın kaldırıldığı Cec- Mogol esirleri. bunu ifşa ettik-

~nll!Mata hastanesinde biraz 80nra !er ivakit Alfıeddin: 
ftwter. Vatman yakala.nm•. tala - Güzel Güreil melikesi, benim 

Yllıılıa) [ 1 Sllfv. !'! • 11'1fltir.i• 'hfıp ;ntjlrıtl""' ıılAl'AirmJ 

Büyük Tarihi Harp, Sevcla ve intikam romanı 

lııııı.- No. 6--· Yazan: NiYAZI AHME1 -~ 

bilmiyor galiba.. dedi.ı 
Kumandanlarma: 
- Atlarmıı:zın ba§ı Wı: fırsatta 

Kafkas illerine doğrulacak .. dedi 
Alfteddin, Mogol gailesini savdık

tan sonra intikamına hazrrlandı. Ve 
Ana.dolu Türkleri, Kafkasyaya doğ
ru aktılar. 

Rusudan, zamanında memleke
tini çok çiğnetmedi. Ve en büyük 
zararı. Horasan imparatoru Celi· 
lettinden görmiiştU. (1) 

AlAeddin Keykubadm bu hücu
mundan kurtulamazsa tamamile 
mahvolacak, Kafkasyayı kana bu
layacaktı. 

Güzel melike kurnaz davrandı. 
Selçuk hliklimdarmm Gürcistanı 
zapta memur ettiği Emir Kema· 
lettine bir mektup gönderdi. Mek· 
tupta diyordu ki: 

"Ben Alieddinin pereet.iştarı
yon. Emrıinin itaatklnyım, Cilr 
mümden dolayı memleketimin 
vikaye olunarak bana bağışlan-

ması ve .kemali kereıninlııden bu 
sitemin reva görWmemesinl ri

ca ederim. Melikülümeranm 
lütfundan sair biladıma doku· 
nulmamasmı ve mtisaleha. husu· 
sunda dergftlıı sultana arzı ma
lümat kılınmasını temenni eyle
rim. 
"Eğer sultan, musalehaya mu 

va!akat eder ve bu hususta ina
yet a.sa.n gösterirse akrabalık 
,.,._..;_1P,t\İ.J"' 8Ulhu tekit ed"<'~inm. 

Hatmma gelen ı;ey ıudur, ki be· 
nJm sulbü Selçuktan olan Da· 
vudun evl!dı, güzel krınnı kom
§uluk hasebile Melikilliali.ın Gi
yasettin Keyhilsrevin höcrei iz. 
divacma vermek istiyorum.,, 

Rusudan, Ali.eddin Keykubadın 
harbi ve zaferi SC'Ydiğ:l kadar ~ 
alrp devletlerle akraba olmaya da 
dayanamadığını bildiği için bu tek· 
lifi yapmıştı. 

BUyiik ve muzaffer hüküı}ldar : 
- Peki, dedi razı ol uyorum. 

Gilrcistam çiğnemeyiniz. 
Bir sır \"e bir anla.5ma 

Hadiseler, Giyasettlnin sinirle . 
rinl ibozuyordu. Hiilrlimdar olmayı, 
tahta sahip olmayı o kadar ic;inc 
sindirmişti, ki.. Bundan mahrum 
olmayı akime. getirdiği vakit kanı 
vücudunu yakıyordu. 

Bir gün adamlarmdan birini 
köylü kıyafetine sokarak Kayseri: 
ye §OOrine gönderdi: 

- Orada Gök Baba vardır. O
nu bul.. KimAe görmeden. farkct. 
meden buraya getir .. dedi. 

Glyasettin. annesine de bir mek
tup yazmıştı. Diyordl.\,. ki : 

"Anne .. gene üzüntün devam e· 
diyor mu? .. Renim ic;im çok rahat. 
Çok m emnunum. ÇUnkU yakrnda 
senin asteiHn şevler olacak. Rahat 
edeceğiz. Ne olduğunu yazmaya lü 
zum J?6rmiivorıım. ÇUnkü anlam11-
amdır . ., 
~ 1'aha, Gtyuettinin dıt,wtJni 

Benim buradan aynlmam usun 
sllmıemell. 

- Hayır, uzun sünneyecek, Gi
yuet ün, Erzincan hududuna ka
dar gelecek, aizl bekleyecek .. 

GBk Baba gillümaedi: 
- Tam benim istediğim gibl. 

diye mınldandı. 
.y. .. $ 

Giyuettin Gökb&bayı kucakladı: 
- Gök ba.ba:, · dedi. Senden ay

rılırken bana söylediğin sözleri ha· 
tırlıyor musun.. Son sözlerini hiç 
unutmuyorum. Beynimde uğuldu -
yorlar .. Rilyalanma giriyorlar. 

- Ben de rüyana. giriyol' mu
yum Glyasettin?. 

- Hemen her gece ~k Baba .• 
- Buna çok memnun oldum Gi-

yasettin .. Benim söylediklerim, se· 
nin yapacağın, senin düşüneceğin 
şeylerdir. Bunları ben de söylü· 
yorum. Bana söyleten bir kuvvet 
vardrr. BUtlln bizi :idare ediyor. 
BPnim istediğim; bunlan bilme -
nizdir, 

- BiliYorum Gök Baha.. Şimdi 
seni buraya ni~ çağmiığımı söy
liyeceğim .. 

Gök Baha !l&ğ kolunu yukarı 
lı:aldrnp : 

- Zahmet etme sultannn. dedi. 
Ben hApsini biliyorum. 

Gök Baba, adt ile çağmhğı Giya.
settine. bu sefer niçin sultanım 
demişti •• 

CTiyasettlnin tüyleri Uroerdi A· 
yağa kalktr ve ihtivıı.r Gö'k Baba· 
VT bir daha kucakladı. 

f Deoomı 1.1ar > 
~~------------

C l) Celi lettin 1225 yılında 140 
bin kil)I ile Gtlrcktana glnnJı ,.e 
100 000 d"n fazla fn8Ulı lnb!;tall 
~eçirml!lti. (Gllrclaten tarlbf Miti. 
f f> 130 Tttlta 1314l. 

lthalll.tta. ise 11.224.310 Ura ue J&al' 
ya, 10.SO:S.997 lira Ue Rom.8~ 
9.665.280 Ura De İngiltere, 8.085 
Ura He Almanya, 7.4"6932 lira De ~ 
leşlk Amerika ba§ta yer a.lm&k~ 
bunu takiben 2 milyon 5.435 ıı.ra 111 

M:acarl.at.an, 1.925.1'5 Ura Ue de ~ 
sa gelmektedir • 

ltha!At ve Uırac&t maddelerlncW -
tth&lA.tımızda 10.339.360 Ura Ue ~ 
kat ve zUyuti madenlye,8.918 076 ~ 
ile makineler, 6.028.890 Ura ne ııer '; 
vl çellk ve demir, 5.S:ı?.496 J1t9 aıfı 
pamuk mensucat, 8.787.265 Ura oe 
ğıt ve tatbikatı, 3.400.434 Ura il• )SllJ 
yevl ve tıbbl maddeler, 1.573.881 ": 
lle camlar, 1.2117.85' Ura Ue paıııııl' 
llği b&§ta gelmektedir. .,,.,-.. 
İhracat maddelerimizde <te it' 

24.233.831 lira lle tüt1ln. 17.4153 MS O' 
ra Ue meyvalar, 13.019.478 Uta /(il 
zahire, hububat mllst&MDAtı,10 361·,.., 
lira ne pamuk, 6.624.227 lira ~ 
tt yağlar, 6.628.036 lira lle m ~ 
la.tı nebatiye, 2.648.691 lira Ue aıal., 
lar, 2.28U61 lira ile toııunüar ,_, 
2.050.232 lira lle de yağlar geııoe 

ihraca~ ı$ d1r . 
NOT: Romanyaya 

milyon 987,172 llradır. {A.A.) ,_.,,,, 

Lord Loyd hasta 
Lotıilra • • 'J (A.A.) - BU ~ 

bah bildirildiğine göre, sıb 
vaziyeti endise uyandıran nıur 
temlckt'lcr nazm Lord UJY.'f' 
oldukça. iyi gece geçirıxıiştı 
Fakat kendisi biraz dahıı tr • 
yıftır. 61 yaşında ol.,n 11-" 
Loyd, bundan üç hafta P\ 

~k alnnşt.'!r. 
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~litika: 

Parıste kurulan 
YeniFransız partisi 
~ Yeni bir siyasi fırkanın 
~ geçtiğini Alman ajansı 
il.. "eri.Y~r. 

,:.rtının tezi şijylcre hultısa 
ı . 
~ A.vnıpanuı yeni nizamı ku
~ :8 :\Jman - Frnnsız lşblr-

2 ~un etmek 
- :Fra.r • ~ ısanın \e Alman\anın 

~na serı;ctlerinden bl~liktc 
1 etmek. 

llılııt'U;; Fransız ırkmnı '<' Fransız 
ııı.,ı.... in manr\i tasfh·esini , aıı· 
"ır • . 

~~~·· .._~- ... yı Almanya ile l!;iblrllı:'1 
~ istıyenler teıokil etmekte
~~ l.a,·aıın lider se~llmesl p(•I;; 

'9ı.rı ıtıe]dlr. I~ın alin :rakın aı'ka
' 1 !jlntclldcn bu ıuırtiııin knd-

\'l'ıı.Tllde ye-r alnıı.,lnrdır. 
ıeılerı Partinin ııroı,rram rn şnhsi
la'lly lldl'n sonra giizc c;arpıuı ilk 
\~ ;ucl'i <lr dikkıı.t<· liil ı'•tır. 
~lıı l'tınc;ız Jı:ırtisi bHhıı..ssa I lıın· 
'1 hlik~hsına hiicum etmckk vı. 
~ '~"tini - Pef<>n miıstesna 
1tıııta µ:r.<'rc - kütli ifhıuıılıtr nl-

hırakına l<tııdır. 
l'~ . 

~--15 e1ı ls;:al nltındakl Pnrfste a-
~ ~ 0_1an bu ıınrtinin Almnn iı;
~ldıııı kanııannın ~ardımı ile tc
~rıı <'ftfğine şUph<' yoktur. 
ıı.. ..... : n Programı, hl•deflı•rl hu ... ,..,n . 1 ' 
%aı il :t rl'<'llerf \'isi ha'kl,ııula 

llııı .ı\i P.ttlkl<'ri J,nrarlnr l'rı:ınsa
tı..ı.ı h ll'ıan mt•ııfnnfll'linc J:ı)rf' lda· 
~lro~"Usııncln bu~iine ı:öre ilPri 
' ' llC'(•ek p-.n!ilarrlnn ne ılahn 
~ h llr daha elcsiktir. Hıı ıınrti 
~t kıı~dıtn nazi eııternnsyonallniıı 
~ bi llnıı f<'~kll rtnwltt<•ıHr. Ra 
'"~rı,.~ trJiıkkl) (' ••iir(• rraıısanm 
t'l.ııı 1 ~llpıhırnktır. 13u suretle 
lıtiıır:rıııı dnhili siyaseti, sosyal 
1~ı. ltıh:ırilc• \lınıın~ ll'.\'B ben-

""<'kf • • ~lr fr. Nih•lnm Honıanyadn 
~·('ıı llıııhafı7.lar, Noneçu• Kufs· 
ı.., ta..:r '<' hiiti:n kukln hlikfımet~ 
t, ~ .. rtan bövle ııror•rnmla orta· 

ı;..: • ~ 

~ti ıunıı:lanh. Pnı11nln lctimai 
~I lldl'n sonra l~ransayı yentılcn 
ııı..; :"'1' fC'lakrtlf'N' siiriikl<'yttek 
u~Yı>t ' 
~t~!(. te pro~rnının hariz husu-
lfıt. l\ rlııı do lsııret C'tnıek liızını. 
llı\t. rtı ,\ fril<nnın serw•tlcrlni 
~ 111 ~kı-n btlı;;mnr (•sasını ııreıı· 
'fl~l'ak knlıul etııwktedir. (iet«:i 
~ d r hundan on !Sene kndar füı-
~t ~MIJI fnbrlknsıııın psJ.i u· 
.''lt ll'ıildürii, '<' bir 'Znmanlnr Hit
~,~1.1.lrlığmı yaınnış ohn Jlii
\ 'ıı R hırafınclan lh•ıi ı.üriihnii • 'ta ('ski is nı:lnmmıı nn1arun Al
~ \le l'nın a birlC'sttc>k diin
~ 'anayilesm<>\e ba<ilı~an sn
Sd,1 sınai faally<>ttcıı nlıko). 
' il' lar. Hlig<>nbC'rge mwamn Al 
Ilı- t'1ı l'ansıı l hirlli'..oi 'kıta lıarirln
I 'llldmk etmelidir. 
lq ~rı dt• bu ımrtl Afrlknnın 

'ııı.ı it le>kpt arnsınıla tnt<"lroi e n 
\'l'ti Siirmrkteclir. A rrlknıım 
'İıııı Ya \'c> l<'ransa nrnsmdn tnl\· 

114' surrtle ıııiimklin olabilir? 
it ı\tl'll< 
~ a htıı;Un İspan,·anın, tn~-S t ' ~(ısırın, nelçlkanın Porte

'· ~alyanın hakimiy<>tinr tnbl
~~~Ya Afrilm isinde ıla\ nsını 

