
S ON HAVADiS L E R 

. ~ ... 

DEVLET MOESSESELERiNDEN , 
' 

ASKERE AUNANLARIN MAAŞI 
Seferberlik ·ha_linde tatbik 
edilecek · şekli tesbit eden 

layiha encümenıerden ·geçti 
An.karadan verilen tm· habere l sup oldu.klan daire ve müesseBe • 

g6re, bankalar ve devlet milesee • !erce tam ol.~ak verilecektir. Bu 
seleri memurları aylıkla:rmm se • °!~ur ve ınustahdemlerden aske. 
ferberlikte verilmesini nıtim:kün rı rutPc-~i haiz olanlarm maaşı tu
krl.ma;k üzere .Meclise verilen ka • ı ta.~1• mensup oldukları daire ve 
nun layiham enciimenlet"dcn geç· cıuesseselel'den aldıkları aylık tu • 

Ruzvelt 
diyor ki: 
Haftada iki 

gemi denize 
indiriyoruz 

o-

942 senesin
de g ünde iki . 

Amertkım ukerlerlnkı. YB&a yaptıkları bir JJJanen'ada alman resim m.iştir. tarm.da.n. fazla olanlara arada.ki 
Layihanm son §Cıkline göre ha • (Devanu 4 üncllde) 

gemı 

er aAşam~ ~.._ __________ ___ 
. 
ıyamın 

ldığı Tavır 
ebi nuf11z ve himayesi :ı.Itmda 
i~'J ve yaşamağa alı:§ınış bir 

ekette ba.<:lta tiirliı bir dü:-:lin
eser1ne tesadüf etseydik şışu ·• 
· Hürrıyet ve i:ıtfiliil mefhu• 
u "ruhunda <luymus bir milletin 

ıı h::ırc.net edebi.le~ni bi:re 
ar g~tcri.yorlar. S:rbistanda 

alden sonra cania.ııan bir mulrn· 
et h8.li i"gn~ orduları tarafrr. 
ha.stmıamadr. Bil:Ykis miica-

e aı tt.r, artıyor. 

Yazen: 

ıeyinCablt Yalçıa 

~iyam Jıükiiıncti, barııten Cl'' el, 
tutuyordu. 1\femlekete ilk n· 
h!l8acak ecnebi ~U'\-"\etlerl dutt. 

n hileecJrtj sonm ~eJ.ecekleri 
! Uu pek İ>::ı.sit Ye iptidai bir 
İfti. Dost ile dtişman iidetıı. 
nl1t1 surette ayrılmak isteni • 
u. ~'alca.t Siyamlılar bu sade 

JJl'"Jll"'ltııı.... bile tatbik kabiliyet.ini 
emedller. Çünl.-ü Siyama ili• 
basanlar Jnııonlar oldu. vr-

dost bildiler. İngilizler hiç ıı• 
ba6madılar, onları da. dü~an 
ğe hazırlanıyorlarmış! 

~lbuki Japonların ta:.ırruzw1a 
eeye kadar, Siyamhhır, daha 

, isükii.11erine bağlr gibi µ/. 
•• ,..a"'llna1z istiyorlar \C Japon,ranuı 

.tıılll""'ll!Ut:..tr1·a bir hft.kimiyet t.esi.;i 
e İngiltere 'e .\nıerikaya. 

bir ha.rbe giri~mesi t3kdirin · 
daponya aleyhinde v~iyet als.. 

ZlllUlJJ1J Yermeğc t;a1ı!11yor ~ 

Şimcli iş 1amamc:ı :ıksi oldu. 
tta, Japonlarla. Siyamlılar a • 
da dört beŞ ı;aatli.'k bir komeı'. 

oyqanıruıı, bir çarpıı:;ma. oldu de· 
• Fakat mob:Llrko.k ki tek bil" 

bile burnu kanumdı ,.c 
... .,,._,,_, ___ te61im oldu! 

ı'Ponyaya. 'e müttefiklerine 
olaııJar yalnız ~f ,.e hay. 

etıe.rinI f ec1a etmekle tleğersiz 

Amerika 
Bahriye Nazırı 
PearL Harbu

r a yarJılan 
baskLnı 
anı atıyor 

" AmerHıaa donan .. 
maıı llavadan 

basllıa Jaareketi 
' beldemetlllblden 

gaftl avıa .. ı,tır ., 
0--

2729 subay ve er ölmüş, 658 
kİ!İ yaralanm.,tır. 

\a..,.r<ın, 16 (.\ .ı\.) - Birle§ik 
devletler bahriyP. naz.m albay Noks 
di.ınkü basın toplantuımda Pearı Ha.r ~ 
t>urdalü Amerikan :ı:ayillt.ı hakkında 

t;.ahat vcrmıştir. 
Albay Nokı;, Prunfik tionanmaaıuın 

muvazenesinde bir değltıiklik olmadı • 
gmı söylemi~. eski zırhlı olan Ari.zona 
dan ba§ka Amerika. Jıarp filosunun 
be§ gemi ltayl>ettiğinl, bunl(\nn, sa • 
blh hedef gemisi Utoo, Casain, Dov. 
nes ve sııav muhripler! ile Ogalaıa 
mayn gemisi olduğunu bildirmi~tlr. 
.-;azır, bu gemıler mlirettebatından 

2729 subay ve erin oklü~ünii ve 656 
ki.finin yaraıe.nıdrğını i!H.vc elmiııtır. 

(De,,mı .J üncüde) 

Ekn:ıek 
narlu 

Aak arH& 16 
11arata çdlarıldt 

lmrtamu~ olmuyorlar. ---O--- . 

~r bu türlü '--ulhm: hem hökürr• lstanbulda da beledıye bazı 
&1tıı:_a alıyorlar, h~ k!ndi d.-. , tetkikler yapıyor 

ugrunda kan dokmege mec· . 
bırakıyorlar. tşt.e şimdi Siyam. .AııJLara,, 16 - Yeni ~ek narbz 

1' İ'lin bu sa.fhası ile ka~la5a ~ t :..nkarada bu ııa.bahtan ıtibaren tat -
far ve yağmurdan ~a.rken de.- .:ıike be.§lamn11tır. Yeni narh ekmek 
' tutulmak ne demek olduğunu 16 ve fra.nca.ıa ss ıcunıı olarak te•bit 
1YaeakJardır! <.>dilmiştir. · 
~IY'anı rnk'asma biz pekalı1. aXı.l JSTANBULl>A 
İlioruz. Siyam dediğimiz ııedir liükümetçe buğday almı fiyatmıu 
n? Yerli bir hükiımet ~d ötı...'<len yükecltilmesi iiZerine ekmek narhırıın 

· Fransanrn ııofuzu :ıltJndıı. se-hrimizde de arttırılm&J!t icap et -
Sqz bir zevalıirden baı;ka bir " (Devamı 4: üncüde) 

eti haiz olmanustır. Milliyet 
'atan lıissinde.n n; dereceye kar 
Pay almış olduğu maJfım değil. mualıat oJmaıt olan byıİzlan ·ko -

t, Ec.nebi bir nufuz ,.c hakimiyet varlar, intilaunmuzı alırlar. Biz ~e 
da ya~ğn. ahşmı~ bir mem. onlara kul oluruz, hlçblr şey kay. 1 

· bu gibi yiiJ>Sek n mert hi!• betmeyiz , .e cıanwnm da kurtarırız. 
en bahsetmeğe imkan olmaz. F,,cnebi nufaz ,.e Jdııiııir.yesi a.ltır:• 1 

liityamWa.rm bu Yn.k'ada ne dü • da yetİ!iilllİ!f ve y~a alışmı-s 
. ti~ olaca1dan şöyle t..asavrur bir memlekette biııtka türlü bir 
ilebllir: Fransa. gidiıt ba.5onıza düsönce eserine tesadüf etseydik 
n~a gelecekmis. Gelirse gel - ~~Hürriyet ve i~tiklal mef. · 

•bunda bizim i~in ne zarar ''ar'..' İıuİnunu ruhunda dw11Jluş bir mil~ 
efendi cleğişünniş ol~ • letfn nasıl hareket edebileceğini bi. 

