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Maliye Vekilinin 
dünya harbi için-

1 

de tasarrufa dair 

Kü.sbeve 
Elkonuvor 

/ıtanbul Valiliğinin Tebliği. 

1 - Fabrika, imalathane ve tüccar elinde balanG11 
her nevi küıbeye el konulmaır takarrür etm~tir. 

Sahibi ''C umum N~rlynt l\IUdUrli 
hakkı tarık uı 

Ba&Jdığı yer nutku 
2 - 29 sayılı koordincuyon kcaarının altıncı madde

'>ine iıtinaclen elinde küıbeıi bulunan fabrika, imaltitha. 
ne ve tüccarlar 12.12.941 tarihinden itibaren 15.12.941 
akfa.mına kadar mahalli kaymakamlıklarına müracaatla 
ellerinde mevcut kiisbe miktarını göıterir beyann«me ile 
hilclireceklerclir. 

V AKI'I l\lA TBAASI 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

41~ 
BIRINCıKANUN ı 9 4 J 

CUMA 
Sene: 3 

Amerikan 
teblJi.Ji 

Türkive bu durumda nasıl 
çalışıyor; nasu çalışmaııau 

Bu'!Ünkü Paıolamız: 

iSTiHSAL/ 
ARTTIRMAK 

Bır Amerikan 
.gemısi daha 

haltı 
Se\'·~ork, 12 (A .. \.) - Birinci 8C.}'<'

n Uni yapmakta otan "Oregon,, gemi. 
,;i .Nantucket açıklannda meçhftl bir 

!_'m J,ıucıı \ • ..y o.]{'ı. 1.1llJWllollıa , barp gemisi taratmdan mnhmuzlnn • 
ka~ı taamıı11 getti 1 nuş \'C batınımı§tır. Boğulonlar çok. 

1iJ9"" Yazısı Z tncl •yfada 1 tur. 

Yarınki "Galatasaray
i ngiıiz,, ı-naçında.n önce 

Jaoon 
teblilli 
12 ingiliz . . 

gem ısı 
batırlldı 

---o-

2J9 A neri~fan 
ayyaresr 

tahr p ea~ dı J8)0n!arın bir kcÇ Ankara 2 (TeleJonla) 12 inci tasarruf ve iktisat ·,·ngı·ıı·z . Futoolcular.ı Reı'sı' 
haftası bugün baslanu~·.ır. Bu münasebetle Ankarada hal • k d Tokyo, l~ (A.A,) - İmparatorluk güne 3 ar kevi salonunda bir merasim yapılmıs ve basvekil Refik umumı ıranırglhı bugan saat 15,25 de 

Saydaf adına Maliye vekili Fuat Ağralı bir nutuk söyli. B J s L •' 1 De§?'ettiği bir tebliğde Japon hava kuv 

K 1 k ,Yerek naftayı aCffilShr, o r 1 n 1 n Yetler1ııin Pcnang adasmı §1ddıetlc 
arş aşa ca - 'Merasime saat 16,30 da halke'i kO" 1 nasıl çalıştığını L,aret etmL~ ve şöy. 1 • 1 bombardıman ettiğini ve limanda bu .. 

t~'Pl~İ·rrı.,. ~·~ ros~~~n ~~:.~.i:u!ı~!k~1~::r111l~ b:ı:>. 1~ deml§tir. ~ .. r;.:; ... :-:-:-~-~:;;.;;P' =~~ız_::u:ı:nı~: 
QI 1 O "4 ~ Fuat. Ağrnlı nutkunu ooyleml§tlr. Un bll.flıca ehemmiyet verdiği mee ıe. ' Onllndo ağır hasara uğratıldrğmı 

anlatıyor 
Vekil, ezcUmlc denılktfr ki" lerdendlr. Diğer taraftan devlet ellyle . • blldlrmektedlr. 
''Aziz yurtd!lş!nrım. yapılan fstihsa.ll gcnL,ıetmek için de ' Tokyo, 12 (ı\.l,.) - Jnpvn resn1i 

12 iccl tasarruf ve yerli mallar haf bütlln tedbirler alınmaktadır. yazdıgv 1 bir ........ aıe tebll~: 
Lonııro, 12 (A.A.J - u.u.c. tasını açmak §ere!i bana dlişUyor. Bu Milli bir dava halinde ele aldığımız . . .... A Japon kuvvetleri Guam adasının 
Ceccynrısı Vll§ingtonda neşredilen şerefi bana vermiş olan sayın bn..~veki ve senclerdenbcrt Uzerinde durduğu.. merkezini zaptetmişlerdlr. 350 Amcrl-

lı.ıncrıkan b.:ırblyc ne.:;arctl tcbliğınde le teşekkür et.nwyl bir borç bUirhn. muz smalleşmc hareketinin, ne kadar kan askeri vo bunıarm aroStpda. ada· 
• ll'i:yor td: ~u haftayı açarken zahmet edip yerinde olduğunu hcrgUn biraz daha • • ! t 

1 
nm vallsl esir olınmı§tlr. Japon kuv. 

''Yeni ve ta!sililtlı malllnıat yoksa 1 radyolannın ba~mda bulunan vatan• görüyoruz. Bu hareketin neticeleri ınoı ız ' sporcu.arı, akım arımızı nası vctıcrl bundan c'°''el adanın deniz üs. 
ı1a Luzon adası mlld:ullerl adanın ~·· dBflartma dn teşekkür ederim. meydandadır I sU olan Hodrayı da ele geçirmişlerdir. 
tıı.aı ve şimali garbi tnrafl:ırındn kn - Fuat Agrnfı bundan sonra memıe. Bir taraftan yeni dllnya harbi, bir go··r·u·· or ? Yar" ınkı" maça hakııında 'l'okyo, 12 (.\.A.) - İmparatorluk 
taya asker çıkarma tcşcbbUslerlne ket!ınizln iktisadi durumunı.ı, ve dün. çok mokinc ve Aletten bl.zi mahrum v • , . • f 1\ 1 umumi knrorgıihmm deniz kısmı bu-
llluvatfaklyctıe mukavemet ediyorlar. yanın lktisadt vnzlycUnl anlatarak etml§tir. Bununla beraber bUtUn zoı- t'l gün s::ıat 11 de aşağıdaki tebliği n~ 
l>erşembe günü, Japon uıyyarcıerl TUrklycnın zirai ve sınat bnkımda.n luklara rağmen sanaUcamc pltı.nların- fl8 d, üşünüyor r retmiştir: 

'<lanın wıkeri ve bnhr1 tesisatını da - da hedefimize herhalde ,•arnmk nr- Flllpln adalarına luırşı yapllnıı ha. 
tınık ve münferit bir halde bomtxlrdl"' mlndeyiz. ·r·· 1 ~ f b 1 ı _ ,_,~ a k" .. h d t ba•lamazdan re\tetlerln bMlangıeındanbcrl blrleşilt 
illan eun~ıerdlr. DUşmanın esas tıu:- 6 k ı · k Bugün için parolamız şudur: urK ut 0 u la.AAın a 1 muşa e a ıma "' <!evıetıerin ::02 sa\ aş tayyaresi tıı.hrip 
>'l.ıt noktası L-uzonun en ııtmnl mınuı~ as er 1 BUtün gayretlerimizi sarl'cderek evvel, Ankara ,ve İ15ta.nbulun müntehap oyuncuları ile edllm\§tir. Jnpon hn\'ll. kuvvetleri tay 
itası olan Asan limanıdır.,, Cnbrlkalorımızd.m en yüksek verim karsılatmak Şerefine'· nail oluıumuzdan dolayı ne kadar ynrelcrin mUrettebatlarilc birlikte dil;'} 

Su tebliğ hakkında mUtalea yUrti. ŞU besinin nlmak ,.c tııtlhsall yUkseıtmek. bahtiyar olduğumuzu söylemek icabeder. Her yerde. iyi m!lil hedcfleıJ uz::rıne saldırmalan ne. 
~tı Amerikan harbiye nazın Stlm • Devlet eliyle veya hU!lust surette muamele, uluvvüccnap ve fev.bli.de bir misafirperverlik tJcicstılndDe i~lnıbzi ootkuz ıayy~~c. kaybck t 
'on dcmtştlr ki: a· . k kurulan fabrikalar btitün gayreUcrtıe 1 ı k 1 d k T' . .. T'" k' . ı . d 1 k nı il r. e,er r ayyaremu.. tıC 110 • 

- Ap:ıri, adanın cs:ıs kısmından 1 .. r 1 eş ı• çalı§tyorlar. e anı an 1 • • tmtmız, ur tyentn ler yerm e par a Eli.Ildır. Eh; hafif kruvazörilmUz hasara 
Cla~ıa.rıa ayntıın küçük bir ıtmanıdır. ~ De\.'allll 2 inC'J ııa~fBda bir hüsnü kabule mazhar oldu. "Binaenaleyh bu v~sile ile ı uğnı.~tır. Bu ııasarl:ır ehemmlyet. 
l!:~cr Japonlar, kuvvctıcrlnl dağlık A ----------------- - · . timimiz namına te§ekkürleri sizdir. Kruvazör horektit.a i~Urak ct-
ıtl'aztden gcçırcceklerinl ümit ediyor. , ... ı an 1 [ • • •• , • ~] m, i sunarım. melttedlr. Bir mayn tarama gemimiz 
taraa. bunun pelt zıynde gecıkeeeğinı ilf'l 1..1 il 1.1 il 11'1 an ,, ~ I ~tmıssa da mUrcttebatmm bi)yük 
>'akında nnhyacnklardır. ~ -~ ..#fi 1. 3 rı ~~~alo~u s::a,~ıa:d~~ı:~~; kııımı "kurtarılmı§tlr. Diğer bir mayn 

"V ~,ıton, 12 ( A.A.) - Ha T - -· dolayı tebrik ederim. TUrk futbolllDUn gemimiz nğır hasara uğram~tır, 
\•ay adalarına ka.r§I' yap!lan ta. e C i J Ve yÜklJek meziyetleri beni cidden m1.ltc. 

<ll'ruz hakkında Stimson şunları Nasıı ve N ·çin Tasarruf ? ha.ııııls ettiler, bilhassa bunun tama· MUSTAK,ıL 
~Ylemist;ir: sevkJerl tehz•r ınllıı amatör ma.hietınde oluşu beni 
h liarbiye nezareti henüz tam \ 'ozan: Bir Muharrir bUsbUtllD hayrete dilşllrdil. Türk Um • M Q G Q L s 1 AN 
ir ra.ı>Or almamıştır. Tenkit ve edz"lm z'ş lertnm, a.hvall bcdeniycs!.ne hakika • 1 

llluaheze etmek zamanı değildir. Taı:;nrruf ~ahll7. paı'll biriktir- c.lektriği söndürü.rseın. bunu yal. ten hayran oldum. Baş vurmalar, pas 
%ndi hareket ve .ıazırlık zama. mek değildir, nız on lınra, yirmi para kazanmak almaıar \"e açıkların temiz oyunları J • J f 
llJdır. M EM u R '.l.'a'-nf'rttf ~ alnız nz p:ırn harca. \çin dei,rll, Şehrin kömür i tlhlak.i- her türlU takdire tdyık mo.hiycttedlı- 1 n g l ı ere ve 
tıumaileyb ordunun Havny_ mak da değildir. nl azaltmak irin de yapacağnn. Bu ter. A k 
~Ve (liPer her tarafta müdafa. y ' k hareketimle hem kendime, hem Oynalınan ma,,tara geJlnee, hunla. merı aya ıı .. ~ k ld - ece Tasarruf, kullaıuhğımu: ht•r mad .,, 
"""lll kuvvetlendirme te o ugu. de memleketime fa,'dam dolmnaca mı her daldkuı btzlerce zevkli ol • 
" • deyi, ilıtlyo.cımmı. k~ılık ol&bllt:• w h J " • 04U ilave etmiştır. >mı bllecetim. . mucıtur. Neticeler dikkate ııaynn de • it 

b t l t ll b lar ook en az haddine lnılirmcktlr: ~ ı " . arp l an e l 
~ hl lhtJyıı~tan nz a h r damla ~u, bır .J e ,,.. . ... .cıarbive nazırı basın OT.1 an 1• s . ay · f ] 1 • Düuva nıüthis.· bir sau.s. a~oın · ' .ıt-ııdir, kaybetsek de, dostlara ka-ı 
'
1nda Haruna Jaoon zır ısının lıj:;rı l~lndedlr. Bunun ne kadar sii· kaybctmicı bulunuyoruz. -o-a.b • •· 1 · lokma el."JUek, bir könıür p:m:a~ı. " 
tırddıitm söylemış ve soz crı. Memuriyetlerini tevsik i~in bir tut.anı ııirln~, bir tabaka kiğıt ı e<ıeğlni hi·.: kimse bilemez. Gün Ankara ve lstanbul timler! ara&ır.· 6 Q Q Ü Q Q 

ile devamla: Wih ... Harc:ım:ı.rnak; bir paketten den giine bütün yer yüzünii kap.. da mU,ahede ctml§ olduğumuz büyük 