"lııt.t. • Bunun lc:inıllr 1\1 tC'ml'Ji t' . atılan parti •nı.nsa~'l hal 
~~;/ <'ri.n(' A lnıarı ya ile orbl.lıjm 
ı.~.'Nıi edıyor. J.'rancıa - Almaıı
"lttJ .. tliğlnJn ltal\'an - Almnn 
~ ~ Hrin~ ~e~lrllmek isten
~~ 5ebcpt.en ill'rl _ı:elmektedir. 
~ a bir sebep olmasa, Afri· 
~lrın~l~kl da\'ayı tuhaklmk et. 
.,.. ıçın henlil Afriknda 
)-- l\ıl<ar-ı yere sahlıı olmı-
~ lh llıanyanm Afrlkacla f\ihı-
~'1arebeleri yapması, huna 
~ ın eanla basla yardım et· 
lıı~, Yani Afrlkac1an l~lç olmazsa 
~"Pilin slildiliip atılması liı-
'- . 
~Ptogramın tnha"kulmıın ç.a
S t l"ransa'.n clerhal harbe sok
\\M.' ?lgllf.ere.ve kar5ı mulıa"ım 
._..~~ . 
rıı.. ~ alma, n iebar <'tnwk d<>-
~· Çünkü l<'ransn bir harhP. 
~ t>n hiç olınnısn Afrllmda 
"' Ilı i\lrnan~·ava h•sllm <>fmrılen 
~~lı te~ln edcl'ck ynll~rı 
~~et altına nlıııı!) ol:unv~ Ru 
lıı; ~ltııharbt içtinahı ~nyriıniimkiin 
ll se halin<' ko\'ar. 
'~hı aylardanlwri mu kın f' 
'~ ğl hıtl im idi. l'rnno;:ı~ ı tıı. 
~tıl. ile harp hBlinr sokınnktnn 
~lta.3°1'du. Pr.t<>n PnrMr f<'"ilill 
lı 'Yenı ııartinlıı 'k<'nrllsin<' knr· 
~~ğı 'azlvetl im ı·.,ılıl al'ak ba
."'I "• ara <;ahiptlr. Onun lılr mel'· ' ::!'"· 'Ru mel'li<; P<'t<>ıı'hı nh-
tı~ &.kat yemini rtmlstfr. 
~ ;n prec;tijlni muhBfa1.n et. 
lcı,, ransa3, bir hnrbe siiriikll'n· 
\tr.~ kurtarm:ı~·a cahsn<-.aktır. 
'\f'tif 7 ! Parist<> olıın ~ani is~al 

)tıı<'t <'tinin sh·a"i maksntl:ırma 
ıı-.. lı;ln kurulmuş olan parti 

1ıı, ., 11~ayı m\imkiin olan siiratlo 
~t~;"ın :ranmda harh" ı:;r,·ke· 

"n . 
al'danberi Petenln "Milli bir-

iki muhtekir mahkum oldu 
Bunlardan bırıııin dükkanı 

b.ir hafta kapanacak 

K ısa haberler: 
* İstanbul milli sanayı hırlı· 

ğmın yıllık umumi heyet toplan 
tısı bu~n saat 15 de. Tıcaı·et 
Odası salonlarında yap.lacak. 
tır. Toplantıda bir seııelık me
sai raporu oku.nacaktıl'. 

:t. Dünkü ihracat yek\mu 600 
bin liı adır. .Mutad ınallarınıız 
satılmıştır. 

:/- Lfıtfühüda nıotörıi il<' li. 
maıı islctmesiııe ait bır motor, 

İhtikar davalaıına bakan asliye dan ~i'i lira para cezasın, ve bir hııf 1 Salıp~zarı ö~ünde ça~pışmıştır. 
ikınci ceza mahkemesi dün iki Jh· t.a da dlikkiınmın kapatılmasına kn- Her ıkı mo~or.de hafıf hasar 
tikô.r vakasının daha muhakemesi- rar verilmiı;tir vukua gelmıştır. 
ni bitirmiştir. Diğeri d; sirkecide fotoğraf ıe. .• Be~edi~enin _yem se~e. umu· 

Bunlardan birısi, Sultanhama- vazmıı satan Saimdir. Saim de bir mı teftışlenne dunden ıtıtarcn 
mındn <>lbisei<'re konan le\'a?.ımdan röntgen filmini fahiş fiyatla sat· başlanmıştır. İlk olarak Oskü. 
kıl telnyı fazln fiyata satan Alck- 1 mış ve fatura \'Crmemiş olduğun· dar ~azası tcftış edilmiş bir 
sandr Znfiridir. j dan 50 lira para cezasına makfım çok kımselcre yıldırım ccı.nsı 

Z'lfiri hem fahiş fiyatla satmııı, I edilmiııttr. verilmiş. bazılarına da müessc-
hem de fatur.t vermemiş olduğun. Eelerinin her durumlarını düzelt 

Manifaturacılar Macaristana 
bir heyet gönderecekler 

Bedri Tahıı· Şamanın rıyaset1 1 ~lacaristnndan bildirildığine gö
altında Macaristana iİden tica • re, Macarlar Türkiycden ala. 
ret heyeti ile i\lacar makamaır 1 cakları ham madde mukabilinde 
arasında cereyan eden müzakc . bize manifatura eşyası verebile. 
reler. ıntaç edilmek ü7.Crcdir. ceklerini bildirmişlerdir. 

!\facaristandan g-elen haberle· Macarlar ile de\'am etmekte 
re göre Macarlarla ilk prensip bulunan ticaret müzakereleri bir 
anlaşmasına \'arılmrstır. anla~maya varmadan evvel, 

Malum olduğu üz"re Macaris- şehrimizdeki manifaturpcılar, 
tan ile Türkiye anısında bilhas. Macaristana bir heyet gönder· 
sa manifatura ve barsak iizc. meğe karar vermişlerdir. 
rinde ticari münasebetler <:P.J'C • Bu heyet, yakında Macarista-
yan edecektir. na giderek heyetimi1Je temas. 

Bundan bir müddet t>v,·rl, larda bulunacaktır. 

Bir kavgaya 
müdahale 

eden 
Birkaç yumruk yeyince, 
dövüşenleri bıçakladı 

Evvelki akşam, Fatihte oluran 
Na.sri \'e Hüseyin adında iki genç 
bir mUddettcnberi arnlnn açık bu
lun::ı.n Osmıın admdn bir gençle kar
sılnşmışlnrdır. Evvclii şiddetli bir 
ağız kavgası baslamıı:. g-ittikçe bü
)'Üverek dövü!je inkılap etmiı;tir. 

Bu sırada omdan feçmekte o· 
lıın Rel'\·Pr ndmda uiriSi de sÔzdc 
kavgacılnrı ayırmak lsliyerok mU· 
dah:ıle etmiş, ancak kazara yediği 
bir kaı: vumrukla kızarak bıçağını 
cPkmi~. rastgele saldırmışt.ır. 

Neticede Server Nasri ile Hüse
yini ağır surette yaralamış, yaka
l:ınmıştrr. 

Yarnlılnr hastaneye kaldırılmış, 

tn.hkıkata başlanmıştır. 

Parti Başkanı Ankaraya 
gitti 

Parti vilayet idare• h:ıyeti rei
si Reşat ~limaroğlu dün ak~am 
Ankaraya gitmiştir. 

ilk" namına yaııt ıjiı hareketl<"r 
''Kulda hii'l<fınıctler" t<'<'rübt>slnin 
f'rnn'>adn yapılına .. ına mani ola· 
mndı, SADR1 ERTEM 

Kömürden 
zehırlenmeler 

, Bir apartıman kapıcısı 
ile bir kız öldü 

Dün de şeıtıırde, tiç kömürden 
zehirlenme vakası otnıua, ..ikisi ö
lilm1c neticelenmiştir, 

ı - Nişantaşmda Ziya Kılıç a
partımanmda kapıcılık yapan 35 
ya.şmdıı Nazif, bir mangal içerisin
de odasına aldığı kok kömUrü ile 
tsınırken uyuyup kalmıştır. 

Sabahle~in kapıcının odasından 
cıkmadığr far:kedilince içeri giril
miş "e Nnilf ölü olarak buliın
mu§hır. 

2 - Yine Nişantaşında Ahmet 
adında bir kapıcmm kızı olan Ay
ten de kömUrden zehirlenmiş, kal
dınldığı Şisii Çocuk hastanesinde 
ölmüştür. 

3 - Üsküdarda Merkez otelin· 
de oturan Kandıralı 18 yaşında E
min Türkoğlu ile aynı yerde otu
ran 32 yaşında Şerife Ulus, iyice 
yanmamış, bir mangal k5mUrü oda
lılrma alm~lnrdır. Biraz sonra her 
ik1si de kömürden zehirlenme aliı
meti gösterdiklerinden Haydarpa
şa nümun~ hastanesine knldml
mışlardır. 

Altın fiyatı 

Dün altın fivatlannda esaslı 
bir değil5iklik · olmamıştır. Dün 
de altının fiyatı 23,40 lira idi. 

mclc>ri ıçin ihtarda bulunulmuş. 
tur. 

"' l<"idan mevsiminin yakla.'1· 
ması dolayısiyle de Karacaah. 
met me:aıl'lığına 1000 selvi, 
Çamlıca için de 500 çam. ve 250 
çınar fidanı verilmiştir. 

* Benzin tahdidatının kalka
cağı ve hususi ot.omobillcrle 
taksilerin tamamen çalışmasına 
ızin verileceği hakkında dün 
çıkan bir garetenin yazdığt ha. 
ber asılsızdır. Taksiler yine tek 
ve çift usuliyle seyrüsefere 
devam edecekler, hususi otomo
biller de çalışmıyacaklardır. 

Basım lstltlAIE 
koopıratlll 

Dün umu mi toplantısını 
yaptı 

Dün öğleden evvel Basnn istih
lak koopm-atifi umumt heyeti şir
ketin Orhanbey hanındaki mcrke· 
zinde Ulus mliessescsi müdilrü 
Bay Naşil Uluğ'un riyasetinde ve 
Ticaret Vekaleti namına komiser 
Bay Fahri Kemal A.kerson hazır 
olduğu halde ortaklardan büyük 
bir ekseriyetin iştirakilc yapıl
mıştır. 

İdare nıeclli>i tarafından hazırla
nan rapo'r bUyük bir alaka ile din
lenerek kabul olunduktan sonra 
bllıinço, kar ve zarar hesabı ve 
mur:ı.kipler rapoııı okunmuş, şlr 
ketin hesap vaziyeti şayanı mem
nuniyet görülmilştUr. 

Bundan ~ dahili tnliınnlna
meye ilavesi teklif olunan fıkra 
okunmu5 ve serdedilen mütaloa ü
~crine fıkrada bazı tadilat yapıl· 
m?l} ve yeni meclisi idare seçbni
ne başlanmazdan eV\'el, sayın baş
vekil ile Ticaret Vekaleti ve teşki
latlnın kooperatife kart}ı göster· 
dikleri yüksek alô.kadan dolayı te
şekkürlerinin telgrafla Başvekale
te ve Ticaret Vekfıletinc arzı ka
rıı.rla~tmhruştır. 

Bundan sonra ortaklar tarafın· 
dan yapılan teklif üzerine eski 
idare meclisine aynı ortakların ve 
ınuraldpliklere de aynı muraltip

lerin intihabr ittifakla kabul olun-
mu.c:ı ve ruznamenin ristı-unlarm 
tovziine ait olan .madesi de kabul 
olunarak içtimaa nihayet veril· 
miştir. 
lçtimadım sonra hazır bulunan 

ortaklar Ôzipek palasta öğle yeme
ğini yiyerek mesleğe taallfık eden 
Lsler etrafında çok samimi hasbi
hallerde bulunmu!jla'rdrr. 

8- VAKIT 4 ŞUBAT Hl-H 

Görlp dGşfindUkçe: 

Eksil~ bir nokta 
Bazı d, rtıl ı val'dır, kı onların 'ilrhgmı tesadüfle ôğrerun 

Briki: 
Hcpı;j oyltdır 

Diye<:cksinız. Ola.bılır. Nıtı.>kım 19 tC' ben, diı.n hiç ihtimal \'t 

ı cmıyeccğım bôylC' bır dertk karırlaşt.mı. Bır arkadaş, askeri 'a
zifcsine ı.:a~ırıldı. Har.ırlığmı ordu. Unıtormnsını giydi. 