,·· l•'ransız1ar ne kadar olsalar be- 7.e Sırplar ~östertyorhtr. Sı:rbistan. 
~ adamlarda·; AxrupalHbrlar, da işgalden sonra canlanan bir 
. ~n değildirler. zaten bize kail·. mukavemet hi.lii. işgal onlnlan fa• 1 
llin derln1ii:,1nden ha.karotlc ııdmclan bastmlam.adı. Bili.kis mi•. ' 

~ l"tihfafla bslnyorlardı. Halbaki cıadele arttı, artıyor. En ~ed·d~etJi 
})onlar ne d" ol." vine Asyalıdrr. cemlarn. raqmı-.u de·raın ~or. 
,., l'enl·lid. • r \ v~nanm Juı.kaı Hüniyet rejimi ile e"e:ret reJlınl 
i~ !;V~ı tler~C{><'e ~ef teşkil :uu~d&ki fnklft.rdaR J:Jiri işte bu· 

f.ııt~kt.0;fü-Jer. Hic; ilrnee.sa. b._,.. 1 wr. 

Luzon 
adasında 

Çarpışmalar 
c;Jevam ediyor 

---<>-
Japonlar bir deniz üssünü 

bombaladılar 

Vaşingtoıı, 16 ( A.A.) - En 
son. ~~arak neşredilen Amerikan 
teblıgınde Filipinlerde Luzon a 
das:mm şimal. ve şimali garbi 
noktalarında carpı..<unalara de
vam edildiği .ve Vake ile Midvay 

<Del·amı 4 üncüde) 

Malez yada 
]apontar 
ilerliyor -

Hong - Kong 
istihkamları 
susturuldu 

----o----

Japon kıtaıarı 
Blrmanyada da bir 
miktar ilerlediler 
l,ondnı, Hl (.\.<\.) - B.B.C. 
Japonlar Malezya yarımadasınııı 

garp lusmında l-i:edah nımtaka.smda 
ağır zayiat vererek yer kazanıyorlar. 
Yarımadanın cenubunda şiddctlı mu • 
harebcler devam ediyor. Vaziyet ol • 
<lukça kaı-rşıktır. 

Japonlar Binnanyad:ı b.r mıktar i. 
lorledilcr. Viktorya noktasuıdalü gar_ 
nızon lıütün teaisar tahrip ederek çc _ 
kildi. , 

\."işi, l6 (A .• \.) -- (Ofi) U7..ak5arkta ı 
Hongkong istihkamlarına taarruz 
başlamıştır .. Jap_onlar btızr iatihktı..m_ 1 

!arın susturnıduguııu söyltiyorlar. Çin 
kuvvetıcrl, buraya taarruz eden Ja _ 
P<>nların gerisinde ancak çete ınuha . 
rebesi yapmakta.dır. Sehirdt• bir mil. 
yon Çinli mülteei vardır. 

Malezyada Japonlar bcuahı iŞJ!al 
ç trnişlerdir. 

za.rd& muvazzafbk bia:meti haricin
de talinı ve ma.uevra m.linasebettıe 
sil8.h altma aJ:ına.nJardan 3656, 
3659 sayılı kan.UJJılar hükümlerine 
tAbi daire ve mücsseeelerde veya 
imityuJı şirket ve ~leroe 
maaş veya a.ylıık ve ücret ala.nlar 
sil3.h altında bulundakJarı mtlddet• 
!:.c mt'ZUD. sa.yı:Je.rak a.yLıkla.n men. 

-----------------·! 
BAŞVEKil 

1 

Sovgetler 
Dört şehri 
daha geri 

aldılar 

Sil~ ·mıntakasıada-
ld mubarebelerde 

indireceğiz 
---o--

Mlsll girllmemıı 
lla harpte bl c .. a 
atraraa ve atra· 

yacall oıaaıara 
yardım edecetız 

Loudra, 16 (.\ . .-\..) - B.B.C. 
Amerika. cumhurrel.al Ruzvelt bu 

saba.h bir nutuk söylemiş rn kongre_ 
ye iki rapor göndenni§tir. Raporlar _ 

Cuma,. fesi 
Anka-•• gunu •• 

aya dönece 

3· ~l!llan pıyacıe 
, t~ nen' .imha edildi 

ı 
da Amerika • Japon rr.Unnsebetlerı 

hakJanda mütalca beyan edilmektedır. 
Ruzvelt diyor 1<!: 

"Japonlarm Mançuriyc taarnı1.la _ 
rmt takip eden senelerde Japonya. 

Ankara, 16 (Telefonla) - .Mc. 
ıı~n bulunan ve aym 17 sinde şeh~ 
rimize gelmesi beklenen Başvekil 
Dr. Refik Sayda.mm 20 kanunuev• 
r~rteai günü bocaya dönece- ' 
gt-ha:ber a.luım."titır. Bat,...iUn a.v
<tetini.ıı tehirine sebep, cennp vilıi .. 
~:ctlerUni?..deki tetkiklerine birkaç \ 
gün dal1~ devam arzusudur. 

n .. u~vt;KiUMız stt,JFI\J;ı: i 
ZİYARET ET'lt 

) lersin, J.3 CA.A.) - Ba9veki: 
Refik Saydam, bu sabah otomobil-
10 Silifkeye gitmişler ve akşam 
Mersine dönmü~lı:-rdir. · 

Beri inde 
Uçlü pakt 

(Devamı 4 üncüde) 

devletleri K. d 
mümessılleri . a znlara musal-
iş birl.!ği"le Ait ;lat Olan 3 gece sog· 
munım 1 k l d 

meseleleri ıguncusu g a a an l 

ince edller --T o.plantıda Alman hariciye 
nazırı rei•lik etti 

ı~nuiJ,öy zalması bilhassa yalnız ba gece ger< vakit!Prdc. herhangi Jıir l<t 
~ırı;ı ~okakta ge7~n veya misııfirliktcn ı:c başında pusu kurarak yalnız ba5•_ 
dönım kadınlaı-a do danan Uç yaman n:ı eve dlin:ı1~1ttc cılan lwdın veya gene 
gectı soyguncusu yakala;mş. adliyeye ıuzların ıığ zlarını h patıp, ellerini, 
Leslin1 ctml~tir. ı,oıınrını tutmalt surC'tılc ba~rmalıırı 

Orhan. Zakir ve Ha5lın adlarında 
1 

ga mani old!.lktnn :sonra para çanta _ 
son gtinlerdc, Jsrınu, mUccvh<'rlcrinl ,·esaircler!ni ca ==".'."":-------=----, ııp J;:açmıslardır. 

• 

Soyguncular bu .ckııdc ayrı ayr 
Mc>lihı, Muazzez, Miieyyr.d Ye Mlı . 
zcyycn auınd ı dort lmılmın çanta ve 
ı:ıilezık!crlnı çıtlmışludır. Nihayet sı_ 

ı>ı lılr tak!pten Ronra ele gP.cirilen gl'. 

ce soyguı:ıcuları Üsktıdar ndliy<·slnt> 
tc~l!m olunınuşlnrılır. 