1 

•Ü 
ı. Amerika kuvvetlerinin aıim Şubelerine .... ~t j 1.~ ~ .. • t l:.unağ:ı namzet bir krt.bğa doğru fark cudur: Ankarll' t!mlerJ, cenahıor. 1 1 

~ti. t" J l Ha 1 1 çıkan amua n ıüagıunu Ye ipı a • " M o G o L .. r mukaveme ı apon arın • k t · gl_tUJ;im.lze hiç ı;;Uphe ,.~tur •• Kcn d"n taarruz etmeyı· tercih ettiler, hal· , v h il 

1 

mıyıı.rak bir rn u ıçlnclc .,aklamak, .,. .J .. 

tıat__adasmın şimal münte ası 1 ça11rıllJOr eski ~Mleri, kuma~ ,e 1\orde~a ihmlrl ~ımdiden bilerek ve istiye • bukl İstanbul umıcr1, ııa11v.nın nıerkr-
.0~utsında Luzon adasının Apa. kü ··k 1 rek bir ~ok zahmet , .e mahnun.i- "inden okın etmeyi tercih ettiler. t'i t ki ·hra !·~.alarmı, · çu ~ !'it'leri, bo5 nut· .. 
~ Yakrnlarma yap · an 1 ~ ı Fatih, Eminönü, Beyoğlu karaları d:\ atmamak; bir btihsal r~tıerc nlı~tmnalıyu. Ta ki dünya Bu noktada, merkezi Avrupa ve tn.. 
'a.t'eketini durdurmustur. Ma.nil. Betı'ktas, Bakırko··y, Sarıyer 1 ır.... • ·r d ed .. .. 1 . huhram, en kötü safhasmda, bizi .... nız oyununun farkı mıı~"hede edi • •a'd el b' haber adanın :s' m.)nıetı ı a c en \ 'e sunun b rın r·ı la b" ~ 
el an g en ır askerlik şubelerinde kayıt. 1 ı!e en küçük bir I~ ~araması mün\ r.a 1 

11\' mssın. lir. Bizim çocuklar, ta.biatilc yarm. 
J Oihı kısmında !li~n civarını:ı j kilo hl~ bir mıulde,)1 ziyan etnuı. Yeni baı:hyan tasarruf hal'ta.sı, lü cumartesi, yegflnc mağlCıb!yetıc-
h~ll?n na~ütmilerinin indi':in] h: mck bir tasarruf hareketidir. buglinkii kadar biç bir zaman mi- rlnJ tcWi etmeye çalışacaklardır. 
/ld1mıektedir ca~!l.n'l'rnı ~nu 1 Muallim ve adliyede . ve- nah \"e llizumlo değildi. Tasamı • Türk futbolU hakkmda beyan ede -

Japonvanın emrine 
ha z1r olduğunu 

bildiriyor 
l' at>on tayvareleri Mnnillfı. civa 'ı 8air makamatta istihdam e. Bu hare1letio !{a.ye,;i de, netice,.,i fun hayat kıular değeri oldoiu ·bir blleceğim ha.kiki t~nldt "udur: 
l llla d"\•runlı taarruzlar Y. apmffi. de ''alnı:ı: fel'llin menlaııti clei!il. ıl ,i ·,.ind yiz. M"lli ,-""ığnn y fol,~u. 12 (.\.A.) - D.?\.U. " d'l k t ·ı e ki ' te .J .. e r 1\' e 1 ,_-, ız, Ful! Backın me··~•ı oyununun ısl"-l<lt'dır Ha"av'a ka.n::ı vanılaT' ı ere , ecı ve & v erı • tlir. Herkes, teker teker, tasarru- •tttk b .. A~ rruf ti d •'-' ... ~Ustakil Mogolistnıı hüJromeU re • 
ıı.ı- y h" 1 ..ı_k gı re u , ... sa ıanıre ne B• ıınu ı.-•- ctmelt. A"""ı zamanda mu. 
\> ıı:~da l>a.zar 'runü tayvare ka ır edilmit o an yeuc:ı .,.ı. ta bu biçim riayet ederı;c genel lı k ba-1 ruyor Taa&rruf a ;'8 ~ J~ ısı Teh, Japon ba§veklll ~eraı To-
~ •nıan olmnstur Kavm1anmı boylann kayıtlı oldukları ı lstlhllk azslır; memlekette bulu . :~.W: ~irhfr~mize Örnek obuağ:' ~ ra.bba. halinde l;ata.rak. ortnda blr g. ~ !oya bir tel göndaroıck, Asyayı ya 
:ın n~hihna ıaJ!nıen burava ıubelere iki gün ıarfında nnn her çeşit malın ve ınaddeuin iışahm; müsrifleri, riyankirlan, dllt bırakıldığını da mUşahe<le ctUm baııeılıırdan kurtarmnk tgln blrlcşil 

r\enı ta''''"reler ~ö11,:ı,,,.;ı,"';ı:ıt;r de alıcısı azal~ için, bununla ho,ıırdalan a""bla.,..lnn. utandıra- Full Back oyununda görtllcn dil?"\ ~leUcrlc bQyük Brlt.anya impara • 
r. .. müracaat ederek memuri J" ,,_ bi bata d bu ı u ı 1 1 ~"'holan her tn,1 rnrerıin veriJıp hir arada ı·e bir nJsbette krthk dn :rm. ÇU8'.U israf, yalnız lJIMnm r a, narın or oyuncu ar1 .orluğuna ltar§ı Japonyanın a1rişını ; 
Jeıtist gönderilt'cek ve bu daimıı yetlerinin tevsiki ilin olu. ualrl'. kendine ' 'c ailesine değil, yurdmıa tclnnelc.melt illtimaııendlr. .:ııduğu mUeadeledc altı milyon Mogo-
r>van1 edecektir. nur. 1 Beu, i!,;iuılc yaluaı oturılu.i;•uıu \e biitün yurdda.şlarma katff da. J .S. LA W R/ E !un kendisine yardım edecekle!".ini b -
~ J>cvanu. 2 ı.l. sayl'llıila ._. ___________ _.. ocladau. ii~ daJdkıt. aynhrl\en lıife i~Jeı1it: i bil\ lfü lıir "'"!: o1ma~:ar. ..-: ~ı :e incl Aylada 1 dlrml~tir. 

• 
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ı - o eoM DAKtlU - tt tunt&NUN JD4J C!tTM~ 

Ekmek işinde n -mal 
durumu bozmamak için 

sulh teki 
eden 

var mı? 

İngiliz 
tayyareleri i 
Alm n a 1 

Mihver 
devletlerinin 
akdettikleri Be/edil}~ ıkı 

tedbirle;~ aldı 
~e,'3ork, 12 (A. A.) - Röy. 

ter: • 
Kubişeften nJma.n bir teJgra.f a 

göre, Sovyt;t hUkfımcti memurla ., 

veF a-
m 

Atlas 
denizinde skeri 

it ifakın 
Ilelcdiyenın, bund ın bl:- mUdôct u• 

\el §eblrde vuku bulan ekmek darl1 
mın 2ebcblcr!ni öğrenme:{ için yap. 

tıS,:'1 teft.iJ bitml rsporıar bclcd y w 
\ erilm t§t:r. 

Bu raporlarda dıu lı a sebcıb olarak, 

ıngılız fulboıcülert 

re.sımn eyanatı 
.... f~tifO!'ftf\ ! t.ncl uyfadl.l 

l'UrkJyede bulunduğum müddetçe 
•eınıuı ctUklerlm atuında mükemmel 
oyuncu olanı:< a~&'tld IB!mtcr! ztk• 
robellrlm:. 

1 - tık 0)'11tldığımız klUblln eoıo.çı. 
ğı. 

2 - Harbly nln, mcrkC'Z çığı 1kı 

soıaı:xcı. 

3 - Fencrbahçcnın, sağ açığı ile l• 
k!. bekleri. 

4 - GaJatasaraym, s:ığ bckL mer
kcz.1 hıı.tbcki ve sağ iç aÇJğI. 
Mnğlfibfyotlm!~ S'QllnCC, bizden c!a. 

.ha yüksek bfr tım taratmdan rıamU!I• 
kdmnc ve temız oymı.nmış btr oyunla 
mı!ğl~p edl'dlk. Maamefih futbol mc.. 
:ra.klllaarmm te3Jlm edecekleri bir nok 
ta vardır. Bu ııefert tlm nleIAcckı top. 
lıınmıgı olup, birlikte antrenman yap
maya va.kit bulnmam~tır. İkinci nok
ta ds §Udur. Onbcş oyuncudan Udsl 
oorutcı:ı yarala.nmrş oldu .. la"m halie, 
iki gün b1rlb1rt ardmc pek eıart oyun 
lsrn f.6tlrak etmişlerdir. Bunun haldi 
bir sUrmcnnj olduğunu kabtıl !cııp c.. 
der. 

Mruunaiih gflzct ~Jırtnizc gelip iki 
satma tıminlZlc kat'{lıl~ak de • 
recesinde bir zevk ta&lvvar edilemez. 
Sizleri, tekrar cuınnrtesi ve pazııra 

görmek iırtcrrilı. sazıertml bfttrmcden 
evvel 'l'Drk futbolunun idar1 l:?:nnmın 
bafmd bulunan zatn:ı gllzcl ldo.re3itıı 
~.ok taltdiro &ayan cfjrdllğU.mU s6yle. 
mek lstcnm. Bu tumt'llin muvıı.ffald .. 
}'"etli btr ncttco vermctrl huırusunt'lald 

t bbUe \'O Ç'UZCI g6rtltıUnO tobrlk 
ederim. OUmo.rtCEl vo pıu:ar gUnlcri 
'\'ezilecek olan bllytlk znat.Iannızda 

hakemlik etmeyi çok istekle dilerim. 

J.S. LAWRIE 

Maliye Vekuinm nutku 
~tanılı 1 t.nd tıA~ fadu 

VcJdl, htU."fJmetın ihtıl<!ra. kaf?l al 

J:~ tedbh1ct1 nnlat4nı.k dcm.Lstir ld: 
~tlkAnı. kat ı mU<:Mele bük(& • 

meUn tcdbtrlcrlle bcrabtt t1yat ınunı
kabc k?MlsynnuntL'1 :ı,-erdrmı ile bir ne 
tice veretrlllr. 

Fuat Ağmlı taso.rr•ı! bonoları hak
kında da ~unl:m r.öylcm~r. 
Tıısamıf bono!Rnru k11ı;nnruği rağ 

h..'t.1 dQştinOrsck vatend~la.nn tn&:ı.r • 
!"U1 hıı.kkın"llkl dli']fulcel"rlnl kot!lyc:ı. 
ttnln.mqı ollını·'· 

Vekll, nutkunu Milll Şefin taSR!TUt 
rın.kkm3kl \.-ecizoltrfle b!t.Jmllt!Ut', 

.t\t'astmde bulunanlara holltcvi kC"' 
:ı:oaı tıı.rafmdan Ahmet Adruı.nm nr• 
montzo ottlğl Mlk tnrı:uıert dlıılctu. 
rilml§ v halk gc~ ~•kto kadRr iy1 
'bir t1lD geçirllınl,.<ıt.tt. 