Fakat bu adam, tıı.bıi bi•· ı>vd~ oturu~ordu. Hes"lbını kesm 
üzPre npnl'tıman sahibinC' başvurdu 

Aldıgı cPvap: 
- Kunturat bu gıbi sı:-beplPrl12 bozulmaz. Eşyanızı haa:ett • 

rE>eeğim. lc;Jiyecek avlrklnrı ""•ir, sonra gidebilirsiniz. 
Den ibaret oldu. 
Arkadaş, baştnnbaşa haksız vE' bıraz da meıharnet.sizce buldu 

ğu bu cevap U-zf'rine. hukuk mensuplaıile görüşmüş w 'kanunun 
manlesef ev s:ıhıbine hak vc>rdiğini öğrenmi~. Nihnyet Pili iiralrıc 
bir cerime ile kurtulabl'mış. 

::;on zamanlarda, devlet llızum göstPrdıği ıçin, bazı sınıflar ısı 
lii.h altına çağırılıyor. H('rkc>s de bu mukaddes ''a:rlfeye ı=eve Sf'\"e 

koşuyor. Hükumet, onların hangi bir zarara uğrnmamalarmı i<'rrin 
uğrunda yC'ni bir takım kanul'lar yaptı. 

Kurası çıknn asker, bugline ev\'elden hn7.ırlanmakla mukfl
IPftir. Ne zaman gid('ceğini bilir. !şin' ona görP tuta~. tanl•hııtlr
dnl bu ök'Ü\'<' sıJdırır. 

Bu znmanlı çağrıl•§ların dışında kalan hizmetler, b:ı:ı::uı r 1-

kellefleri pek dar ve ı;ıkışık vaziyelle>r<' dU!iilr bılir. t.;•e bunu kar • 
lamak için hiikümet, yeni ve ihtiyncg, :.il gun k::ıntı:>ll\r çık'lrdı. R· 
çok noktnlnr düşUnUIOrken. her nasılc.a bu amdn ı::u konturatlnr n r
selesi unutulmuş. 

Şimdiye kadar kı-ıç kişinin canı yandı? Hrı::nbını Allan b; 
Fakat b:ıri bundan SO"lra, bu tUrlil zorlukları önl ... yccl"k rarcl r 
!unsun. Gerçi bu da pek kolay değildir. Çünkü de'\·let, iki hak ar< 
smda kalryor. Bir yandan vazife başına cnğrrdığı 1°.ırttaı:, o·lni b•
rnkmağa mecbur, bir yandan da o evın gelirli<' grçin"n b~ka h 
yurttaş, müşterisiz kalmaya mahkiimdur. Bu iki zararı uzla.ştmnk 
nn.s•l ve ne ile mümkün ohı.l-ılllr? .. llk bakışın pek de ko'ay ı;:örün 
mtiyor. 

Bir f'vin boş duracağı zam:ın mevsimine göre u7.uıı 't'.} krc~ 
olabilir. Bövlr kontırrntlı vazife sahipleri de göze batacak ~:adar 

çok değılerdir. Asker nilel<'rinc yardım faslından bir oav avrılshnr 
sanıyorum. Sonra. konturntlardn knvclı bulunsun bulunmnsm. dr" 
hakkı. bu gtni hall<'"'Cle kabul f'dilmclid l', au surQtlP vnzifr sahlfl· 
lcri, btıtün püriizlcrin '1~1khnmasını rir>v'"'" bın>ln'"am•<ı olur 

HA'KKI St"'ll \ Gr:zrt .... 

-================~--

G CJNDEN G l"J NE 

Çocuk düşüren anaya ceza 
HABER refikimizin "ço-

cuk düşürmek,, gibi 
mühim bir içtimai mesele et
rafında actığr anket, düşünen 
ve duyan her münevveri ha. 
reket.e getirirken, genç kadın 
muharrir Muazzez Kaptanoğ. 
lunda, nevi şahsa münhasır 
bir tesir uyandırmı!ı. Diyor 
ki: 

"Anue olmağa lliııık olnu
yan bir kadını, insanların önü· 
ne çıkamıyaocık bir şeJ.::il.dc 
çirkinleştirmeli! •• 

Ne gfuel bir teklif değil mi? 
Bir kadını, işlediği herhangi 
bir suçundan dolayı çirkinle,ş. 
tirmekten daha büyük bir ce. 
za olabilir ıni? Bu çeşit ceza
nın iptidai va::ıtalarln tatbik 
e<lildi~ini düşü?lı(>cek olurs:'lk, 
çocuk düşüren kadının. bu 
korkunç cinaveti her işledikçe. 
vüziine bir dövme işareti. ya· 
hut zenciler arasında hir sUs 
diye kullanılan ustura çizgısı 
çekmek hatıra gel~bilir. 

Aynr ce1..avı. d:ıha asri bir 
şekilde tathik etrnek için. e:U. 
zel bir viizU. bir <>'erC'de müt. 

hiş buruşuklara boğacak fe.n· 
ni bir ameliyat yapıla.b;Jmeıd 
imkanlarım temenni etmek la· 
zımgelir. 

Y.'akat her şeyden evvel. ço. 
cuğv.nu düşürmeğe klyan bir 
annenın vüzüne. vcleY fantezı 
şeklinde w olaı<\k bu kadar zu1. 
mil reva g~ek. yerğe, o y\j· 
zU - lşlenmis olan cinayet 
yüzünden - bir parçacık o!. 
sun KIZARTACAK hissi, k8. 
dmlara telkin etmek kafidir 
sanrrım. 

TJIKMET MÜNiR ------------

4. 2. 1941 SALI 
8.03 AJanl! 
8.18 Hafit prog. 
8.45 Y. llst,..~I 

12.33 Türkçe 
plAklar. 

12.50 Aj:ı.ns 
13.05 P~ramın 

dcvıımı. 
18.20 Kıırışık 

program. P 
18.03 Dans 

simaları. 
19.80 Ajans 
19.45 Fasıl 

heyeti. 
20.ır; Radyo 

Gıızctt-sf. 
20.45 Küme 

Heyeti. 
21.so Kon~mn 
21.45 Salon 

Orkestraeı 

•----------------- -----··----.•• - İsminizi :5orabilir miyim? mUziğl w ı 18.30 Konuşma - 9 - 2.t.so Ajana 

Bununla beraber. Lorn, ken· 
disini teselli edecek bir ;;ey bu • 
labilmişti. Gerçi kı;ı;ın tarafın
dan bir kere daha reddedilmişti. 
Fakat adam hakkında bir SP.Y 

öğrenmişti. Fenton Silveyn de . 
nen adamın. hain bir mah lCık 
olduğu - belki kendisinin de. 
farkedemediği bir şekilde mey· 
dana çıkmış bulunuvordu. O. 
fınl fırıl şeytanetle dönen göz. 
!erin ardında dürüst bir insa
nın hulıınmadığı ilk bakışta an. 
!aşılmıştı. 

Bundan başka. o kızın bövle 
bır herifle beraber. kimsenin 
yakla.cmıağa cesaret edemediği 
esrr.rengiz bir ı;atoda yaşaJr· 
ğını öğrenmişti ... 

Geri\'C döııdii. Az C\'\'CI otur . 
duıhı cimeıılik ü1..erine tekrar 
çöktU. ·Kalabalık gitmişti. Ya· 
pılan evin cazibesi her· birini 
o t'lrnfn C'ekmi~ti. Simdi Lorn, 
van\'almzdı. Tıı hiatın c-li1.rlliği 
değ.jşmemişti Bu kadar güzel 
bir muhitin bir fenalığa sahne 
olabileı-eğine Lorn akıl erdire. 
mivordu. 
Şimdi şunu diişünüyoı-du. A· 

caba bu kızın. mani olmak is. 
tediği tehlike bu muydu? Bir 
gece evvel rUyasma girerek. 
manalı bir surette kendisine ih
tar edişi, bunu mu ifade edi. 
yordu?. 

Lom. piposunu yeniden dol· 
durdu. Sonra bir dir!eğine da • 

dedi. • 18.45 Müzik 
- İsmimin ehemmiyeti yok! ı 19.00 BestekAr 
- Pekala... İsminin ehemmi-HAYKIRAN KURU KAFA 

22.45 Orkestnı 
23 00 Cazbaııd 

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romanı 
yetı olmıyan Matmazel! .. Fakat 
ben de size bir şey sorayım. 
Size bu kadar yabancı olan bi 1 Yirmı yıl evvelki Yakıt 1 

lı.tJilizceder. Çeviren : H . MU N it _ r-isi
1
ne. neden mütemadiyen ih. 

tar arda bulunuyorsunuz? Her 
halde bunun bir sebebi olacak. 
Fakat garip bir itiyattır. Eğer ı 
buralarda niçin dolastığımın 

sebebi sızı alakadar ediyorsa 
söyliyeyim. Ben, buraya. sessiz 

yanaıak. yeşil manzara üzerin· 
de uçuşan güzel. mavi sisleri 
seyretmeğe koyuldu. Biraz son 
ra. kafileye iltihak edeceği yo • 
!unda Sir Robcrte verdiği sözü 
unutmuştu . 
. Şimdi kafasını, Eksmonın kır 
mızı geyiklt-rini avlamaktan da· 
ha mühim düşünceler işgal et. 
mekteydi. 

Piposundaki tütünü yarıya 
kadar içmişti ki. arka..c;ında a -
yak sesleri işltti. Dönd ü ve kar 
şısında tekrar o kızı gördü. 
Derhal yerinden sıçrayarak a . 
vafa kalktı. 
Kız şun u diyot·du: 
Mr. Fenton Silve}'n sizinle 

tanıştığından pek memnundur. 
Yakında kendisiyle birlikte bir 
akşam vemeği yemek üzere e
vine davet etmek arzusundadır. 
Bu arzusunu yerine getireceği. 
nizi ümit edivor. 

O dakikada söylediği sözler 
mühim olmakla beraber, kızın 
\'ÜZÜ Lornu daha çok alakadar 
ediyordu. Bu krz. güzellikten 
de daha yüksek bir meziyete 
malikti. Bu kızın anlatılmasına 
imkan olmrvan mükemmel bir 
şahsiyeti vardr. Dost veya düş-

man olsun. bu kız unutulacak 
bır mahluk değildi. I.orn. bunu 
kuvvetle hissediyordu. Aylar, se 
neler geçse, bu kızı asla unuta. 
mıyacağından emindi. Onun 
hatırası, silinmez bir hatıra o 
larak kalmağ<t namzetti. 

Mr. Silveynin nezaketine çok 
teşekkür ederim. Bilhassa ben 
h}lramn yabancısı olduğum i. 
çın, davetinin pek enteresan 
olacağını tahmin ederim. 

Kız, kendini topladı. Birden -
bire değişmişti: Tam bir cid. 
diyetle dedi ki: 

- Şimdi size, söylemekliğinı 
lazm1ge!en şeyi söyledim. Bu 
suretle üzerime düşen vazifeyi 
yapmış oluyorum. Fakat biı· 
de ihtarda bulunacağım. Bıt o· 
damın dauctine gitmeııi11! 
~Fakat .... 

4/2/921 

F irari Paşalar 

Monitör Oryantal'tn mva~ "bir 

ve rahnt bir tatil zamanı geçir- menbadan lsUhbanna göre d!hel 

mek Uzere geldim. mUttcfika, TaJAt, Cemal pa~ıarta dl 
Kız birdenbire şu cevabı ver. di: ğcr lttihad rUesasınm kendilerini' teı 

_ Siz buraya casusluk ıçin lımi zımnında İsviçre hUk~mPti nez· 
geldiniz! dinde bir teşebbüs icra etmek Ur.ere 

Lorn, az daha asabileşiyordu: 1 dlrler. 
- Yamhvor~unuz. dedi. l\Ia-

maafih benim adresim "Sarı 1 

çiftlik,. tir! İsmim Blek ! .. İster 
seniz oraya bir haber gönde. 
rirsiniz. 

Kız, onun söylediklerine ehem 
miyet vermeksizin eğildi. rr.eye· 
canla ışıl ışıl yanan gözlerini 
Lonıun gözlerine dikti. Sesi, 
aynı suretle beyecanhydı. 

:s -> 
~ 

cı 
~ 

Sah .;ar, amb, 
4 Şubat 5 Şubat 

M nhamm 1rnh•~' 1 
Kaııım : 89 Kaaım: 90 

- Size tekrar ediyorum Mr. '\'aklUer \ 'a!atl Ez:aııl \ '&!lllt Emlll 
Lornl Dedi. Bu adamın daveti. 
ne gitmeyiniz! Çünkü oraya 
gitmekliğiniz ne demektir bili
yor musunuz? 