(Devamı ·1 tincütlc) 

Hükühmet . . 
pırınce 

el koyuyor 
.\nkaradan verilen maliimata 

göre, fiyat yüksekmesinin önünt:: 
gcc;mek ve sarfiyatı bol bol kar-

i
, :ırlıyacak miktarda pirinç buluıı. 
dunılma5ını temin etmek için pi 

Antl komnteım pakt devletlerinin gfc <'nlerde Bertkıde yap hkJan toplantıdan bir gört.ıınUş 1 
ri_n~e el konmaktadır. Mevcut 
pırınçler toprak mahsulleri r · · 

. ne satılnu.~ 5'.~r 



n A E !'.: R · • Aksam p~tası 16 tLKKANUN - 1941~ 
..... ' 

Jllısralardan 

litlUzHt.!all 
Bir M uka~lJese 

::Lillerika donawnasm~ruı, sayı -1 ıin l;of;~bp s;.ırns büt!;;lerinin. ka. 
.. m n <;-0kluguııd::.n, t-0naJmdan, toı ı artp n.mesıle hasıl o muştur. 
:ı?'!ll.l!.l! ~- l!!ld •ı bn .. urııl n e\"\ el. Deni.t cj er erl bu sayede, in-

ce de bahsedi jyurdu ama, Paı>ifili• ~·ı nların alın ı erini, b JJ ın ı ığım, 
te s~v:.ş ~l:yalı sı1• ~ık konu~ul- ~oz nurunu ~Hah fuı.-·• ·- 1 - ~mıı 
mağl. b&<;"an ·ı. Anup:ıda, Ameri nrh ı ~'ap:ın tersanelere harcayıp 
icada 'e AS) ııda ~dı.:;ıı gaı.et:: ,.e :ı edJrmc ıic t .ı .. ıer.· inım~.uı. 1 el 
•nec.-oua:ar. cakiden on beş gtindc ( k', insanlı t b '<·mmc!an 1 u lıos ;..u .. 
rdo. bir Amerika don:mm:ısınclnn rii" emiyecek bir is' i,,mar<'Tlıkhr. 
lıahs~rken, bugün, hemen her l<'a.kat ne • ıır ki \'il - 'lU 

gön bu mcuu etmimda makaleler kn\'\efi obnak lazr.m1rr. Ywnnı • 
. az yo.l:ır, JJ.pon donanmasilc mu. ğuıınn ku\"\·eti o?mıyanhırııı lnirc 
llAyC\!le b3ndler neFediyorJar. ı üzeri dt' ha.yat Jm'kkı voı.tur. 

Dti;ıya m~ti.uatmda c;ıkın bir 
ürü yazı!nrm tortuları bize Jwlar 

nksetmı, bahı:cuyor. Bizim gazete Amenkan donanmasının dünkü 
te mecmo!lJarrmızda da Am<>r,'ka \:trlveti i ı,:-fü,1;cr(•n ~u ~azı~"'!. mev 
,'fonan.ması hakkında, bazı yazılar 7nu ı.uv\" tlen 'irın~ı. için c,.ki bir 
okuyorW' ~ mcadan naklediyorum: 
B.ı arada daplll filosundan balı. "Biricg k .t\n·nikıı h!lkfınıetıeri 

sed liyor, iki do anma hakkında donantna.<;ma mensup rtıo, dört fır. 
mulcaycıseler yapı yor, grafikler baya ayrılı:ı.rak Avruıln. sulıınnda 
neve-Ji';yor. Fa.kat daha ziyade c!o!ııcımaktu.drr. Filo 16 urJılıılan 
bahis mel'zou olan, dikkat uyandı• mürel.:'.keptlr. Biı'"'Ok llmanl:ım uğ
:ıan A-ıe.ri a drnamnasıdır. rwıırak, Amrrilmnm deui.,.c.ilikte 

Bll ün bn neşriyattan anlaşda.u \a.rdığt yüh '' .ıokt sıru es'.j dün 
fjll~ur: Bugtirı Am~kııı donanması ya JuıIJ .. mı. g"bıermektcdır. Zırhlı· 
iü milyon i'ki yüz bin t-Onllitodan lar 15 bin tonimto büyuklüğUude. 
•tııa e ı·r. B··ııa. bir de JngUtere dir. Siiratfo.rJ W mildir. Topları 
donaıımaımım tona,iou eklersek, (80:>) milimctreliktir. Kômiirlük ~ 
bb ı:. y kim u blr .rakam kaş • lcrinin ı!ldığı 900 ton kömürle ·600 
HJDda ~öz erimizin kamaşacağı mu- mil!.~ ;}ol a.br. zır;lhlann dJkkat 
hal.ka tır. Ve böy!e birleşik bir fi. çeken bir hu~niyetj de t-udur: D:. 
lo, P s fi_te mnha'ıdmk galip gele- relileri Eyfel kulesi biçiminde ya.. 
celrtir. pı1mıstrr. Telleri hep çellkt.endir. 

Bu yu.z:ıım kadrosu. zafer perisi- Baska ulıı:,;lann zırhWannda kulln• 
uin, t.aagl ahKun be.yrağı listtİD(le wlan ki menlivenli çelik dJrckler, 
glleceğin.i i c -· ". (~ ildi •. IJu- bir karfı gölle c!eğdii,"1 zamao del·. 
mt, s va.5m sonurn gösterecektii', rildiği halde, bu ~eni ~.eşit direk -

BenJm SÖ) :emek i t,ediğim daha. lerio yıkılmssı ihtimali yoktur. 
lirml beŞ, otuz yıl CV\'el dört yü:r. Çünkü mermiler. anca~ birkaç tel 
bin to'l~'l i . ., olan \ c en 1.ı· ·'lik 1 koparabilir, aralarmdnn g~ip gi • 
en kı:dretll gemileri aneak on be~ der. 
bin ton ··a· .l o':m P.n-rh .... Cio "Bwılarnı iJ&5ka bir fayda.lan 

~-··ii'a·:-'L.~~; 
. .... D ~ ~ 
,' • ' •• ' ' ,1- • • ~. . . ( ' 

• ,... ' 1 

Süte narh 
konulacak 

Yem meselesi es1s'ı 
şekılde 11a,lediıiyor 

Fiyat murakabe komisyonu sllt müs.. 
tahsilleri ile stıtçillerin son zamanlar. 
da mu!ıtellf vesil-e!erle sUt fiyatları 
na zam yapmalarııu gö.z.önilnde tuta.. 
~k süt flyaUarmın tetkik ve bugün.. 
itli piyasa vaziyetine göre fiyatının 

ne oluınııı ıüzımgeldlği ha.kltmda bir 
rapor verilmesini istemi§Ur. Bundan 
stitçülcrln mevcut vaziyeti istismar 
ctmeğc ltalkı§maları karşısında ica • 
bmda 5üte narh konulacağı anlaş11 • 
maktadır. 

sut müstahsillorınln sut fiyatları • 
r:ın yükselmesine kaıaı gösterdikleri 
başlıca scbcb yem meselesidir. Sil8.b 
olarak lmllanııan bu meselenin tama. 
men önlenmesi içiıı ineklere kepek ve 
sair yemler muntazamun ve kontrol 
aıtmda. verilecclttir. Bu suretle kepek 
ve yem meselesi de ortadan kaldırıl. 
mış olacaktır. Bundan sonra yapıla • 
cak tetkikatın wreceğl netlceye göro 
sUUin azamt fiyat haddi tayin oluna. 
cnktır. 

Yeni benz~n 
karneleri 
Bazı şolörler 

banda da sailsilmaı 
JOIDBR llalmqiar 

naall'!a, nı, bugünkü azatD"'t°i ye. da, tizerindekJ ~klığm hem far. üzerinde stilist.imal yapıldığından 
'.fın ı ula.ı ı ::n s r:;·ı b i tmcktir. !a ağırlığa dayamklı oln~, hem de 

dolayı kaldınlan eski karnelerin yeri. 
BJ r:.k mlardan da an'ft"ıl yor yüksek olu~udnr. Eski sistem ~.a • 

-ıı nakJ ne konulan yeni benzin karnet.srinin 
1 i, otuz yı iı;in ,,. "İivJe ii~ ~'ii·" ıkJara anca!< otuz yedi mili. 

