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necektlr. Ve bir daha ht&nbul tıni. 

verslteıı1nln blçblr takWtestne bir ta.
Jebe olarak yazılamıyacakl&r ve ken. 1 
dllcrine tabaile devam tmkArn verihni. 
yecektlr. 1 

Polonyada 
çıkan 

tifonun 
Bütür Avrup a 

ve h atta 
Bal kan l a rı 

Saracağından 
bahsedil ıyor 

Ner,rork, 20 (AA.) - Nev1ork 
Tayınla y-.ızryor: Denl•Hııar.ı batı.nnak için kullıuulan lngllb cep muhrlplerl 

I stanbul Barosu· 
Birmanyadan 

iki avcı 
taburu 

Polonya.da hll.k\lm llllrm tito al • 
gmı doğruda:ı doğruya Alman gacıd&r 
lığmm bir Jleticeeidlr. Fa.kat Alm&D • 
lar ba alguını Polallya huduUan tçbı 
da kalacağmd:J.n emin 01ımımaJda • 

dırla.r, BUlUn Balkanlar n R..,.a t l t 
tehlikededir. İspanya ll• l"'rat)P.'Qm op an lSl 
cenubunda tehliltell addedllmekt.edlr. 

1.tu9~ AYnn>&ltlai'm aJı1rU mnı;rGp ~ 

Jaoonlar ı 
Filipın 

adalarından 

M ndanao adasına 
asker çıkardı 

ilo adasına 
yapılan 

baskında 

Bir benzin 
deposu bir 
hangar ve 

iki büvOk 
tavvare 
yaktılar 

Tokyo, 20 (A.A.) - İmparatorluk 

Libya 
rıc'atı 

Polonyalıların 
yardımile 

Göze 
çarpacak 
derecede 
hızlandı 

-<>-
Polonyalılann bulunduğu 

yerde 

Aımanlar 
taarurza 
geçemıyor 

--<>---

1000 esir ahndı 
umumi 1.arargfl.hmın tebllğl: Londra, 20 (A.A.J - Libyada. ye. 

.Jnpon ordusuna ve bahriyesine men niden dört inme s:ı.lııuımın ve bllha.s. 

1 
sı.:p birlikler 20 UkkA.nunda fecir vak. sa Derne sa.hasının ele geçinim~! u. 
tı Filiplnlilcrdc kflin Mincb.nao ada • zun mcnznu to.yynı-clerc ve Harikan -
:ıına blr çıkış harel<ett yaıımıt'l&rdır. lara rlcat etmPktc ilerledikçe harıı 
Dü~manm muknvemeti kınltnl§tır. Va malzemes'.nl tahrip ctmrk için ltendln<' 
zlyct Japon s'llhlı ltU\'VeUeriııl lehin- 1 kal&n zaman az:ı.lma.ktadır. 
de süralle inkişaf etmektedir. Bu Llbya mtilıe.rcbesinde dikkati en 

• • "' çok çeken nokta Polonyalılarm Al • 
Tolcyo, ff (A.A.) - lmpataroıuk mantarla ka~lll§mak huausund& g!Ss. 

umumi karargdhmın deniz şubeııl terdiltlerl şevk ve heyecandır. Polon. 
blldlriyor: yatılann mUsavi kuV\-ette bulundult 
Japon deniz tayyareleri ıs UkkA.nun ları yerlerde Almanlar taarruza grc 

da 1',Ulplnlerdc İlo adamın baskm su. memelttedirler. Polonyalılarla llk kar. 
retUe bir taarruz yaparak ıkl bUytlk §ılqmalarında Almanlar bin esir "er 
tayyareyi, bir hangan Ye bir be1lzfn ml§lerdir. 
deposunu yakmı§lardır. Londra, :!O (A.A.) - Llbyada In 

.J&pcıa t:.ayyareJtri .J'IU~ ~ glltz ııerleyfşl devam ediyor. hıziUz:(' 

H ududu 
geçerek 

JaponlarlCJ 
birleşti 

JardaD ve pini...,_ ••• •"'111 ~t • 

=-.. ~:- ı Ofen avukatlarm muhtaç il ı r monta bava U.SUne taarruz ettnljler. 1 Defne ne Mekflllyl gcc;;mlfler, •robnJ a 1 e • 1 dlr. B•ı ~arcket esnasında dU§lllanm ğun 220 kilometre garblnc varnuııar 
altı bilyuk tayya~ı d0.5UrWmU;ı ve dtr. İnğillz haıra kU\"\"eUerl, dU§mane 

Btllk-c, 20 (A.A.) - Mıındala.y 

CBtrman,.a> dan bildiriliyor: 

Göbels bugün bir nutuk 
ıöyliyecek lerine yardımda devam edilecek 

Berlin, 20 (A.J\.) - Doktor G6. Gecen cumartesi Baronun yaptığı toplantıda bitirilemi. 
bela saat 20 de b1r nutuk .ııöyllyeoek. 
tır. Nutuk bt.ıtun Alman radyo i.stu. yenaza secimi ile diğer bazı meseleler icin bugün reis ve. 
yonlan tarııtuıdan yayıtacaktır. kili Aımı Sorgunun reisliğinde Baro bir toplantı yapmıı. ------.;_------------:--=------ tır. 

l:kı Btrmanya avcı taburu Tayland 
~ gegerek J'apon ordusuna il.. 
ta.ak etml§Ur. Bangkong radyoıru, rad 

JQ taratmd&D Birmanya lisanında ya.. ı T T k 
:::-::..""::b':.~~ ıv caz tramvay ar-

Aza soçiml i!:ln reylerin toplatıl • 
masından eonra Baronun yardım san. 
dığı için aidat meselesi mUnaJt~a c. 
dilml!J bu arada birçok avukatt-ır eöz 
söylemljjleı-dlr. 

etıbektedtr. 

ftangoondaD almaıı haberlere göre l • k l 
;::=:rmo~::·z:tm:= ne erı Çl arı ıgor 
ı.t.m.mektedlrler. 
Lmdı-.. (A.A.) - B.B.C.: 
Bıııagkongda n.ztyet JDefkQktllr. 

Japaaı(U' adaya asker çıkardlk1arm -
~ ap g&rplflD&lar deY&m ediyor. 
.l~ Hcmgkcmga b~ bulun • 
dQkıan lcldlalan Londrada ne teylt 'f"C 

tıe de ~P d].mektedir. 
ÇinUler, Xcmondan K&ııtona &'iden 

denıır,oıuna w Bongkoıııgun kal'fl 
~ balUD&D J'a.pon kuvveUeri • 
ııın ....,.,,ma taarruz etmektedir. 
Lo.dıa 20 (AA.) - Slııgapurda 

~ tebllle göre KalaJada sO. 
Jttba.t ftrdzr. Brit.anya t&nanleri 
t'!n deD1zl .. cmpnu an.zl8t O.rinde 
ltefit QÇU§lan J'&PllUl]ardır. 

Penanc ıutaJarmm tarafmdan bo. 
kltıımqtır. Kalasyanm ,ımaııncıe Ja.. 
ha llılrleJ'fll &tır olmU§tur. Britanya. 
ltıar ,..m menUertne yerıeomek L 
tin T&ldt ......... .,ı.rdrr. 

inqiliz 
Hariciye 
Nazırı 

Moskovada 
mı? 

•-.ter lem ıo (AA.) - Kolom. 
b(,_ rad7Q9W1UD verdlti blr habere gG 
re ~tere hariciye nazın bazı uke

" llGzakerelere lJtlrak etmek üzere 
~toakovaya gitml§tir. Fakat bu haber 
b~tıa t.e,ıt edllmemekt.dlr. 

Öğrendiğimize göre. eleJd.rik, 1 sefere çı:ka.rt.ıl8cakt.ır. P..öy~ecc, 
tramvay, tilnel :iıdareei u m u m 5dırtn mUnakale tht~·:ıcı mevcu • 
mil dil r 1 ü ğ ü tez elden ray- dUl\ yliz.dc 15 fazleaı il~ karşıla.na. 
lann y e n i l c n m e a i 1'Ue e&ktır. 
u~ma.ktadır. Tramvay eebeke . Umum MUdUrlUkÇe, 26 yap. 
sinin bütün hatlan gözde:ı gec;lıil- raklı karneler çıkartılmak düşünü! 
miş, değiştirjlmek lüzumu hisıl o. _.. Devamı 2 ncl as~ rodıı 

lan raylar tetıblt edilmittir. 
Bunlar, imkln niebet.indıe 'f'e • 

ra ile yenilenecek.tir. 
Diğer taraftan F.)nin&dl • Bebek 

yolwıun açılmeeı içirı çel'll!lma1tta. 
dır. Kısa bil' pmencJa, ba hat Oze. 
rindeki dar blmr1er gentııletilıe 
ceklir. 

Beyazıt m c y d a n. I •e s..ı.. 
kJ!M5ğlit arumdüi ana cadde 
moa.ik parb De ~-

Ha.ıtıiye • Şill JWa Ufalt 
yapılacak, bo suretle TM*'>le ŞJe 
li aram tama.men aym top yol ile 
hirbirine bağlanmJI olaca.ktlr. 

Yakında, gelen bandajlarla 
bir miktar daha mot.ori8 TC ri!mork 

TR' ATBOllUZDK 
BAYllAlll 

Hacıları 
İngil iz 

vapu rları 
taşıyacak 
~ 20 (A.A.) - Kısır vapur 
~ tekrtben 1600 Filistinli 
bM:ı71 l'WattDe '6t1lrmek l~ blr ft.. 

pur tahlf8 edemediklerinden .lnglıız 

nwJıtemJ&n haCdara bafka vapurlarda 
'7W aJlftll&k t~ te4blrler &lm.ı§la.rdrr. 

Lelldr9t ti (AA.) - Han neza. 
NUn1D lllt;Ulb&r'&t .mıdıı1n blldlrdıtL 
ae gen: Tr&bl~ Zuara cna _ 
nnda orta tıUyQklllkte İngt1lz tana. 
n1er1 anı19 ftlOllllarmdaD moiekkep 

'11,alnlms ..,....- clnm im.. bmlıln tafl1aD btr t:NDe taanıuı ede-

-- ıeom .-e x? •• Mır tıe.. rek tıa treD1 Jmmıen tahrip etmi§leır .,. 
Uf_. ftlla Sedat ......... (cı..) ild armçb kam:JQDU ,.akmJ§la.rdır. 
..uı ..-bil o,--,_,.~. Dltv cRıettm Ubyadald dGfman 
!llıılllt 8lmAI ~ ~. baft mey4&nlanD& yapılan bomt.r. mis.....-._ 7 ı do telU w dllDu netıeealnl teablt etmek kabil 
,..._ ?ıaa- ..a.Dıl ~ -.. oım,.tur.Blr dtızaneden fazla bava mey 
rbıl m11 'Irk ~ dam flmd1 lngillzlerl neline geçmlfUr 

IJelalr ~ u..ıtl kmm 119, Bu meJd&Dlard& 70 ten fazla AlmaD 
~ile • ,........ aMhık- • · taY)'UUlllln muhtelif §eklllerde basa 
iM bir mubarrtrlmlz Selim N8lbet ra ufradıkları görUlaıll§tür. 
Gergettn (Oyaa ~ oyae).. adlı e- İtalyanlar 70 kadar tayyare tcrket. 
~ .,........... 7 'J dll. 

\ 

Baronun t'n az :SO kuruşluk nldatt • 
nın a.zlığt v~ çoğaltılmam etratmda 
karıı:lıklı fikirler ortaya atJım~tır. 

Bıı.ro vefat eden arkada.alarm yok • 
sut kalacak olan ailelerine 500 liralık 
yardım yapmaktadır. Bazıları aldall 
çoğalblmazsa bu para tutarmın da a. 
zııltılmnsmı isteml,,lcrdlr . 

Bunun üzerine sısz alan hatipler bu 
i~tn duygu i~l oıdul;'Unun pazat"lıkla 
yürllyemlycceğinl bt'llrtmlşlerdlr. 

Eskilerden avukat Behram gençlere 
tutum hakkında öğUt yollu sözler IJ6y. 
lem!§ genç nvukatıar da teıtekkUr et. 
meltle beraber gençlikte ihtiyaçların 

çokluğunu bt'Jirtml§lerdlr. 
Böylelikle genç arltaciqlann mı 

Uıllya::- arkadaıııarm mı daha !:Ok a.l. 
dat vermeleri gerektiği mllnaka§BS! 
tatlılıkla sona crml.§Ur. 

Son olarak söz alan reis veklll Asım 
Sorgun ~imin sonucunu okumuotur. 

H&§lm Re!et 112, Rl!at Ahmet 96, 
\"e Gallp Toş 93 reyle aza.lığa seçil . 
ml§lerdlr. 

Yedek azalardan sonra en çok rey 
alanlardan Vcll Şefik Girer ile Ahmet 
Sabri İlhan da mUraklp t.a)1n edilml§ 
ıcrdir. 

Toplantı da.ğrlmadan önce idare he. 
yetinden aynlan arka.dqlara te§ekkür 
edilınl§ ve yeni arkada.ıılara. da bap.. 
n1ar temenni edilml§tlr. 