Gllnqln 
doğuşu 

Öğle 

Udndl 

8.10 

18.~8 

rn.10 

J.43 8.09 uı 

7.0 1 t~.vı 7.09 
9 • .fS 16.l 1 us 

- İtiraz etmeyiniz. Ben şim. 
diye kadar size bu gibi ihtar
larda bulunmak için hayatımı 
bir hayli tehlikelere koydum .... 
Hem buralarda niçin dolaşıyor_ 
sunuz? 

Kız, sözünün burasında bir. 
denbire durmuştu. Çünkü ~ofö

için güçleşi· rün sesi işitiliyordu. O tarafa Vaziyet, Lorn 
yordu. Ne cevap 
le.medi: 

vereceğini bi. doğru dönerek: 1 

\kı;am ıs.::: 

l'nbı 19.59 
Jm"nl< 6.29 

12.0<I L8.28 ı ı.oe 

1.39 19.0ı ı.a 

1%.0% 6.%8 J!..11 

(Devamı var) 1 



jkada~i ingiliz 
harakllı 

--.. 1 (.\. .\.) - B. B. C: 
18b'811JıU'lll Babetlltuda .... 

lahllye ettikleri ve Gosa
llden yolda rtcat ettikleri at. 

llJlmllt& .• Ba JOI lnctllaler tara· 
mltemadf1ea bombudmwa 

edlr. 
~-- Alltlıa ........ ele 

llerlb'• 
---.•(AA.)- ...... 

ce1aabl Afrika kuvvetleri 
bqJaan ıta,ı. mubıtıl

Mıllrl'Rll': 

ıunmamuı.,,. mncut J'Ollar p u 
\"e fana oımıeıdar. BlnuDaleyla 8llk.. 
ll;ratmm& ıwn,.ıar1a J&pmak ,,. 
gttwrçe bu mWa&robede bQ,wı biz. 
meUert görWeD mot.lk'lta D&kl1'9 lnmı
pu,yalanadaa l9Utade .... lcabe. 
decekUr. 
AA 81'.Şl.b&afN JIDILllKl;TLI!:. 

Rl.ND& ti .gRLEYIŞLBRt 

e..r-n. 1 (AA.) - Röyter a'fan,. 
smm Hat>eptaıı ordu.u DezdUıde bu· 
IUDBD bU8Ual muhablrt bildiriyor: 

Btrcok tabii armaları yenmek uru. 
reUDe ra,meu Habq .atanpervcrle. 
rtıua kendl memlekeUertnde.kl Uerl ba.. 
reketl memnwılyet Yerld bir ,ekil· 
de devam etmektedir. Bu ulınllr ID. 
AD1an. ttaıyaıı mOatnlUertııl B&be. 
fist&DdaD kovmaktan blçbtr ,., me. 
netmı,ecekttr. 

Babef vatan.,.,.mert dOfmaaJa 
çarpıpcalc 1UWU barantle Mkll· 
ywlaı'. Fwadalık bir arulde ytıbek 

~ mııteoelrldt ıaııu bira_ 
Aedl beD bu telpafı JU&rken Ra~ı 
lataatmm J'&kblr •tefler fun,1AJJk 
yuuaç1an aydmlatarak bir Noel atacı 

mamaruı •vmelctedlr. 
Kafllemls bu Habef kateeiDw nrm. 

Cl.1" kadar gorak aruldeD .,. kuru 
derelerbı kumlu J&tak1&rmdaıı gUn
lerce sa.bmeUe yQrllmllflllr. 
DıbO)'Ok )'Qı1l)'tlf11m0d yapbfımız 

gQa. ıtın batmadan ,emegluılZt ye 
mek içi oıo A&ttıe ancak 20 kltomet. 
n UerUyelıOdllL 

1Jafak1a kalktrpms aman cl'bbı
~ .&ark• eotuıctan titri. 
J'Ol'duk. Balbuld sODdl1I Uerl!'rk-n L 

llWllllS Atrika IUDell blsl tedetlJor
da. 

Bir aJqam mOkemmel bir alrpm 
yemett yerkua Ulaktan -.tla S"". 
ıdD tçlndeD bir d8dOk illi lfıt.Uk. Bu 
dQdQk. bGtllD p JISbafl fırut. ID 

bmandımnaa devriye selllD1f olan 
bir Habet Ge'f1119 lEoluDlm avdet et. 
müıe olduıuna blJdjrlJOl'da 

ttaıJaa 'rebllll 
-- • (A.A,.) - ltalyu or

dulan umumi 1laftrlllmam 2'1 nu-
maralı tebql: 

Yanan eephulnde devriJe!eri
misila V1 Jaer Jld tanım topçu kUV
veUerJnln faallyetl sörtllmtlttllr. 
TanarelerlmJI, dtlfmaD r.taatmm 
temerttb mahıllertnl bom'bardımaD 
etıaiflmilr. 

llmal Afrfbda llaft mlfre• 
ıertm.ıı. lasfHllem motarltl krtaa 

tllll -~ bomlıucllmaa 
•tmlllerdlr. 

IJmall Afrtbda haft mtlfresele
rtmıs. taımsıerla motarltl kltaatı• ~ ........... ......... 

larkf Af,.._ d~ ~~t v~ 
Barentu mmtablarmda Iİddetlı 
aabarebeler obuaftut. Tanante • 
...... .,,_.. ..,.. pyret " 
feclülrlrk ~ dnun .. 
mektedlrler. 
Quıptu .... fttmlD tanaıe

ltri, Sudanya adUI berinde 111-
mqlar. 'ftno bendine bombalar ve 
Od torpil atmJıttu. da bir sba 
teltrt olmam·p. Bundu batb 
Jmt.tra da bir tümı bombalar a
tıballtır. Fakat aytat ve telefat 
JQlıtur. Tavvare c1aft betarva1an -
mma tndabtlan a~eNtndı btr 
dllllnua tvvarH!ne tMbet vakt ot 
.... ft tayyare dt1_,.rf11m0fttlr. 
~ttebatı .... edllmf•tlr. 

Sıtltfhoe th>tnde bir frıgiliz •~ 
tayyarell, ~o. yalmı..,da dU 
tftr"1.,..~!' 'POotu ~r eA""''~. 
.,.. bnetlell iki lt.lıu 

brüolanll aldılar 
Nahlıl 1 (A.A.l - Bu .aqam 

ı (A.A.) - AlllılıS 1111&11- n~en 1ııll' tebUle sttre. cenu-
~'111 aptı a.nae -.. nubf Afrib kuvvetleri Ha.beşlataa 
~ _,.. ~ lcla hadadunun oa bet kDometN dahi

..,,_., 4Qpnua limm pe1ce11a1 Uncle l:llQ.llla De Ooral'de ttalyan 
- '8 DWimıwla ....,_. l JıarUollanm lfftl etmtlftlr. ftaJ • 
..,._ Kulana. Aprdatıa yanlardan iki auıbay ne a yerli .. 

'lllıııaletN • wr ... clfıdlr .,. Ud • ter atftrillmtlt " to luba tıe SO 
wt+ mm&üa ,.. dllw erU ulıer e.tr aJmımıtır, 

• Aprdattaa lllfbYan de. :..: :r:e=.r:: :: =~-; :; mecbar olmuttur. 8- uySatı • 
~-- ,..._ J'QIJandlı ltaı m-1. ile ook hafiftir, 

""'"'' dlNı dt ~ ..__· 8a munffüıyetten IOllft budu 
~ 1 

---- 4ma 10 kUcımetre tlmallnd• .. Go 
.,..,._. taJrdlrdl lıO.ıGk lılr mu. ni'DID prbmda baluauı Odok'da 
~ lmJs&m oJdulU batka bir ftal1U bl'Uohı daha 

IJlillMllt.tclllr.. .. ... ..,... ..,. bir apteclllmlttk 
-~ .....,_ tallmla .ı.. Diler mm~ devriye fa-

f,l•I Alt om. aıtyetl ütam etmektedir 
................ mUdan ... Olarü • 

_ ... ·.üblm •. ~1=:1saa ın:: lıea ltalt•• eıtrlerl 
ıliıiibı.... çanktl lılr ~ ...,._ 

8lllUl ,.,.. illi ,.. ftldlr. 
da IP•Hamm taraflrdall IJ. 

~. ltaı)'Ulana k&C1mY• 
edtlıılleoect 1lelkl patlUlar 

ftlrat pnatsomm mtudm bir 
............. ka4ı'bll. 

• llotlb'· 
!ffJıftıınmdlm lllal eG1Jıdl ~ 

.D1bWID ~ ft Ba
IO ktJometN omubuıadacbr. 

lngiliz askeri 
münekkitlerinden 

General Huberl 
yazıyor: 

Habefiatandalci 
ttalyanlann vaziyeti 

çok ümitaizdir 
........... a (A.A.J - Röytdr •J8rollf 

DID ukeı1 mtınekkidl paeraı 81r Hu.. 
bert Dougb )'UIYOr: 

Aa'Ordlıtm aptı ve HabefWum 
mtlwaddıt oepbeleriDde ,.m wraklu 
ıer, lngitız aakert kudretiDt " tustııa 
uJm11411el1DJD ltal7U dOl'J A.MM. 
ıau k.artı k&U .,. ıatmklr b&nUtl• 
rillJ ia._t eda dikkate l&Jık deU!dtr. 

keza, bu. ltaJyan ordU8UDUD aaacen 
8&Wliyetri&ll11Di &abat eden \'Ok •Glll 

bir dellldir. Hablftataa 1111& <.'Ok ..... 
oJr arul7e k&rlJ ilerleme çıa ıtu,rı 

lrıswa batıaruuıı ~ tart 
nlDde göcterllen ll&bet çok ytlUU 
bir •tratejiyt ce.tertr. MeaeJ& rca... 
'-battı dotu Afrikumdalri ltaıvu 
mQatuılekeleriDiD en mllblm DOkt• 
na eo kıaa 10ldao UJqbraa llattır. 
Bu nokta blt)'tlk Kuuvva llmaaıchr. 

to )'dd&Dberl Mu.na, dolU Afrl. 
kumdalc1 ltal,y&D Jdaru1ıalıı merkem. 
dll' Ye eter deDJsle lıarlcl l.leuıdn tıU· 
um muaılralell kelilmlf olall Hatıır. 
fiatuda ltaıyaaJar iÇIJI .. tablrlDID 
Wbaqi btr maauı meYCUt ı.e, bu 
Umm aıtr Qa olarak tawdf edlleblllr. 

Arnavutlukta 
Muvaffakiyetla 

net celenen mevzii 
naraketter oldu 
Aılaa, 8 (A.A.) - as.8.V. : ~ llD&D 

ıaa!DI ~: Mu~ Mlee 
ıeuen mevzii llarekAt oJmQftUr. lı'l9ir. 

ler aldık.,, 
lTALTAJI ZATIATI 

AUDa, 1 (A..\.) - a.a.o.ı 10D ,a. 
terde 1~ &bula Mtrleı 
1210 ı bulmuttur. BuDJanD G01U MHı· 
~unııa ı~ .............. 
UeçeD ~ YUMA ~ aMioa. 
llnde lt.&lpDlarm ..... ~ 
yl1ade kll'Jum kqbettlklıeri lalılDID • 
luDuJOI'. 

Alllla, 1 (AA.) - &B.C.ı T1IDU 
mat uat nuareUJdn blldlrdltlM eöre 
aoa bütün ArnawUuk eepbNblde I · 
talyanlar hiç bir mukabil bOcusn f&p, 
m&mJflardlr. N......ım telıUli lldlte. 
&ktbea .. -~tllrden ıııu-t 
mekte ve 1~ KllauradU &
te79 •blmıf Oıl••mnm bll7Qk tJıenaml 
yeUDt tebarfJs etUrmektecllr. o.ne • 
zaretlD verdttt maıtmata gere aba 
mmtak&amda Yunan kıtalan.., • 
mulardıa .... •Ulklert ,.... ......... 
rilll ta~ etmekte .,. dGfmam aıu. 
tepetel'l ~ .....,..... •tmelltedll'. 
•T _ _.....,.._. ........ 
• ..... & (4.A.) - Atilla .,._ 

tıadlİ'f1GI': 

Amerikadan 
ıng•lterey.e 
Yenlden 100 aiır 1 

bombardıman tayyaresi 
Yerildi 

IAndrla. a (A.A.) - Röyter: 
~ '1'9lelnJb IUttMIDla Nn. 

york mullabirlD1D bUdlrdlliDe 6Öft', 
bavacdlk dtDll tkıareU oduUUD relal 

AlbaJ Jouett - aJqaıa 81f't'd1A'' 
DUtukta yeı:;Jen 100 atJr bomtıardı. 
aı&D tayyareaiDin blo bir aıua:ra ut· 
ramadın A.Uanutt .,tıtmı bıaldirmJf. 
tir. 