ŞEJm1:M1ZD:r; l•'AA fJl"ET 
n Snd tıuııırrut vo ycırll mnl'nr haf • 
ta.ııı bugtln b1ltUn memı~·~ t 2 oldu • 
ğu gibi olırtm1ı:d do OO§lamııı bu • 
l'lı:ımakta.drr. enr;delcrl kurumun a • 
~er! ve vcc!zelerı slla?ernelttcdlr. 
Mekteplerde bnhleyin tasarruf ve 
:.ver11 msll r mcyzuu tratinda bas • 
bihaller yo.prlm.t3.trr. 

Bu ba& ldntlc vitrin ve t:ıromı! 
'\t' lkl!:hlt ınn·ı:uun.a ııit, y112.1 mUsabn 
kalan yapılacak \e mUkAfatıar te~ 
edllccekUr. Pazar gün.O ilkokull:.rda. 
bu mcv%Uıı ait temsiller verilecek ve 
g~!Ucr y pılacaktn·. --·------
Hukuk fokiHtcsi cayından 

temin edilen yarclım 

Hulıuk faltUlt.csı son :ıınıt t Jebe. 
terinln tartıp etmiş oldıı(i'u tıırıışma 

Fayının he~bı teUdk olunmuş 575 li· 
ıııı tutan da\ Uyc pn.rıı.Jann(']o.n IAzmı 

gclen m'.ilt8 mır ~ıl(nnld.ıl<tan sonra 
211 llın 20 lmru nl't hs!llllt kalmqı
tır. 

Yardıru uı bayıı· ı.::;lerlnc icabında. 

t..ıhsııı: olu'lla.cak bu meblağ'ı leminde 
gayret v.'.! emek rfca n talebeye fıı,. 
klllte dl!kanı t.cf:ekkGrlarlnl b!ldirmi • 
tır. 

Universitcde ameli kurslar 
başladı 

BUi fıılcüllclcrin amclı kural nna 
ı:;lln~en llibnren bn. lonmQJtır. 
ı::u ı;.aaUerde t.ııl benin uı..Una~"Jl v<: 

1 
'l'ı ulıRJceme lrabWyeti Qzerf.n1'oa lltm ... 
e~ utak '8-~ et.Ud ~ tramvaylar 
\ • ptTrtlacak•rr. 

rından biri. Alnuı.nyanm Sovyct 
,L:hl.rd blç l"O'<tıın, tıktın bir uabcr, ftusra ile banş yıı.pmn.k için SOO• 
'1nlkın hüe11m·1 ve btızı fmnınrm uy • dajlarda bulunduğunu söyleuıir. fa· 
;:unsuz olarnk ekm<ık çıkarmaması kat Rusyn.nm lngiltere ve Birle. 
söl lonllmel:tedlr. Buru!an sonra böyle 1 ljfk dPvleUerlc nnlnFintıdıın Alman. 
tı r d rl"-!'& mt'ydan verilmemek için ı yu ile eul yepmıync11 ':•mı bey.ın et. 
her tedbir nlmmr§tır. mi~r. 

Baqazıt ınegdanın
da şar kah.veleri 

l..oııdro, 12 ( • \.) - İngflt.crc hn· j 
\'a nczarcbnın teblij;.1: 
Bomb:ırdrman °'-'T'VIE.ınc mensup ha. 

vn tC§kllicrlmlz pcl'Ş('mbe • cuma seı. 
c si FranMdıı ve batı Almanya.da muıı 
telif hedefler! bomb3lam!şlardrr. Brest 
ve Ha.ne l!mnnlıınnd:ıkl doklar da 
bu meyanda bomba.ln.nml§tır ve d~ 
man sularına mn.ynltır dökWuıU§Ulr. 

H·~·i1,.rc tmn iıı3bcUe rolduğtı görUl
müştUr. T-nyyarelorım izdP.rı Uçfi 1lslc • 
rinc dönmemişlcrchr. 

Alman 
denizaltdarı 

27700 toniıato 
nacmınde 

Dört İngiliz 
gemisi ba~ırdi 

me 
Roma, 12 (A. A..) - DUn lngil• 

tere ve Birle§ik Amcrl1'oo.y lmrf1 
Japonya, Almanya ve İtalya an• 
smch ektedilcn ittifak mun.he.d si. 
nin metnidir: 

Birleşik Ameıilta ile İn!,iltereye 
kar§ı müşterek muharebe zaferle 
neticalcnmedikı<e silahlan bnıık
mamak kat'I karan ile hareket e• 
öcn 1tnıyn, Almanya ve Japonya 
hilküırıetlcri n§a{;'lda:ki maddelerde 
muka.bı:k ka.Jm.-şlardı'l'.: 

Y P' a YaL ınd ba şl akl imar müdürü deği ti a y ~ a . anac 1 Belediye !mnr mUdUrü HUanU l{e. 
scroğlu vazifesinden a~Tılıırnk mU • 

Berlı.ıı 12 (A..A.) - Almıı.n ordulcı.n 

ba§kumandanlrğınm tcbllği: 

Dün de do&"U ccphcslnde yalnız mev 
Zı1 muharebeler olmuştur. 

Madde ı - Almanya, ltnlyn ve 
Japonya, ellerinde bulunan bütUn 
vas:talarla Birle~ Amerika ve 
İngiltere ta.rafınd:ı.n kendilerine 
cebren kabul ettirilen muharebe .. 
ye kat'i zafere ltn.dn.r hep bil'lik.te 
devanı edeceklerdir. 

Belediyenin Gazı tıulvarmda yap· ı rin1n yuprle.cağı ycrln c53Slı olması ve şav!r tavin olunmuştur. HUenliye ye. 
t.ığı 1 1er ctlratı.:ı ı1crlcmektoo!r. Bun. tesvi)'c ! i bitmclt Ur.emdir. Bu işler ı ni vazüeslndc muvaffnklyeUer dile • 
dnn başka Bcy:ızıttıılti f.'J'k kabveıe- tamam olunca in,.~ato. lxı€liınaca.kt.ır. 1 rız. 

Atlantık denlzinde, Alnuın deniz • 
altı gemileri topyekQ.n 27700 tonUAto 
hacminde dört ~"illz gcmfsl batır • 
ml§lardır. Bunlarm nrasmda. bir de 
petrol gemisi vardır. Bundıın 'ba.§ka 
iki kontrol ve petrol gemisi de tor • 
pllrorle ciddi h881ll'8 uğratılmıştır. 

L·tvinot divor ki: 
Karar vermek Moskovaya 

aittir 
lTO§ingtotı, 12 ( A.4.J - Litvi. 

nov pcrşenbe günU hariciye na
zın Hnl ile 40 dakika devam e. 
den bir vörüı;;me yapmış ve son 
ra I~rd Hnlifaks ile görüşmek 
için tn~iltere büvük elciliCrine 
gitrnfr.;tir. EIGilikten çıkarken. 
JJitvinof Amerika . Jap0n lhti 
liı.f ı hakkmda bir karar verme. 
nin Moslmvayn nit olduğunu 
s·:vtemiştir. 

Kömürcüler f iata 
zam istiyor 

İngillz havıı. tcşkillcıi dlln Alman 
körfezine ve diln gocc Almanyıuun §l• 
mal ve be.tısına tesirslZ yıpratma ta• 
arruzları 'yapmışlardır. İki dll§mo.ıı 
bombardnnan tayyaresi dll§llrUlmUç.
tUr. 

Msddc: 2 - Almanya, 1taıya 
ve Japonya, tam ve knnultklı 8.D" 
laıµn:ı ol;.".l&k.sızm Birle§ik l~erL 
ka t>e İngiltereyJe mllta.reke veyn. 
barış yapmamayı taahhüt ederler. 

Madde: 3 - Almanya, !ta.Jyıı 
ve Japonya, muharebenin zaferle 
netioelenmesbıden oon-ra da 27 er
lül HHO tnn1ıindc nktcdilen Uçlj 
pakt. :zihniyetinden mülhem olo.rak 
tam yeni nizamı tahakkuk ettir• 
ınck malu;adiyle hep birlikte ~ 
6Ikı bir i o; birliği yapacak I ::ı.t\iJr. 

Bugün Vildyottc Ahmet fünığm rl. ır<ı diğer bazı ıııc«ılolcr Ut.cı1n~ S~ 
yasct etUği b1r toplantı yapıtmr§ vo 1 ril§ÜiınU,tür. 
bu toplantıda k6mUr flyatla.rm.ıı. zam Bundan b:ı.6ka ~hrfmlıc tzmitdcn 
~ lctSmUrctııGrln dileği Uzerinde kö:.:nUr odun ı;ovkl yasalt edilmiştir. 

Afrika §imalinde muharebelere de• 
vam cdUmcktedir. 

Orta şark 
,: vvetıer 

Çin L·deri mamlkarargilıı· 
Şan-Kay- ek ·~ahlr~~ ( ·~~,ııı~rtaşal"k 

l a oor1..lar l 1 .İnglllz ku~etlcti unnu~. kzrarg-.i• 
hmm 11 ilitkA.nun tcbligı: 

k d Seyyar kuvvotlcrh:rJz biltiln gtin ar a an umumiyetle Elademin uimnl b!ltt 
ve ba.tr.mın doğru kaym rdteti 

vurmak için : =-~=~etıc Ul 

H { .. 
1 

Bi~ok çarpı5Dl!lla:r olmu.ssa da, 
1 ong - ong bo ge- muvasala zorluklan ve bölgenin 

t • geni3 bir hada luı.p::ı.lı ka!nl:ı.sI 
• d f ı· basebilo bu ~ ait nı· sın e aarr uza geç 1 ~.rlar ve imbat henii'z gebnemiş.. 
çuııgkiııg, 12 (.\. A.l - Çin l~cmin hemen yakin!:ndek1 

ordusu mare~ Çn.n Kay Şe!\in müdafaa h:ıilan gerishıdc gizl~n 
bısh"umandruılığmdn hareket edı-. dil8man ktta.L'\11 ve ta§ttinmp. tn. 
rek Hong Kong bölgesinde çarp•· giUz zniılı biı'likleri ta:'afmdan 
uan Japonla.rı nrkadan vurmak ü.. taa.rnız edilmiş ve diğer ta.raftan 
zere U:.arrtu.:ı gc:>çmi.ı;tir. Şimdiye dalın batıda cenup Afrikalı ve İn.. 
lıa.d:ır 15 bin J:ı.pon ölmUş veya ı:;iliz seyyar kuvvetleri bütii.n gUn 
yıı.ralanmı~t.ır. c!üsmanı 5imal batıya doğru sür .. 

Sing-ııpur. 12 <A. ,\,) - ReEmi müşlerdir. Şimdj Birl Ha.keim §i • 
tebliğ: mal bölgesinde bırokılo.n düşms.. 

5.inıaJi Malezynda son 24 saat i. mn ktiçilk piyade ve z:ııiılt otomo. 
c;indc kaydedilecek ~·c?ıi bir hadi. bil bil'liklerlnin temizlenmesi isi 
sc yoktur. KrUı.lamnra Taylo.nd bitirilmektedir. 
hududu ch'a"rrnda dü~nL-ı. temas .Ak-şnmn. dot:"Ml, 1n.,."'1liz alaylari.. 
halindedir. Dm'Iiyeler a.rıısmd:ı mU le Hınt Jaıvvetlerl tara.fmdnn Ela• 
sadcmeleı· olmuştur. dem rotlsındakl harckctlerlmizl iz 

Kaa.tbaı-u bölgesinde mUfrc:ıcle· aca çalman beıı Alınruı tıınhları, 
rim.iz hudut hattını muiıafnzn et • Y.Jrlılı t-uvvetlerimize tnamız et. .. 
mektcdirler. Penan ciddi bir bo!r.- miı;ler '\'e gcl'iye püskU(ltllmU~ler
ba.rdımıı.na t bi tutulmufitur. Acroma'nm birkaç kilometre 

l..oml1"3, 12 ( • A.) - Malaya_ cenup batJ.smda, İng'lliz zıriıh kuv 
dıın bu sa.b:lh reni bir haber alm_ vetlcri, düQ:manın motörlü ~ıt 
ınıı.dlğı gibi Singnpurdaki durgun. toplantılartnJ bombardnnmı cL-niq. 
hık d3 dcva.m etmektedir. Bu sa .. ıcr, bunbrdan birkaçını yakmııo;lnr 
illıJa.rc1a. her \ki ta.rafın da da.ha ı;e diğC"rlcnnf )ln.c;aro uğnıtnt 1 ır. 
geniş harokht kin lı!l.7.'trlnndtklnn d dır. 
sanılmakta ır. Tobrt~t.a Poionya.b bMikicr, duş 

Hong Kongd topçu faaliyeti m~n Uzeıinc tazyik ya~ar ,.c 
olmWj ve Btitanyalrla.r Mcv?.ilerhıi batı mlidnfaa mev'l:Uerjnden ikisi• 
muhnfnz:ı etmiı;lerdir. _ _ _ -<"---- nl i~ etmfşlc?'dlr. 