"' -m. dağıtılması daha tamamlanmadan ba. ı:·slıeti de bir üs iuıllik var. mehgaa top kunulabildli;'i halde, 
Bu o demektir kı Amerik:ı dev tel direk ~Jrklara daha. btiyiik zı ı;oförlcrin bunlar üzerinde de gene 

la 'a ilerJcmlş, toprağını altm çapta toplar yer~tlrihnektedir. suil.c;timnl yapmakta olduğu anla§Il • 
ı:ı ~en· 1ıa· ne ... ymuştur. Ve )lir· 1 ''Filonun bu seyahat münasebc - mrş ve dlln yapılan kU~ilk bir kontrol. 

ıni beş otuz Yll içinde, on b?Ş bin tile katl&ndığı mnsnıf da ehemmi• de hem.en ikl ~tör bu ııekilde yaka -
o 1\!k g,..mfü• .. i ·e kırk altı bin yetlldlr. Bir zırhh limanda. demir- lıınmıştır. 

t ıo·. gemiler yapmak fmıatuıt li dardağn. makineleri işlemediği ~ni benzin karneleri 90för vey& o. 
nca:, bu u- .. , çalı,'?9l8kla, uğ • zaman, elektrik, yemek pişirmek tomobU sa.lıibinin ismine değil tak$i 

rnsm1kb lıulmu tu.. muraflariJe beraber günde yetll numarasına. Terilmektedir. Bu suretle 
Ylrmi b~ ot- z y kl ı tahakkuk e. ton kiJmlir sarfetm~edir. Kömü • blı· ke.ıneden o karne Umrinde ya.ztlı 

den bu vaziyet flllıakika mldele . riin ftyatı 315 franktır. Hareket taksi nu:ınarasmdan ba§ka. bir taksi.. 
' halinde olan bir zırhlı, sa.att-o on de kulla.nılmasma. lmkAn verilmemek. 

mil yol almak prtlle günde 60 ton t.cdir. Halbuki §Oförlerin baz.ılan buna 
kömür yakar. Bonon tutvı da hiç riayet etmeğe !Uzum ~rmeden he 

IZJ. _ r•~.ill .-A-6-IJ-- 2700 franktır. Do hesaba göre, men b'>zulan veya tamirde olan tak. 
"'°"'~'-'"~ eski dünya Hmanlamu dola,.,'lall Ye. 1 silP.r için alman benzin karnelerini he. 
-- - _ - _ nidünya mosunun ~nlük masrafı nü:ı.: karne verilmemlş otan taksilerde 

7650 frankhr." , lrnllıınma~·a ve bununla benınn a' "ğa 
Vakıt 

'•Kal ~k baatalıgı,, 'baflığı 
altmda yazdığı ba§makalede Atam Us 
ezellmle diyor ki: 

Ol ne idi, ne oldu pmdi ! 

LAEDRİ 

başlıunı§lardxr. Bu vaziyetin lıııber a... 
lmm.'U!l Uzerlne yapııan bir kontrol bu.. 
nun doğruluğunu meydana ç~. 

fJnıversitede 
ltaglaldl toplana 
Ekonomi ve tutum. haftası mllnaae. 

betile bugün es.at 16 da tlniveraltede 
bir topıa.ntı yapılacaktır. ToplantlJ'I 
rektör açacak, bWlda.D aonra, Btlytllı 
Millet Mecll81 reJa wk11l Şcı.ieWD 
Gllnaltay bir nutuk eöyUyecelr.Ur. 
Bundan ııonra doçent Rettl ŞUkrtl SuY. 
ı.a. (harp ekODOmlSlnde tuamıtım e. 
hemmiyet1) mevzulu bir konferana ft. 

recektir. 

M ahlıiun olan ıoe feokil 
edilen ilıtikar aıglulan 

KüçUkpazard& be.klcal laması Ak . 
"Y beyaz peyntrl 80 kuru§ yerine 100 
kuroşa sa.ttıfmdan dUıı a.ıdiye tkiJııcl 
ceza. ma.hkemestnce 80 Ura para Ye 
ıo gtln d!lkkt.runm kapatbnaaı ceza 
sına çarptınlnUŞtır. 

Eundan ba§ka makarna üzerinde DL 
tikli.r yapa.n Beyoğlunda AAırnaıımee 
clttc bakkal trakll.ıı de 211 llra para Ye 
hi.r haftn dUkka.nmm kapatılması ee.. 
zuma mabkOın edllm1§, Sirkecide ye. 
nı açılan Cenyo içkili lok11nta.sı, ss.bL 
b\ Rahmi ıle birayı 30 kul"Uf yerine 
35 kurı.ı<ıa sattığmdan tevkif edilmlŞ. 
lir. 

. ER~ J"'"'I 
Uümruli.lcrde bulunan suni pamuk 

iplifl kumqıar:aı bir detaya mahnB 
olmak §&rtile resim ve derecesi ten • 
zilıl.tlı tarifeye tabi tutulına.sı hakknı.. 
dald icra vekilleri heyeUııcıe ltWıaz e. 
dilen karar, tud1k edllmek üzere 
BUylik Millet )lecllshı'.l verilml.ş, ya . 
rmld ruznameye &lmnııttır. 
* İstanbul xomtalıa liman reialiği. 

ne Tevfik Palay tayin edllınl§tJr. Ye.. 
nt liman rdıri dtııı vazlfeııtııe ~ 

~-
.. GazlıÇeıJmede AHıko adında biri. 

nln dert fabr1k&'Dlda çall§an Yusuf 
oğ!u Emin, merdivenden dil§Tnfiş ka. 
fam patllyarak derhal 61müştUr. 

* Son gUDJerde bakla, kU§Yemi ve 
darı fiyatlan yUkBelnıektedir Diğer 
hububat fiyatıarı &kindir. 

* Ticaret vekll.leti dtın gönderdiği 
bir emirde, iUıa.11\t bit'liklerine gelmiş 
olan 132 otomol>U llatitı ne 25 ton çL 
vin.in halka dağıblınllllmJ bUdirml§t.ir. 

* B!lkre§ uca.ret ataşeuğine ticaret 
vekAleti ta.rafından eski Atina ticaret 
atqesi Mllıat tayin ol\mmtqUr. lıllt. 
hat buVlnlerde Y<'ni .ınemuriyetine ha.. 
reket edecektir. 

~ __.-

it Al)ISE LE~ 
.. ARll 

"Mugvlada ye·""i Klm!erıa aı~1111ad 
balanarl11r ? ••. 

bir zelzele 
7&4 ev kısmen 
llaaara atradı 

Muğla, 15 (A.A.) - Dün Muğ
la vilAyet merkezi ile nahiyeler. 
de eaa.t on tlcU yirmi bir ve on
dördU elli gece iki hafif yer san
smblı olmU§tur. Sars:.ntmm de
vam ettiği müddet içinde, vilii.yet 
merkezi ile merkeze bağlı üç na
hiye merkez ve köylerinde iki kişi 
hafif yaraJ.aııınış ve 764 ev ile 4. 
okul ve bir hastanede kmmen ve 
cllzl hasar olmuştur. En çok t.ab
ı1be.t görP,n bölge Yatağıın nahi
yesidir. Buraya vilft.yetten yüz 
cadJr gönderilmiştir. 

Marmaris kazasında. 40 w cüzi, 
buausi muhasebe ve kayma.makl:k 
binalarmda ve ilç evde fazla basar 
!>lmuştur. Milil.s kaza.smda beş ev
de kısmen hasar vardır. F-etlıiye, 
Bodrum, Datca ve Köyceğiz kru-..a, 
larmda aars:ntı duyulmuşsa da nü
fuaça ve btn.aca bir sey olmrom~
tır. Sarsıntı devam ettiği müddet
çe vilayet ta.rafından lBzmı gelen 
tedbirler altnmt!Ur. 