AlbaJ J°"'tt, Amerikan ...... , 
prosruıı ıMJ de tam raııdllDUl ve. 
rmca,e 1cadar ı.,tıtere DIUUYeDlef 

etuat takdirde AIDerlkaDm- C&YJ&J'f' 
lmalt.tmm bem AmeriJlaDm lllUdal&L 
...... de .btiiltereye ,.-..,mı 

llOylemifUr. 
~u prosrama göre, 1942 ~ i~ba

ree -.de ao bbl tayyare IJNJ edil~. 
oekıtr. 

Albay JO\aett bey&Qatuıa fWll.a.rt UA. 
ve etmlfttr: 

4merikulD tlrıare 1nu•atınm bep
al ~..,.,. \'VUle, lqllten 61&118D 

çok mllbim ol&ıı lın&JWyle 8 Yeva 8 
Q IQIDde mlb'NI' clevı.UViıılD lmall
UDI f.UJubrit peebQlr, AmerilraD 
~ .... ita •ttilmrl ... 
bG7Ull lmme& 11111' &anl\&D llD&!&tmı 

~ dla- tan.ıtu taauıen • 
,. lllr lıolDlıU'dlmu tanarelerl ftl'. 

...midir. 

Almanlar bDt 
~~·•ıiierini Stu 
tayyarelerına 

bağladı 

"llua,·va,,IUD saptı BıblfWudalrt 
ltaıyanlana muevia)'b lrlD mUtble 
b1r darbe olacaktır. Zira ICrttre ...... 
Alrtkul b6Jplerl &rUIDda ltalyanla. 
na • siyade mertıuU79tme sQNl*..
tt bölpdlr. BlllldU baflra limana. 
lim llPll lacUta qnmıv için aı~ 
UIUI bir lu7JuU bals olMal& Ye '-r• 
ettatt takdirde HabefWlerlD menıleU\ 
rlld lta11U boyuadUJ'UlımdU nrtar 
.mak 1G1ıı llatl)'aG)arl olu mailemNID 
•YldDl de Jc.oJa,laftıracıaktlr• 

llllrler a...... lıelnDUI -' 7"e -----------
IDDeN ........ edlldlCI wtMle ... 
11111& ....... ııaı,. fll'lrul ..... 
duu kendi ıüırtelt ..,.,..... ...... 
nbeDla ............... •U9Ulra&fe lf. 
pi edO&ff --- l'lllata ....,. ..... 
lana lr&qı Japdaa __ ........... 

..my.mn p &flll oame.... atb't 
mekte wıe ,........ ....... Dtı De 
tanlt etlaelıMdlr. 

BuD& mukabil Ymum ~ 
Aprdat IDUftffald,.U .. 1ta"9B· .. ..,... .....,.. ...aldül .... ,. 

larm ~ taratıDdu g.,.... 11111 
mil yeılen lradar takibi tnımal"1D mtltalea Un etmedeD ~· 
pQ Ja)Pnda .A.aman.J& llOCUID *• 1IU .. nw tGllMI ltllll ..... .. 

ncaU -mdl • ..,..._ .... J&l'lt,. 
cekJerllil pıetennektedb'. bctJtster, IADauf olUI lb~ IDtllllılml l'ontnl 
bir dal berinde bulunan .,. 0011 me. ~ ....,..... _,,.ardl ~ 
b1m bir Qa olu AalDar&daD lıluana ,......,., -r-. .......... Pli 
Oser1M IDebQeoelderdlr. 

BanDt.adalrt lta1111D mlldaftlmft Uk!raaa •• .._ ,...... mtm 1 ıı ._. 
bbtDallda• pcelll ..... lıadlr ~ 

rlcata flmdS cl4ldl telallkeye ......,._ tlllılla ....... ,.. mu pek teb'ıloelt _, 
'CIUI'. ltalJl,Dlarm buradan mot&ftt J'Ollan ....... - J&km .,,. .. 
YUtalarml terketmedeD JNrW1aauJa ı...,. .._ ptlamlıft&r ... ,.,.._. 

Merinos fabrikumm 
üçüncü yılı kutlandı 
--. 1 (AA.) - 11...ıao. falırt- 1'0l': 

lrumm 191ilfQIDI tlçOnetl denim yılı- 61tJkbalııarda clf!11iıderde 
bultlD OD 1ı1DJerce Bunalmlll lftinJd. , tr harlıl ~. 0 
:. lmtJan•lfbT, · Töıude val1, parU dbler an~ ld 
alte&&lfl, llallı Pll'Ull M11IMI ...._ Ja lot ~de bot ctmımıllllf~ 
IUPlan Ue lltabı.et trklm. fabrika. ili ......,.da tanwelerllnlıl 
Uh1er .,. bel' amıt RU11 etllabl ba· a11Jete ~. A .... 
Sil' balumaı-• ..... bitin tnrvvetlerl 

Bu mllDUebttle Bura mebusu Sadt 
Kamak indetllll lılr aatukta Ebedi 
ft MiDi (lılamlwln aturlu eıı.rt11t te. 
........ atdaa .,. aodılt ,.pı1ua ba 
aQI •lı•ıııDID wrlmll memtlilldll' 
.......tmlf " Jlml ..,. -etrat4tda 
,. ••• milli blrHINlsh! ......_ 

lluılntb* ,...... - taıafJDda ... 
......_. eeeıter 1U'&&acatau q. ....... 

ıeNlr .. "ldlde btl 
l'MÜ&ll'. lMl Avnlpeda 
•w·m tuOd seae.a 
.... flllllnlm.,, 

Almu c1nlet ..... .. 
-~..,... .. .,.. ....... ; 
adlerlne ellemmlJe& ....., 

~-"°"· FakU .._. 
cemllermta te•n• ._....,. 

oaklan UDDolUJtur, 
laıllla Uerl bartketbllD OdDcl bit. daD pek mllt.ell9;,lt .... ttaı,.. ..... -----------

bolu Qalabat bardeU. moııım 1c1a.. ti TUUD _.... Mdb'e •ıt'll totnl• 
,.,, GalrlDe tu ,..,. ,...ı 

...... u.hlllerde ..... clat ..... 
tabJa mlahMll' Olcl1İii9foJ 
bha~Mr--

...... ·-Orlld 1*reie te.lea ~e bi 

~ .. .,. .. ~-~....-. O)IMıılı•• .. ,, - ..... 
mtmıeltarlığmım nlpneal oı&nl 

4ea lrWlr cfetthaltl •·-.ın.ı...ı• 
-wj,.. ......... ~ 

~mla olanalıUtr. Öftitm 
.... oldukQ& mWUm ......... lildratll •• ,,,. 
tıalulPw. 1qtUa '9dta N•dldo 

4 

llmeaıdlr . 
... Do Diri lluelletlJle ....... 

etratmdUd ltaııu muka~ laıle 
- ....... , ..... t.eolU ....... ook 
... ~ DIÜl'UID •Ne
eekdr. BOttlD memleUtla ,.,U •'-U. 
• taraımdlD ...,........ ~, .. 
..,.. ~ llıltlD ...... u.rt .. 
.. muka.~ ............. _ •CN. 
rnac1a topl&IUla mecbur ~. 
Bu ..,.... ltlmlı lılr IUJ"ltte .......... 
QUf .,. lRmml lOlll llabetUllN ...... 
.- ileten t.eclüatın ""1mlf ~ 
llU lca)'Mtmell lcabeder ltal:rutaım 
llatıe~tandalrt ft&iyeUerl bak.__ 
nnmtdanectt.. 

Oerneden kaçan 
İtalyanlar 

Romangada 
sükun 

ae..aı •-ittir iri: 
111ıwa lld c1nı.t oıu Po1ae. 

,. ... Çek'8»vaQa. llmdld• bu 
yola slrmillenllr. 

OeQera1. diler devletlerlD ele 
PoloQa w ~ llttlk 
lerl )'ola gtdeeHleriDl ve llarpta 
IOD1'a 8alt-t demsi De Karad8Dil: 
.,.... Poloııya, Çek~ 

............ Ramaa,a Y8 thtlmal 
Tu..,.Javyanm lftirülle bUytlt bit 
federuyon vtıcude ıetlrileceilnl 
tabmba etaıelıteclir • 

Amtpm. bir kere Alman tehJUıe .. 
lbadea kurtulduktan IOnl'&ı Sovytt 
Raa,a U. de •ualllk m8ulıler 
lçba aemnaııtytte pyan b1r bal 
Rreti balunabDecMtir. 

......_. ...... " .... ..,.. ..... ..,..._ ... ._. ..... eeıtlii ........ 
Alman 

tayyarele 
Dün tnailtere.r 

hücum ettiler 

VAKITa 
at»one 
olunu• 

............................... 
Ba alcpm sam·er Sinemaıaacı. 

............... " -- ft Jllllld rt 1 HllL 

18AR 11.0RDILJ. 
BING CROSBY OrbMru1 ve tatelıeftP 

.... A'IJmB .... trlM Jaıatdu l'&A!IWA ... 

Küçük Mele 
11s? Ti ........ r ' lı ,_. nn:mtrG BWfllfG 

........ ![ , .... yw:ı s 3 3 ................ Tel:' 



OtAYUTUFJ 
AMERiKADA 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
l._, - 65 -
~ versin ki, bu g&i!nttnoe, tercüman b. 

Ook llevunli bulduğu için eöyliyemedi. ır §eY 
•ııe Öğr lllaıadı. Niçin geldiği· Kalktılar. 
' ertınek iatediğini aordu. Heeap gördüler. ' Ço:~\ Ve bu ne.şe yuvasından iste· 

ded· Yer ötrenmeJı isti- miyerek ayrıldılar. 
~ oturm~ müsaa- Yusuf o gece zenciler arasın. 
l birer bırer anlata. da çok hoş bir vakit geçirdiğini 
~ 19 a<5yliyerek: 
,~ ·ka~ g:~rdi. - Buraya sık sık gelelim a-

once IJUDU BOr- ma.. artistlerin bu.ağına dll.ş. 
atr gU ba memeğe de dikkat edelim, di-

gA'ndi •. na - yeni ~- yordu. 
QI gım zaman - bır 

llbi ~Ibi: "Senin de. l'tirk· 
' bırkaç kanlı bir kocan 

• • • 

"' ~llornda it bulamu. 
~ uı.ti. O zaman ben ev

,_ ... ~, .. ett·bır kocam vardı. Çok 
Ica 1~; ve şarkta yaşı yan 
'idt~ının birkaç kadm bir

' ~!nı ?freııdim. 
, 1• şundı ne demek isti· 

~görünce gazino sahibi. 
-. ...... ~ batmadım. Si7.e sor
',~: Kaf karınız var? 

. ~dörde kadar cevaz 
~er ~erkek, mUslüman di
~l?J. dort kadın alabilir. 
.\f ~ Adetlerimi7.e çok va· 

bir : ada bizim kabilemiz. 
~ ~rkek zengin iee yirmi 
~ n. alabilir. 
'~'1ildU: 

kil e bir tanesi bile yok. 
~ \>vet versin yirmi dört 
~ na. 
~~"~Yorsunuz .. Siz evli de
,,~? 

l'ır. Bizde pehlivanlar; 
1() ıktan ve güreşi bırak
. nra evlenir. 

artist dudaklannı uzat· 

'~ t; k fena bir &det! 

e ?aPlnalıydmı ya? Siain 
ilk Yaptığı gibi on ikisi 

b...::' on ikisi de gecelik 
'h'1' yirmi dört kadm 
~~ım> 
. ~l'si~iz yal Bundan ne 
~~ güreş pmpi~nu 

· ~etiniz. t&ıretinls. 

~~:k: 
tai llaYdıklarmın hepsi o 

~ ı._ Yip gider, dedi. Ben • 
~~Yır kalma.z. 
~.~ ayağa kalkt.J .. 
~"ll oınuzuna eğildi. 
ı:.~kür ederim. Çok cen 
~ı! Harry'i iyi ki yen

~~unıa bir türlü milli. 
~ !Ullıştım. 

(') bırdenbire §8faladı: 
~ ~~? :Su da bir "karasi
.~1 1 Yoksa? .. 
~~ıst gülerek çekildi: 
~~ ?rkta çıkan yevmi 

ili A~n gece muhabiriyim. 
~ ı •ıs.hattan çok mem. 
~ Tabii, konuştukta

~-..~ r edecek değilsiniz! 
~ llıa.klaştı. 

, }"i;~Yretinden Mis Nel. 
~~ne bakarak· 
~ • h~pinizi ~! de-
~ art.isilik yapıyor. 
~ nıı ıamanda da bir ga. 

~iŞ. Gördünüz mU ŞU İ• 

rja birdenbire afalla. 

bt{!~~en güzel bir numara 
~~ a rastlryorum bu çe. 
tı'\..:'CIJiğe. 
~ilan: 
. .:ıunaraya diyecek söz 

n sizin yerinizde ol. 
._,l'~cJeııdisine bir viski ik· 
~ hn. 
~~Ylenirken, sahnede 
~· e başlayan Jmei ar. 
t~( 1tıde11 uçuyordu. 
~ Cofmu§tu. 