Amerika hava 
kurmay başkanı 

Rang1n'da 
llievyork, 20 (A.A.) - Amerikan. 

bava ordusu genelkurmay bqkanJ 
general Ho\•ard Brctt bir oombsrdı • 
man tayyarcsllc dUn Rııngona ı;el _ 
qtlr. 

yerde bulunan beş tnyyaresı yakılmış iıic;; aman \"ermemektc ve mUtcmadi 
tır. yen hırpaıamaktadı?'lar. Dlngazl llmn 

Japon tayyareleri bundan baııka nı ne diğer hedefler bombalanml§tır. 
Çin denizinin cenubunda dU§manm Akdenlzde muhrlp!erin refakatinde 
bir deniz tayyareııinl dU§Urmll§ler ve seyreden bir düşman petrol gemJainc 
bir g·emlyi ag-ır basar:ı. uğl'atmı§lar • tam iki isabet vukubulnıu~ YC ~mide 

dır. Bir .Tapon deniz tayy.ıreıı! denizde lntil!\k olmuıtur. Geminin battığı za.n 
d~manm b!r deniz tayynreslnl dU§Ur. nedllnıektcd!r. Bu harekc.tta ynlnrz 
mu.,tur. bir İngiliz tayya:rcsl kaybolınuııtur. 

• • • Llbywa İngiliz hareketi başladığın. 
Tuk~ o, 20 (A.A.) - İmparatorlult ~an bu~nc kad::ır bir dllztlnc d~man 

umumi karargihmın deniz ııubeslnln bava meydanı e:c sc;:lrllml~ ,.o tah • 
blldlrdlğlnc göre: 19 llkkA.nunda Jopon rlp edilnıl§, 'iO dUşman bıyyaresl ele 
donanınam hava kuvvetleriM gcçlrllml§tlr. A,>Tıca 100 İtalyan tay. 
mensup 4 av tayyaresi tarafından Fi. yareııl alınmıştır. 

:;...- Dfo\'amı 2 ocl -~·fada _.. De,·auu 2 .. ci 1&.)'fada 

['Jünün.Rlanas1_J 
Pasifikin 
Anahtarı 

\'ar.an: Bir Muharrir 
B ÜTÜN mütehassıslar :ııu ha • 

kikat üstünde birleıı;b·orlar: 
Pasifik harbi üs harbidir. - ·Çünkiı 
117.&k doğuda tngiiterenln de, Ame. 
rikanm da ha,·a ,." deniz filoları. 
nm dayandıklan bu üslerdir. 11k 
•Japon baskınmın Ye !"imdi sünnek~ 
te olan Japon ileri hareketinin 
birinci hedefi de bu üsleri ele ge . 
çlnnekten başka bir Şey değildir. 
Ra\ııylara., Flllpinlere, Jlong-Kon. 
~a \ ' C M:ı.Iezyays yapılan saldırma · 
lann hc1»5i aynı gayeyi güdüyor. 

}"akat uıa.k doğu sa\'~mm en 
cauh bölg~i Maleı:yadrr. Çünkri 
burasının <"eDubunda hoJunıın Sin~ 
gapur üssü, yalnız İngilizler iı:lu 
değil, Am~rikahlar lçbı de Pasifi. 
ğin anahtan sayılıyor. \'ıı~ngton • 
dan ıtelen \'C snbnh gazetelerinde 
~redilen bir tel~fta l"U satırla. 
n okuyoruz: 

"Molttclif <'ephclerdeki harekat 
arasında. Malczyıulaki .Japon ileri 
hareketi Amerikan askeri mahfil
lerinde alıika ile tefsir cdllmekte 
ve endi5eleri mucip olmaktadır. 
Diğer cihetten, guef.{'ler Londm 
mahfillerinde Japon taarrumnon 
Singapur ~in <'İıldi bir tehlike f.t"•• 
kil ettiği bel an c.dtldiğine tlalr tn. 
glllı gazet.elerindc !:ikan yazıları 

!ktiba.'i etmektedirler. Amerikan 
nskcri müneklddleri Singaparot1 
hUyh"ıi Okyanusta bütiio ,·a7Jyetin 
anahtan olduğunu kaydetmckk• 
dirler. Bu müııekkidlere göre bu 
iis .Japonların eline g~tiğl takdir. 
de Felemenk Hindistanmın müılıı -
faasr pek miişktll olacaJ;;tır • .Japon. 
lor' bu :ulalarda petrol, kauçuk 'c 
kalay buln.c:ı',dar, halbuki Ameri • 
ka., harp endüstrileri i~in ba lmda r 
mühim olan bu r.ıııddclcnlen mal -
nım :kalacaktır.·· 

Aynı telgraf, Amerikanın ba. ı 
mahfillerinde, Malezya.ya seferi bir 
kuwet gönderilmesi ihtlmallnde:ı 
ısnırla baJısedildiğinl haber nri ~ 
:ror. llü) ilk Okyanusta bir tehlike•. 
YC tığra.m_-ıdan Ye geç kalmadan 
höylc bir lmn·ctin gönderilmesi ne 
dereci' mümkün olduğunu bilmiyo 
ruz. f'a'illlt ondan e\'\ el, baıı arka. 
ılaşlarımızın da yazdrğ1 gibi, umk 
rloğu s:n a~mda Amerikan 'e lnıti· 
liz kuwetlerinin tek kumanda al • 
hııa ,·er llmcsindc gecikmemek 
~art.tır. Kendi topraklarma , .e ha. -
reket noktalarına yalını bulunma· 
nm fe\'lmlidc üstünJüI,ıiinden fa~· 
dalanan J:ıpony:ı.ya. ka~ı, Amerl -
!ranm ,.c İııgilt.crenln ııyn ayn lıo. 
rcketi, mlh\"er usulüne göre. tekel' 
teker yenilmeleri ihtimalini arb • 
rır. Yalnt; ~çinneden bu lmmaada 
hirH~lni yapmak \'e l\falezyada ilcr 
ıiycn Japon ordusunu dunluncak 
bir seferi kuV\·et.i oraya ı.e.at'I 
,\ oll:ımak icap ediyor. Çiinkl Pr .. ı 
li!in anahtıın mak doğu Mu ... ır 
zaferin an:ıhtan dem,,'ktir. 



,.. . -

Da'1il!ye Velc"li
1B 

bu saoah a 
ge~di 

.A.ııkara, 20 lli:ı.ber milhabiruıdc.n) 

- Blr yda.nbert rMwmen Meralnde 

A..okara 18tasyonuncıa vekiller, me . 
tıusl&r. aaker1 •e mlllkJ erkAıı taratm. 
rta.n ka~·l'ln1r ~~vekUlınlzln 'b1l La. 
tırab t doYtealnden çok 11tifade et.ti. 
ğı aı.hhn.t ve DefCMlılıı de mllkemmeı 
olduğu cörUJUyordu. 

Almanlar Gemi azıya alan beygirler 
Harkofa K k .. d b .. .. , 
doöru ara og e ugul{. 

v--
Vekil Ö;r haç gün kalarak 

tetkikler yapacalt 

lıı•lrntıat ctoekte :>lan tıa.,vekll Or 

Re! k S:ıydam dUn saııt 11 de Mersin 
den şehrlmıze hıı.rck t etml~ \'C bu 
gtln saııt 12 d~ Ankılraya 'ti ·n.s:ılat 

t>ylem.§tir. 

cek livor heyecan uyandırdı 
DahIUyc \ lt!.l! Fnlk öztral:, bu sa. 

.<'.hkı eru>preı tıe '\o l:ın "'hrnnl 
uı gelm!ştlr, Ve~<ll, Haydarp:ıJtı sa 
rmdn vali ve bl"ledlye relsi dolttor 
Lilt!J K•rd&r, örtt ld:ıre komutanı ltor 
ı;enera S:ı.bit Noyıı.n ve d!ğu zevat 
taratın .ı kıırşıla:ım'Jtn'. 

Faik Oztrak ke.ldl!inJ karşılıynn 

bir muhcrrlrlmıu: nura'lı birknç gün 
kalarak ~tltl!tat ynpacıg.ıu söyle 
m~tır. 

Yug:l -il~v ıad ~ 
Çe ~ ... dr'"' l J f&l 

llu veı er aır ısuı4a 

Miicadele 

-~~-....,.,~~~~~~~tıl!ll .. ~----_, ...... 

Jaoon 
teo iöi 
ar;:r 0.'lOlarafı J ncl sayfada 

Uplnlcrd<::ı kO.l.n Beımontede bır bava 
istinat nokt.arunn karııı yapılan uıa.r. 

ruz netice:ı.nde 6 bQyUk dll§mıın tay 
ynrcrl dUşUrUlmUş, 5 tayyare de Ja 
pon uıyyarelerlııln mitralyöz ıı.te~lyle 
yalulmıat.ı::'. 

Bunciruı başkn haber almdığma. gö. 
re: Panay c.;lıı.sında dU!!manın blr ıs . 
Unzıt nokuıııına. ıcıır~ı yapılan taarruz 

net.ccııltı.dc lki t.JyUk dU!}ma.n ta~-ya.. 

resi tahrip ediırniş, tayyare ha;:ıgarlan 

Alman 
tebıliRi 

BortlD n (A.A.J - Alman ordulan 
t>11.alı.umandluılıtırun tebliği: 

Şark cephealnln merkez kesiminde 
anudane mu.tı&rebeler devam etmekte. 
dir. 

Londrtı. BO ( A.A.) - B.B/J: 
Şa.ı·k cephesinde Alman tazy ilD 
de-. :un etmekte ve bayaU nokta· 
larda Rua ilerileyi§inin devam 
ettiğine ip.ret edilmektedir Rue 
tebliğine göre Kalnin ve Öoneç 
havzalarında. kanlı muharebeler 
olmuş, Moskova keelminde Ru. 
za., Taruza ~irleriyle Kalug~ 
nın OCJlUı.ıJnda. Kalino tehirleri 
geri almnuştır, 

Alınanlar.ıı Harkofa doğrıı 
rica.Uerı devam ediyor. 

Ad t havaya uı;urulmu§. bir petrol deposu 
Ş l \.< e 1. e atc,.e verilmiş, blr dU§mıı.n ıcyyaresı 

DU§mıın yeniden .gır zayiata uğr&. 
'lll§Ur. Muharebe, Stuka ve av tayya.. 
relerinden ıntlrekkep tefkiller dOfm&.. 
nm aahra ve bataryı.ı. mevzilerini lın.. 

na etmtoıer, ooaıbalarla ve mitralyöz. 
ategtlo mot.örlU ve kO,Wu Sovyet kol· 
ıannı datJt.mışlardır, Dlj'er mUessU' 
tıava t.a.uru&1an bava Ualertle of • 
ıneııdlter teal.6Mrin1 hedef tut.nıtl§laı'. 
dır. 

Leningrad cephesinde Ruslar. 
d!.ha birQok köyü geri almışlar. 
dır. RuSlar Orelden 32 kHometre 
uzakta bulunuyorla.r. Fin cephe
sinde Ruslar, şiddetli bir ~ 
ruza giri§mişlerdir. Finler Zvir 
nehrinde ıleri mevzilerin bırak. 
•118.ia mecbur kalauşıa.rdır. · 134 
UncU Alman tümen kAm.ilen ~ 
ha edilmiştir. 

Rus 18tihbarat bilroetıı1a ~ 
ll • 18 birincıkinun mu.barebel&
rinde Almanlara 22,000 ölü ve 
yaralı zayiat verdirilmiş, kendi de V 

• ~ ,,.., • dUşUrWnıil§ ve bir gemi cidcH tıasara 
.;:,. 1 ı c. e Q l tJ O r ıığro.Ulınl§t:ır. 

1 
Bundan başka blr Japon tayyare& 

Barenta delWdnde blr fllohe ağır 
çapta bir bOmtıa ıaı:ıbet etUrilm.lfUr. 
Barents delWllııde aov,et ve Alm&D 
mQrt9leri aru:nda seoo bir çarpq. 
ma olmugtur. sır d~ muhribi 
otzpille b&tınloul bqlca blr muhrtp 
top atqlıe bal&ra u&'J'atılml§tır. Al • 
awa muhrtplert ..ıımen Qalerlııe d&ı • 

Loodra, W (A.A.) - General ML 17 llkkA.nunda dil§mıı.nın bir bombar. 
hailovt;Ln kumandıı.suıdald Yugoslıı.v dıman tayyareslle bir derılz tayyare • 
wtnnscvcr kU\'VeUeri ile mihver l§gaJ s1nl dUşUrmuııtur. 