Mekteplerde 
kış tatili 

BaJram ve yılbaşı 
tAtlllerııe 

1t1rıe1t1rıı111 

idareclleriıni7ilen birini t 
cdiyoriardı. Bunda haldı ınıy~ 
değil miydiler? TenkJ.ıl iyJ Tcnııııı..,..
olssydı hak verilirdl; illin f 
t:ıraftan okluğa itln dikk 
re;,t.i. 

Hele klarecilerin, herkesi 
mm etmelerine imltln taH6V"'P1 
ıfüemez; ~ümm öy}eleri vardır .ı. 
ilendi i:-ılerine gelmiy.-,.n fakat 1!_.., 
mumun iyiliğine yarayan t,ed..
\-e hareketkıri hazmooeınesl"1 

iıoşlarma gltmiyenleri her :t~ 
ve birçok lmba.nelorle k<itU 
çalı .ırJar. 

Osmanlı tarihinde sanat~ 
ziyade siyasette oynadığı 1!"; 
meşhur olan mimar Kason 1Jr 

bunu ı)ek güzel ve açık~ anııı.+r111.-ı-... 
tu. O devirde yanı Dördimcü )14'11' 
met zamanmda de~Jet i"'!erl _.!':! 
LozuJc ve kaı'şıld:ı; satlraz&lll""'" 
mevldindekiler muhldn ve c;aratf' 
tıosirJert s.Jtmda esiı' ,.azıyet;ill6! 
lıulnnuyorlardı. Kasan Ağa ise 1-' 
de Ha.tice Tnrhwı Sultanın k~
sine Jm.rı:ı bcsleıJiği te\eccühe .~ 
'en erek Köpıiilü Mehmet Pa-. 
l'5 ba~ma. getirilmesinde ısrar r 
.}ordu. Bir aralık sadrazam "" 
:Süleyman Pa.~ ile d<ısttu; olJ1S' 
Üskücla.nhı.ki konağına gitti; getff' 
1.erce Jmldı. Knsmı Ağn dedi ki: 

- 13-0hey De\.'letJü, ortalığıll il" 
!i mııJiUD. ı, gönneğe bir h~ t' 
ruğ etseniz! 

- Ben de hayrette kaldall. lf' 
l~leyinı, bilmem! · 

.Kasun Ağa. oaa mühim mev~ 
rt1 geUrjlecek adamlann iıs~ 
saydı: bu adamlar hep eııerji21, 
ı;ur kimselerdi. Süleyman Ağa det' 
yandı: 

- Behey KalıDD A.j&, bu ~ 
Lı.r iş bi!diğiıı ben de bilirluı. V" 
kin o mruısıbbnn her biri bir e--

Ankara, 16 (Telefonla) - Mektep. t!er ağmıd.'ldır. Az' kudretim y~ 
terde k&ııaat notu oovreıeri sonunda ~ 
yapılmakta. olan dinlenme tatili bu tur; Jı:imilerimlen korkar.mı._ •. uı 
devre lmrbıuı ve P""'I tatillerile tc. kenara çekip de kooU§cııak ~ 

. yı ""'!I • 1 yoktur; çünl,ii. hizmetimde aı 
eadnf ettJği ıçin bunların bırlcı;tirll • tlilmcsini tcıidir ettiğin kim• el~ 
mcSi takarrilr etmiştir. Bu sureUe bu 1 rd Duyul .:" ~ 

casus a.n ,;a ır. ur '\e ~ 
sene bu taW kA.nunua.vvclin 29 un 1• 1-.., - t la ,,,,.._f ·-~ • . :e a..,a ııgr.ı. ır r • .r~'"'"' ım1 a•s-
d&n kammusaninin S Jne ltadar yapı_ hın casuslar daima o dediğin a4' 
'.aeaktrr. lan yanımda r.emmeder, kusurk""' 

Eminönü parti kongı-esi 

Bminöntl ka.zası partt kongresi dUn 
ak.fam sıı.a.t 20 de Emlıı.ön!l hnlkevin.. 
de toplanmış, kongre reisliğine bele. 
diye daimi encllmeni azasından Refik 
Ahmet Sevengll seçilmiştir. 

hı SÖ. kJ'Jer. 

tır. Ebedi Şefin 1latırası iÇin 3 dakika 

- Behey efenilloı; ise ya.r&I'!'.. 
yan adamı kimse zemmetmez; iP 
ıo.lma.ğa hile teneuın e~ 
''kademei do\Jet" korktukl!trı ~ 
mı zemmet1erler. Siz bir yc.:.11""" 
bulup i.,e yarayıuılan yakJ.tf"• 
mazsa.nız; ejder sandığınız "bll"_ 
rat" ı defedemczsenlz hiçbir "' 
kadir olnırım•sn 

Benzin kumpallY&Ian vesair satıcı. sllkl)t edildikten sonra bir senelik fa.. 
Jara ba.şka numaralı taksiler için -.e.. alJyet raııoru okunmll§ ve yeni idare 
rilntiı;ı karn-elerle diter bir talcsiye heyeU l!leÇinıi yapılmıştır. Müteakiben 
katiyen benzin Yerflmeme.si dt1n V. j <lllekler teSbit edilmiş ve kongreye 
m!ldlirlüğilnce bildlrilmişUr. 1 son verilmiştir. 

O cle\İrde de~Jet kapıla.n ~ 
ent.rilca ile ~un bunun elinde """ 
mıstı; munleket salıipsız bir ~ifC· 
foı: f.,ribi id.:ı.re oiunuyonlu; en ııl 
çiik memurdıw en büytiğilne k# 
himaye eden ve edilenler 't/; 

bi:1::~~ :U aı!'~~ = ~n~U: ~frr:!:: ı~ı:;. ...~_Q_ __ E_.§_l,_Y,_e __ .... H_!.,_S_~_l_.f3_0 ____ \ll_A __ N __ 
saklamak ha.'ltalığı neden ileri fer hapishanede meF.lıur kasa lılr
geliyor! Bir takım ticarethane sızı: Onni!de gene onun omU7..d:ıı:il 
sahiplerlnbı nıaOarmı tamamen Pala.bıyık Dimitriden yeni bir ma. 
sattıkları halde ı.arası ile yeniden rlfet ogrcnip delikten ~rkmı~ .. fa. 
mal getlremiy~lerini dö~nerok kat ~Iktığı günün ak.<wnı Bab}G1n.. 
~rinde para yerıne mal bulundur za rında. ir sarr rn )casasmda venı 
mayı ve anc k g«ineook miktar- · ıanaatını denemn. ~ i eza ' .. ıık e 
da && bir mal satmayı t.ercih et. 1 rtlbc olduğu icİD i:Y.ce'rememiş bir 
filderlllden mi! Ydksa hir :m~ddet de üstelik ç~rd1ğı gıiriil · · ~ ib
mallannı sa~klan ve g • ı tu~- try.ı.ı bd<ci~i uyan<l~ ... Heıit 
tukhn takd nle daha yııksek fı- bağırme:ı. su-=:tal1) r Mı1.1a -ına da • 

iUma)'e edilıniyen mevkii mu~ 
Heıı:nim etıaimı aı·aştırmağa ~ za efnıck '\ieya. hizmete ~ 

!adı. Eline geçen irice bir taş r.ar- mümJ,ün olmaulı. Şahsi menf..ıJI" 

;tı1atlarla satacaklarını \"e ititikir 
~e biyük ~lar t.e
lldD edeceklerini Jıe:<i fi P-Vle.dlklc
l'lllden mi? 

yam ... 
l'ü;yleı-im dik • ken 1:lhnw tu: 

- Sonra?! -eli· e ha.vkm:lırn_ 
- Sonrası? .. z .. vallı ihti arın 

Sarp dolayl8lle ~an beııı.e· horoz gilYi grrt1'ığmr ucurmus .. et. 
riai getirtmek müm".din obıay:m ı raftan üııü.,r11üRl"'r, i~i.zi de ~al:,· . • 
a.llar hakkında birinci ihtimal ım gene beda.va ote c ! götünnü • 
llat.ıra geleltilir. Fakat heriıanei 1 Jer .. nm~ bu sefrr prangayı yomi ı 
iJt M)annnm S()QQ De ZllJ11all ı.tele-