Aınerikan tebliüi 
"" Ba~tarııfı 1 lnef sayftıda 

Stimson. Japon tanrruzu es. 
nasır.da Hnva.y a.da~m., dört mo .. 
törlü bombard-nınn tayyarctnıi
ııin gönderildiğini ifsa etmiştir. 
BunlRrdnn b'ri düı;üriilmüs ise 
de diğerleri nıUl'eltcrotlyle birlik. 
b? bazı hasa.ra maruz lrolmnkla be· 
l"abc>r muhtelif t.'lyynre meyt.innln. 
rma irıcbilmJ;;-lerdJr. 

o nyucnl,arımızın 
k tine 

01.wdujCunuz "'nzetcleri ~lzdeıı 

~eri i .. tiscn lıirtal rm eocul•lar 
' r. Bıınl:ır ınmf'zzi dcğildh ... 
Gıv:e~l'!h:i bi>) loce ziyan edeceği. 
nize, eğer huhikat.en bir bıac;kn.· 
-.ımı 'Ncılıilmek nı~.iyetindcysc. 
ııl.1.1 Juı.!-fa:wlcre "Örıderirüx. Muz. 
1:ll'İp 'atuudıı~ları mcmının etle. 
ahıhl. 
.,·;.ı. ., ' ", . '•' '·' . .. 

DiŞnanın dUn Tobruka ~ı 
hava faaliyeti nfıtpet.cn fazfa, fa • 
kat tesirı'rl~ olmu~tur. 

Daha doi:"Udn, cenup Afrikalı 
kuvvetler. Capuzzo • Trcigb Yolu 
Uze:rind~ki ~i.m.a.l böngoslnin dfü; 
mandnn temlzlcnmesile mef!8Ul ol~ 
mu1;Jtırdır. Buradaki dlismn.n neker 
dökUntulerinln toplanma!nnn de • 
\•anı ediliyor. 

Yeni 7.elandah kuvvotler de Tub 
ruktın ynlmı dOh"llSU!ldaki bölgenin 
t cmiz1e:ımıcsilc :mc~ldü r. 

Rıı.rdin. ile TolmtR onwnda tcT· 
kcdile-n 27 düıpnnn tankİrıdan ~
ka, cvv<.>.l'ki gün 6 Alnıan ta.nkı da. 
ha bulumnu.,ıur. 

Hudut bölgesinde, topçula:rmuz, 
tnuhteJif mevzi.leme mildafa:ı. ha • 
l?nde bulıma.n mUnferlt düşmrut 
mUf~l~rb'ıi ısm,.fa y.ıpratma'kta• 

clır. 
Kom knvvetler.imlı.c yar<lmı e ~ 

den ha.va lruvvetlorim.iz, bütün bn 
rekô.t bölgesi üzerinde deva!Tlh ~~ 
kmlıır ~"B.pmljjl'lrdır. I>ü.sman top 
luluklarile otomobil ta,..qt koıtan 
bilha.SA ~ ci'9lU1J'Jda ta.a.mı .. 
m uğramre. banluda:o bir bıılm! 
.,.,ıa:ınn~ *t1le ~ em~. 

Basma ve pazen 
tevzıatı tanzim edildi 

l\Iaıldo: 4 - 1 bu muabedt: iın" 
zam a.knbinde yilrUrlüğe girecek 
ve 27 cylüJ l 940 tarih:nde aktc• 
Cilcn üçlü paktm devamı milddr. 
lince meriyette kalacaktır. 

Yüksek Wtit tal"lıflar zikri ge
Çen mi..iddetln neticesinden evvel. 
vakti gelince, i~bit'liklerinin nıüs" 
takbel ı]ekillerini kurmak mnk.sao 
ciilc bu mua.hedenin ucUncU mad • 
desi gereğine~· mutnbtk kal:aC3k • 
in.rdI?'. 

Siln1erbank, kendi fnb'rikalarm .. 
da yapılan giyim e~'MJ tevziatını 
ı::lzam altına almı5tır. Tevziat, nü
tus tezkerelerine fi§ yapL<;tmlmllk 
i'Uretiyle ynpıJpıe.ht.ndrr. 

Çacy.ımba. günleri öğleden sonra 
yalnız üç aylı:k alanlnrm nıUraca.. 

a.tla.n kabul E:<'libnektcdir. Üç ay 
hk maa.5 alımların nüfus tcU.crc • 
le:rindC'n başka nuı.aıs cüz<la.nln.n:nı 
da göndermeleri liizmıdrr. Cuma 
sftnle..'i ôğled n ~nra.lnn er 
ılilelerinc tahsis edil:mifjtlr. Bun ., 
tar da nüfuz tc?:kerclcıi ve rlle
rlnde'ki yanlım ves.:.kalarr ile mil

ltçlü ittifak paktı 11§ağıda.ld mtl 
kad!leme ile b-.ı.şlarnaktadır: 

• •1. h 
1 1 

raca.at edc-eekle'rdir. Yedi y~ • 
ıngı iZ zır ı arı dan ~~iik çocuklo.nn nurus tczkc. 

rclerııu:ı muamele yapıhnamakta 

Reis RuzveIUn sikı tarzda Bü
yük Britanyanmki.nc bağlı olan e?' 
)'B.Scti son seneler zarfmdtı mfis .. 
pet bir hedef Wdp etmı.'.1tlr. nasll battığına! :.bunlara bir ı;ey verlbneme~ 

Nüfuz tezkerelerine yap?Etm " 
Alınan, İtnlynn ve Japoo mlllot

lel"lnin ya.samak ve en basit lS ve 
haynt ilı~ temine ait bü
tün imkfı.n ve yollan k~ ve 
dünya lmynakln.rı üzerinde ~ 
ııe surette tahakkümü tc15is ve 
mubarB7.3. etmek. 

dal·r yenı· hn fişlerle herbiri rnu'ka.bı1lnde 4 
metre hamıa veya. pazen, 4 met. 

t f • ı ~- t re p:itiska veya ça~lık patis, a Si a 6 metre Amerikan bezi. a metre 
Kayseri bezi voynhut 5 metre dö-

Net>yol'k, 12 (A.A.) - Princc 
Of Vales zırhlısmdan kurtulan. 
lar, arasında bulunan J{olombiyo. 
BroadC3Sting Syst.eme muhabi. 
ti, anlatıyor: 

İngiltcrenin Asya donanması 
Sir Tom Filip ile zırhlı süvarisi 
kaptan Leyç'i gördilgüm vakit 
her ikisi de güvcrtcd<-n denize 
kayıyorlardı. 

Japonlar, bundan evvcl İngi
lizlerin Taranto'da yaptıklan 
gibi büyük bir ces retle hücum 
etmişlerdir. Altı Japon bombar. 
dıman tayyaresinin nlcvlcr için. 
ele zırhlının dli metre a~ığmda 
denize dliştüklerini ~ördüm. 

İngiliz kuyvetlerini hudutsuz 
bir cesaretle mulmrebc edcrk~n 
görrlüm. 1''akat Repul<;c: ve Pı·in.. 
ce Of Va.les de-ni.,...cileriııin cesa
reti em~ıJsizdı. Maneviyattan 
mükemmeldi. Hepulsa'nn ba.tn .. 

• ca.ğT anlru~ıhnca ve bütün ölUie. 
rin toplar,ın etrafında yattığı. 
da ~orillünce mürettebatın genrl. 
yi terkct.mesi emri verildi. 

Hiç bir panik olmadı. Herkes 
rnlı:indi. Tayyare kn.rşı koyma 
topları bütün sa.va.c; devamınca 
c::ılıştJ!ar. Gemi kuvvetle yana 
yatınca., diğer yüzlerce mürettc. 
b:ı.t gibi ben de suya atıldrm. 
Kalın yağ tabakasiylo örtülü 
suyun i~inde, ağzına krdar kur. 
tulanlarla dolu torpito muhri
bine kadar yüzdUm. Muhrip bir 
saat daha kurtarma isiyle u~~
tıktan şonra Singrıpur'& doğru 
~ ollanclı. Repules'un baştarafı 
havaya knlktı. Sonra. koca ge
mi sünı.'tle sı.ılara gömüldü. Elli 
metre kadar uzağında bulundu. 
ğum sıradıı mulıarebe knıv.hc;ö. 
rünün ba.ştanıf mda birkaç ki§i 
q-ördüm. Fnat bunların suyun 
iGinde kavnadrklanm sanıyo. 
rum • 

Prlnce Of Valcs zniılısıru yn.. 
na yatarken, sonra ~ ta:ro.fm. 
da.n 61llanı ~ömülürken ve n.i. 

şemelflt , beş çile yUn vm-il~ekUr. 
Basmalar 36, pazıcnler 47, pat.blm 
67, Aır.eı:ik:uı bezi 26, Kayseri be.. 
E~ 3;'\, yiin Çil~ 82 kunı..,.Wr. 

Batırıian Barana 
zırblısın ara sonra 

ikınci bir Ja
pon· zırhhs' da 

yaralandı 
l.uuclra, 1 ~ (,\. A.) - B. B. 

C: Fi!ipl.n ndruıı oc:rrklm-ında batı. 
rılan Huruna un.mmdaJ,i Japon 
zırlıl:smdan baş :a, gene Filipin a· 
dasını:!a Kongo ?.ırhhsrna Filipıne. 
Ihıuc; harekelini himaye edeıken 
mlltca.ddlt isabetler vn.ki olmuş ve 
hasara. uğra.tJlmr<:t.tr. 

Birl~t. Amerika ve ~ter~ 
nin inat ve mrarlıı. takip ettikleri 
bu e:iyn.set milletler aramndn, mil"' 
letlerin ihtiynçlannn. göre dUnyn 
knyna.kla.rmm nısfet dahilinde tnt 
simini temin edecek lW:urnlu bit 
temele istinn.t ede.rek yenl bir ııı
~ kunılm.nm imkii..ıınu :ıneyda.Jı.'1. 
getirecek dünya vo.zi.yetiııin }eflİ• 
den meşru bir sek.ilde tetkiki ci
hetini nazarı i t.ı"b:ım nlm:unn.kttı 
ısro.r eden c'k'vtınıh t'CdJe'rile ~hP 
olmu~ur. 

A v.nıpa muh:uı.ıma.tuun dcve.ıııt 

müddetince reis RuzveJtin mih " 
''er hak.1-rndaki durumu açrkça ha 
manc olmu~tur. Bu devletler alCY· 
hinde hiçbir teşebbüs, hiçbir to}ı .. 
did ve 1ıkbir tC'dbirden ~cldnmc .. 
ınişUr. İnsanl:ırm h!t.1<fannı oçık. 
ça bozmak için 1tnlya >'C !dmilll• 
ynya. karşı yaptığı harelceUerill 
misalleri sayı:::miır. 

ltalyan ve Alman teb:ıt'! ann:ı· 
tasarruf haklnTLım ve htltriyctl"" 
rln.in şidd tlc tahdid cdiklisını, ııi-
maı Afrika limanla.ruıdakf italyn'll 

~ "',.."";A;"".,,..•~ı gemilerinin nasıl mü63derc olun ~ 
./' ~~1 ıiuğunu, bu gemileı mU~ttebat.ı ' 
~~ JA~V.XOd vao:R ,.~ , ıım göz:ı.ltı t.utulıırak mabküm c . 