!erinden 8 tayyare. 319 tank 48 
zırhlı otomobil, 484 top. 431 al 
per havan topu, 6.'53 makineli te
f ek, 1383 kamyon ve 4!0 moto
siklet iğtinam edilmiştir lats.ları arnsın<la.W amana&Z mücadele 

af t~e aruuı b1r §lddetle devam et 
mektcdlr. Moskova radyosuna göre 
Sı:rp çetelerı kend.Jerln1 ceza.landır 
mak lçln r-Ondertıcn bir ıı:ıQlnıaeyt ye. 
m pazar civarında bozguna uğratmı~ 
lardır. Almanlardan 133 k1§1 ölnıtı§, 

Sll kfaJ yaratanm'6tlr. --0----
Ve "'i yapı ta
lima ttıamesi 

o 

Seblr dablliade ve 
sa9l:1yeıer4e bina
lar nasıl oıacall 7 
Belediye t:ı.rafmdan §eh1r d•hDlncJeı 

VQ hıırlclnd yapılacak yapılar lotn 
bir taümatna.ne haZırla.nDU§, §8h1r &. 
<'lndekl binaların be§ katt.aD yO.kaek 
oln:.amA.JU kararıqtaıımqtır. Bltl§lk 
h!rtüarda yapuım saUu 7apmm ~ 
de yetml§ be~ tek yapılarda yt1zde 

t ili.sini geçmıyecelrttr • 
Şehr.n blrtnct ımuf yol ve alaDlar:m.. 

d:\ yapı yilzleri 18, lklDci ımuf yol ve 
alanlarda 9 metreden aptı olam..,va • 
c:ıktır. Şehir d11md& yazlık yapılar 

biriblrl:ıe yapı;,ılc olmıyacak. btn&nm 
.. at.Ju a.rsaıun yttzde otuzwıdaıı ful& 
olmryacaktır. Yazlık )'e!'ıarde b!rJncl 
ıımıf yol ve alanlarda bluJ&nD cep • 
heleri 16 metre ve !ld kat olarak tu. 
b!t edilml§Ur. Yapılarm atlık b&la. 
mmdan da elverl§ll olmam tem1Jl ecuı.. 
miftlr. 

Bu suretle §ehrtıı &hengial bosaa ,. 
pı yapıımumm da llDDM PQDecekUr, ----o--

Meksika 
taqlJaTeieri 
Amerıkan 

kuvvetıerile 
beraber 

Hcksiko, 20 (A.A.) - Reamen bll
dlıil:Uğlno göre BUyl.\k Okyanus aa.b.l.. 
lln!n muba.fazosı için yapıla.n devriye 
tr.allyettnde 'Melaılk& ll\fYareler1 Ame. 
rilro.n kun-ctl .. rtle i§bl.rllğ! yapacaklar 
dır. 

Ucu tramway kar
neleri çıkarıbyor 
~ Baetar&fl ı ncJ ll&yf.aca 

m113tflr. Böylece, tramnylarda ı 
p.va bozmsk meselesinin önüne 
ı:;eçllecektlr. Fakat, bu karnelenn 
emin edeceği bir kolaylık de.hn 

val'd.Ir ki o da şudur: Bilet a.1m&k 1 
ıliswnunun hıistl olmnması. J.füşte. 
rl, karneiicki yaproklıı.rda.n biri:l! 1 
ko.ııs.racak, bu varaka bilet yerine 
g-~ek, biletçi ilzcrini iptel edr -
cekttr. 

• • • 
\'aşlngt-On 20 (A.A.J - Va§lngton 

da ue§rcdilen bir tebliğde Filipinlerde 
muharebelerin yeniden flddetıenı.llğ 

blld.rl!mcltledir, Japonlar Panay ada. 

euıd&kl llollo §ebrını yenl®D t>omb&. 
ıamışlar ve Vake adaama da !.ki ,JeDJ 
ha.va t.aamu:u ya.pnılfl&rdlr. 

* •• 
Tokyo, !O <A.A.) - Domeıl A· 

ja.Dsınm ~nubt Çinde b!r Japon 
hava UM\lnden aldığı bir ha.ben 
~re, Ja.pon bombardmıan tayya • 
relerl b.r ıngfli;ı harp ~ ba
~. Bu gcm.hrln Hongko~ 
gwı cenubunda Cbun-Chui körfe. 
zinde demirli bNuna.ıı bir kruva • 
zör olduiu r.amıcdHmektc<lir. iki 
tam iaa.bet. neti.cıMtnde gemi bir 
iılf.llAkta.ıı sonra bat.m..J§ttr. 

aı1lllerdlr. 

Beyoilu parti kongreıi 
toplaıt-uı 

Vi§i, BO ( A.A.) - Ö. '· /: 
RW'Jyada şiddetli muharebeler 
c~reyan ediyor, D.N.B. ajansına 
K&re Almanlar bazı bölgelerde 
dalga halinde 7 Rus hUcumuna 
uğranu~a.rdır. Ruelar, kitle ha.. 
linde ya.pbklan bu hücumlara 

a.,ocıu parU ıuıacreat bug11D 1Xı\' • rabnen hi~ bir yerde AJma.n 
ıaDU'ILk )'U1du reıa " reıa vekll1 Ue mevzilerini aanamam:,lardır 
aekreterler .-çümJttlr. Yeni yılm km Vif;, 00 ( A.A.)' - Bit8.ra:f 
gre ~· Ralt aa.ner, refa vekil.. aııskerl müşahitler Ukranya cep
llglne Pertn, SelueterlJAine t!e Kt.mJ1 he.sinde Donctz havzasmd& oere. 
Bingöl De Şerit eeçllnıiflerdlr. ı yan eden muha.rebelerla kırk oo.. 

Bundan aoııra ceçen sene yapılu kiz saattenberj daha bQyiik bir 
L:Jlerln hUl~ bir rapor halln .. a o • J inki~ kaydettiğini beyan et_ 
kunmtı§ ve bu raporda er.cllmle §Oyle mektedirler. 
denllmlftir: Bu kesimde Almanların Mos. 

•"Konpe a fe\'kallde tcıpl&ntı, 'a. kovayı muhuaı-a eden 51 tüme
mum1 toplanb, 2 bazı l§lerl gl5~ek nin §1.mdi serbest kalan büyük 
ıçm toplantı yapDU§tll'.. bir kısmı ile takviye edilmiş ol. 

Bundan eonnı. evrak tan:z.•mt, ııuap mal.anna rağmen mareşal Von 
Bir tanib llflerbı!o mwı.tuam st4lll. b8rO lflerl.. Rundat&dt hazırlamış olduğu 

nin gıdlfl 1w""mct• ebzı..r aıı&yı.cımıt mukavemet hatlarmı ~lamlM-
Dlln §elccrlo anilin boys.smı kar~ ve bu:ılar taavtp edilı:ııf§tir. tıramarnıştır, 

brmak me\'zuu etrafında e.dliye;ye ı:n,. Bundan be.§k& rapllaıı tettJoler, o • 0.:;kol ile Donetz arasında.ki 
t1lW eden bir nıesclcye dair verdiği. caklanD w D&bJyelerin p&rt.llerinde bölgenin tahliyesi şiddetli mika.. 
ID1z ban.dl.ate hakild admı TQrk ısmL caıışe.n arkada§larm mesnnerlnln kıy. delelerde:n sonra evvelki gün ta.. 
ne çeviren b!r musevi bayanından bab meU anıa.tıımıo 'fle onlara. ~ekldlr mamlanınışt:rr. Alman kıtalan 
tedllmı11tt, edflmi§t!r. Sovyet piyadesiyle Biinoırü süngü-
KeWınt namındaki bu bayan bue,"1lıı gaza mmtüuı düDtndft buluna.n ye ~ışmak mecburiycl.fnde 

tocasııe blrllktQ r.::ı.tbsamıa gelml{J Beyoğlu ve Şi§ll halkev'lerln1n ça1q _ kaldıktan w.mrn sağ sahile doğ. 
Ya kendı.sıntn doğu:ıta muaevı olma.kla mal&n hakkmda da !Zah&t nrilerek ru çekilmektedir Bununla bera 
berabel' tsml.nl, bu hAdlee d"lau-ne t l t ntba ftl"lim!ri'• ber Donetz mare§&l 'l'~enkÖ ~- 0 P an rya yet 11-· kıtalan i,.in taaruzun Alm--1a. 
4eğl1, 3.6.93G scnestnde "'llelAha.• • '"'-la.n- Ta11 Utn Kırdar •ıe ıt- a.ıu 

"" •""J' ... :ı- ' rm seri ricat manevralariyle ay-
cevtnnf§ olduğunu söylemı~ur. Keyfi. Beyojlu kaymakamı n d&b& bazı ma... m zama.nda tesadüf ettl~nin u. 
ve_t ·blS-yl·ece-·ta·vzlh-.. o·ıw.nıı:ıu.r. _____ rut __ zeft __ t_l§_tıra_k_e .. tm_i§l_e.rdlr_.___ nutulmnması ıa.zrm· geldiğine i~a.· 

ret etmektedfrt&r. 

MERAKLI· BiR HiKAYE 
Hemen kim.ilen Mozkova ke.. 

siminde t.oplanıru;, olan Sovyet 
i~ihkam krtalarnun cephenin 
cenup ke.simlne gelerek Donetz,. 

Dans Krah 
Fred Aster'ın 

Hayatı 

den geçmek imkftnlarmı hamrla.. 
maları için zaman li.z.mıdrr 
Diğer cihc~ Almnnlar ·çeki. 

lirken yollara Iağnnlar koymuş_ 
lar ve bir çok noktalarda şimen. 
difer hatlanm havaya uçurmu~ 
la.rdrr. Nihayet Alman motörlü 
kıtalan tarafından yapılan ta.. 
arruzuıı inkişrlma mani olan 
ümı §imdi de Sovyet tankla.rmm 
ilerlemesini gUçle§tirmektcdir. 
Rus süvarileri bir dereceye ka· 
da.r tanklarm yerini tutmakta 
ise de bunların ateş kuvvetleri 
tanklardan çok de.lııı zayıftır, 
Bununla. beraber mukabil taar. 
nızlarda hueket 8ilra'ti ateş 
kuvvetinden daha mühimdir. 

Aza.k denizinin mil böl~
da şiddetli muharebeler olmak· 
tadu. Stalino ve Mariopoi 18-
hirlerini.n akı'betinin daha pndi-
den belli olduğunu iddia eden 
So'VYQt müfessirlerinin iyimaer. 
lifini hadiseler pek haklı göster. 

1 

memektedir. Bu kesimde Alman 
hatlan Sovyet krtalarma inatla 
mukavemet etmektedir 

Dnü general Swdler'in Tagan. 
rog bölg~ndeki Alman motör
lü gurupu kumandanbğm& .....n. 
~ği bildirilmişti, .__,.UoA 

Yeni \İpte bir pike tayyareei 
Loadra. ıo (A.A.) - tk1 bOytık >-

, merUcan f!t,brikur 1ı:ıgWa b&va ku•. 

Ku!ıclerin halka tc.miıı ettiği j 
bu kolayl:-ktan ba(ka maddt bir 
fayd1sı da:."1a vanbr: Ucuzluğu. 1- 1 
kinci mevki karnelerin 11yab ıı:; 1 
:...uruı1, birinci mevki lmrnelerin fi· 
\.atı da 200 ~ ol9cakt..'T. Bu 
uretle, tnımvay mtıı-tcrlleri yUzde Amerikanın ve biitiin dünyanın en meahur 

4 nlsbetfnde bir tuamıf l'!lP&bi • Jaıuösii FrıJ Aetcr oflayla hraba 

,·etten ve doa.anma.sx ı~ ~eınt tipte 
pjke bombardmıau tan"&N}ert 1Dfa et.. 
ır.et."tedil". Bu tayyamer orta~arkta 

geniş mikyıurta kullanılan Brevater • 
Bu!'falo av. tayy.ı.rcler'.nt çıkaran tab
r.flaı. t:ımfın<Lın yapılmaktadır. Brevs. 
ter • Bermuda ism1 TerileD bu yonl 
tip tayyaro ~ı olarak =.ı edllmelt. 
t.edlr. Buıımıl• botabeı-~ -. 
&tte soo ~ ~ 'tılı' .a:ra.tı 
aldufıı malbıdar. Ta~enm arkada. 
hir tareti "Tardır. Ve pek tok mlktal'da 

eoeklerd"r. 

• ~"eı~ ı...:-~:~.i·~ 
1
PAZAR l ESı günü HABERDE eAşuvoR 

m .. __________ 111m _________ .............. _ ..... _._. .. İbomb3 ~,yabilmckted.lr. 

iki kadıa va blı
erkek yaralandı 

Bu g1hı saat 17.f5 de Karaköy. 
den Emlnônllne ~ g-idm blr yUlı 
araba-ımm beygirleri vapur dtıdUk.. 

Amerika 
seferberli-

lerinden Urkerelt gcml ezıya almış.. 

lar, Kadıltöy trrunvıı.y durağında 

bekllyeıı kadın ve erkeklere çarronm
tlti lmd:a bir eııkek ya.ralaıuı.ral~ 
hastahaneye k:ıldınlınışlardır. İk! 
kııdm da bayılmıştır, Beygirler bir 
:ız ileride güçlükle yn.knlanını.,Jnr 
cur. 