- Amm. yn.rıı1>hl! .• c'8ll beli olmıyQ!J nzun bir J•arıı .. • , , 
tlewesinde bütün sc-mıa.ye&n· sa- 1 - l:a .. böyle .ste, Mchı.arem ... 
ffe bir cins malda hapsederek ~'-- 1 ~~r :,e de bin !}li~ıel! .. Her pazar 
~ imkan bulur:m:ulı~'l ;ö-1. Surp. or.u.n. wıı r!"k enıu~n: 
Cnane getirilirse hiricei ihtima.lııı mum. ır dıh~o ıı n . :on~~ .. Suı p 
-.nri o)an,k ikinci ildimal okli- K '"·orgun mıhrab n:- hz cökup du,. 
• gireceği rJe kııbul t.'<li k :'1.atıı-ıt .ıla e<lı:,onun \' v ıım.. M ryem 
f;llıanlouys:r&k sakJ..ıuın bir nı~I :ın:.mm: k:ı'l)ııl e~ n in :all 11 ' .• 
ıaıatlaka ihUlrii r ::Mttında ktı14nn in"'* ckmcldu·. 
Ş. k*de rnemlelı;ette itıljkiıl'llı 

tiuilıRe gecrncli · ·~ or.;;ali; ht•r şc.;ı 
den evtl'l ı u mal ~.n.klmnak ha.<;(.a. 
Jljma k&FSI Midi t I irler nlma.k, 
'81iyuk Mi.~i lecli~iode buı ıntMl
delerin ·n de-· tirilm~l için hu. 
.l;'llllerdc m .. 11\kı>l"t'ler cereyan et, 
1Dalrıte ola.ıı m.iiiı 1.oruııma Jcanu~ 
1- 15iddeili Jıilk\imler konmak 
llİl9ıadn'. llü11met farnfınıfaıı mal 
beyaama t"b.\et cdilMt hir st.ıı ı 
RID depeewıda. Jlle\Cut gi~fcrdtgi 
sW...~ başka. ola.r&k her nı re(lı• · lillc çeknıeili 
Mwt!ıa olsan gizli malı ""Hıraıl:.oı 

1 
t ıı.pı mı ' 11r • :11·· bekledim, t<:J\ 

mıf!1Maa çıkt ğı takdirı1e hu ""1'· ı rnı.fum., ou ı,cv p <'tknıadr. 
ı.: mal sıı.kla.nu ... olması il: tık·, F. t 1 ta biı ~ere ta§nımm ol ı. 
clt.ff.H s.tyılar* hakkında oııa ~ıirc • , .I clı !.. T J,rar k pıyı ·,.x 
aifr i:ezala!o tatbik otunma.blır. aclu \Urunc:ı. ~w • ,,i knfübrnirı 

'tle!lceı e,.j 2r.rhr k bir k. dm ba ı 
l!T.Srırl:: 

48 Yazan: NEZı~E MUHiDDiN 
- Onl.ar aııUk iOO'l'aıi'\ '}de! - lc

dıj. 

-Nereye gitA..iler? 
- Faier kadaı lbir' ay ~ ifl-

<lÜ ••• 
- j h.tb ar ıbıir ılwcasr V&f'dt.. o 

ne oklu? -diye oordum-
Kom.'jl.ı kadın beni i~"ice süzdük. 

ten sonra dudaklarml kıvırarak: 
- O, kmı:sı öldü:kt n sonra di • 

lc.ımeğc Ixıı:·ladı -<tiye cev-.ııp ~ .. 
eğer sadakn ver.mek istiyon>aın şu 
.H.umf'un ortasından Ssnta Ma:rıya 
:< ise<>inin dik yokUı!fUlUl. çık ... Qnı. 
na nıercrvenıer vardır .. işıt.e ihti • 
) "'-r köı oradan hiç eyıılma.g .. gün. 
düzleı i dıLen:iş-or, gccel<?ri de kili
• en.in Jtoridonmdıa. y&UYonnueı ... 

Hava aok tıoğuktu.. faka.t ben 
smıa çumn ateŞtcn terlemiştim •. 

kMima başrmla. bir Relim veore1'ek 
aynld:ım ..• Teık:rar ta.ikaiye girdim. 
Han.ta Marya kilise6'nin da-.: ıdca
ğr bıı ında durmasını ooyledim ... 

Ki.lisenin çarpuk çurpuk dik 
merdivenli yokuşu s_ peliyen kar
dan kıza. yapıyordu. Kilıtı: mantAı
ma sarrla.ralk tınnanmağa başla • 
rltm .. hurası, koııkunc, uğıut"Sm:, loo 
Ye kw; uçmaz te8i.rini :ya.paın biır so
J..sitt • önce bir §e:ı· gıöremedıim .. 
biraz ilerley.IDce, keeiit bacddan -
m. merhamet. dilemrıek :k;i.n Jmı'lll 
ooğuk y8ığıa~ı açnu , bir dUe.nı::i 
oocu · beni görünce avucunu açtı ... 
Çantamdaki !küçük keeede ne ika -
rlliı' bozukluk va..'"63. h psini avı..-cu.. 
t!l!. ~tttrm .• ~ öy}e 8ev.ln • 
ıııişti ki, 'l'l{'l'ed~-:;'SC keeik b•\eeı'Jıı:la• 

nnm ÜIJtÜDde ~tı. Biraz 
dlllhe. ~·· Glf.6: hic khme -
ler yoktu... teHam' ~ dölıttp 
sonnaık igiın gen"leltren kuılağıma 
biıı:' imlıti ~·· fleı:ntı. geldiği ta.ra
fa hNnnos. ~ ınedhalinde a. 
~ doğru ~ 1*- çimo par. 
çasınm albınS. siper nlmağa ~ 
bit paçavra YlPıını götdlim ... 
Bai.ııemır tekr3r _buıırnııştum!. Bir 
imıun ~tıgnu hiBecdiınee illP\7 
r:mmağa~· 

- Bir ıoaana ~? .. .,.. Joane. 
ekmek!.. 

Seçi sak~ ~ biıı:iblrioe 
ka.rJQmajtr •• ga.leri ~ hiç gör • 
m'Ü.)"Ol'du.. ona ~ ..ıe gan _ 
tmm aça.n* eüııie 1-adüf eden pa 
nıJııuır C~· tanı. 'IW&taceğmı a 
rada, kesik ~ iJ8tilınde 
ö9.kilerek lilıi ~t eden~ 
dtlenei boğıımt bohk bağl!rdı: 

- O bıdal' 90lr. parayı ona mı 
vereeeıksin? ! ! yazık!.. Sen gittik. 
ten sonra hepsiyle beyaz aıaealt ... 

Ben çocuğa tllZ&Jlarak: 
- Ya.Jn.n söY1enıe? -dedim- btı 

lı.a.fi~ kım!)dıaY81ln!yor bile,~ 
nereden ~? .. 

Cocuk giUdfi: 
- Neredıt'n buAıııcak deme! Bu • 

raya. her afqfRlll ii8tıii, ortall'k llam
rmca ke.nhrr bir koe:ılı:an ağmr, 
. ömc ki~ dtıa;ya gelir ama, cep 
lerhıi be:t az tozla d>0ldurnr... 1. te 
mden alır._ 

Babam kördü ~ mğır c~il • 
di. X'Js!netine mtn! olmak iet-eyen 
~lfdtni1~. 