;c ~ dilmclcırini. bütün hukuk k~idole· 
~~ & "ON 'trn'll Wtıdu~c,ır '"' ~~ , ıfnc ay:Smı olarnk İtalyan ''e Al• 
;c appuo wrqımı~ .<g1f11.nl}f :S9.%JlV ~<ı 1 man gcmıler.l.ne tru>anııflnr l npıL 
~ • ıtllA h 1 t ~ 1 mamm \'O bu <•emıleı-e n.leş n.çıla• 
~'4 .. • .up in'' "·~ ~'4 rnk t:ı.htip edilmclc't'f için .Amcri • 

;c :ıı:ı:.n:ı.o • ıı.;ı~rı .ı1q vpotrı .ıpuı . '4 ha donnn."llB.sma. emir \el ilnıü; ol.. 
, • uoı m.ı~.,,.ııtfQ <>" ·.snwa .ınm'M ~ d w • • 

~ n ··-- ~ 11.ouunu hatn·la.tm2k kııfıdlı·. 
.. • UDfl'IUD5 13 .. ~ 1 Amcn1m. hükümeti erkanı, mib--
~~ ·~ ver gemı1erine bır§ı y pılazı ta. .. 
~ sa:ınos ros:ıu ı, 
~ ·sın:~ ısvaow •;c sarnıflan vo deıtizaltı gcnıilerlll'ı 

~ ~ . zin te.hribi haroltetletini methet.. 
~~ Smtf"W 'D.IDfUD~»tl .._~ mcğe bt1e cürct etın.i§lorüU'. ttn.l .. 
~~ ~'4 yıı ve Almanya.ya. ~"l tn!llıpet bir 
• .anı .... .... uaı ol<JJI ~ tecavüz programı A?OOrlka meS'ul 

~ ·~ -~ ' n 
~ ~ pnıaJ ~t~ 911\Hi ~ ~ tarafından n~rkça ve :ın"" 

~'4 "llm a& p;ıp aı.ıuı ,.~ ~A 1!~ kerre? ola.Tak ibln cdihxıi6 ve ~n 
~~ -uqcıwrrt' ~...r.w e,\ dı:t.µpm '.ı<ıt I! gUnlcrde haltika.ti lnkAr Ye tekzi!1 

~ ~ "l.lqaDlfWl .-ı103f °"ll!UCı\: ... ~ odilemiycn bu huSUSil o.it biı· ' s.ı.. 
.._~ ~ ka Birlru;ik Amerika.eh neşrolun • 
~ ap/nuı D.tf17UDhK/ '~"B aıu~tur. Sözü geçen ves.ika.. r~itı 

~ bütilrı bütün kaynaYI? da. ~., ltlHııaa~~~~m~ 
lsı:bn sın olftmk ~örebildim . 

Ruzvcltin 1948 yıL-nda. Alnıa.nyıı. 
,.," ve !taljoayg &l8hh teıtm.JZ c<ıecc. 

I ~i ima. cttnm'ir. 
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ah keme 
alonlarında 

o banozdaki 
kadınlardan 

dayak yemişi .. 
•ahkemeya verdiği rapor bu dayak 
nunda doktordan a· dığr ·rapordur. 
~oksa. bsn kendisinı oöğ nedim. ,, 

Kirası 4 lira olan bir 
odada kaç lirahk 

eşya bulunur 
~rlm. bu sözleri hWm 
'-a.uzı odamda 1k1 lank ı.kemle 

'ıt 18.takt.an befka bir teY yok • 
a..ıtın yediği nanoyc T Odamda 

'00 liralık e:yam, 5 kat elbuıem 

llraıııı: elbl.ııem de geçenlerde 
İft6 buna dair laUdam. 

katur, incecik vOcudlu da. 
ctleden ~. muhakeme 

hiçe sayarak buna ftlıı?z et. 

l!1 cliııi masaya vurarak: 
lctram dört Ura olan blr odada 

\ae tazıa b!r §CY bulurunaz, Buloı:ı 
ı. hl7.e ne? Su~lu böyle diyor 
'\tırı. mahke~do sıra ile konu • 
' dtyc ke.ndiaini susturdu. 

cn1n mavsuu me•kue t& • 
\>e dayak atmaktı. 
• uzun boylu, §14man bir a. • 

'°Pal bfr at, daV&CUll da emıa.f 
ltoca kafalı bir adamdL 

~ bu adamı döğmcdim, ovlmı 
~ ctmedlm, dedi. ,ı:la.yak ye

Ga1r mahkemeye ibraz cttili 
-..._ lıtııın badiaede.ıı blrkAÇ gün C\"• 

~l'Otlundtı. "Abanoz ııokağmda., 
blr ka.'1--ga aonunda birkaç 

lcacımdaD yediği dayağa ait 
r. İki Uç gUıı aonra benimle 
ıtırwuı ed!ncc fıraattnn bllls. 
bu raporu aıahltemenize ver • 

' O M.dlaeye ait tahklluı.t ewakl 
~- karakolundn.n müddeiumumi. 
'-Cllnıtıtlr. İşte numaruı da. tıu. 

- Hayır, Ahmet aonra gitmf~. keıı.. 
dlslne niçin böyle yapuğm1 lltiylemi§, 
o da kızıp d6tmll§. 

Bundan aonraki pahlt, poe bıyıklı. 
çatık kaşlı hamamcı Mehmet Bo.zbu • 
lut hlçblr gıcydeıı haberi olmadığmı. 

poHııln gelip kendisini zorla pblt yaz. 
dıttm llbyledl vo ı:ekilip g1ttt. 

UçUncü §8.hlt Kayuruı I'hl~J1n a • 
dmda blr ınzıbat neferiydi. 

- Ben, dedi, caddeden seçerken, 
sokakta bazı g11rUltWer ~ittim vo ~ 
raya doğru kO§fuın, Birkaç klcfnin or. 
tasmda suçlu tnı davacı kavga ediyor. 
lardl. suçlu elindeki butonla Ahme • 
de ~ vunıyor, kUtredlyor, 8tekf 
ise ~ beğtnp kurtulmafa Çallf1-
Yordu. Diğer birkaç kt§l ile aralarma 
ciriP kendilerini ayn'dı~. 

Ben ne davacıyı, ne de tıUÇJuyu ta
oınm. 

Maznun. hldiseyt oldutu gibi anlat 
t.:ığnıa şüphe olmıyan phtde ~: 

-Bir defa bu adam ora.da yoktu. 
Yıılan söylQyor. Herhalde davacmm 
bemşert!i olac.-ıl~ dcdt. 

ı:;a.?Ut dQğı:u s8ylediğine yemin, etti 
ve neticede ııuı!ıflt~ Eyübfta Ada• 
paz:armda. bulunan '.karıaı P'atmanm 
orada.ki mahkeme vaaıtııaııc lfa.cles!Din 
almıp buraya yollanmam ~e Ahmcdln 
Aba.nozdı~ ktıdm.lardıı.n dayak yedi. 
ğine dair olan dosyasuım mUddclumtr' 
mtlikten getlrWmeel iı;;ln dunı§mayı 
bqka bir güne btrat..."'t.J. 

ADLtl:'J.: MUHABiRi 

3 bin lira 
gaspeden her 

iki şoför 

Bedriye Bora bir hasta~ 1 • 

Ş~HRlN i.ÇiNDEN 

i rfan ordumuzun 
~ıhhat kaynağı 

Prevantoryum - Sanatoryum 
miiessesesini ziyaret 

Ara.bacı bağırdı: 

- Prcva.ııtoryom burası! 

Geniş bir kapıdan içer! girdik. lki 
tarafında yeşil ağaçların mraiıuıdığı 

toprak.yoldan geçtikten sonra beyaz 
boyalı ,btlyük bir binanın önünde dur

luıdar gentş bir tctkillit kurulmu§t.ur. 
Yazan prevantoryomun mevcUdJ 200 
~iyi bulur. Sanatoryomda 180 70 
kişi tedavi edilmektedir. İr!an ordu • 
aına me.rısup olan1&r bize mtıracaat 

ettikten sonra azamı 2-3 ay mra bete. 

duk, 
,.-____________ .,, 

Burıım vaıdebağ prcvantoryomu. 
Sol tarafmuzda küçük çamlıcanın 

ye:ıU mrtları görllnUyor. Sağ tarafı • 
mrzda Karac:aa.hmet mezarlığının gök 
yuzilne tırmanan servileri göze r.arpı- • 

YAZAN: 

Kadri Kavabal 
yor, Prcvantoryomu kucaklıyan lkl terler. Mııamaf.ıh at~l ha.ataları der. 
toprak parÇMI öyıc bQyUk bir tezat bal yatırılır. Kı§tD ise bo§ yatakları. 
tc§kll ediyor kt.- mu: tazıa olduğundan zayıf v.ıya har 

Sol taraltan hasta clğcrlCTe taze ta olanlnrı derhal yatmnz. 
b!.r tınyat \'Crc.n mlsk gibi tam ltok·ı• Sonra şunu da söyllyeyim ki Sar;ıa. 
ı:ı.rı, sağ uıraftan, rUzgArm ince _ r.. natoryeım hcnllz tamaml::mmaınt r .. 
vi yapraklıınndnn ·opardığl bir 1 • .Malzeme bulunamadıg'ı iL'.in lnpatı 
nllU a- liyor- durdurmnJ· mccbllti,yctindc ka.ldtk. 

çam ağacı hemen hemen hl~ ~ 
mllyordu. Yakup Çelebiye: 

- Fakat, dedim. çam 114ta.cı ııana.tor 
yom için lllzumlu de.ğ[I midir t 

Değerli doktor glllcnık ııana.toryo • 
roun ISntlndeki sabayı g&ıterdl: 

- Şu göniUlllnlla -.M, dedt. bir 
kaç aene IJOllra çam ~arilc .ıı.Qole • 
Decektir, 

- Nıı.aıl. 

- ÇilnkU daha §imdiden bin kUeUr 
çam fidanr dikmt~ bulunuyoruz. 

)·akup Çelebi ila prevantoeyıomu 
gc.ziyorw;. ller tuaf t.ertemi&. Mua;ye. 
ne g!lnU olduğu !çlo çocuklar J..ilr sa• 
atıenni, kendi tabirlerince "kaynat • 
mışlar,. l!'.JTa. ile uocult nıUtehaMU!ı Iled 
rlye · ranın lt9.f§WD& çıkıyoriar 
Bedriye Bora bt'r yavru ile dakikalar. 
ca mo,gııl oluyor, btr Wl!le ,e.B&U ne 

' MlTA-" 

- Ha.sia.bnn, dedi, ~ ~ 
larma çok dikbt edlyorua. 

Sonra bir lı&ttalık ,,emek 'st • ~ 

olwdu: 

~ m ıoülmolMl lolu1Ma1
•• • 

bu.~ bol seııtu -.e netı. Jemeık 
bulunabilirdi. 

.. 
Öğle yemekini pre\'antot)tGaı ek* .. 

toriarile berabaı' yedim. 

~eut çocuk nıl1telıa.._ Bıııdrl " 
ye Bôrn. ycmct,.'tc de çocukl&rdaa...,. 
.sedlyor. Art.ık kendisini taı:umoa tı.. 
iııe v&kfetml§. O kadar ki ber çocujıa 
prevantoryoma girdiği zamnn b9 
kilo, çıkarken kaç kilo oldtıl\JDU • . 
bere biliyor. 