ğinin Japon sözcüsünün 
ilk ha .11 I e- ştddet1i bey analı 

• d Tokyo, 20 (A.A) - Ba.srn top· Sin e 1anrrsında, Timor adasınm işgs.li 
miın.asebetiyle e6z söyliyen Hiro 

2 21,... 000 ~yJP. demif;tir: • O• "Bu hecaleti kabul etmek mec
buriyetindl'! kalan Portekiz dilkü• 

~iş: toplanıyor ;:..:~ bütün sempatimizi biliiJri• 

vaeını-ton. ıo (A.A.) _ YS§lAn 18_ J e.ponyn, Portekizde klemc ctUğl 
M arasında bulunan Amertıu.ııııınn mü.ı .... sebetlerin deği§lDİycccği ilini· 

<linda olduğu gibi, Porte':ız hUkü· 
askere yazılmalarına dcrpl§ eden ka • 
nun mucibince Amerika ordusuna. ilk 
l'!:tlyat kuvveUert olmak tızerc 

_2,215.000 kı.,t lltıhıı.k edecektir. 

Libyada 

metin!ıı, mllr.akere yolla.rilc Tımor 
dan Avustralya ve Hlnd"stan Fele
merıgi kuvvetlerinin gerf aldırıl· 
masma muvaffak olmaBllll da t.e
memenni eder.,. 

Ser l~n bts1nı 
~ Ba~taraıı 1 ocl •J:bd" Jap k . . 

Londn:, 20 (A..A.) - Whver kuv. on as er,111 
vcıUerinin §3rld St.rcnalkte tam b1r 

rtcat haııru?e bulunduklarına dairse. Ö"U"" ynr 
ııeral O§inlek taratmdao n~redlleıı f U 
tebliğ Londrada hayret uyandırmamıo lkrlln, 20 (.i.A.) - Hongl.onguı> 
tır. Ltbyada cereyan eden muh:ırcbe .•apon kıtalan taratmdaıı !§gali mil • 
luLkkwda 48 sıw.ttcnberi pek scyı·e.k ımscb:ıti!e Ber.ı.iıı sazetcleri J ron or. 
haber alınmı;; olmasına rağmen bil • du!'unun luymetinden ~tmekte ve 
haasa Onşllck t4rafında.n general RltL Japonyaya lmrşı çemberle~<' cpı'ıcsı. 
ye çekilen tebrik telgrafı tıarckltm nln bir unsuru olan hu İngiliz mtıs 
mu.alt blr tekilde lnki§a! etUtını ;ös temlekesinin fcvlaa\lde ehemmıyotlm 
termektıe7d1. Bu ıuubarebCnln biç ol-

1 
Lc!llrtmclttedlrter. 

ma.zsn. Bingazinin !}arkında. cereyo.n Völkişer Beoo:ıhtl'r g .... ctc~ bılhl\B 

OOel1 aon bUyllk muharebe ounası mub o. gôyle yumaktaJrr: 
temeldlr. Ja:r >n ask rlı:rlnln oesarcu kar§ı • 

FUha.klka tebliğde §tiyle denllnıck • emdn lnsillzlcrln hazırltl>ları rımt§tır 
t.cdir: Lokalnv:ıı; ger gıı.zeteııt yle yası • 

''Beı g!ln devam eden §!d(]ctU mu • yor: 
lı:ı.rebelerden (lonrıı dll:ım:ın cephesi Şarki Asyadal.ı Uk !~Uz kaıes' 
t;tıtiln nol:tal!U'da yarılmııtır. heri yıkll~tır. Hcr.ıgko:ıgun ziyaı Uc 1n-
harekctimlzi durdurmak lçın bu mu • gflterenln bu prestıj mcrltezi artık 
harebeye el altJnda b\ılunan blltUn Al- tıırlhe lmrışmıştır. lnglltere Çinin 
ınan ve İtalyan l<uweUerl ~tıro.k eL an.,htarmı ka.ybetnılştlr. I<aybecı ı n 
tlrilmişUr •. , §ey bir llerl kn.rakolclan dal:a nıUblrıı-

Dü.'manm yakından mkl§bnldığma dlr. 
ve lngllız kuvvctıerlne ko.r§ı koymak 1 ------------
iı;lıı Romelin seri dönmek fırsatmı bu 
lamıyııcıığmn ~Uphe yoktur. 1 

ita iv an 
tebliöi 

Boma. ıo (A.A.J - :ttaıyan ordu. 
lan umul!\1 knrarr.-Ahınm '5G6 num:.ı.rıı.. 
)1 tebliği: 

DOrma.nm zırhlı 'TO motörll1 birUlt • 
ıert S!renalkte ~ cebellndcki ter • 
tuıat.mı.aıa ~ı kUUe halınde hare • 
ltcte geçm[3lerdir. BUyllk bir kııhr&.. 
ıı:ıanlık ve ma.nvera kablllyeU De Der. 
nenin garbında yeni movzllcre çarpı. 
prak~kllm.lf ol&ııİ~l,yanYeAlmaD 
kıta.lan dtl§.nınnm hedellııe va.rma.sma 
ma.nı oımuolardır. 

Derııe b&T& meydanı cmısmanm elin 
dedir. 

Dftpı.ımm :ıırhlı k1rvvetlerl taratm. 
du. Soaumdak1 mQetehkem me-nıa • 
lertmbe ft BardlJa mnatalıkem DMW. 

llUDe ka.rp lı&rk&G ken J'&PtlCX t.aar. 
nuılar sert pQak11ıt.QlmO,ttır. 

Trabluıs ve Btnga.zı Oıırertıııe bir mDE. 
tar ımu&ldı bomba •tılm.lfbr. Almaa 
llaft tıe§kDJeri blrkac keN Jlalt&11 
bomb&rdnn&D ebııl§lerd!r. Bava mu. 
b&rebekıırtnde lk1 ve 7Vde Do lııg1112 
tanarell tahrtp edftmtptr. 

Bt\" u.ıue,s hlma.,Je JGlD orta Ak • 
denbe ~ CleDla momus ıT ilk _ 
k&Dunda bava k&rardr#I aman mttr.. 
baJ1') gemilerinden. knnulb1erden ve 
muhriple~ mQrekkep b1r lngillz de 
D1s t!lo8uDa rast.gebm§tlr. Yapılan 

ima bir t.opçlı d11dloswıdaıı ..... dUt 
maa ka1m bir smd dtıman perdıe8l ar. 
Jra«mda ~· Bu arada dGf. 
man muhrtpkri momuzs. ~ blr tıor 
pll bllcummıa g~e te,ebb08 et _ 
mlpe de ba taarruz gemilcrimlzln 
~ ve muhriplerlmiztl parlak bir 
makabil t&ammı Ue ,ert po.sk11rttll • 
mGt*'. ~ •tetne dDf • 
maun bam lıtr W'llll b&tınlDuftı:r. 
~ btr l't2fma.n bbi.l#f muhı1ptert -
mlzin. a~e a.ğtr haJSSl'& uğ're.mq w 
bCt,.mc bir tllttm&Re babmftn'. 

Ö.!lüic.~ 
~uşatmı ··-----

''Oğlumu mıı.tamati.k ~ln hlç de e.. 

'rfmU :mlmuy nuu. .. 8uratla. ''eA'UD
U,den .. mlisa.lt,. mıı.na.sı lıtu)'Or aıu· 

fıiUDID: "Eğim,. k1Mh l' tatlı W1 )'O• 

~ak, ü.ııtellk halk •tunda yıı&13-.ıı 
bir keHmeyı eılcblyata ma1etmek t.. 
~ tı:ln burada tı:-krar ele aJ. 
dd'. "Tema.yOI,, ••meyyal" Jerlne de 
''eA-lıılllt,, ve "t>ğglu,, kull:mıyonız. 

~ 
El yazmam eski bir Karamus u.

rihl olaırlı:en, iki yerde '"galebe,,nl• 
"8 ''gallh,,hı ttbitı;ıeshle rasUa4ıJ<. 

ll'Alld lmJAnın berlıattıtı ~1lzllnde0 

tam ~ ''Galip g-eldller., 

~ o3yle denmek1edlr: '~ 
oldular?,. fakat kellml!do ''a.. rartc 
elanmayor:"yegtn oldalar?,, gtlııl (le 

--..,.... ~ metllllerle ~ 
llK)'a afnlltyonıs. Bmuınla beıraber 

~ yenilmek,, .. de, ••yengi 
ft yenilgi - plelMı, ma~l6b11e&,, 

'~ ve yeııllg1n - ı;aallp. mat-
16p,, kelime) rini Çıkarmak elimizde. 
dlr. ''Yeama 'Wl yeaııme, yenim ~c 
,._ıu.m.. tekll1erJ de ftl', MeeelO 
"harp., mu!ıarobe, muJıaaara.. kd • 
mderlnba olduj'a clbl ....... kelime • 
Jcrtnıa de bk IDfola&ma devrtndeO 
6nce,, Osmanlı ağzıudm, Ulrkgeler1nl9 
kuUamldıt- meUnlenJo 1ııalmakt.a 
dır. Blmz kuJııol'ımlD, dilimizi ve ka. 
lemlmld a1ııJtınWm. 

'6TDnma ~ •'plallıe., j. 

cıbı A9J9Jr Terk J~lncle buhmaJı 
kellmele.r de 1'a ''yen&f,, nslma yak· 
~la.biliyor: ''Ying', öngl ve cWı~I,. 
gibL, 

i' 
-ra1eJJıe,. )ı:ııiM "Ufrend..yl tekllı 

..uJdeıt wk1! ba ,,ekD bize 19ftJ &1-
bt ptll. lbl?nı1d pek sbe1 "dlleDCL, 
deOt#fmlz gfbf, Anadola atulıda ''b. 
tencl,.nJn de •dlJencı,. ,.er:tne kn11ıı. 
'llllılıi1&1 ~re,..... -mu. (Arılmn) 
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SAYFA-3 

Fıkra Mahkeme 
· §alonlarnnda dr ··st .. ve nan,uslu • 

e has aya 
böyJe doktor 

Sarhoş adam /,of alJ 
kolag iil nez n, i? ! 
'· Eğer kazayı bukadarla aUa'tı ıse 
Şükretmel;dir. Z1ra meı Litenleraen .. 

buşekılde ouşen btr ios n 
k w ' pa sag kalmaz .... ,, 

•ııçıu yerinde z;n,yı!ça b4.r genç da.. 1 - .Ahbcp Sl'n!n c~1n burası dcJrJ . 
\cı Yerinde de bafl sanlı bir adam o. Geldlğ.n ycro git! diye bağırdını. 

Yordu. Da' tun mevzuu "döğmck SarhO§ bunu derdec"z. yakama ro_ 

hraınmalt,,lı. ı nldı, boğazımı sıltın$ b:ıg.ladı. Ben 
~ya çekllc:ı 5Uçlu, saldn hlr .ıtendlml kurtarmıı.g-a çal~ırken muva 

1.ı. aya~ k3.lktı ve: zcneslnl kaybetti ve t.rnbzalldıuı ~ 
..._ Efcndtm, dedi , asıl BUtlU ben (;ıya doZru tepetaklak dU_ştU. O:duğu 

bu zattır, !ıılmt hakkmda yerde &erildi kalcit. O anda ölmllg oL 
l'et etmediğimden dolayı. flrsatta.n cluğunu zannetım ve kend!slnı bir 

ado o ben1 §lltAyet vo da.va et.. kenara çektfüten w.mra doğra b!r po. 

~ız va.knyı mrnsilo anlatnymı 
tiz de bans hak verlnlz: 

lıız SuJtanahlJl<lt civarında e8ki pa. 
ltona.klarmdan blrl.sini:ı Qst katın. 
Gt.ururw:. Daha dogrusu kn~m 
11'\ır da biz de evinde muva.!tlmt blr 

için mUıa.flr bulunuruz. Neyse 
lll, uzat.mıyaynn, dUn gece, dl. 

ltatınrd:ıkl k!nıcı ~dl. ırc1dz aııe 
altte bUtUn ev ballo dertn b1r uy. 

l'kcn, kat.muzı ayıran camekA.nlı 
§lddeUe çalmmllı.."'a bqlıındı. Bir 

da.: 
' lianrm, hanrı:l kalk, d3madaı 

lltUk olmu,, merdh-en,erde l!llZ • 

ııtraıar auyor, ku8up duruyor! 
~~.ba.~ordu. 
~ evdını sı.Mhleyln çılup nkıi:ım 

, taktt döndll1'ilm lçin ev halkı be. 
~az Alt ınde de kaynana • 

l>Urtelft.§ ve ptır heyecan: 
SJz ktmıı!:niz? dlyo lıağırdığmı 

'llt. 
İ!rn olacak ev snlllblytz. 
~c W.Jyorsunuz? 
~pryı açm )'ÜU. Da.lı$ ne bek. 

uz. Drunadauz mzzn:§, kalmış, 
~eaı. rahat.mı edip duruyor. Bis n 
ibtrır., 
tv 6Ulıibl lra saatte gelmez. Ben 
ı açamam. Hem dam.ııdmı1 uyku. 

>ıı.t:aıı bir hayli oldU. 

~~an&mm damarı tutınu~. B:ı.lt 
ltı kapıyı açmıyacsk, 1§1 aUatmak 

ben lw.11.dmı ve kapıyı aç=ırak: 
~c lsUyomınuz? dedim. Ev sa -
Uo kam:r beıı! görünce M.~miılıır: 
.\il sız evde rulslnlz? Aanğıda 

ıı~~ vt:r. Mcrd!\•cnlero kuı:uP 
''Yor. Biz sızı r:annetUk. Yoıts:ı 
~lCLrmıZdan biri mldlr. 