=~~ı:~~.t =i_:..n~0~: rin baı ta geldiği, de\Jet Jc.ap.ı.d ~ 
~.... ~... .. .. nm a.ncek bi.rer zi.ftlesune yeıl 

ağır •bir kiifii:rle beraber... doğu blı• devirde, ııamuehı, feM' 
Çocuk, !kesik ba.ca.kla.rmden bi - ruir \e iyi niyet -.bibi ld~ 

!'ini uğuştura.rnk daha ağır bir kü- tnturuıbilnıe~ri gerçekten zo.rdot• 
fürle mukaıbele <ı tü : İdar-0ciler her seydeu evvel lf 

- Doınua: herif!. Allah t.cvekke. yapma.ğıı. jş çıkaımaja bakınalJ41d' 
ke.1i sena kör etmemi.'.'}! •• Deha be - zira "A~ iştir 1ifşinin Ut.fa 11"' 
ter ol inşal1a.b.. kılmaz!" ttunuo banun boşmıa '-

Beriki hınlıbh aetıile: tnek ka)lgusu kda.\"MZ oırnam.ı.ilı' 
- Seni de tope:l ~ ! ..diye milletin ve tarihin ı.o.-.. g,il JI 

homurdandı.. ~lıdrr. 
- Benim a.}"33tleırım. otobüsün 

..W:tında kalı.iı. •. Jıem ben clW>Jlcliğim KADIRCAN K.AFJJ 
paraim'ı 11-ta enama götürüyo • ı======:ze===::::::::~ 
rum.. ı1en beyee toz zittl.eniyorsun 
koca pa.p&z!. • ..... 116-11'1 
K~ 1.mlıll sürecekti. Dilenci ~ ... ... 
~· dR. sük.üt hakikI oBraık bfr 
ltra daha. ve~ :iki taraf eh sus- B~ ~ pi 
tu. Ben S!lfil bf!ıbama. eğif..erek = bin kilo mangar kötnllıti ;;iJıdl' 

- Y ann seni bm:ıı.dan kaUtJra .. tir 
C2lğmı ! dedPn. Fi.it murakabe ı..n....;_·oııu. ~ 
~ ~ eçamk beni ruz 'bu körWrier ~,., rakeOd': 

tADimıdı: ~: kilo başına 8 ~ ,:.k ka!J.,ı 
- Sen laimıftaı ha.yır sahibi? -<Ii- etmiştir. 318 bin kilo mangal ı&

Ye milıe&ti- beni Da.riilacezeye mi mürii şu iskelelıerde mo1'lrda ti#' 
b.lda , 9 • ! Yo! Ben oraya gi~ Um perakende olarak laaHla ,.
mem! ~ İW.'te etti- giıtm.em lben trlacaktrr. 1ekeidar fYD}aıdlr': 
ara.ya! .• Bunda nUıa.Um. ıi51i'! •• Bt- Beeik.ta§ iakeksillde 58 -
ret 1-lli iiıeDdi 11a1'ıme! Fener ~ 55 toa, ~ 

- Baırn-! -dedim- Seni ~ paşa iskelamıde 138 ı., 
ceaeye değil, bir odaya tııaldıraea. lı .iskelesinde 70 ton 
ğmı. •. Oftlda. niıaıt t'deeebin!. Sa- Ayrıea Şileden 3 Iİ:dıor, ~ 
n& 1Wı""'*"1tr.. dan alb kamyon dol~ maıııı;-: 

Bahmı bapw eğerek ~. 
.:-.onra yine hamuırıdaındı:: 

-N"·~~. 
Sen it:imı* '!'"! 

tğilıı:mı: 
- Ben! -de6n-Bert~ bli

rsm! .• Ywtı111k! 
Be.'bam, ta§ gH:ıi. dcaııuş ik9lbin. 

de srea-k bit' ses bufamadl: 
- YUl!lm'Cllk! Yu:m.urcaJk: -diye 

Ufaarkldr· Sen demek yaşıy:ornn 
h.i.18.? •. 
-Y~!! 

kömürü ge~ir. Banlar perıı. 
kencie olarak 7 k11n11J1a ~ 
tır. ___..,-

R11zvelt bir nuklk 
söyliyecek 

Vl>§İDgtoll, ı;:; (A.A..) - Bır ~ : 
Amerik&da. mevcut hlniyetıerın 
sınt ~ı eden (Bill af R" lıt ) 1 

150 inci yıldönliı:ıü münasebetli rtı 
'R!lt., &a&t 22 lle 28 arasında ,,\Ol ,. 

rfk& ea&tt) bu aJqe.m ~dyod~ bi 
2*abedc bıltlune.eaktrr. 



mames
loplandl 

!-i~yatt~n R.,arc~ar -
ADINDA AHLAK 

SlJKUTU oe SEBEBLERI 
~ 

"« ı& ı # lltaolüaın Jetliiintiz. ue cinai n •n..I• ..... 
..le - w: cefa zeoW ile nlilfw,._,M .ı.. fl!lscmiifi &Wst 
ilii nırfiıe,e llliiAeer ola6ilir: ı - Cil.._ ola mir •:zas & 

•iıfas •11 r.ıti6eler ve,. iocan11, lnzlar. 2 - •u .. : _,.., 
_,. .-._..llere., biitün Mtlemelere ve,.,,.. •salere 

fMcrnwıııil Nere IJtipler ... ,, 

Ya~~n: DOKTOR RASiM ADASA~ 

1 bugunkü A.l-'l'ıan 
r ref peşinde 

t -·- bitWa. ~ elllregı 
wı••., 1• T 'J )Ş leınaJrtan 
v~.ı.at'8. onu aile cı il adan. ayır .. 
maktan-*.-. Hı.- r.ıu.c (Liı. 
dam O K'-~) diki-ince biıJ ' 
Ma.rgrk tilJi aııll aile ereftııclen 
baı1:uleden mr beiwpm ricıaeaıı ıs' 

l"dc<:M bGlır ...-..ı ve vicdan 
fkiiilk'. Oemitıc*te iJiı'ÇOk aile f11. 
ciaJan .remni v~ 8ft&'l'U'd1Di te .. 
kilde fatıiteJik ~ apnalvta olan k& • 
dmlara hMıı irmn'-ın ve bu arada 
qoMt~Mılllli~tu
tun..Dlım üiii cıelmektedir. l.i
mmmydie icrayı ~ eden. fabi. 
teler illi t,if t e\lt • Bnnhrn bir e:. 
mı a4S ıdft!ınnNır.e HlıigeJeri, k • 
~müft.eri~ ve Frac· 
snlenı '« • P.llliqllCIB VQ& 
poy)e8 d~ftbqz\· ~ı 
:Cad • iıı. JbDI i8e ıu 
raıı1a. maballcler 
igİ!İiiie eiıtirme. 

*" ~ 
dim. eden b W ıw • Her hsılde 
prolee,onet fllhı..,.. eiifi ftdı 
Y .... ılMV. ook dİllııe. a& tebHke • 
dir. ÇUnlt ı devletin l!llllilli llaı.tr -
leıi buılı&ı- için dıilııe. blayl*.la 
mOjpy•-,.r ·1&:.1..a_ Mıı:ıe ...... ....ı .. e v. ~ 4.a~ 

tai ~n l'iiz Wmt)IClft it• _,..__.._ __ .,.. 

aJıi ,.Jeou - 160.DOO altın "•' •· 
1ıiJıbM - Grev meJJlimlUlfla 1 ır' ı 
.,,._.ı Jtlorelin el4cfı Glflr •• ', J ltn -•~INll•PI 

lrmlan cam .. oe bojalmalı uıe .... lir ~- - llflllt-
Wm olan~-'M. ....... 

------ --- --

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:7 
n pli arı ve ihazniık!a.n 

vard , en blJlk fırsatta ne. 
:ıı durdu? 
BlltilD )ıeS&p eden dünya, (Of 

kun bir sllktlt 'lÇİDde, a.ym S: 
le soruF. Fakat bo. aUlt6t 

~er~~-
• 



n A O !!: R · - Aksam costası 16 1LKKANUN - 1941-

Jltısralardan 

mıuı 
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~l!rilw. donaıunıısındıw, sayı - j •in bo-.ahp saMı" bU'<•clr.riııin ka. 
.. mu çoklu·~nd.ın, tonn.jınd:ın, tor ı nrtp ~i.mcsilc hıısıl o'mn tur. 