Yemekteu birkaç aut aowa OUtla 
hUtal&l' t.nl' )'erierin.de aaJorıg:ıan.. 
~·~ve beıı bu aamiınt ~ 
,-uvaıımdazı ıtehriD g11rilltWtı hayatına 

doğru yilrthneye b&§ladrm. 

onları seviyor ve dertlorlnl dll11iyor. ı•re\"anto~onı nıildiırii Yakup ~ 

Çocuklar kendi!inl o ko.dar çok &vi• ı !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Prevan):ol"yom • Sanatoryom) nıU. Fakat vıız:lyct dUııeUnco yanm Jcal-
esııese&lnln luymeW müdUrü doktor kısmı derhal tamamlıyacağu:. • 
Ya.kup Çelebi ilo kOnU§UYOrtıZ • .Muba.. 0 QIQan sanııtoryomda 200 ki§i te.. 

yonar ki Adeta ona nımarıyorl&r diye.. • 
ceğtm. l MODr;RN DL,·.~Jt. 

t.nbım sık sılt sözlerini kesmek mcc. da.vi edllccelttlr. 
buriyctlndo kalıyor. Çilnkü pro\·antor - Müessesenin herhalde daha bir 
yomda bir arı kovanı faaliyeti var. çok noksanı vardır? 
Ya bir telefon zili, yalmt bir zt~·arot- - ŞUpheslz. 
çi konuşmamızı aksatıyor Beyaz göm - Bu nok63lllar nelerdir? 
lekli hemşireler om.dan ora.ya dur - ~ Mescld. modem bir mutfak 

Saat tam 12 de yemek J:Ul çaldL 
Çocuklar yemekhaneyS bir anda dol. 
durdular. Öğret.menin ve he.ID§irelc • 

ve rin ncz:ırettnde ltıtiha ne yemekren. 
madan gidip gt'liyorıar. Ne;Jcli QOCUk prcvsntoryoın binasına kalllriler, 
kahkahalarilc çınlayan bahQedo u - Tilrkiyedc pro'l."ft.lltoryom oırnı • 
!.nsan kendisini hu.atalar arasında de• yn mil.<: it en mtlkcmmel yer ncı·eı;J • 
ğU blllkis, bUtün çocukları gUrbü~ dir. 
ve aıhha.tU bir mektepte zamıedlyor. 

Yllkup ~lebl: 

ni yiyorlar. 
Prcvıı.ntoryom biua.ıımdlln çıı.ı.ık 

Ş!mdi ııanaton-omdayız. Burada mo. 
dem b1r tesisat V2Z' •• Kür yerleri, hat.· ti~~~~ 
tn odalan, muayene.hıtnolcr, ldborotu. 
\'ar, hepsi bepsı modern ve yeni .. 

thtre cihaztle b!r çocuk teda'ri edi
liyor. Hemtlreler ve buta gijzleıin 

kenarlı a1yah ııözlüklcırle kapa.tmlflar 
Tclmır, müdUrlült prcvııntor,c>mn ,. 

- McmlckeUmizln, dooi, bu yc,:;Ane 
prevantoryomu 1027 scncslndc mer • 
hum Mustafa Ncc.ıtibey zamanında 

lı;urulmuştur. O zrunandan bugüne ka. 
bu sözleri zapta gcçırdiktcn Blz8d8 J'8Ul8Ddl c1ar her maarif vekili pre ... antoryomu 

~C!avacrva: himaye ctmL5 \"O mUkcmmcllcşmcıri ı-

Ş..ı :ında bulunduğumuz yer, pre. 
vantoryomculuk için bundan daha 1. • 
d 1 bir yer kolay kolllY bulunamaB 
GônUI frtcr ki yarın bu ci\'&r pro
vanto:-yomlarlıı dol.8un v bur&.81 pn
vant.oryom rnahallcııi haline getiril• 
sın. İfjittiğinıize göre Eskfııchlrll bir 
zengin, blrnz llerdcld arııa,,..satm aı. 
mııı. Bura.da bUyUk bir prcvantoryom 
tc .. s cdccckmlı; ... Bunu dii;'\1r zenglnıc 
ı imlr. de takip ettikleri takd!.rde, lıu
g'Jn tas:ıvvur cttiğim'z prevarıtoryom 
mııhallcsl yakın bir zamanda. kurul • 
mu§ olacaktır. 

dont.iyonız. Muttıısın önllndcn (;Cçer · 
ki'n ga~TI ihtlyıu1 ~ııru ç.evJrdlm 

ÜstU ba{ıı tcrtcınl& bir abtıbal;ı t'l J·~\iiii~~t~~f. 
vult lm:a.rtıyorou. Bu mükemmel ba'ıı ~ 
zııtcn lştabnnı .. çm tı , pC''llOO p~mbE C \~ 

: n::ı.rm~ tavukla.n ErÖrtlncc, niye Y • 1) ~ ~J~-.w~~-~·-

sır.ula mut.fıı.ktn bulunan d<'.lılllye şe• - Hay nılnıu, 1:abul. ccıın, tial~ 

'e ~eksin? dcdl. Sirkecide Güven tdi Sahibi- ~n çalışmıştır. 
~· tclfı!;ll tcı~ıı: • nin oğlu arslon Ahrnedi Beşik. - Bu provııntoryom ihtiyacı knr • 

~~illan efendim, yalan, diye atıl• ta..5ta Ihlamur caddesine götü~ şıJıyl:ıblllyor mu? 
~!tını rapor, bu nd:ımdnn da. rüp 3 blıı lira.smı 2'asbederek - SUpheslz ki sualinı.z • i.l.l"§tlık 

1kten bir gün sonra aıınmıv .. fciırimizden kaçar şoför Haydar (evet) diycmiyecctım. ÇilnkU bir tek 
lı'L • Başaran ile Mu.stara AkyTldız prcv~ntoryom rnemlckctin ilıtlyacmı 

tan söyliyeyim agınmın eıuyu akt.J. o 

1 fi Hnslp Aras: kApıo;ıııı ibtıl:unısonız!. .. (}' Abanozdaki kavgaya. Rizcde yaka.lanmışlardır. karıPlıyam~ Ancak. mUmlı:Un olduf;u 

~kavgadeğilld,tanıdiğmıka • 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~!!! 
t;,ır ş.ı.ka yapını~ da. Son- • 

Bir ey dlkknUmi çckU. Yakınlarda 

tık gltti. 

Uzer.ne lUlkim, da\'n.c.ı tara. 
"trııen numara fle mUddeiu • 
il b6yle bir evrak gelip gel • 

~ltı sorulmasma lm.rar vere • 
tıerı çağırdı. İlk ~t EyUp 
lıtrımydl: Bir otelde kll.Url!k 

ır_ 1 eôyliycn EyOp: 
:"'ltırn, dedi, o gıın Adar.au.rdan 

L G.::cele).1n kalacak yerimiz 

Sinan kendi kendine mınldan. 
dı: 

- Bobstillerin koşmamnda da 
bir ~kaJık var. Söğüt aiaçla.rı. 
mn moe dallariyle - ı:;iddetli 
rüv•arlar karşı~mda. mukavemet 
göstermiyerek - iğiJiPine ben. 
z!yen bir baifkahk . " 

Yantba§ında oturan ağır başlı 
· .\rkada§nn Ahmede gittik. bir ailenin fısıltı hıtlinde konu.c:. 

"1t 1>2ı::ı odaı;ıno. g!StürdU ve tek • malannı duydu: 
kanma d6ndU. / "- Şu kızm aptal aptal yürü· 
rı yıı.rnn saat Y'-' gesm~, ya yüşJerine ne dersin , hemfjire?,. 

ltıl§tt ki. - suçluyu göstererek - Allah derim .. Ne diyece. 
'-c:laın kapıyı çaldı, a~tım. Ne ıs iim ?! Aptallığ1n da moda olda
~ ııorcıum. Hiçbir söz ııüylcme • f u bir devirde "?.evkıselim" ve 

1
1 hır ken::m iterek odaya gir.. "aklıselim" sukut dil§üyor !" 

~e oturdu. Gene niçin ~ld!gmı Sinan yambaşmdaki a~r başlı 
,l.ttliglnl sordum. Bır müddet kadının kim olduğunu tanmıa. 
l'lıy soyıcmedl. HırBlı hırslı o • makla beraber, arkada.Eıma ver. 

11rını.ıY<'t, bu odanın sa.hibi ol • diii bu cevabı ook makul ve mfıı. 
~ "-bru,.d!n b1Zi bir umum! ka- nalı buldu. 

l'aya kopat&rolı: randevllculuk - Evet . A ptall&§lmanm modn 
1-\ "e derhal çıkmamızı söyledi. oldu~u bir devir . .. 
, 'l.tıırı 1cdıg-ın kadınla nlkAbıı Diye mırıldanaral• vav~.a 

H m ık ı~ senelik evli • 

.,;ıııt't Uz rine karı koca fena ol. 
't~uı;:ıuyu yaka paça odadan dı
~· Sonra da kıı.pıyı kllitJlyC-
~ ıttUk. Geçenler1 Ahmede 

() d• karakola mOra.ca&t et. 

verinden kalktı 
Sacideden son ültimatomu al. 

m1~tı •• Bobrtil olmadan anlaıı:m~ 
lanna. evlenmeleıine imkan 
~·oktu . 

Sinan bunu anlnymcn klüıı 
lM>..hcesindc daha fazİa kalmanın 
manasız olacaOım sezdi. Ya"":ıs 
ea vü:1.ldü Kimseve qi'rGnme 
den bahçe ka.pramdan çıkrp ~tti. 

. - -'* 

Sman ove gider gıtmcz yen. 
~esinin fiCZlon~a u?.andığmı gör· 
dü. Ş:inan. ı ecmiyeni11 kli.ıptcn 
gıdi§ine ne kadar sinirlenmişti. 
Halbuki şimdi kendisi de nym 
':!Yi vaornış. sinirl~ri bozulmu~ 
ol.ırak eve dönmüştu. 

Sinan alt katta.ki otunna odu. 
sında :ven2csini uzanım... görfuı,. 
ce: 

- Ah yengec-iğim , dt.'di. beni 
mazur gör. Klü..,tcn lıiddetle k"l· 
kıp citti~niz zaman sire dofhou 
;u fena halde ıçerlemiştiın. Ne. 
zaketen olsun orada kalmamz 
icabeder diyoı dum. Hn1buki. 'bu 
küstahların nezaketle falan ah-: 
w~ri~leri yok. 

Sinan da kendini g-t>niş bir kol. 
tuin attı: 

- Oh varabbi! Nasıl oldu da 
kilrtulabıldim oradan,. Az kaldJ 
'1irei!ıme fenalık ~kecekti. Ne. 
redeyse kendimi ka}ıbedeecktim. 

Ycuon: ISKENDER F. SERTELL• 

Bavcın Ncın1ye, kaym bi* de· 
rınin fikrini dei!iı;tirdiğini gö. 
rünce uzandığı ~l~n doi
rulup J.:alk1J: 

- Şunlara verdiğimiz paraya 
:...cıyonun. Sinan! Baska hiç bir 
seye acımıyorum. 

- Komşumuz Sa.cideye acı
mıyor musun? 

- Hayır.. Hayı:r,. Hiç birine 
acımıvoruın Onlar acrnaeak bir 
hald değiller. Görmüror mu. 
~un? Hcprsi de ~elen misafir~rlc 
al.ıy ~ip durdular. Bu rezalete 
tJ hamrnül edilir mivdi? • Te vaoa
vmı? Daha faztn oturama.zdun .. 
Kalktım .• Geldim •• 

Ellerini salhvarak hiddetle ba. 
ğırdı: 

- Bir daha mı?! ... Allah ~ü-.. 
termcsin . .• Klüvlerine avak bas. 
mak şövle dursun. ön'erinden 
'!eçersem. avaklartm '<tn :rm. 

- Hakkm var. yenc-eciğim ! 
?\"eydi o yiirüvü~ler .. ?! Hele J..'"'lz. 

Jarrn yiirüyüı:;ü,. Çok sinfrlendiuı 
doğrusu. 

- Sacidenin bu derece rıptaJ. 
Jaşmasrna kim ihtimal verirdi? 