~m b6yle arkada.,nn yoktur 
ite eve nasıl girmiş? 
l\nalıtarıa. Blz anahtar tılrndı. 

11'.ı::;duk. 

Us ı;ctırmek Uzcrc sokağa tırıs.dım. 
Nilınyet bir poU. rastınyabiıdlm 

ve alıp eve geUrdığim zaman lso hay. 
retler l~rtsınde kaldım: 
Meğer bu .a.t blz!m ke.tm altmdaki 

kiracilarm ahb!\brym~. Ml.saflr kalı. 
yormUfi onlarda. GUrUltu.:Ien uyanmca 
kendisini tawmı§lnr, içcrıye alllll§lıı.r. 

Blzlm davacı da: 
"San kordelcm, ınn .. n diye prrkı. 

lllr ııayUyerok içeri elrmt&ı, hallya u. 
zanmıJ, :r;ılhayot gilçbcl!. yatt§tırmı5 • 
lır vo y&tagma ya~ıar. 

Ne lso hiçbir gikAyetl olmadığına, 
bir yıınlı§ltk asert dolayıslle uyku ser 
~ğflc kendlEtni rabatsız ettiğime 
dair blnblr tUrlü rlca ederek polis 
mcmunınu ti)nderdlm. Bu f:atı ben 
ciöğmedlm ve ynralamndım.Eğ-er ben 
dlsi b!L§llldan hafll bir yarıı ile bu kn... 
zayı atıatt.ıym buna. olll::-ctmelldir. 
Zira. merdivenden o ı;cldlde ~ dört 
metre qağıya dll.§t"U bir 1ruwı pek 
sa.: knlmaz. 

Şa.hlt olarak dinlenen ev mıh!bl ne 
kan.f da vakayı ~ l'flkUde anla.tarak 
davacmm ayağı takı?tırak dtlştllğilnU 
ııöyledlle.r. Böylece suçlu goncln davn.. 
CIYJ döfmedltt TO merdlvetıdGn apğı. 

ya. atmadığı anla,Il<U. Hnkltmda be • 
raat karan vnrildl. 
H~ iki tara! dışarı •rk:ı.rken, 'beraat 

kn,an9n :maznunun koluns giren bir 
arka~ı: 

- SarhO§ kolay kolay ö~ bi
rader, 11!yordu. Bu hiçbir rsey. ben 
vaktne Ankara.ya giderken e&Z'he>§ b!r 
yolcu, haıA. di~-e ı;ıkış knpısmı nı:mıtı 
ve tren stiratıe giderlten beyin tıstU 
yere yuvarıannu:ı. Herkes yn. tekerlelt 
ler altmda kc.sildlğiııe wya. p3rçala.. 
ııa.nık lndügüne kanaat getlrmtgtL 
FaJuı.t Ee~ohlrc \'llnıp da telefonla 
sorduğumuz vakit, sı:rho;r.ın Badece 
k3§Illdan bir mynkta ljl ge~rdlttnı 
ııgrcııdik ! ! ... 

ADLİYE !RTHABIRt 

BlR KADININ PAJU\IAKL.:-\.nJ 
KES1LDl 

olunuz 
Dünyada dürüst, namuslu 'bir hayal ka. 

dar, iç açan, zevk veren bir §CJl ;yoktur: 
Hayattan bir tek mana çıkarabü.riz. 

O da bizzal biz, yani içimizde yaşıyan 
du3•gulanmız, lıendi tlalı.ili hayatımızdır. 

'Doğru_, düfiinen ve namatilu olan adtmı 
lıayobn ..... milıal""141nn& ve ikramla. 
""' -wörlir; pinlrii 6ana layıktır. 

Ak~nc bi, lıayat ne kadar hileye dayanır. 
•a o kadar yonıcu ve mana:;ı:uf:r. 

Şerefini ardan bir insan en adi bir hır. 
tnzdan yüksek değildir. 

Bir kazanın filmi 
.1.~ransız harbiye Razır'ının 
ölünıÜne sebep olan tayyare 

kazas: nasıl oldu ? 
Fransadıı. bir tayyare kaza3: 00,ta 

harbiye nazırı general Hwızfgcr oı • 
ı:nnk Uzcro yedi ki§intn hıı.yatma. mal 
oldu. Bu yedi kl§l harbiye nazırmm 

husus1 kalem mUdUrll nı!:i:ı)6 Jan La. 
bllsklcr generalin emir ııubayı yUz_ 

bs~1, Royer, tayyarenin pilot•ı em.eğ. 
men Jan Lö!cvr ile tayyaredcltl biz • 
met erlerinden lburctti.. 

A!rilrada. bir tctu, seyahatine c_;ık • 
DlL~ olan general Ceza.irden 12 aontcş. 
rJn saooııı, 8,5 dıı ayrılmtştı. Ve s.ynı 
gün akşama doğru Vl§lde bekleniyor. 
du. Havıı çol; kötllydll. Buruı. rağmen 
yolculuk iyi geçmi§ ve hCMp edilen 
&ıatte tayyare 1ncceğl tnyyure mc~·
da.nınd:uı görUnmn.,ın. Bunıdıı mo.re • 
L13l Pctcııln bfı.t;ynvcrl general Kam • 
pe,Hunt:dgerin kıırart;ah kuma.nd:uıı 

vo erkllr.ıhnrbiyo acf'l genera.ı Pika.nd:ı.r 
Amirlerln1 beklemekteydiler • 

nu sırada ne oldu? dört motörlU 
koca tayy:ı.re kesif ıds lçerlsln® 1nc 

cet;ı yeri bulamadı. T~ bir çolc 
ariJ.6tırmalar yo.ptı fakat herhalde tel 
s;z fena ~liyordu. zira bu arnştı:rnın • 
lıı.ra karr;:ı verilen cevaplar n.lrnma • 
rn• Olsa gerektir. Blrnz acmra tayyare 
moydanma seıcn luberler b.'\?biyc na. 
:urmı gctircD tayyarenin Set ?:.I~">Cl. 
yo civnrm.:le. glirUndUğüntl blldlrdl -
ıcr. 

Saat bire doğru EguoJ de geııçluc 
ltampında. t.all§!lll dclikanhlıır b1r mo. 
tör sC3i tşittller, <! .!:ıa ::onra. bir p::ıt • 
lıuna gllrU!Ulstı kulaklarma. <;arptı. 

Bu sesi bir Udnci pntlamo. 1tOV3ladr, 
bu dellkanlıla'r biraz sonra da bir tay. 
yarenin diklnc yere dU.,mcltte oldu. 
ğunu gördWer. Derhal d~u., yerine 
ko~t.uıar. fakat dağları örten !tar ve 
dağlar arnsınd&kl alttuı Gciler tayya • 
renin dU§tllğU yeri kolay kolay bul. 
mıya maııt oluyordu. Gençler ıayynrc. 
yt iki saat araBtU1lllldan sonra bul -
dular. Bu müddet içeri.sinde tayyare 
yanıp bitm!§ti. KömUr olmuıı be§ ceset 
yerde yatJyordu.1td ceset de tayyare. 
nin CDkazI arasmdn g6mll1mtı.,tü. ö. 

tUn evrakım ihtiva eden canlut or _ 
mıı.nda. dll~ noktasmdııu epeyce 
uzsklarda 63ğlam olarak bulundu. 
Bundan F.rnnsız gauıelen F neticeyi 
çüw.nyort:ır: "Gcııeral kaza. osnasın. 
do. soğukJ.."3.alılığm.ı: ve ı;uunınu tama. 
mile muhıı!azıı ctmJ..o:ı, ~nt:.adakl ı..-zy. 
mcUl C\"rakı sağlam olarak kurt.ara • 
bilmek isin pencereden ~a mıa t. 
~tır. 

Cıvnrdııki rC3m1 memurlar knza. ye
rine geld:ler. Tanmmıya.cak b!r hale 
gclmi§ olan Olll1cr Nim o§Chrinde htl • 
kflmct da1rcslne na.kledlldllcr. Parıstc 
bulunan madam HunZlgere t;clefonla. 
haber vcrild1 kadın otomobllle l;:ocssı: 
nm ba~cuııo. geldi. 

!arak bılunlllll§tu. 1920 üeıı 1930 a 
lm.dar Ç'.ndı!, Bre2:Dyada, A?ıkn.ra TC 

Londrada askert "'° mya11 vantclttde 
bulu!~~tn. 1937 4e yüksek hup 
tncclishıe ıau olm~ ve 1.940' Jmrbmde 
ik:inei Frtınsm orduını kums.ndalilığml 
)"llpmr§tr. ltalya ve Almanya ne tnU.. 
ta.rekn mtwllteres!ni yııpan ve mUtn. 
rel~ hnzalaynn bu zattır. 

bur ba.kaynn blr defa §U aı!a. 
~ <leytp glylnmetıe bcı§lıı.dım. an. 
~ llzcrınc bizim hanımla lcaynnnn 
ollctıktnr da kalkm~ardı. Kanın, 
~·am ve korh-usilc: 
Otrn~. s:ına ne? Bırak klmeo 

· lıtr yere gitme! diye blr hayli 
"dıyaa d;ı ev sahlb!ne bir lylllk 
diyo dinlemedim. Aşağı lmneğe 

clıı:n, 

Feshantı fabr!l:csında. t~Uik yap:ı.n ınıorden blrlnln sııııtt dQ~e netice • 
1small 1'ızl GUlsUm aOmda. bir ktulın, mnd1l durmuştu. Bu duruş ıs U 8 da
d!ln mıı1'.Jneyc elinl kl'ptırr.rnı, Uç pru- ı l:lka geçerek ~·ııkl olmU§tu. 

ı ııap:ııU§tur. Kedın baygın bir hal Fcl~ket bir orman Uzcrinde vukua 

Gcncraı Hunzf.gcr Fransiz ordusu • 
nuıı en taum~ J.-umand.ıınla.nndan 

birlydl. lS80 de do#J:n~ 1911 do er. 
?tnnıharp olma~. 1914 hnrhl.n.do ev. 
\'clA cephed:> çarp?Şilllf eonra Sela.ntk 
vo lstanbuldaki FransIZ ~o İngll!z or. 
dulan kararg!i.hmda lrtlbat zııbtt! o. 

Ji&rblye nıı%m ile beraber 6lcn Jan 
LabUakier Fransnnm çok tn.nmm~ si.. 
maıarmd~ 'blr!dlr. Harpten evvel Pa... 
rts moda yammn bllyWt kıı.dm ter. 
z!banelerln en blrlııinin mUdllr11ydU. 
1914 hnrblno plya.dıı ncl'crl ve ıs:nı 

hatblne d~ piyade ytlzba{illll olarak!§· 
tırak ebııi~t!r. Geçen sene dikkate do. 
ğer

0 

b!r kftsp y~trr. ••Harp eden • 
lerln 1011ZQ., ıı.dmdakl bu kitap btıylllt 
mu'\"aUaldyet knzıınmı~tır. ?:.Illtarckc 
k<mılsyonunda gcnerııUc beraber çal • 
~ .Tan Labtıskler generalin harbi • 
~e no.zm olmas:mdan sor.ra httsn!d kn. 
lem mlldUrlUğtlııe tayin edllm!~. de Balat hastanC'sinc kn.ldınlmııtrr. ı;clmlştl. Gener&lin bu tettt,.'<C dair btl. 

~ttı ovln merdivcnleıindo elektrik 
..:tr. Herkes kibrit yakarak iner, 
· Ev sahibi do bu ss.yeda koonBile 

))a iniyordu; !kinci katt:ı ~ddeUI 
~l'fl. ile oldu~uz ycrdo kala 
le: 
ltıı.mrıtt .. Çekilin oradan. 
tit 1 ığında. g6rebildlğimtz blr 
tı rı ıı pis alkol kokul:.>n savura. 
)'ıı.ıpalnya. yalpu.l:ıyıı yukan çıkı. 
;ı, Bir ldb:-ı.t d. ben Ç3ka.rak yU. 
be.ktnn. Bu ndam hic; görmedL 
bir ldmsc-ydi. 
'I'ıı.nımryonım. :Diyerek od3mn 

'it istedim. Bunun U?.erlne ev s:ı. 

- A canım, sen de ~mdiden 
ona malik olmu~ gibi konll§u. 
yorsun! Sacidenin babası ibuna. 
drysn, anruıı yok mu? Amcası 
vok mu? Hem bunlara ne hacet! 
Sacide yirmisine ~lmiA, aklı 
başında \'C kirt'e var~c~ğ;nı çok 
iyi takdir edebil"~!: çağda. bir 
kızdrr, . 

Hiızhet o ka~ar emindi, öyle 
1-.."UVVetle atıp tutuyc,1..lu ki, Sina
nın şö~erino fazla cevap verme· 
ğe lüzum bile görnıüyordu. 