'1 biraz oturduktan ve 
. numaralan ııeyrettik-

~ım. dedi. Vakit geç 
erken uyanamayız 

ltt : S rı kalkıp ne ya.pacakıı. 
~~ Öilene kadar hiç bir 
~ur. 
~Yemeğine Miı Nel· 
~ ... Unutuyor mu. 

~: Unutmadım. Aziz 

t,~ı unutur muyum 
bil' buradan da.ha eğ

JllN., l'er bulamuamu:, 
Q"~l'VaJtl 

~ ~Yataktan buraya 
~ beredeyae sabah o. 
~ere belediye 

~ kahıl~':U.-: = 
hu.,, ... 

Gece yarısından üç saat son_ 
ra .. 

Yol üstUnde ayrıldılar. 
Mis Nelson evine. Yusufla 

tercliman da otele gittJ. 
Yusuf o ı~ Mis Neleona 

karşı kalbinde her zamankinden 
daha çok temayül duYtQuştu. 
Genç kızdan güçlükle •yrılm~ 
tı. 

• • • 
Otel kapısına geldikleri za. 

man Yusuf tekrar suratı as
mıştı. Tercüman: 

- Keşke Mis Nelsonu bırak. 
muaydık .. 

Diye mırıldarıdr. Fakat. Yu
suftan cevap alamayınca, bir 
daha Nelsondan bahsetmeğe ce. 
saret etmedi. 

Kata • Kulum dönih;U pek 
hazin olmustu. 

Yusuf, Nelsonu ertesi gün 
öğle yem~nM gl5receği ilmi. 
diyle yatağına girip uyudu. 

*** 
CAK MACINA BİR GÜN 

KALDI ... 

Yusuf, o gün öğle yemeğinde 
Mis Nelsonu boşuna bekliyor· 
du. Tercüman: 

- Belki işi çıkmı§tJr. Gelsey. 
di, §İmdiye kadar görünürdü. 

Diyerek Yuııufu yemek ye
meğe teşvik ediyordu. 

Yusuf: 
- Geçen gün de böyle oldu, 

dedi. Bir hayli bekledim. Sonra 
geldi. Özür diledi. Kıuağız ga. 
zeteye bağlı. Ne 'fa~ :Vaktin 
de ~ıkıp telemiyor. 

Bu ııırada, yeni intişar eden 
bir öğle gazetesinde §Öyle bir 
haber vardı: 

''Yarın ak§am yapılacak (Yıt· 
su/ • Oak) güre§i için iki bü 
yük baMi ~terek açılnu*tır: 
Biletler onar dolar mııkabili>ıde 
&irkin gi§esinde 8atılmakfadır. 
Hangi taraf ka.zanır8o, toplanan 
para, o tarafın biletini alanlar 
or<JRında tak8im edilocektir.,, 

Tercüman, gazetedeki bu ha. 
beri Yusufa tercüme etti: 

- Görüyorsun ya, Yusuf 
pehlivan! Amerikalılar zevkleri 
için neler d~ünüyorlar? 

- Buna zevk demezler .. Ku -
mar derler. Herkes taliini de
neyecek. Kazanırsa. ne ~ti. 

- Zannederim ki. senin ta. 
rö.f daha çok bilet satışı yap. 
mıştır. 

(Devamı var) 

Melihatle Selma, çocukluk \'C 

mektep arkadaşı idUer. E\'lendik
ten uzun müddet sonra bir çayda 
tekrar görilştüler. Kucaklaştılar, 
~ptlştUler ve: 

- Her zaman görtl§ellm.. diye
lim .. diyerek birlbirlel'tne adreale
rnu verdiler. Koealarmı da birlblr· 
lerine tanf3t.Innışlardı. Mellhatin 
kocası Memduh ile Selmanm kocası 
Kadri de hemen ahbap oluvermltı· 
lerdL 

MelAhatle Solma, ikinci görll§tiş
te hep b&yatlanndan ve bir hayli 
de kocalarından bahaetWer. Meli.
hat Memduhu, Selma Kadriyi öv
dU. Yalnız her kadm gibi onlarm 
da içinde birer kurt \'&rdı. ŞUphele· 
niyorlardt. 

MelAhat: 
- Aınerikada yeni bir A.let icat 

edilmiş diyorlar. tnııa.nm ne dil6iln· 
dfliü. kJm1 .evdiği bu lletle he
men meydana çıkıyormuş. 

- Kim bilir buraya kaç sene 
t0ııra gelir. O va.kit biz ihtiyarla
mış olaeağrz. 

İki arkadaşm konU3IM1arı çok 
enteresan §ekilde neUcelencU. 
Kocalarmı tecrllbe edeceklerdi. Me
llhat bir çay verecekti. Daııata 
Mellhat Kadriyi, Selma da Mem· 
duhu r&ndevuya davet edecekti. 

!ki artadq dofruluktan aynı · 
mıncaJdarma ,..ın etmitlerdl -...... ~ 

Spor 
- - .. &ps ı:zrr .. ._ 

Kız mektepleri 
voleybol maçları 
Kız mektepleri voleybol ~ünba· 

kalanna dün Eminönü Hallcevt aalo. 
nunda devam edilml§Ur. 

Günün ilk maçı Boğuirl ile şı,11 

rer&kki liaeelnde ldi. 
Hakem ŞamJ.nın ıdaretlnde tak•mldı 

abaya şöyle çıktılar: 
Bopziçl: NUüfer (K), Emel Su .. 

maıı:, Haııdan, 1..Amla, Handan • 

Şltll Terakki: Selıua, Türkb, it· 
mel, Sıdıka, Refhaa, NedA. 

Emelin ııerv.ta atJ§Uo maça bS§lı.. 

yan Boğuiçllller birinci aeti 15-S ne 
ikinci ııeu de ıın lle kazanml.§lardır. 

lkincl maç CUDlhurJyet lle KandllU 
Uaelerl arasında idi. 
Takımlar bu maça 8.§&ğıdakl kıtdro. 

ıarla ftt.irak ettiler: 

Comhurlyet: Nlbal (K), l!lemahat, 
K&n!ye, Belkhl, Haclar, Hayrlliınlaa. 

Kandilli: Saime (K.). SWıeylA, \.it. 
dan, Halide, Sel~ MetR'rret. 

tık sete, KandJUi Haıtden:.n !!ervif 
atışlle bafladı. KaııdUli takımınm er 
ka arkaya aldığı ayılar do11.uzu bul. 
du. Şlmdl Cumhurl~tten K!nlye ser
liat.e. CumhuriyetlUer Kandllllye ye· 
Uflyorlar. Kandillide hareket vok . 
Nihayet CUmhurlyet Uk &eti 18.lf Ue 
kazandı. 

tklnci eette, Cumburiyetıllerln net.ı 

ceyl blran evvel almak lçln ııA"r~uıı. 
Jıırmı görtıyoruz. Hemen hemen eett 
bUyUk bir sayı farklle alacaklar. 
vaziyet 13·:5 Kandilli lehine •-.C. 

• IS - VAKiT t ŞUBAT 1N 

Bir bar sahibi! 1Atiltteıı • 
Yanında çall§brdıiı • 

bir kızı yaraladı 

8 
. . 

1
• 

tmT::l~~ '!:et::t.:k;; 1 r şey g 1 z 1 ka amaz 
anılan Eva.ngelida admda bir kız. ı 
c;aJ·şmakta olduğu bardan llynla • 1 Ga7.etelerde okumuşsunuz
rak bir başka bara geçmek lete)'in· dur. Sekiz sene gizli kalan bir 
ee lı&r sahibi kızmış ve kendlsJı•' cinayet bir kadının itirafı ile 
Uc; yertnden ağır surette yarala meydana çıkmış. Havad.si bü· 
mıştrr. yt1k bir merak ve alaka ile o. 

Vak!ldan sonra korkan bar sah.1 !<udum. Merak edilmiyccek şey 
bf, kızı bil' yere tapatıtrak tedavı de dec71l. Gizli kalmak bak nıın 
ye bacılamrş, :::.~c::ı.!: kI=l,11 annr>~ı ·an bu"' ha· d·ısc b" • • f • 
K l i dil ildd i 111 • ve ~rzı\ en. a-

a yop n m "umtm'hıafe b~ ırat daha b" · k ta ·nı~ k t 
vurarak hlcliseyi haber vermJtUr . ır ço n ıyme 

Sunun üzerine carih yakalanm~ş ve ehemmıyeti ola.n tarihi bir 
ve hakkında takibata gfriı,-J k vakayı hatırladım. 
kız aneslne teellm olunm tı ere 1237 hicri yılında, Tepedelen 

' uş ur. li Ali Pa§& idam edilmiş. Os· 

Saklı ıene ınıllll 
ctaaıetı 

thbar etmiyenleır 
tevkif edildi 

Selda sene evvel, Kasrmpaşada 
ba.kka.l Zeki ta.ra.fmdan işlenen ve 
evvelki glln ağabeysinin karısı ta
rafmdan ihbar olunan cinayet bA· 
disesi etrafmda yapılan tahkikat 
ikmal edilmiş ve şimdi ölmfuı bulu 
nan katil Zekinin ağabeysi İhsan 
ile enl§tesi Tayyar, kendiafnl met
resi Nadideyi öldilrmesi için teevik 
etmek ve ihbar etmemek suçundan 
dUn adliyeye verilerek birinci sor
gu baldmliğtnce tevkif olunmtıfla.r. 
d,., 

Tramvay bileti ~ri 
üzerindeki tetkikler 

tamamlandı 

manlı devleti bir çok karışık. 
lıkla.ra uğramıştı. Biltün bunla. 
ra da meşhur Hilet Efendi se· 
hep oluyordu. 

Hllet Efendi, divanı bilme. 
yu.ndıı tercümanlık yapmakta 
olan lstavraki Beyi biıyül: oğ. 
lu ile beraber vazifesinden az -
!ederek Boluya nefyetmi§ti. 

lstavraki Bey. bir kaç av Bo. 
luda kaldı. Bir akşam oğlu ile 
ılıcadan gelirlerken ~açlık bir 
yol ilzerinde bir kac atlı birden 
üzerlerine hücum ettiler. Adam. 
lar evveli lstavraki Beyi yaka· 
lamış, bıçaklayarak öldürmüş. 
!erdi. Oğlu. atını mahmuzlaya
rak kaçmq ve kurtulmuştu. 
Oğlu şehre gelince. babıuımın 

başına g-eleni anlatmış, fakat 
katiller bir türlü bulunamamış. 
tı. 

Halbuki cinayetin bir de iç 
yüzü vardı. 

yedim. Ramazan gününde ba. 
na mahsus iftariye ve sahur 
yemeği cıkardı. Ben suikast e
demem. Ve başkası edecek o. 
lursa. insanlık namma müda
faa ve muhafaza ederim. 

Bölükba"'t, bu emrin bir hü. 
kum 0 t emri olmayıp, Halet E
fendi tarafından tercümanın 
ortadan kaldırılması istendiğini 
biliyor, onun için mani oluyor. 
du. 

BölUkbaşı. bu haberden eon
ra, tercümana gitmiş: 

- Ben senin için fena rüya 
gördUm. Başına. bir tehlikenin 
gelmesinden korkuyrum. Oğlun 
ile beraber burada durma.. Size 
iki at hazırlayayım .. Kaçın, de. 
di. 
· İı!tavraki Bey: 

- Hayır, dedi. Ben hiç bir 
fenalık yapmadım ki, beni idam 
etsinler ... 
Bölükb~ı. bu sefer oğluna 

giderek ona da aynı şeyleri söy 
lcdi ve o da kaçmak istemedi. 

Diğer taraftan., Bolu mütesel
limi, Halet Efendinin emrini 
yerine getirmek mecburiyetin. 
de oldu~ için bu işi anca.lt 
bölükbaşıyı değiştirdikter .. sonra 
yapaca~ım aruamış ve öyle 
yanmıştı. 