- Hem de ne aptallaşmak. • 
- Ne o Sen de fikrini drği~. 

tirdin mi? Halbuki orada Sacı 
deyi ıtörUnce birdenbire ı;rev!'C'. 
miş ve kanaatlerini değiştirrnir:. 
tin! "Bunlarla uğraşmaüa de~ 
ınez. Bir zihniycl.in l.urbanlan 
dır!" demiştin. Oradayken bohs. 
lillerc <:.Ok acıdu~mı. hallerini 
hoş ~ördüğünü söylemıstin! Ya 
şimdi .. ? 

- Ha>'lr. yenıze! Ben bobytiJ. 
leriv halini ilk ~ndebe11 ıı;tili:nı: 
bir teşekkülle mücadele etmek 
de onlar kadar ~rİJ> olur. Ben. 
şimdi bilhassa onları kendi klün. 
leri. kendi kabuklan i~inde ı;rör. 
dükten Mnra. beD'5inin acınacak 
bir halde oldulhma bü~tiın. 
Bunlar trokı meşhur Cinli filozo. 
fttn feleefesini alm~lar, kendile· 

ı ınc beJ1im~iş!er.. O ka.dar 
~· -ı: tı' llazmetmişler ki .. TA.kin 
onlar hcsabma esef ed rim ki , 
bura ı Çin dc,ğil. Gobi ea~ı 
lııc dt'ğil . 
Necmi:ıe ~ülmeğc ha. ladı: 
- Nedir o Çin folsefoı;i ? 
Sinan: 
- Yul.andan kitabı getir~yim 

de okuyayım,, 
DtJi .. Yerinden fırladı, kitabı 

alıp geldi. 
- Bak yl'nge ".Şi • Tan • Su" 

ne diyor .. 
Okwnağa baliladı : 

''İnsanlar bir boşluktan gc~ 
lip, diğer boşluğıı SlÖ<: eder ve 
kayix>lurtnr ~anmayın, İMan 
~cldiğl boı:ıluğun farkında de. 
~ildir. fakat gidec.-eği bosluğu. 
öldükten sonra yaşayacaiı a. 
: mi lk;k8.Ja ~önı.bilir. 

Demek ki. önümüule bizi 
be-kliyen bamb31jka bir filenı 
\•:tr. Şu halde dünva dediği. 
miz Şll küc~ücük alem içi~ 
didinip yorulmağ-a ve bir ta. 
kIJl'I il%ücü adeUerc ketlaıuı> 
ezilmcie ne lüzum var. Dai
lara. köylere çekilip öbil'r 
dUnvaya ız~ğimiz o me· 
sut dakikayı bekliyclim? ! r· 
Necrnive hawctlııi rizliysne. 

eti. 
' - f!l'Uı. nlalaca.k bfr Jdta:p, .. 

(Dermnı , .... 



29 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

clikodusu köyii kaplar, .k-\ı1a· ı korkuyorduk. Binaenaleyh ı görmüştünüz? 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

,_,ımızn kadar gelirdi. Halbu- bu bahsi burada bıraktık ve - Evet, zannederim. İ.:abında Günde 3 Kate Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla bteyinis-

ki böyle bir şey i~itrnemijtik. uzun bjr münakaşadan sonra 

1 
_ Beni hurda bekle. 

Su halde ışı~ı ve çalgıyı ça· ne bahasına olursa oisun ev A 
1 1 

basa 
lanlar mezat !drtaki raha'L ve snhibioizin evine bir ziy&ret b ya c adrı~ın ~.c~r.d·~. e • • Uııenin blrinc1 amrtmcsan ~ 
-' · k ı b k l d'l B "h ı asa eve ogru yuru u v ar fı:t ve işçi arayanlar: ~ . . ~""~ _ . ~_...,. scunn uy u arını ıra ıp yer yapmıya mrar ver ı ç:, u ı - .. .. .. d ki :ı- q· i( f J: ~} . .,. .• ~· -aame :ılmtD bh'. genç kız rıerDall9" ~ 

yiizünün gürü!tülü hayatına liyntsızca imrarnnızda biz1 ka kapıl~rın uç.unu e yo a- :;. Ortamektep 8 Uncu smıfmdnn WJ ~!iıııı .. ıre ve mnessese~e tah9Ulle mO~ 
d 1 h d Kalblm Yerinden kvpa - mali vaziyetinin bozukluğu dolayı.sile • · i k••A- •-u-nı-dönen bu a a ru lar de3i1 • haklı gös·~erecek b!r le!; se - 1• • • :ıır 11 arama .....,..,, ut .r~ .~-_ı 

. k b rdu ayrılmış, rlyaziyesı kuvvetli, yazısı N.) remzine mektuplan mQrac-"'" 
di. Etten, kemikten, sinirden bep vardı. lki defo gördüğü. ca · gı 1 çarpıyo ·. ·ıılek, biraz da dııktlıo bilen 19 yS§m• 
ve kandan yapılmış insanlar müz ışık ve ölüler marşı. .lak döndüğii v~k.ıt. bam:ı..: da bir bayan, rcsmt hususi bir mUcs tN SUN UAKU{A n~ Lisenin ten Jwımmdao ~ti 
dı. Bunun böyle olduğunu Planımızı ciikkat?e h~zır • - Capılardan ıkıs&. dedı, <;cscde veya ticarctho.neıcrln blrlnd~ ı;cnç, hergün saat 19 dan 24 de~ 
hem Silas, hem de Annabet· tadık. Harehet saati olarak tazyika tamamiie mukave • nz bir Ucrctıe çalışmak lstemekted!r ... üçük ıan:ar ·~uponı.. çalı§mak lııtcmektedlr. (!ıl> f' 
1,. b'J' d F k · · b" • b' · • • . b' ($.M. Kivcş) remzine mUracaat. 1 d rtı remzln n- t. a ı ıyor u. a at nıçın ızc gecenm on ırım Kararlaştrr met ediyorlar. Içe.rden ır de o kt 8 in ı ftan me . (Ho ~"Upou~~ cı. ooere1.ı c-oa c ecıcı. e m ....... caa __ J 

ı .. 1 · 1 d'? B - 1 dk· · . ı· b . tt ı;:·- • •• .. • ip 1 l • ~ rta me ep c srnı '"arama ve ı, vcrwc ua.nıarı e;.o Sun • Ortaokul mezunu. 338 dor"ı ya an soy emış er 1. u su ı , zıra ev. e a u saa e .... ı mır sur()'u tle k atı.mış o a ?.un, li ya•mda bir gen", herhangi bir ,..n~- ...... ·--1, blr g...... h ...... _..ı. ..ı 
1 ı k b 

0 1 " .. Ualdkada psra!in oı:ş~UN·clrtlr. Ev ,,_, .,..u.<:; .... .,. ~_.u8JJll' .-
a ~ veri ece cevnp as~ttir: lfıs uyumuş ol~cn.ğmdan ya. cak. rv'lahzenin kapısında mUessesc, ticarethane veya mağazada lenme reltllfl ı:ondrr~D oku,rucolanıı mUcaseee veya 'Ucaretlı.a.nede ııe_t.., 
Mısters Kotesnaşm C'1'ınde l::alanmak tclıhkesi a.zahyor .. .. k f kat: kt"?ı'tlı" iş nrnmnlctadır. et. üııtllnalpl remzi • mnhtw ımımaıı UL.erc ..artb a<ın:aıerı · yapabilir, (T.M.C.) remZtne nıtttr" 

1 •• surgu yo , a ~ • . 
araştırma yapı masım iste. du, yakalandı~rmız takaırde C d" ne mUrncant. aı blldJrmelerı ıaı.un.> eh~ fiyatla çalı§lr. ,.; 

· l k l kt } d - evap ver ım. * Karakter sahibi, 11 sene oku. --o- .ıJ Onıvemteye cıevam edeJJ,~tJY. mıyor ar. aran ı a yo :.ı şnşır ıgımı • 
1 

.. •• .. 
1 Bu vnka bize bir noktayı zı söyliyecektik. Silah olnra~ - Ço,. guı·ultu yap mız. muş. muhabere. dosya \'C' evrak f§lr. jeni ya.zı!:ırı bilen, hesaptan, defter sebe tııertnden anlayan. rt ,/' 

d h .. d'. s·ı· .. h.al' k h' l ·ı· . Sonra kö.,kte birisinin ot'.lr - rlne uımamıyıc vlikıf, dalttllo bllir, tutmaktan \"C buna benzer !§terden en kuvveW blr genç, ııuauııı bir ı:ııtl t' 
a a goster ı, 1 ası şup - 1 Ja kocaman ır .. ngı :.ı:: a ~ •. .. .. • Eski ve yC'ni harfleri mükemmel okur. tayan bir genç ıı.ı aramaktadır. (İ§45) sede veya Ucarethanede öğicdell_ıdf' 

e§lıas arasına koyduk. Anna. .ınlıtnrı aldı. - Zira Jnkm ması da mumkundur, mıster.s Senelere<' MnUye şubelerinde çaıı., remzine müracaat. veı yahut sonra çatı§Mtık iste~ 
beli Bayne ve F:ankl~n E! : iüververi yoktur m .. rnafız 1 ~~tesnaşı? ana.h\ar~~~ı~ı ~ı- 1 mış, ytiksel> bir o.Heden 82 yaşmda :t- orta ta.hsım blr genç yazıhane- Gir. Me:bur ve emn!yeW bir• 1 
yot zaten kara lıstemıze gır olarak ta Röbeni yanımıza rısme verıp vermedıgım hıl- 1 b!r TUrk genci, ÇOCUf;'UllUD, n!leslnin erde, bürolarda ve buna benzer yer. kefil gösterebilir. (R,K.) remsıo' 
mi§tİ. Tuhaf bir müselles ! alarak, yola koyu!dak; sar• miyoruz. lh~iyaçıanrıı temin için herhan.gl bir ıerde iş aramııktndır. lA. o. Emnl rac:a&'t. . . • .ı ~ 
d w 1 K • .. b' d . . . s·· mUcssesede l.5 aramaktadır. ı~efalet yet) remzine n.Uıncaat. "' G,S.A. yllksel: mimari §UDO"', 
• ogrusu. anun atıamı ve kopek ız. en ayrılmıyor ka. - Bız bılmıyoruz ama, ı de vcrcb!llr. (TalM) remzine mUrn . * 16 ~-aşmdn, ortn birden çıkmış .::nır talebes!nden bir genç aıl~ııııl' 
banker, yüksek zekalı ro • anhktan v.e gecenin kırdak. lasın bilmesi lazım gelirdi. E- c.:ıat. bir genç, herhangi bir mtıcacsede iş ıerde bUrolnrdı, ı..,aat mU~ 
~an~ı ~e sn~atkfü·, en sefil seslerinden tiril tiril titriyor ğer şimdi bir merdiven bu· .c: Tıcaret ııscsı sou sını!mcıa. rnu . aramaktadır. {T.R.D.) remzine mUra• v:ı. ı:n:lıı rcsmt vo buaust inf&atl-...; 
ışlerı goren hır uşak du. labilseydinı bu pencereyi ya· llascbo ve tıca.rt bUO.mum bilgilere va.. cact. sUrn:ıb:ırıtık v~ deıınatörlOk r-;;.-

Bu üç adamın uç:ınden de s·o·avberi Hili, kayalıl.Iar kından "örmek isterdim. :aı, staUııtllt de yapan, elinde refc. * tnr;U!zce, fraruıızca, hususi ıkrs- i• . emclı:tedlr. Günde :ı-8 saat 
d • w b ·ı d d k k ld t> ransı bulunan blr genç 1~ aramakt:ı. ıcr veren bir bayan, r;ayct ıwa bir )lllr. (H .. 78) remzine mUracaa~ 

ne en ol~ugunu 1 ~e en aras_ın a i ·estirme yo o.n Bereket versin ki merdi ve· dır, (1. T. Kut) remzlno müracaat. müddet zarfınd:ı. kolaylıl;la talebeler!. ~Eski yazıyı bilen. aakerllklt ,. 
şuphe edıyorduk. Bilhassa sessızcc çıktık. Jak arasın. 11·m·z yoktu Jak bocu boşu • ~ Hukuk fakUltcsı mUda\·ımıeruı ni uerletC'b!llr. tstt.venler (İmren K.U) oımıyan b!r bay resınl ve 1>uııu'" 
Sil; çok garip bir şekilde elektrik fenerini kullanıyor na bir merd~ven ara~dı. Sinir den bir genç baltada lkı gUn öğleden remzine mUraC'aat. ıreıerde kalöritercllik aranı•ıı'I 
hareket edıyordu. Anlama du. Zira birçok defalar geç · l . f .