Yemekten sonrn Nüı.lıctiıı 
- klüpU;n - bir iki arkada.'.:?I 

ll:ı daha geldi. Buniardan birisi or. 
1lıı na b'.ık birader. Yun~ evo ta.ya r:ıöylc tir me:e!.ı:: attı: 

gaıııxı. • Haydi !;llc burs.. 1 - Arkadaş!a.r! Bay Şinasinin, 
. «1ıyecok o!d:ı. Barh~ • ki yıınrm. I klUp bnhçcsine bir heykelini 
tt.ıJran \o oonden davo.cı oıaıı a.. dikmek istiyoruz. Si:z: ne dersi 
~ • _ Gene b1r nll..rA. Uc cÇ tı:ıhlp. 
>:! bl.r •·---- ıtu ırc:ı arkamdan ko. niz? 

..uuua. Nüzhet atıldı: 
bc.ni de koluyla zı.rkMma attık. _ Bu, müllim.. Çok mühim 

'°nrn btzlm kııtn doÇu çılan3ğa. bir meseledir. Bu i i klitpte gö. 
!1ı. Karım, knynruı:ım, kilçilkler rUBfirüz. 

n lmpısınd:ı merakla bek'eşL 1 _ Ni"in? Burada konuşmcmı-
~1'<1t. H~ de gecelik kıyafetin. za mani var mı? 
... Oııınr <ı:ı. :ro.Ktıkl:m bir k1brlt Nüzhet ynv~t~ ~mı salla-
ıı, bir r;l'~cnln ben! ıtcrek bizim dı: 
{'11ttt~m grllnce fcrytıdI ba&lrt\k - Evet Aramızda b:ze men. 
'nıı.~ bn!)l:ıdılar. Bcrcltct küçWc sup olm1y~n bir aılı. .daş \'Ol', O. 

ilııbırııdc:-. akıl ctU do c:ımcktı.ııll nu klübe bağlamadan, klüp iı::. 
~kapattı. Snrh~ paldrr ktlldUr terine ait bir şey konu§anıayız. 

, ':' ttı ve k~:!rn'at"in: j GenÇ!crin lı. psi b:rde.-: döndü· 
'?~t . '"· kurı.:ır.n. blıı:' 6.on~cek! ter: 
. tları arasmaa kapı :orl&Dmağa ı · -Yahu, Eell neden bobstil ol
'-l'llnınğa. b:ı.§la.ııdl.Art:ıl~ tepem nt muyorsun? ÇE-.kind•ğin kimse 
r At-kamnd:ın kotıtmn: varsa, lbizc de söyle! 

Nüzhet müskül vaziyete dü~. 
tü: 

- Hayır.. Çekindiğim kimse 
Yok. Fa.kat, ailevi vaziyetim si
zin aranızda yer almama müsait 
değil, 

- İ§OO bu sa~mn. bir se'bcptir. 
Sen <;ocuk deJ:;ilsin va. l{om.su. 
nuz Sacide kadar da mı olnmı
oyrsun? O klübe c:iı!erlten aile
sine mi sordu? 

- İyi ama, onun babas1 ge
niş mezhepli bir 1ld3.1Ldır. ırtZı .. 
mn şuraya bur2ya girip çıkması
na karıma~ 

- Ya scı;;n,, Bir karı.§anın 
mı var? Bd"tu~uski, sen bir kız 
dc~il, yirrni üç yaşına gelmiş 
bir erkekt:iin ! 

- YPhu, e'bette hir mani var. 
Her ~Y s~y:er.mez ya, Ağabe_ 
yirn lru işe muarız bir adar •. dır • 
B31t bobstü o!..ırsam, evden u. 
zaklaşmam ıazmı. 

- Eh. ııe çrkar bundan? Klü'p-

Yazan: ISKENDER F. SERTELLİ 

te yatar knlkarsm ! Sana yata
cak yer mi bulunmaz? 

- Ha:ydi canım. bırakın be-
nim yakıımı ! Bu i3 yalmz yata. 
cak yer tedarikiyle bitmiş ol. 
maz. lrumn böyle bir zihniyet 
için nilec:.jn; rerkede."l'lez. 

- O luıldc s"n de bizi mazur 
gör .. Seni aramızdan c:ıkanna.ğa 
mccbur.LZ. . üzhet bi~ bu gece 
se:.1i kaz.mabilcceğimizi sö)•le
mi~J, vnnılını§ .. 

Nüzhet $Ikıldı.. Arkada§Illa 
bir {ieY söylemedi .• Fnkat, haki
kat bundan ibaretti. Sinan bJr
den krnkıP!lıJZI oldu: 

- Demek beni koğuyorsunuz, 
öyle mi? 

Ve hiddetle ay~a kalkaralt: 
- r.:azhet. dedi. bsnim pe.rdc.. 

süm~ ıretir! 
Dellk:ıı.nhlar hep birden ala.ya. 

başladılar: 
- Hah hah hah .. Pardesü ile 

geziyor. Şuna ba.kın hele, e<-...ki 
tip.. Zavallı çocuk .. 

Sinan bunlıı.rı du) unca bey. 
ninden vw"Ulmuşa döndU; }>3r<lc 
süsünü alrnca, hiç birine Allnhıs. 
ma.rladrk demeden fi\·den çıktı. 

• . 
Sinan geç vakit CY" dönüvor· 

d11, 
O. bu hakareti ölUnccye l:ad:ı.r 

un~tmıyacaktı. Bı~·m z1pçı! •• 
t~l_ar ®-U ne c:ıaaretle, hnr.gi sa. 
12.lılyetle tahkir etmişleı·cli ? 

- Bu bir nvuc tımarhane ka~
klD! OOJıi yolumdan çevirmek, 
kendilerine uydurmak ve kendi. 
lcri gibi aleme güldürmek i~ti
yor. H~yır. Ben ne 011lara uya_ 
cağım,. Ne de Sacideyi o budala. 
ra kaptıracağını. 
D1v~ söylenerek e'Vl dom yü

rlidii.. 
Ağabeyinin teerüb«:dni hatlr

Ia.dı: 
- Bir iki glindür Hi.boratma-

' Bcgllnkü kndmiarm t~ 63Çtldı • 
G'md:ııı i:ıtlYarlır dıı.lm3 ıt&tAyet f>. 

der dururlar. lyt am3, eski denin 
~::ıh m ~1 ııltmda ve b:ı kadar 
sıkı blr l.ap lılığn mğmzn nçıklık 

~kbk biç yok muydul' Ne mllDa.. 
scbet! Faüa 1-.-ııpalı olınnk ~ 

b:ızı mutnııssıplara wrgt b1r ıııısta.. 

Wctı. 1'.oltsa lmdrn, peklUfı. gcruı elln1 
olunu göster'.r; mııı:ınuı t::a&Stıbu. 

ruı. glSre 2'.er ı~ıı;ı halb faZiıı tul 
yordL .Fal:at l"IU'Ct .fl!ttiğbnh gfbl 
pc t ınutııasslplnr mllstcsna! 

Böyle muta:ı lııril:ın b1rl h:ısf».. 
ı:ınmı , Dal.tor ~"1l'llllS- Dolrt.or ll1lb 
Zl!ll yok1am:!o'k lstec'llğl mmıw elini 
ve koJumı gHsteımemel;: lçln 5mJo.. 
~ yt"Dtnt pamıı:ldarma tct.cınr ln.. 
dlıml.s. Do1>tor ne yapsın ? b:ı.l~ ld 
~ cdlicm~'t'Celt, laf ıuıl:ıt:ılnirya -
c:ıl blr mu - 'hem.en o Cb lmn.. 
dl <eJlnl efot;lno s..'U'dı:ktan EOtıra Jm... 
dmm n.-ıbzsııa dot'l'U am~: 

- Ne ynp:ıJım. dcmlf bez4e.l blr 
nabza, rol.'"Ill"..k l~ln bu ~ orı?ın
dan bir helrim JA:::mı ! 

N~SRE'JTlN 

Her taraf memnun 
XUrk diplom:ısisinin ~sılacak bir 

sırn var: ne yapsa muluı.rlp taraf. 
ln.rm ikisi ac memnun oloyor. Aco.. 
b:ı güotln birimle Türldyenln her 
ıki to.nıfı uz~tırmal: if'ln teklif e
debllecei;'.;1 blr hal ~ de aynı 
taslJJ \c takdiri görcocl• midir~ 
RurasJJll bilmeyiz. Fn.ku.t §imdilik 
haldmruzd:ı. b "ı; 1\ioıseden bir ~ • 
kiiyet t5itmiyoruz. 

' Uzıılcc;:ı.rl.."tll patlak ,·eren harpte 
Tii'rk'iycnin bitaraf kabc:ığmm filin 
N'lilmcsiııi mihvere mensup kızı 
rnQyolar müttefikler \'C billuı.ssa 

\merikn. "UZcrinde so~ bir dus 

1 
diyo göstermek fo;tedilcr \<} hölle 

ı Jınrd>et etmemizden kendileri pek 
mcmınon görlindiiler. nırıe.;ın A. 
men"kıuım Bosfon mayosu da U. 
~.aı sarkfa t.:ı'ibHmın Imrnr ,·erdisi~ 
miı bit:ınLflıkhln i!ol:ıyı Amcriknnnı 

nnniyctlnl bil~rmelrfe ... ccik • 
modi; eni .... ııyıııı 1 iil'kçe nc..,ri-
~atb. 63 n"'D fi{iylc <iylc li: 

"7'ürhiscııin bu yeni il.tilAf ~· 
~tb bitaraflrğmı il.~ etmesı 
mlh,·er aevlctlrnnc mub~efet e ~ 
den millctlc:in diplonuıtı"k bir u. 
feriwr. 

Bum mahfiUcrince, Türkiyenin 
bu kararma imhin 'eren en m R 

hlnı funll1erden tlrl fcnr \ e i re 
kannnuntuı 1 u nı l l tc ( smili 
ol!n ... tur.'' 

1\! uhıı.kk:ı!i. b. • Sarnoo:":.-lmıda. 

e,)'1AıD tiiJii \Cl'! •• 

Ilittef"{.,J('rimiz '<." de tinrımız 
Türidye ~b aseti dolıl.n ile hep 
böyle m mııun.!vet dl!,.) mak 'o dip_ 
lomatlk znfrrler IOU!:umuı!< ister -
lersc bumm !:n.l'eSi kola,ydJr: Bizi 
rahat bıraksml:ır, biz Jcendilcrini 
da.ima mC?:Juun ederiz. 

mıseyın Cahit Yalçın (Ha.bor) 

~ Şlmdlye kadar !stanbul mmta li.. 
man riyasetine vekfilct cdl'll devlet 
dem!ryoUarı umum nıııaur munvini 
Yusu! Ziya Kalatn to~lu .Allkare.da.n 
llönm1l~ \'O gene a.ııll vn.zl!csiııc ~a. 
rruııttr. 

rma uğTay~~. Aca1ba 
ne yaptı? llk önce kendi vücu.. 
dundn tatbik ed::ccğini söylemiş. 
ti. Ah, şu tecrubcd\' bir muvaf
fak oba. Ve Sacidenin ba.basmo. 
do. • u ilacı tat.bil .. edf'bilse. Amn.n 
All .un, o mesut nefce;i dü ün
dii: · f.:cvirıc'md._n <'ıldmıcai:"Illl. 
S .r•ide baba ıııı çok Sv'Viyor .• A· 
i;abeyım onu kurta.ı Il"S3, SaciC:e 
ceni•n kendisine uzatacağım elı 
rcddE'd-cbilir m'? ı~w o zanı::ın 
ben de hem Nüıhettffi, hem d" 
bu budalclardan ıntikam!ml al· 
m?s. muradı :na ermi.ı; olacağını, 

Ys.v ~~a kapıyı ceJdı. 
Hizmct<;i kadın kapıyı açtı. 

- Siz m· i ·z k rül~ bey., 
:'.>İnan: 
- Yattıı .. r mı? dı)C sordu. 
Hizmet..,· \'d kileı:in yattrı::ım 

cö\'ledi 
$in ı; " ,., • oda ına çıkt . 
O :rctağına g'rdiif h ld 

• "ilzhetin ,·e arkada§larının hn· 
karetini dü~uıt.::rcl> g~ uyku 
gırmivo.-d\l. 