CumburiyeUn taymant lstem•ıoıl, Tramvaylarda tatbik edilmesine 
maçın aeyrlni deıtlfUrmeıııne sebeb 0 ' karar verilen tek mmtakah ve ak· 
du. Kandilli yetişti geçti btı. 1 tarmalı bilet işleri etrafmda umum 
Vaziyet u.ıa Kandilli ıetııne. Curubu mijdUrlllkle temas etmek üzere şeb 
rlyetlller gene caala.ndılar ve son tılr rimtae gelen Nafia VPklleti milste
gayretıe bu seti de 11.1:5 ile K&Zttndı l&r1 HllsnU K:ırtt>l bu husustaki 
tar. tetkfltlerlııi ikmal etmicıtir. Tek 

Halet Efendi. Bolu mütesı+ 
limine vazdığı bir mektupta 
tsta\Taki Bey ile oğlıınıın ıdam 
edilme.sini bi!dirmi~ti. Hilet E. 
fendi bu cinayet için bir hattı 
hümayun alamnmıştı. Fnkat 

Bu cinayet. uzun müddet giz
li kaldı. Yalnız tstavraki Be. 
yin sonradan L~ofct Bey diye 
tarihte şöhret bulan oğlu, işin 
bir içyUzU olduğunu biliyor, fa· 
kat: 

Kandilli takımı, tek elle ve Uç paı. mıntakab biletlerde birinci mevki 
yapmadruı oynamakta ısrar etmeslr.,, 7, ikind mevki 15 kuruş olacaktır. 
den dolayı mağlQp oımu§tur. Aktarmalı biletlerde birinci mevkJ 

Cumhuriyet, rakibine ıı~an 1aba 
iyi oynama.ııma rağmen eeae bqrııda 
daha iyi idi. Semahat, gtt!ıel pMLvt. 

ıe bUhıı.aaa temayü& etnalfUr StdlU', 
11lnlrlertne h~klııt oluna taknnmııı d!ı 

ha mUfid ole."1<tır. Maçlarm bqmc1ı 
gtıael oyımll9 &'ÖZf' çarpan Nihal bu 
maçta btç te iyi değildi. 

tiinema n Tiyatrolar 
ıııııııııı Selair Tiyatroeu 

1 lllııdll = = 7 
Ernilia Galotti 

H4!t ıün glv.dP çlK'.nk tf'mslllm 
l<,1n bUet verilir 

---~-O>----

Beyoğlu Halk Sineması 
'\latlrır 11 dP. ('ırt'('.(' M de: 

1 - Tat P~11111 
ı - Kwl DerlUlf'r. 

Keşan Hakimi 
çağırılıyor 

tstanhul miiddeiwnumiUğlnden : 
lstanbulda bulunduğu anla§ılan 

Keşan ceza blkimi Osman Bahri 
Uzunh&l!lan oğlunun memurlyetir.ıl. 
ze müracaat! • 

10, ikind mevki 7 kunıttur. Pro
je tasdik edilmek üzere Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Köy okullan yanında 
nümune bahçeler 

ıtöylllye zlru,t numuneleri glSs· 
t..rme-k Uzere köy okullan yanıp· 
da ve ye.l'ıut da köyün okula y.-m 
bir yerinde ntımune ba.bc;eler ye
t,iftirileeektir. Burada aubUıllf si· 
nat tecrtıM!ert ~k. fidan. 
sehae. Ciçek ve saire gibi şeyler 
feııal usullerle yeUştirllerE>k köy. 
JOye ~terlleeelı, fıWa yetişen ne· 
hatlar Jr~djlertne dalrtJJacakttr. 

---...ııo,... ........ -
Mekteplerdeki fakir 
çocuklann himayesi 
İlk okullardaki yoks· · !:"tık-

lan himaye etmek maksadiyle 
teşekkül eden himaye heyetleri 
birliği yardım gören çcx·ukların 
sayısını arttırmak üze~ btrlik 
tetkikatta bulunmaktadır. 

tik planda birliğin gelir kay. 
naklarmın çoğaltılması dilşUniil 
mektedir. 

Para teberruu alınd:ğı t:ibi. 
tilccarların yapaC'ar{t et. peynir. 
pirinç gibi vivece.k tel-..eıTıılan 
da kaıbul edilecektir. 

Yeni ka:rnaklarla 6 bin ço
cuk daha iaşe edilebilf>Cektir. 

ı;:izlice yaotıracaktı. 
Mütesellim, lstavrakinin mu

hafızı bölükbasıyı çağırarnk 
vaziyeti anlatmış ve: 

- Bu işi sen yap, tercUma.nı 
'dam et. demişti. 

Böllikhaı;ı şu cevabı verdi: 

- Babamı, eşkivalar öldür. 
dü, diyerek tahkikatı kanştın
yordu. 
Bölükbaşına da her sene he. 

diy"'' r höncleriyor. onun hatı
rını soruyoıdu. 

Uzun müddet ~i1Ji kalan ci. 
nayet, bir gün, bütün teferrua
tı ile tarihe geçecek kadar ay. 

- Ben o adamın ekmefini dınlrındı. N. A. 

Oniversite RektörD 
Dün Hukuk son sınıf talebelerine çay verdi 

Üniversite rektörü Bay C-e. Talepeler de dileklerini birer bi
mil Billelin talebelere tertip rer rektöre söylen'fişlerdir. 
etnılş olduğu çaylamt ~ca.u Bunlann araaıııda en fa:Ja 
QÜD pat 1 T de ijnivereite Hu· hukuk tale~sinin ihtiyacı ol. 
kulr faldllteei son 11uuf talebe. dufu kadar biılün üniversite 
lerine verilmlotir. Webesinin en mühim iht;vacla-

ToplantJda ı:;o ye yakın hu· rından biri olan spor meselesi. 
kukçu hazır bulunmQftur. tık nin bir an evvel halledilmesini 
6nce Untversite rektörü Cemil ve c::killtın yapılmasını iste-
Bilsel qayda bulunan gen~lere mişlerdir. 
teşekkür etmiş ve demiştir ki: A vrıca hukuk mezunlan ve 

"- Sc\'gili meslektaşlarım talebelerin arasmda samimi bir 
arasında bulunmaktan büyük ba~lrlık tnisi hususımda ve. 
bir sevine duvurorum. rimli teşebbüslerde bulunulma-

Hukuk fakiiltesi dört senelik smı istemielerdir. Çaylara de. 
rejimine ba"'adt~rndar11)Pri ikin • vam edilecektir. 
r.i dört yıllık mezunlarını ver- ' 
mcktl'dir. Fs kii!tc-ıin dört yıla 
çıkarılmasmdaki favdalarını ve r 
hu kararın i~abetiro<> her zaman ı I 
vaotığımtz tetkiklerle bir kere ı 
daha şahit oluvoruz. Hııkıık. 
1lize h<'r şevdr doı!ruluıfo gös. 
ter n 1lir ilimdir ... 

Rektör bu11dtı!'I şcnra oıeslete 
ait kom·r-ımn l:ırdıı buhınmu"'tur. 

, 
VAK I T 
.;aıctede c:ıKan oUtUD yazı ft 
"ı>&lmıer1n nukuku malıfmclar 

<\KO~E l",\IUFESI 

\lemıekeı Memlellet 
ıctrıde cııtmdl 

-'>l•k 11:. iM &r. 

Tehlikeli bir oglln , 
ıt a~ ııı. ıecıo 42~ • 
K ıt\lık ıU 8%0 • 
ı rıııı.. IW(.I tffoo • 
rarlleden Baıko n Bırııtı lCbı 

ayda otuı Kurut cıll11tiJUr. t»o9&11 
oırllğlne gtrmıyt•D yerlere ayda 
vetmıo rıeşer kuruş zammediltr ve bu ders, kocalarmm bir daha 

çapkmlık yapmalarma imkin bt
rakmıyacak §Ckilde neticelenecek
ti. 

:/o* :/o 

O gece Meli.bat, kocaaına: 
- Memduh dedi. Sana bir sır 

vereceğim ama Allah aşkma be
nJm haşan için kimseye söyleme .. 

- Ne münasebet, sır söylenir 
mi hiç ... 

Ve Meli.hat, arkadaşına ihanet 
edere.k verdikleri karan koca.ama 
söyledi ve: 

- Aman, dedi sakın bir çocuk· 
luk yapayım, deme... Felüet o
lur. 

Garip değil mi, Selma da arka
daşına ihanet etmiş, dayananuya
rak kocasına verdikleri karan an
la tmq; 

- MelA.bat sana teklifte bulu· 
nacak. razı olursan 
Rezil oluruz, dedi. 

Kadri: 

mahvoluruz • 

- Peki yavrum, dedi ama ae· 
den buna IU%unı gi\rdUnllz. 

- Oldu işte .. 
• • • 

Çay gecesinin sabahında Meli. 
hatle Selma çok saktııdiler. Karşı 
tansıya geldikleri vakit Hdstııln de 
yüztı gUIUyordu. Yaln-z söze bq
IRmakta tereddUt ettikleri belll ldJ. 
En nihayet MeWıat. demden dU• 
ıer gibi: 

- Razı oldu. cle<li, yarın Büyük· 
dereye gideceğiz.. Selma beynin· 
den \'Urulmuşa döndü: 

- Alçak, diye haykırdı. Ben 
zaten ondan şüpheleniyorum, Ah 
bir yakalıyabiliıem. 

- Kolay.. Zaten bunu yapmak 
için sözleşmedik mi? Yarm kocanı 
taklp et., bana gelecek .. 

Selma bir an düşündü. Meli.ha -
Un göıderinin içine baktı ve: 

- Na.sıl takip edebilirim, dedi. 
Memduh da bana yarın randevu 
verdi? 

- Ne? .. Randevu mu verdi. Vay 
hain vay .• 

- Neden hayret ediyorsun .. 
Hem bana ne komplimanlar yaf)tı. 
Ah hanımefendi, sizi ilk gördüğüm 
andan itibaren diye söze başladı. 
Tabit lrula.klarım bir şey duymu -
yordu. Kendimi güçlükle zaptedi • 
yordum, 

Melibat hiddetli: 
- Her halde o kadar, değil, de· 

dl. Ben senin yerinde olu.ydrm bir 
tokat vuror, haddini bfldlrirdJm. 

- Fak&t öyle sözleşmem1'tik .. 
MelAbat kendine geldi. 
- Doğn.ı .. dedJ .. Şimdi ne ya· 

pacağ·z? 

- Valahl bilmem.. lt güçleşti. 
Birimiz randevuyu başka gUne bı. 
rıılı:almı .• 

- O va.kit ftlpheleııir. 
İkfat de b.WJ hJBlı llOlUJU'Ü do-

la§ıyor ve k~ndi kendilerine söy
lcnlyor'ardT. 

- B"n onun haddini bildirece· 
ğim. Hain namussuz. YüzUne, gö· 
züne ... 

Melahatle Salmanın kocalarına 

• • • 
ilk söyledikleri söz: 

1- Alçak. namussuz oldu. 
Devam ettiler: 
- Ha.in.. utanmaz. RP-til.. Ela. 

lemin kaltnğma göz koyar. rande
vulara çağtnnm ha .. 

- Hangi kaltak, neden hahse
diyôrsun kanctğım Allah aı;:k11a .• 

- Sus.. hala üste çıkmak isti· 
yorsun öyle mi? .. Ben hepsini bi· 
liyorum .. 

Fakat ne Memduhun, ne de Kad
rinin bir şeyden haberi yoktu. Me
lihıüle Selma, kendi kendilC'rine 
gelin güvey olmuşlardı. Kocalan. 
nın sözlerine inamadtlar. Tehlikeli 
bir oyundan kendilerini güç kurtar· 
dıklamu anlıyorlardı ve bir daha 
iki çocukluk ve mektep arkada.~ı 
ölünceye kadar lı:onuşmadtlar. So· 
kakta biribirlerine rastladıkları 
vakit başlar.nı çevirdiler. Yalnız 
bu tehtikelj oyun, her iki ailenin 
de tıaadetfnl kuvvetlendirdi. Mela. 
halle Selma, kocalarma daha çok 
ballandılar ve sevdiler. 

Alime*~ 

Abone kaydını tıllı11ren m"ktuı; 
ve telgraJ Ucretlnı abone paruı 
oın posta veya nanka ue yollama 
ııı-rettnı ı1are l\endı llzerlDe alır 
rUrklyt•ıılıı ht'f P<IKta mt'rk~ 

VAhJ l"'ıa a1Jou1: Ja&&W. 
o\rtrı·fl değ.~llmıe Ucreu 2lı Kıt 

il~\ N l c 'HETLEIU 
l'tc.ucı ıu.nı:ırının aıuıum • • 

tırı 11111.u.:ırı ıtlhıtreo llAn uytaıa 
rında 40. 11. saytal1trdll ~ •urue 
dörcllınctı tı vfaııa l; lluDCI ft 
llı,:llııı tlı.lf' /. oırıııcıde t; lıaflı• 
van• .<t"ıımecf' ~ liradır. 

HuyııK. \;"H cıevamb llllfea 
renkli ıtAr. \'l.'rerııere ayrı ayn tD 
cıırmeıer yapılır Keıml ll&nJarm 
santım ~Atın ,,o kuruştur 

rtı'ltrı tuııhl\t'ttf' oımıyu 
K lıçllk ilanlar 

Hıı <1ı·lıt dtl, ıkı detaaı OU. Gc: 
detaaı 6L tiört aetaaı 76 we • 
1t?faııı 150 Kuruştur 

( \ 

o, I< emal Ozaan 

lc'rar yolları hastaldc 
İarı mütehassısı 

dto)o*l•ı btlklal t Bddfoıli Ne. 11Po 

t\ıınt• t>e 11,, ıı..1u OIUulV1M 
ı: 412Mll 

• 

.. ......... , ...... 