1 
. f A k sonra \'C diğer gUnler tam olnrak her * Elr tcrz "::>rede hesap tşıerinden Elektı!ktcn ve terkos mu.sıuid'~" 

dığımız sebeblcr yüzündeı1 tifimiz bu yol bilhRssa döne- d~~ım1• end~ gerıkt~ış kı.. Jrtık bangt bir 1,ıtc çalı~malı: 1.stemektc anlıyan. öalttl!o bilen blr bayana ih .. ta.mir.inden anıar. Adrea: SUlt.P'Jf 
· · d b · k k 1 d hl'k ı· onc 1m ıyece ım ı a dır. (0.0, 0) remzine müracaat. tlyıı~ vardır. •1 Uncu vakıfhan zemin met park lm...,ıamda kasap a.ınt cınayet sunun en erı ço meç no ta ann a tc ı e ı o· . . • ~ .,. -r-

<l d h b d f d t af d * Üniversite talebesi bir genç, res. kat No. 7 ye mUrncnat. rıye müracaat. ı 
cg-is.mi ti, lıergün a a ç.,k labilirdi. Hatta az kalsın Ja· CVl ır e a a e r ın a.n ·'" TUrk"e. -•-anca m ......... -" d . . . ki f mı veya husuıı1 b!r mtlcsaesede ehven * 7 y~rr.d~ orta 3 tc okuy::ın bir ,. ., ~ .... .,.. •• 

sinirJi oluyordu, hali gizli kın -oturduğu pavyona çar göz en ~eçırmemızı tc 1 bir UcroUe ~ aramaktadır. (N.B.> genç, öğleden sonra her hangi bir ya:ı:ı ıw, klfl derecede fransızca koO 
bir azap çeken insanlara ben pacaktık. Röben derhal se • etti. remzine mUracnat. hanede !!I aramaktadır. (1.B.K.) rem- ::ıo.kttıo yıız.an ve aakerllkle ı/ 
ziyordu, Hunu ilk günlerde vinçle homurdanmaya başla· Boşu boşun~ itiraz ettim. :f. 20 yn§ındo., ıı.so 2 iucı sınuındn zıne müıacant. oınuyan oır bay 1§ aramaktadır· 

h d E · · d d J I C .. i b ·· ""ı d ·"<'Jll"r <Hor> remzine mUraca_., ca U bir uc:.ccı.mm a alet ve dı, fakat elimle köpeğin ağ · vın etra1m a o aştı'· ep okuyan, bir r;cnç, tahsıllnı maışetının * L1sc 2 tı:ı!cbca ir genç, oo e en • .-dl 

ı d te ini 1 in """"i • ya hus ... b" ıt· sonr, .. res""'i veyıı hususi t:ılr mUessr-.. * 28 yaşında nakerli1tle alAP" 1 dev et kar~ısın a duyduğu zını kapadım ve bekledik.. hedeki iki kapının camları m ç re.,... 'e u.,, ır n '· " ... · •Y" 
c.sst?scde, ö~lcden ı:ıonrn iş aramakta. sedc -. rır'\maktndır. ehven UcrcUe mıyan b!r genç aııesile birltkte fi' 

korkJ} a atfetmiştik, fakat Silns hala uyuyordu, hiçbir arkasında kalın taht:ı kapak dır. <X. -S) remzine mllrnc:ıat. ç11 ı _o.bili., <Muhtıırcttınl renızln~ tıman kıı.pıcıuğı aramaktadır. ifl 
gimdi kl\110.aLİmiz değişmı:ıtı şey İ§itmemi ti. }ar vardı. irinci ka',m pen - * mınsc:ıtz, asker blr genç orta o- mu: caat. cu~~;ı yoktur. IT.S.) rem~ı~e 
Si ;. ad:t\ bir şeyden ürkü• Köpeği hafifçe çağırarak cereleri sımsıkı kapalıydı. kul imtihanlarına girmek istemekte • •: lhr.nin fen kolundan mezun muıı c:ıat. ıl, 
Yor-tlu b b h · d t'k dir. Kitaplaruıın teınını için yardım tcHf ortnolmllarda öğrctnıenlık yap • :t- 19 YS§tnda. ortamektcbltl ~ 

.. ·. . se ze a çesın en geç 1 · Hiçbir kırık görülmüyordu. mış h•ıımst bir "Ok talebe yeURtirınlş sıntfmı kUnsesizliğt yUzUnden ·.ı 
Duşuncemız bu mertebeyı• Bu suretle evin arkasına düş etme!! istıyenıcrln < YUN?ı ) rcınzlnt- "' w mış oır ı;enı;: berruıngt bir ı.şııı "• 

bulu.u:a Jak sordu: müş ola~ktık. Cayırlığm bir Kuru yaprnklar yolları kap • mı:;o:::l~cde çnlışmı, el ışindcn an . ~~:1:;.~ç ~~7c8~~t;~;zıyetstı~e:~~~ · mak lstcmcl:tedlr. 5.6 ay bit 0 el 
- F~ka'L nede~? ~ola, ak. kö§esinde durd~k. Güneşli hyor, ve merdiven basamak. !(yan b!r bayan, arnnıyor. Tuliplerın (H.A.) ı mz1ne mUracaatıan. çııııştığmdan otel ~lcrlnl tcrclll ı. 

lıma bır. şey geldı. ~a~ndık o: günlerde misters Kotcsnas ları yapraklarla örtülü bulu· (Vanat 15) remzine rnUracant. :::o yn mda, orta Uçc kndar oku • (İ. GUrbUz Q6) rcnl%ine mUra~,.p 
dasında sak!anan Sılas ola ·ı· ı .. w• t ı b ; nuyordu. Te .. ebbüsümüzün * Kimsesiz okur, ynor bir çoculı muş Cı<kı ve yl'nl yazıyı iyi okur, yn• :{. Ifaftanm iki -güDQndo al<;"" 

sevgı 1 copcgı van a cra aranmaktadır. (G:ılatıı 1537) posta ku zar, daht ıo b!lrn bir bayan, hususi dan S e kadnr c:aUşııbUecek tıir 
maz mı! her burada gezinirdi. Jak fe. muvaffakiyetsizliğini göre · tusunn mUrııcaat. ,cyu r" !l!li bir mU:ısscsedc ı.ş aramak na ihtlya.ç vardır. Ayda 12 ura ' 

- Sıl&sın pencereyi kıra· k ~ d · d -. ...., k ·~ı; nerinden çıkan !:ığı beyaz re a eta sevınç uyuyor • :;. 20 yaşında. e.slü ve yer.ı tUrkçeyı tııdır. ıc:r. 2oı remzine mUra.caat. t.:cel>tlr . .-.orilcBy .. ur beyi ııo• fi 
rak gırmcsi garip sayılmaz b 1 k 11 ı f '""'il '-6/S de Hıısa.na mektupı.a ınUrll Loya!ı koca binanın üçi.incü dum. Kafam hazan Annabel ııcn, dnkU o u anan bir bayan; t.. * ·' ınezunu, rans:zca, ""'() ızce 
mı? Köşkün anahtarı kendi. c ırNhane vc;a herhangi bir mUesse~ oldukça ntnıuncn bilen. daktilodan • Lisenin onuncu smı!mdıı bir J 
Sl'nde, ka\mm her penceresi üzerin- laya hak veriyordu. Bazan 1 rü"-JI bl h--' "~leden son-. be .... "~'" bir nıueo,,. clr L'.} aramaktadır. (S.T. 21 rcm:ı:lnP an ay~n. tec "" r genç mu uo•P u~ ... ıu.-.o• ..-

- Fakat... d: ayrı ayrı .~olaştır<lı. S~l da Silasa. l mUrncııat, ış arıyor. Aııkerlllde al.llmsı yoktur. ı::edc 1.§ ammnktadır. Ehven irlfııP 
_ Hayır Jak bu faraziye koşcde dar oır penceremn Kayalar arasında sanat _ :.~ ıs yaşında, orttı ınekt<:p rnczum tsliltHı.t rnıı. ::::::2 No. ya mUracaııt. retle c;aıışablUr. Pertcvniytı.l ıııı P. 

manasızdır,' un~ttug~un bir pancurları kapalı det}ildi; bu karanc tarzda yapılmış hah· bir genç resmi ve husust bir muessc. ::: Muha.s.:bc, ticaret, borsa ııııerlnde nıf 5/B cıe 206 numaralı 'fil 
d d d l t sedc nıuhnslpUk, kll.tiplllt \'C bun:; ç.:ılışmı~. dakt.lo bilen bir Unn·erslt•', 117aşl•alıı müracaat. 

nokta var, o ge.ce Sitasa teıe· ı pe~c~rb. e p~r c ~b'yol~ ~· ç~yi geçtikten sonra çakıllı benzer lşlC'rdı:ı çalışmak tstemcktcdlr talebesi hcrgUn ögıedcn sonra çalı§• c Lise ınezunu el yazısı ve rl~ 
fon etmek üzere derhal kö;r _ a • ır ne ~s gı 1 tU o.· hir yoidan şoseye doğru yürü et. Denizi r~mzınc mUracaat. mnk Uzere iş aramaktadır. Referans Yt!Si çok lyı bllQınum mlicsscst' ~ 
ke gelmiştim. Evi buradan gıma fıs~ldadı • meye bı:wıJad!lc. ,,_ 27 yaşında, aakerllkıe all'\k:ısı ol. ve kefalet vcıe~ııır. (R.K.A.) remzine <ın aşıı~ı 30 lira Ucrctıc iş nrııı'I'!• 
bir çeyrek kadar "Uzaktı. Koş - lşıgı bu pencered "l m: (Devamı uar ~ mıynn, ille mektep mezunu. eski ve mUrac!Ult. - oır. (A.R.K.> remzine muracszıt 
mqols~dıhlled~hal~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ü~terrik 

ı · · KullanılmL,, kUçUk blr apartııı?' 
:.~: vermrnçın yetişemez - Hikaye ı ld"''zrım i ara karşı . ~Ak;~~:: ~~e=~=: =çgibb~ :;:; 

- T elefoıı başında çok bayan aramaktadır. MUnasip ~ 
beklemediniz mi? ıı-:.---1111 

•----• verilecckUr. (Bay) remzlne ınur' 
_ Hayır, bana derhal ce (])imkıt nııshadan dc1J<lnı) r ' cahıl adam mış::ı.ııı be? Yıldı. - Çabuk ol, Mortimer, çabuk taraoildim. Sonra karını.n yanı_ 4ldırınız: 

d. I f . . - Peııcercnin önünde, ı ım c1::ııma suyu tercih eder, nh . onu tut Uivmann sok. Kedilerin rıa koştum . O esnada kapı a~ıl<lı. "''atıcıa ~mımrı fnılı ol"~ 
vap ver 1 ve te e on ettığım - Nas:l? Git oradan çabuk! rııak ! Bu pntırdı da ne? gözlerinde .KülliyeUi miktard~ı odaya çok ı:cvgili arkadaşım myucuıarnwLID oamlamaa f" 
vakıt kara yüzlü adnmı göz· Yıldırım düc;-rkr>n pencere önüf!. - Duvar tablolurrndan biri elektnk cereyanı var.. Yarab. Corç Eveıısorı girdi. Acınacak <ncktuplan !darebanemtzdeo el"~ 
den kaybedişimizin üzerin · de durmanın ne kadar tehlikelı başıma düştü! bim, l;ıldmı.cağım! halimi giirüııce: ıan 1tarlç) ber ~ sabaht.ao 'I 
den ancak beş dakika geç • oldu~'llnu bir qocuğıı da sorsan - Desene ,duvara yaslanmış. - Hıçkırıklarla ağlamıyn - Yahu. ı,u ne vaziyet? Sende Kadar "e ıuaat 11 den sonra ~ 
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