- Ah, c u a~abt>y·m b'r mu. 
vaf fak ol ~.. ı:::acıd'"y~ k ,. tFm 
için biından başka yol yo ı: •• 

Diye söyl nel'(;k uyum~ga.. <. 
lı5ıvordu. 

s;na.n va+akta Nüzhet.le Sscl
de ~r~!ndo.'ci mi'~btin 
cesint a:rarlmrken, 
sözlerini hatr,.lrıdı: 

(D~vnmı t":ır' 



Mecliste dünkü mü
zakerelerin tafsilatı 

Ankara, 19 C.A •. \.) - Büyük ve şimdi.ye kadıır verdiği sa.IWyet 
Millet Mect.:sl bugün Şemsettin hakkmdnki kanunlann da hUsııU 
Gllnaltnyın reisliğinde ;.oplan~ tatbfkrne dikkat ve itina edllmesi
tır. Celsenin a,..ılınasmr mUtea.kip ni rica etmektir. Bu dikkat ve it.i
Ti<:nl'et Veltlli Milm , rı;mıen kUr- na ynlnı7. yazmakla olmuyor, bu
otiye gder<'k C\TP..k anısında mu- nu veh"'il arksına.şlar benden iyi tak 
vak.kat encümenin müstacel!yetla dir ederler. BilhMSa bu işe memur 
nıilzakaı-csiııi tekiif ettiğı Milli ko- olanlarm tecz.yesi ta.rafına, canla
:runma kanununu:ı b:ızt maddeleri- ı rmm yaktlmrun tarafına gitmeli 
nin dcğiştiıil.mel':i' ha.kk'llcbki ka- demiş vo sözlerine devamla: 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM 
NEVRALJi~ KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

1.eabmda Günde 3 Kate Almabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

nun layihasının ruzn'.lmcye alın· 1 Bir buçuk senedir iplik mese
masmı ve tercihan miizakere edil- Je~in yoluna girdiğini ve vekillc
'mesini teklif ctmiıı ve kabul edil- rin gayretlerine, verd.iklri direk -
miştlr. tiflere mğm<?11 iyi tatb~k ediline -
BUGDA YI U:ORUL\IA YERGİSİ mesj yfu:Undcn iplik işinin dmel-

HAKKINl1AI<t LA 'YİIIA mediğbıi ve neticede bu kanunun 
Müteakiben ki.lrsüye gelen mali- · tatbildlc m~gul olacak ~erin 

ye vekili Fuat Ağralı yine bugUn iyi intihap edilmesine itina olun -
~elen evrak listesinde buğday ko- masmt rica etmi.stir. 
r:ınma kaTfJılığı vttgln!nlıı ka.!dınl- ı . . . 
mast ha.lc1andaki kanun liı.yiha.smm TICl\RJo::r \'J;Jül~tXiN SöZLEBl 
şlmdi müstaccllyctıe müzakeresi Mazhar Müfit Knnsud.ıı.n sonra 
icabul buyurub.n ?.filli korunma ka- Tica.rot Vekili ktirslye gelmiş ve 
nunu ile şiddetle nlfilta.drır bulun- 1 beyanatta bulunmuştur: 

d&hl.llnde koordinasyon beyeU ka.nui. 1 
le alman todbtrlertn karar a!huı ile 1 
tatbikat .ııalıuı anı.smda tatblka.tm 1 
ıyı netice vermemesini temin l.çtn e. ı 
saslı bir hazırlık devresi geçlrmcğe 

ıtızum baısll olmakta ve uıtenllen kara 1 
rm tatblldu<1e ın~mleketın lkt:i.sa~ 

bllnyealn! cihazlaııdırmakt& ve tıepl. 
IUa.nd.ırm.a Wl8Urıarmı gör.önUııde 

bulundurmak icap etmektedir. Bunun. 
ıa. beraber ben de kendilerine ~Urak 

ederek tekrar ediyorum ki bugilı:ı.lln 1 
ookll ve lcaplan hakikaten hnkfu:ı::etln 
1stllu4aldeD 1BtlhlAko uzanan 1kti.sadl 
ta&Uy\;t1erln ıııımlcmndo daha ııerl mil. 
dshalcrutl fstllza etmektedir. 
Htl:trollET EKMEKTE KAR.NE 

Pırlantalı ft elmaah cLcmek. bl.r kcllme ile StNGER SAATİ demektir, ÇllD ktı: 

masmdaıı dolayı muvn.lıluı.t cncil _ "-Muhterem ıırkadaşla.r, 
mene havale edilmesini teklif et- Partbn.izin meclis grupunun de • 
~ ve bu teklif de kabul edil.mis- ğerli ve faydalı tetkiklerinden ~<'Ç 
tir, • tikten sonr.ı "İ:ı-ltmiyoruz S<;slerı" 
Mt>'STA.K.tL GRUl'UN .MÜTALF.ASI BUyUk meclise arzoluna.n bu ka -

Pırlantalı "' eın..ıh .aa.tterln btlttm ~laklld eva:ıfı IDC3hunı Alem olan StNOER ıu.atlerlnııe toplammttır. 
Bunun Jçln: Saat alaca~ı.Dız 7ADD.D, teredıltıtanz SINGER saati almalısuı.ız " aaı:ıUn Dzerindeld SİN· 
GER markaama, m~ adl'e81De dikkat etmeniz 14zmıdır. 

Moda71 takıp edeD ber aart kadm için kıymetli ta§la.rlle ve ııefts lşlemeıdle hakllmt.ftl mu.an 
CC'l1ıedea böyle bl.r bartkulMe SlNG.EB matine Mhlp olmak ftdem blr -.cıe ıur. 

Bundan sonra Fuat Slrmen (Rize; nun layihası hepimizin Uzer.:nde 
mUzakenısiııe karar .,erllmi§ olan mu. I r.srarla. dUl'duğu bir hadiseyi bir 
D korunma kanununun b:ızı madde • mevzuun hallini temin gayeei gü. 

SINGER SAATi; hoıa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR 

lerini de~en kanun JAyllı:ı..m lulk. cien bir liıyilıa.dır. SiNGER No. 8%. A Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 Ura.. 

Emaalleri gibi 15 •ene garantili-lir. 

U~ULONO TATBtıill .KA&AB 
VERMlŞTIR 

Mazhar MU!ld &rkada.şmuzm bult • 
daym temın edllmcstne rağmen ek • 
mek tevz!Atmm bir çok yerlerue ka. 
rşklığı mudb olduğu lıakkmdAki ııa 
delC.rl bo.zan hakikaten vaki OlıI'.'akU-

landa mtlatakll grup adına 60z aıa. 1 Arkadsşlar; Büyük 1-ıfillet Mec. 
rak lAyUıanm Milll korunma h.nımu-

1 
ıı.s:mn muhtelif müzakerelerinde 

:muzun hUkQmete vcrmiı; olduı,?u gen!.' mükerreren ifade edildiği ~bi dUn 
.wıtyctten bazılarnmı tatbikatta ı ya hnrbintn bizim memleketimlze 
ailraUl ve semereli neticeler verme 

1 

de tesiri az olm~t:Ir. Bf.r yurt 
ıdn1 temin için lllzumlu görUlen oo.ı;; mUdafaa.smı temin ka.rnrile hlrçok 
tedbirlere, usullere ve müeyyidelere UllSUr, ist~l unsurlurmı, birçok 
taallillc ett1ğinl bu yeni saıtıhlyetlcrlc 1 kuvvetleri. ıotihs~ s~mdım .~k 
n müeyyidelerle tak".'fve edllmesin-0 1 b~lar, yiyı.cl, mtistchlik m .Jtımc 
ve h!lkftmetın bu Ballı.?ııyeUerle techlz ~oçmişl1erdir. Hiç ~phc y ~tur kl ır. Fıı.l:at ıırl.nd:ı.~ıar demin de arzet 
otunmıuıma ve bu oıUWyetıerle tec _ , ~·U hud:se mcmlek~tte istih~ ve llğim gibi L i h"ilmet bir çok ml:ş!:ll~t 
lılz edilmesi lUzumuna grupun ıcını 1 ıetihlô.k muvazend>ındc d" tesirle. \e buzı JIWJızurlarma ra.ğmcıı bir t:ı 
bulunduğunu \"C bu ııclıcble grup d rlni göstermiştir. Hükiımet bu mu raftan stokl.amwzı muhafaza etmek 
n.s lAyilınnm k'lbul .ı ric.ı ettil:~ vazeneyi m~ün olduğu kadar bir taraftan oa bu tevziatı tam bir !n 
llOD?a gnıp:ın, hflkQmctın dlkk.ıı.t DA _ memleketin ihtiyacına cevap ve-re- Uz m altına. almak m~lyle bu 
z.arma b:ızı ı;örü;;ıer1ni , 0 d~e. cek bir şekilde tanzim etmek iç"n • ekmek l!Jindo kame usulünü tutm:ığıl 
r1n1 arzedeccğinl aöyJ~w dem.l§tl ciir ki ihtiyag maddeleri üzerinde harar vermlşUr, Ve 1ld buçuk aydwı 
k1: IJ ve r 1 'e billıas8a hububat gıı1:ıi ballan ve beri çaıı;,arak lnmım h&Zı:rlığmı lk • 

.Arka ordunun en.:ı gıdasını teşkil eden m:\l et.mıştir. Vatand~lann b6yle blr 
- . dll§lar, içinde bulunduğu • •..ı- madde ü•arm· de _._,_a ver.··-u 

U1C .... uu.u :.uı.u tedbiri seve se\·e kabul edecekleri.ne 
ınuz vaziyet dddldir. ve bu.günkü ve daha tutumlu bir t :ibir almag~ı 
mtl§kUlMm yarm dahı.ı. ztyade artma. ııüpmımı.z yoktur. 
sma dıı. l.ntlza.r etmek !Azımdır. Htı.. Z3nırl bulmuş ve bu maksatlı:ı. da Ticaret vekili. Mazhar MUfici'in He-

H daletler 
köş~ü 

Tefrika.mızı koyamadık özür dileriz 

15,30 mUzik. 18,00 program ve mern.. 
leket saat ayarı 18,03 mtlzik 18,40 aıü 
z1k 19,00 konuşma 19,15 :ır.llzik 19,30 
memleket ll&&t ayan ve ajana haber. 

knnunu huzuru al':ni:re sevketrnif- r1 sUrd"~ f.mesclclero etra!iyle lulmetfmlz bu mü~klla.tı önllyebllmek uo 
1 h ,_,_,_ tir. mu1ml cevnplnr verml..tlr. 

v• len ıP,u; aerbe.<rt on dıık.1ka 19,55 mü-

ıç n epUJ..IUoUl de bUdiğl gibl bUyQk HALKIN DUODA Y İHTİYACI 
guyretıer sar!ctmekto ve faaliyet g&t A~ ......... -, ŞUKRO SARACOGLUNUN 

.nı ...... .....,~ SÖZLERİ 
tennektedlr. Ancak bu mUşJdlAtm ye. BUyUk meclise arzetmek isterim 

zik 20,1:; Radyo gnzctesl 20,45 mll
zl.k 21,00 ziraat takvimi 21,10 mtl2;1k 

zı.~ konuamn ~2,00 mUZ!k 22,30 

memleh--ct tıaAt ayan 22,45 müzik 22, 
55-23,00 yıınnki program ve kapanış 

n1lmea bU §ekU aımıımuı için be~. ki bugün bilhassa hal'·:n ve ordu
mehal h&rb ckonoml!ıinJn icapla.rma nun hubub3.t ihtiyacı istil;bal iti
uyulıırak istlluıaldeo 1stih1Akc kadar ba.rilc tam ola.raX temin etmek bu 
bllilmum lkt1aad1 faaliyeU~rde prog. susu ciddi ve esaslı tedbirlere mcv
ramıı ve hareketli devlet mlldahalesf. zu teşkil edecek bir mahiyettedir. 
ne lUzum olduğu ka.naatindt!)im. Rtikiımct bu me\'ZUU halletmek ve 

HddJselerln taZylk1 nltmda alman mevcut etoklarmuzı siya.net kasdi
milnfcrit vo gedkmif tedbirlerle bu. Jedir ki lıir tamftan istihsali ar
G11nldl fevkalade halln doğurduğu mil, t.ımıak, istilıliU:i tahdit etmek ted 
kil mc .. cleler halledilemez. Bugün hal bJrler..ni alırken b:r taraftan dn 
~ ve ordunun zaru.r1 ihtiyaçıanm memlekette mevcut olduğuns. kani 
br§ılamalt ve bunları t emin c;tmek olduğumU% gizli maddclCJi her hal. 
l!;ln bu ibtiyar1 .ra cevap teşkil ede. de meydana. çikarmsk karanrn at. 
cek ol!ın maddelerin lstllısallnde, idha nuş ve bunun için icap eden sahi
linde, nakillerinde \ ' O bunlardan stok hlyetin Verameııinf bllyük m eclis • 

Maddeler oh-unduktnn sonrıı; Bıışve 
ldl vekili ve Hariciye -.ekili Şükrü 

Saraçoğlu künrttye gelerek ,u ~ya 

natta bulunmll§tur: 
Arkadtl§la.r uzun günler bl.r çok ar. 

k daşlanmızm yardmılyle Uzerlnde ça 
tı~tı&rımız mnddeler huzuııınwn geldi 
•·e birer birer okwıarak kabul olun • 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
ULOK.MAN HEKiM,, 
DAHiLiYE MUTEIIASSJSI 

du. Yalnız daha evvel kanun heyeti. u. D1~1U1yoJu ıoı 

mumiyesl hakkmd& konU§U?'ken 862 Mcayeııe aaaUeri: 2,5-6.Tel: 22398 

nıan muhterem mebu.a lıılazbar MU -1Rı•mn••••••1111•••11' 
fid arkndıışım. bl%Jen ne illtedilerso 
\•erdik, kanuıı i.atedller verdik, ll&IA.hl lıı•••••lli:l:m••••••I! 
yet istediler verdik, para lırtedller ver ı • Doktor Hıfzı Bakım 
dik Cıılrnt l>ekledlğimlz neticeyi aıa- ı 
madık ve beklemekte devam. ediyo .. 