BAllTIYA~LAR 
•• • 

ULKESINE 
GÖTÜl2Ül2 ! 

Bet inci Tertip 
BiRiNCi ÇEKiLiŞ 

7 Şubat 1941 
lkrami)f' lknmi)e tkraml7e 
A*di Mlldıln Tlltan 

Ura 

4 10.000 
4 5.000 
6 2.000 

30 1.000 
60 500 
90 200 

300 100 
300 50 

3.000 10 
60.000 2 

430 Tuelli 
mOJcUatı 

40.000 
20.000 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

120.000 
12.132 

64.224 

Yarım bilet 
1 Lira 

357.132 

Tam bilet 
2 Lira ~ 

.• 

., 

lstub11I Levazım lmirliiill•n vıril11 harici askeri kıtaab ilanları KAYIPLAR ) 

Afalldt. JU11ı men.dm kapalı zarfla eUlltmeıerl b1zalarmd& Judı gün, IUt n müaUeıdeJd qkert ~ 
.... ~ Japılaeaktır. Tallplertn kanmıt vuikal&riyle tekllfler1n1 ih&Je A&tinda bir •at eweı atı 
....,. ~ vermeleri. ŞaıtDameJert lrom!8yoalaımda sOrWtır. 

EminönU 11&1 KOdflrltıpnden al. 
makta oldu&um ukerl yardan tahlli. 

aatma alt 116 numaralı cUzdunmı 

sayl etum. Yeııı.bli alacatnndan ea

ldainln htlkmQ yoktur. - Kamlıapı 
Dili lllktul Tatan Taalm&I ............... " ..... 

Ura Ura -eti 715.000 Kilo 1ll.7llO 1182 --- '8.321 • 21MC 1aı 

9lllr ett 400.000 • 142.000 8lllO 

~Jarmuı 600 Toa 20.000 llOO -«l 715000 Kilo U.7llO H06 .... 120.000 ., 10.920 819 

• • • 
ıc.tlr bedlli a.- Ura olan mlltealıhlt 11&111 n beaabma beD&iD tank· 

J8l'1 mt* ebiltme19 lıtoamuftur. ııw.t 4S • :l • Ml per,enbe &11DU aaat 
1t .. ADkarada IUl.V. atm alma komi8JoaUDda yapılacaktır nk temi. 
.ta 11.08' Ura 72 lınınaftur. Şartnamelli lGllO kurup. komiayondan alınrT 
~belli vakitte komilyona gelmeler!. (1871> t767) 

• • • 
YGler tandlD llll 11la ton arpa ılmetaktır. Puarlılda •kllltmeaj 

• 2 • Nl eumatal pQ aut 9 da Çıei'bü6Jde ukerl atm aıma ko 
&:•19amıada ~- Tallplerin belli TU!tte komiayon& plmelerl 

(1811) (777) 

... . . 
lleber QUUDe tabmbl edilen fiyatı 080 k\ll'Uf oıan B. Upı ıao.ooo çift 
~ paarblda eıuutmı:re konmuttur. lllal ... 7 • 2 • Nl cuma ~o 

10.ae da Ankan4& il.il. v. atın alma llomlaJonunda yapıJac:ak1Jr 
temtptı 11 .820 Uradlr ICYl&f ve fUlD&mMI 3'770 kurup komlaycm. 
~ Tdplerbı kaDmd YWlkalaa1Jte belll \'&ldtte k~ set· 

1879) <7711) 

* * * 
JPloltına 35 .k1P'Uf tabm1n edilen 130 ton ıi11Jr etl 11 • '2 • Nl 

r.:oMiılıüe ,nna .ut 10 da Çauakkalede uker1 •tm alma komlayoDunda 
t.'ıllıılUlllda •tm almacaktll'. Tutrı 41 DOO Ura, Uk teminatı 1112 Ura IO im. 
lf.Mıılljlr. fartJ*mMI komlQonda görWUr. Taltplerbl beW vakitte ~ 

1871) (71t 

• • • 
tc11t UD alm•caktır TabJDID lıedelt 115.000 IJra. tembl&tı UIO lira· 

~~ tıoadan Od talibe de Ul&le eclllebWr. bWeal puar1dda 17 • 2. Nl 
._..... tllDtl .. r 11 de Kay8erlde ukerl atin alma komta,uDUDda ,.. 

••ctır· Tallpı rın belli vakitte komia)'opa seımeıert. (18TT) <m> 

••• 
..,.. ldıo.uDa tabm1D edilen ft,.tı • kUl'Qf 21 untlm olan a.ooo ton 
ıu d"h .um almacakt.n'. TllUr tODdaD ...aı olmamak o.... ..,n 

•• , .... da Ulale edllelımr. DöldbD baJIDdl Aüua ,,. clTar a.tuJoa
..... Mim Bil llDID bt'l temmatı ~ iN, 100 tcıa idD 811 Ura. •tw-,. ....-·=• - "--~ ..... 'l'aUpllrlD laer da 

['.49'1s.LY • .....,. .... aıma kolldılyaDUm...,...... t1'11> <m> 

115/2/Nl 11 QalulD Nlp-.....4a ·~ eokatı. 
No. U e trfan. 7 .. 

1 .. 

12 .. 

10 .. 
10 H 

,. lJ5 .. ıs 

.. ıo 

" 1') 
16) 

.bmlt. 
ICd1me eanayt kıı. 

ıuı 

Enıunun. 

Gulantep. 
<1785 - 3911 

. 

*•* 
lraıı konaoloelutund&n aldltım pa. 

ııaportumu zayi ettim. Yenlabıi alaca. 

tımdan uld.ıdntn htıkmU yoktur -
eu. l'erlnldL ( 348U) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnları 

JIUb&llUIHID bedeU aoo (Altı bin bet yUZ) üra olan 10 ton c:loD1&t1 
20 • 2 • 1Nl perfellbe gQDQ aat ıuo da kapalı art uauıu Ue A.nkarada 
İdare Muamda atm aJmacalıtır. 

Bu ... llrm* ~ '87,llO '(l>Grt yt1z •itlen )'edl Ura elli ku. 
l'Uf) liralık aunallbt temlDat D• k&DUIUID tayin etutt Y91!kalln n tek • 
llfterbd aJDI can aat ıuo • kadar koml8yon re1.1111tne vermeleri ll· 
amdır. 

fartnameler parum olarak A.nkarada Kabeme Delıulllde11, Hay. 
darpafada teaeDtım ve MYll fefllltndeD datıtııac&ktır. (7157) 

ı tanbul Beled lyes 

ilk 

ııanıarı 

~ lnldaı1ar ldarem!n tllltı iatlcanDda 
lmhaar blDamD tamlrL 

811 J10 Bqkolı Kabmut Şevketpap Alllıüadlr yola berin. 
deld abfap ~On tamir!. 

Kqlt bedılllm ile ilk taıblat mlktarlan JUku'da yudl lfJe1' ayrı aın 
~ eUUtme,. !ırcmn]muıtur. Ketlf n ,utaamelerl sabit .,. muamelit mL 
dlıtqt1 Ulemtade ptrllJelıWr. 111ale ıt - Z • N1 çarpaba gt1Dll aat H 
de daimi mcbleDde ,......ktlr. Tal!plerla Pk t.9mlDat makbas ..,. ~ 

taplıan. u.ı. \UUdDdlD a caa .neı Vm,.& Mata Jllld8dQDDe a1nceaı. 
la alılcaldan feBlll .._.ı ft MO Jllma alt "1"1mnt Odılll W11Jr11u171e ftla.. 
Je &1lDD ...,,_ ..atte W ._ı wzde WıemllırL ~711) 

r 

T. iş Bankası 
941küçük 
Taaarruf Heıabları 

iKRAMiYE PLANI 

.. 1000 
2 .. 7llO 
.. • 600 
8 • 250 

31J .. 100 
80 50 

20 

Gayrimenkul satış ila 
ıstanbul Emniyet Sandığı MUdUrtuğaı 
Bayan Amwwl 19'09 beaap No, ıı4'1e ~ akS.at 

~a .karfl lılrinc1 dlNcede ~~ l'&clıM'ade borcunu ve 
mıa~ tlMp"tl1i8rM' • 1ü kanunun 46 ncı m~_.. 
'lO lllel waddealıle ıöre aatdmap lcaWıdea BUJük.Ç&rflda ÇUi' 
Dbı Sab•fJar 80k8'JDda ldltok UIO, p&rta 7, ada 2711. panel 4 
:reııJ f11 kapı No. lu 1& metn murabbaı ~ bir dQkktnm 
çuk ay mllddetle açık arttırmııa komDUftur .8a.tq tapu .ıc:B 
yapdmaktadır. Arttırma,. girmek iatt,yen (137) Ura pey~ 
KllU lı&D.kalanmJsda birtDiD tem1nat mektubu da kabul ~ 
bUttın vergilerle belediye realllUerl ve vaıuı ı ı ve tavla ;ded 
Uye ruaumu borçluya attttr. Arttırma p.rtuwea.ı 31.1.941 
bareD tetkik etmek lııte:renlere Sandık Hukuk Jtlerl eervtalDde 
durulacaktır. Tapu sicil kaydı vuair lUzumlu maıamatta .ar1tnıUll"' 
kip doeyumda vardır. A.rttlrmaJa strmll olanlar, bunları te 
ııatılJp çıka.nlan pyrl menkul hekkmda ber ,.y1 ötnmm1t ad 
olunur. B1rlncl arttırma 81.3.Nl tarihine milaadit pazart 
!unda kAln Sandlğmuzda aaat 10 dan 12 ye kadar yapdacaktlt• 
ihale yapılabllmeııl için tekllt edilecek bedelin tercUıan aıuuza-. 
rayrl menkul mtlkellefiyeUyte Sandık aıacaamı tamamen 
ıarttır. Akat takdirde llOD arttmmm ta&llhQdQ baki kam&k 
tarihine mtısadif alı gilnO &.JDI mabalde ve aym -.tte art 
caktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranm a.toacte 
tır. Haklan tapu ıılclllerlyle sabit oımı,.n al&kadarlar ve trUfal' 
blplerbım bu haklarım ve husualyle fala ve muarife dair l 
tariblncie1! itibaren yirmi Clbı lçtade eYr&lu maabltelertyle 
mlze bUdlrmelerl llzımdrr. Bu ınaretle .bakl&rmı bildlrmemlf o 
ıan tapu ıılcUleriyle sabit ol.mıyanlar atq bedelinin paylaf 
kalırlar. Daha fazla malOmat almak i.ltiyenlerln 837/109 
alyle Sandığımız hukuk işleri aervllline mllracaat etmeleri 
ıunur. ..... 

DiKKAT 

Emniyet SandJlr Sandıktan alman &'•)'l'I menkuUl ipotek 
iltl)'alere mııhemm\nltrlmlsiD lıloJmqf OlduP ~tbl 9' '° 
etmemek ilsen ihale bedeltDtD JW1111l• kldar bort nrmek 
bk sa-termektedlr ( 192) 

üniversite RektörlOğQ 
Ces& Bakuku, Medeni llulmk. Devletler Umumi Hu]CelPL 

Huaısal Hukuku, Umumi l'elllefe ve M•ntııc, TUrk Dlılltlptı 
l'UoloJWl, Umumi lktıat " lldlat 'l'9orlll. llallJe ve 
lktıat w bttm.dl DoktrlDler '1'arlbl, Anatomi, Ba,.U ve ~ 
cıeıttuklert qdctır. NUdltlerbl G N1-D ou:mart.em dDll 
bani ve 11 N118Dda ... lmtSbaD ~ Dogeatllll 
bWmıtbtce teslerin G NlaDda 'ftll'llmlf olmaa llsımdır. 
raporu. ı fototraf, allfull teaUre.a v. Dml ~ sn.aı,. 
<flller Tedrla ı,ıeıt lcalemlDda lltmıeoütir). 27 Kart ı"1. 
RektıılSrlOle mtll'acaatlan. <Tae) 

Y oqtMI Memle.hl baatalıaneii 
jinılen: 

ı - AmeU,.OıaMde CI"'""' ve ~ bir 11111c.1111ı., 

tallw W>oratuvarmd& -·calr lılr l&bolUUa e!m-Jrtır. ~ 
bu aervlıtJmle çallflll• oımw prttır. 'Ocntlerl 9lllf9r llddlı 

t - Butahanembde '° llJ'a OcretU 9IQI ....,. apar: 
nca. 1ı1r DdDat ._ .,. 1ı1r • wı.111qp ftldlr: ~ 
hal~ ........... llltlıda ile ..anıa.u.n l1U 

s.blbi: dlM 111 

oaam •1'• iti ... , 