DAJIIUYE L'l'OTEHA'SSISl 

vncudo geUrllmcsinde ve en nihayet ten rica etmiştir. 
teni ve istJh.IAklcr!n.de yekdiğerlnl Bu kanım mecll.sl ~ce kabul edil. ruz. 

'.fak im: Tııll.mbancde OIUıgor 

apertanan herrtta ötJeden ııoon 
tamıı.mla)o,cı ve ın.mleketln bUnyesl. dlği tn.kdlrde bllktunct !Uzum ve za • Dediler. Sözleri.le, Mazhar Mü -
ne uygun ve ııynı zııma.nda ihtiyaçla.- ruret g6rdllğü hallerde ihtiyaç rn:ı:lde. fit Karuru (Çoruh) un yukarıda ba· 
nn derecesne mUteııasip tedbir~r a. lerini değer !!yatlarını vererek bunla. his mevzuu olan tenltltler'.ne te • tev~e ve sıı.tmıya ihtiyacı olanl:ır 
tmmasma lhUya.cm zaruri olduğuna. ra cl koymak ve aramak 831Ahlyet1nl mas ederek hilkfunethı bahis mev· için k!rsız vermiyc sallUılyeUldlr. 
tınaıııyo::- ve hükQmetiınizden bunu te. haiz olacaktır. Bir vatruıd:ı.§m kendi "';lU .:en] ıtlerin ~şa.reti hadil~de, 1 ll!W korunma. kanununun hükll.ın.. 
min etmcsinı rica edıyorw:. 1 ihUyacmı tamamlle kendls!ne bırak. gızdigi hat dalıillııde c;alıştıgm.ı, lerine göre el konulan bu maddeleri 
RASİH KAPLAl'(l..."""f SÖZl.EIU tıklan sonra ellncle kalan tazlaarm zaman ?.:ı.-nan hata edilse bile bir tesllındcn imtina eden Teyıı saldı • 
Fuad Sllnncn {Ri.ze) den BODra ıozum hnstl olduğu taltdlroe değer pa- s;çıu görüldil~e merhamet yanlar, kaçıranlar vıoyıı ss.k!amryn 

R&allı Kaplan {Antalya) öz alarak has!le elinden nlrp amme hizmetine ııızce ceznlo.ndtrıld:gmı sorulan h;r yahut kaçrrmrya tqebbtls edenler 
htlkOmetin mllzakerc.'.l!ne b & tj - haBI"Ctmek devletin tab!aUle bem noktanın h_csabmı. ~.Ikça Vetm~g~ V(')'a bu fiilleri yaptıranlar hıı.ldtında 
lana.n kanundaki mUeyyldelerle bu _ hakkı hem de vazifesidir. HUk(lmct !a:"rr oldug~nu, hilkwne~ denilen 250 liradan 10.000 il.raya kadar ağır 
gDn..kQ vaziyet kar~da eallhiyetlnl bUyük meclisten bu .saldhlyctı ls~r • n uı:ssese, ıst:frı:aha ~cıkıldikçc h~ para ve 3 aydan bir seneye kader j 
te7it ederken bazı .ısuall~r BC:>rrnak !>en toprak Urünlcrinln !atlhsıı.llnl nrt evı_~~r meın:ıuniye~e ka.buı lıap!s ccza1>1 tatbik olunmakla. beraber 1 

ctt!gını beyan etmiş ve eger ta.raf e 
i • t e d l t in 1 .s ö y 1 1 y e re k tırmak ve m!lsta.hslllcrlmlzc bUyillt 1 d 00. 1 b' a.k" 1 suç mcvzuunu teşkil eden ınaım v j arm ıın y o :r şey v ı o ursa 
lcıoordlıı.uyoo karar!le ochlr ve ölçüde yardım etmek tedb!rıcrint de kl: al' ... _.. . _,_ ııynı cinsten mevcut bakiyelerini ta.. aoraca , n su 1erc u.ı:Lutı zıya.uı: 
kasabe.larm pazarlarında her mUsta!t. ocrabar alml§tır. üçUncU bir tedbir ınJ k t f ti . . mamen musadereslnc hül<molunacaıc.. me c e men aa ı~ cevap ver- . _ 
ırWn keııdı fsUhsall olan maddelerden olarak mUttıle:ı ettıttimlz, .;toku mey. 1 - h ld ğum- h tır. l\anundo. müstahsil için konulan 

:ı:ege azır o u uzu uzuru • . . 
100 kilo kadar getirip serbestçe .sata. dnna ç•lmrmnlt lteyllyeti meclisi Al!. nuzda t ,, ~..ı.ı d ·sı ccz;ı ha.tıf!:edlr. Topralt nıahBUllcrml 

e.ınar '-"Ul.yorınn rnıı ır. 
bılmek hakkmı haiz olduJlıma da.lr ı:ln do \•crece~ı mezuniyete bağlıdır. Bund:uı sonra yine Ma~1ı.a.r- Mü sal~lnynn mUsluh3illcri.ıı mahsulleri 
vernmı kararın muhafaza. cdllmcs!ııe HllkCımct bu tedbirleri alırken vo bu. fit Kan 11 (Çoruh) \'e Başvekil ve· tcsblt edilen bedcl ödcncrclt almaeak, 
kant bulmıduğwnı ve bu pıı?.a.rlnr.n nu BUylllt MJUet Meclisinden rica e ldli hariciye vekili Şükrü Samçoğ. mnhs<tl bedelinin dörtte b!rln! geçme. 
mQmkQn olduğu kadar genişlikte de. ı derken bir taraftan mUstahsllin istl.h.. lu tekrar l:Ursiiye gelerek söyle _ mek llzerc ağır pa.ra cezMlyle ceza_ 
1'lUD ctUrllmelerinl ve bun :ııı için mUs ulinl tq\•lk bakımındıı.n, diğer tarar_ dikleri sözlerle arahrmda görüş j. lnndınlacaktır. 
tahsilin ayağmı çekmemek, mlistahs!. tan da müstahsili korum!lk ve onun tibarl!.:: es:ı.sh ve ihUJatflı bir nok- Bu kanunun tntblkinl temin L 
lln mal get!rJp satmaBlIUL mllmkün o!. kalkm'llasınn hizmet etmelt maksadı. ta olm:ı.dığmı söylcmi!}lt'l' Ye umu- 1 ç.n vali, ltaymnkam veya bunlnrm 
auğu kadar meydan \"ermek tç!.n ııt. le ,.e hububatın ldlosu:ın memleketin tniyet ib!ıile temennilerindcki mı..ı- yaz:lr em1rlcrilc vııztfeıcndlrllmlş me 
r:mı gelen tedbirlerin alm.ma.smı Da. bcr tarafında dört, be1 kuruş bir llyat t a.ha.kati mUMhede ederek sözleri murlar ev, mafr.J.z:ı, Ucarethane, dllk 
hfllye vo Tic:ı.ret \"eklllerlnden. odun 1 z.ammı ynpmı,tır. Hiç §llphe ycktur r.c nihayt \•crnıj~Jerdir. k!ıı, anb:ır, s:ıma.nlrk, veulre gibi 
ve kllmllr :n :;eıesınt} de temas ede. ır. kl.lyıutcrimlz ve mllirtahslllmız mec. Kanun hükümleri h<>r tUrıu m~ konuıabllen yerlerde 
rck bdzı yerlerde ı;1irülen mU~klll~rln !isi aıı bu saUl.hlyetl bize verclJğl tak. ı aram& yapabıleceklcrdir. Arama et -
ISnlenmeslni do Ziraat ""ckllinden ''" d!rdc bu nl{;hlyctl istimal etmeden ,\nlm,rn, 19 (llosaıı;i muhabiri. rasmda mahalli znbıta G.mlri veya 
Y1De latanbuldan gelm~ bAzı adaml:ı. vatan ve mlllctın aıı mentnatini göz. miıdcn) - memurunun bulunması oarttır. Köy • 
rm Anadoluda dolaşarak buldukları bnUndc bulundurarak memleketin th. l~ylhada tMIUı.t ba§lıcıı iki nokta.- !erdeki uamıılnrda muhtarla ihtiyar 
dokumıılnn lstnnbuldn.ki tUccıır hesa_ tlyacına kolaylıkla ccvııp verece!.Ur. ~a toplanmaktadır: heyetinden biri buluuacaktrr. Arama 
bma topladıl:lıırındnn bahisle Ticaret Diğer ihtiyaç maddelerine gelin ı - Haıkm ve mllıt müdafaanın neticesinde kn.nun1 hUkU:nıerine mu.. 
vckAleUnce bunun da bir an evvel cc, n:rkndı-:lnr, bUirs'.niz ki bu _ 1htlyaçları için milli korunma kanu. hallf olarak e:ıklanm~ mnl zuhur eder 
ö~llne gcçllmcslnl rica etmiştir. ~n ı:ıcmleltclte lthaliı.t mnddelcri nunıın hUkfımcte verdiği el koyma se bu mallıı.r alınarak htlkftmetln e\·. 
MAZHAR MtlFb>tN SÖZLERt namına ne geliyorsa bu hUkümetin snlılhlyctınl tamamlayıcı ve te}1t e. \'ela. tesblt ctm~ olduğu ma.bnllere 
Raaih Kaplandan sonra Mazhar tP.cibirlcrilc \'e hUkfımetin yardı • d!ci yeni unsurların kuvvetlendirmek, ncvk " t-csllm edilecektir. 

Müfit Kansu (Çorum) kUrstiye ge- miylc girmckted:.r. Tilccara filtre - 2 - Elkoyma lta.rnrıarmm tatbı.. Bunlarm bedelleri Ziraat Bankasrııa 
lerek Tica.rct Vf"kfileti tarafından diUfi hUkfunet veriyor, na.kil va • katını kolaylııştmr.ak maksadile yatmıacak mal sahibinin suçu sabit 
Verilen buğdnylann tevzi iş.inin S!ta.sını temin ediyoruz. Menşein- \'illi \"e kn}'lllııkamlara arama salA • olursa para mll.oıadere olunacak, mal 
tanzim edihnedfğini, bUtün te.şkl- den mezuniyeti hUkfımet olıyor. hlyetıerı vermek. tahlb1 suçsuz çıkaran para kendisine 
lltta u~ dalın !'1.Zla çnlıt- BugUnUn gıırtlarını göz önUnde bu. Lft.ylha esaslarına göre hUkQmet ı . vcrilccekUr. 
malan icap ettiğini, kanun yap - lundurıı.rak tllecııra en geniş öıçUdo hııkm ve mllll müdafaanın ihtiyacı 1 Bu 14ylhamn mUzakcresı sırasında 
mak'la i1l~.n halledilemiyeccğini kı\r hlsscsı \"eriyoruz. Bunıı. rağmen olan her nevi madde v. malzemeyi Ticaret Vekili MUmtıız Ökmen h"1lr .. 
s3ylcdiktcn eorıra "Binaen:ı.leyh be !:.er hangi blr tllccar her hangi bir n değer fiyatmır:ı tediyesi mukabllindıı stıye gelerek bu mUnuebeUe Lzahat 
ntm i9tfdıams.bm ba kaınmun da tanda., memlekete Jflmn olıtn bir L~ 1 el koyarak almıya ve makada gönı "'~· • 

r_.. BAYRAM ve YILBAŞI MONASEBETıLE-" 
Güzel bfr fırsat ve değerli bir hediye 

A~ J~ TE Ta.LKi 
Mapw5mda: Muhtc.rcnı müsterllerlnJ memnun edecek dettOOCfe 

mohtcllf renklerde 
•• 

KURK MANTOLAR 
T AKS/1 LE Satılmal<taaıt 

AdrC!'I: 11Iahm.ıtınışa r\o. ıın, T~htr salonu trfaııiyc sokak No. li 
lllm:j?W•=J•WtAiM~~~----~ 

Maliye Veı<aletinden: 
Gümüş u 10~ ,, ~:.aruşlakların te~avAıail 

sa rı ması ba xkiın a 
Gümüş bir llralıltlarm d:ırp ve plyııs:ıya kd!! m!lctarde çıkanımal'; 

zerine 1.2.941 tarlb!nden ftlb:ı.rcn tcdavillden kalclırı}nu.,, olıın gtim~ yUJ 
ruşlukiarm 1.2.941 tnrlblndenbert yaıruz maJ.sandıkıartıe T!lrklye cumburf)'..# 
merkez bankasınca ve merkez bankası bulunmıyıın yerlerde ziraat b!JSP' 
§ubclerlnce yapılmakta olan tebdil muamelatına. 31.l.Ot2 akşamı nihayet; 
r!lecektlr. Bu tarihten sonra mezk1lr parnJar nakit olarak hiçbir veçhll• 
bul edllmlyecektlr. 

Elinde gümu, yllz kuruşluk bulunanınrm 31.1.942 akoamma kad&r ~ 
iarı malsandıklnrile, Ttlrklyo cumhuriyet merkez banka.smda ve merkeı -' 
kal!J bulunmıyan yerlerde zira.at bankası oubelerlnde tebdil otttrmeıeri i 
olunur. (8262-9836). 
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