:'!I1 -"l _ und •ı bn"uıııl n enel. Dcniı. cj ~r eri bu ~a ·e<lc, in-
oe de b!ıhsedi i urda nma, Pnsifii•· e; ınlnnn :ılın l rint, b :\ m ı ı ını, 
ıe b.l'~" ta~l.yalı ıl; sık konosul. ı.;oz mıronu siFıh fn1·-···~' ,.mu 
rruı.ğl. ba;."an ·ı. A\TU{J3da, Amerl nriı ı ~BJl!U tcrs:ınek•rc lıarca~ıp 
1 d:ı. \ e A ) .ula çı1>::n ·nzet~ 'c ~ edlnnc .ıc ı a • ı rf' in mı uı. 1 t-1 
•nec..-nuıar. e:.ki1en on bt>S giindc ı.·, in arJıl. b 1~wın 1:ı"l bu lı.ı 'u. 
:sd:ı. bir Aıncri.lt:ı. don:ınm:ısmdnn rii·emı:recck bir i 'i,,m. rMlıktır. 

1 ahs:dt"rken, bu •Un, hemen her l•nkot ne • ı IJ rn. ~ ı:ı 
~ün bu m.:n.u etmfmda makalcler lm\'\'Ct'I olmnk Uzı!lldrr. Yuınnı -
az lO.lar, J •pon <lonnnmııSlc mn_ ğumın ku\"\·cti o?mıynn~rın lnırc 

ı ıı3cse b~ndler ne.51"edi)orbır. l üzeri dP hM'nt h"'kkı :rol.tur. 
DU:ıyu m:ti.:untmda t'ılon bir 

surü ~ zı!.vın torf:ulan bize kadar 
nksctrn)5 bulur.u~·or. Bizim gazete Amenl•:ın dchınnnıasmın diiokü 
te mecrno:ıJarmıızcla da Amr·r,tn rnzfvcti i ~öswr"n ıı ~nzıl',. mev 
.lonanrn:ısı hnklnncln, bazı ~·nzılnr rnu lruvv tlen ·irın~ı için l''-'kİ hir 
okuyonu fil:.'! mmıdan na.klccliyo"um: 

.C.ı arada dapJn filosundan b:ılı • "Birles k 1\ ır• ril.m h ıkumetlel'i 
sed liyor, iki do nnma hnkkmda donannıasınn mensup filo, dört fır. 
mu!my~eler ynpı' lor, graf~r l :ı.yn a;>nlı-.r k A\'l'UJln !.l.ılıırmda 
l!c,_c;redi~J or. Fıılınt d luı ziyade c1olnı:maktndcr. Filo 16 zırhlıdan 
lıa.lıls mc\Zuu cılan, dikkat nyıınd - mUrcl~cptlr. Biı"'olr lhnanlnro uğ. 
ıan A-ıc.ri a d.nanmasıdır. r~'Brnk, Amerikanın <1<' lİ71'Hil•te 

Süte narh 
konuiacak 

Yam meselesi es~s'ı 
şel<ılde nadediıiyor 

.Fiyat muraka.bO ko~onu sUt m~ 
tahsilleri ile slltçillerln son zamanlar. 
da mu!ltclif vcs!lclcrlc stlt fiyntınrı 
na zam yapmalıırmı gö:tlinündc tuta. 
r k süt fiyıı.Unrmm tetkik vo bugUn. 
kil piyasa vıızlyetmc göıe fi~aUrun 

ne olrunsı ıD.zımgeldiğl hn.kltında bir 
rapor vcrllmc&lnl iatcml§Ur. Bundan 
sUtçillcrln Ill<!vcut vaziyeti lstlsmar 
ctmeğ'c ltalkı§malıı.n kar§ısmda ica • 
bmda r,Ute narh konulaca~ nnlıısıl • 
maktadır. 

sut mUstııJısillertnin süt fiyatları • 
mn yükselmesine ~ı g6st<>rdlkler1 
başlıcıı sc~b yem meselesidir. Slllilı 

olc.ral{ ı..-uııamıan !nı meselenin tama.. 
men önlenmcsl için ineklere kepek ve 
s::ıir Y"mlcr muntazaman ve kontrol 
n.Itmda. veril,.ccltUr. Bu suretle kepek 
\'C y m meselesi de orta.dan k.ıldınl. 
mı.s olacaktır. Bundan sonra. yapıla • 
ca.l;: tetkikatın vereceği neticeye gllro 
sUtUn nzamt fiyat hııddl tayin oluna. 

BU iiu im neşriyattan ıınlıışıfaıı ':ı.rdığı yüf· c. "oı ııo {tıu;ı ı e ' i dün 
oa.:ur: Bugiirı Am~laı donanması yıı. Jınll.:na ~o t nnektcdır. Zırhlı· 
bir mil3 on i'ki yilz bin t.-Onlr t-0dan !ar 15 bin toni!ato hüyuklüi;Uııde. 
i.ha e t r. B :na. bir de Jogiltcrc dir. Siirat:erl llJ mildir. 'fopJarı 
doııanmasm.10 tonaJ·mı eklersek, (30:>) milimetrclilrtir. Kom 'rlük .. 

cnktır. 
hb ı:t y inin u bir rnkam lmrsı • l"riııin cldığı 900 ton kömUrle 600 
fi.lllda gö7. erimirin kamaşaea • ı mu- milli<;;; 301 alır. Zır;ıtılann dikkat 
halka tır. Ve böyle blrle5lk bir fi,. çel>('D bir bu ni~etJ de sudur: Di. 
Jo, P 5 fi-te mnh:f ... l;nl> galip gele- re!.deıi Eyfel lrulcsi biçımindc ya. 
ce'rti:. pılmı<;trr. Telleri hep çeliktendir. 

Bu yuz;nın kadı·osu, zafer perisi· 8ııska uluslnnn Ztrhldru-mda kulla• 
niıı, La.ngl olusun bayrağı listilııdc uılan illi merdivenli çelik direkler, 
!:Ulece-':1nf 1 • • ·.. ildi.. 'u. 1 bir lmrşı gtillc değdii,i :1.nnıao deı·., 
mı, s \ıtŞ!ll sonu~u göstcrcccldii'. rildib-i halde, hu yeni ce it direk • 

&nim SÖl :emek ı tediğim. dalın. leı·in yılalm:ısı ihtimali yold.nr. 
)imıi be:, otuz lıl CV\el dört yü;o; Çünkü mermiler. nnca0ı bJrI•aç t.cl 
bin tö .:.xı i" • o' n , c en b • ik 1 lroparabUir, arnlırmdnn geçip gi • 
en lu:dretJi "cmileri nncak on be der. 
''in ton ıı l o :m ı'< ı:ı~ riW: ·o "Ilıınlarm haslca bir fayda.lan 

Veni benzin 
karneleri 

zı şolörler 
bnn a da su lsiimat 
yol an balma,iar 

n~nır.n' nı, bugünkü nzrun "t'i l c. da, üzerindeki çruuı.J;:lıJ;rın hem faz. Üzerinde sulıstimn:ı ynpıldığmdan 
'.~ın ı ulıı tı en s r.ı b · tmc11.ir. 1n. ağrrlığn. dnynnıl<lr olm;;u, hrm de 

B' r.:..k mlarda.n d:ı enL'll_ıl "Or yüksek olu udıır. E ki s"item ~n • dolayı kaldırılan eski lmm"lerin yeri.. 
., _,_, ne konulan yeni benzin karnel"ıiniıı 

1 i, otuz l I itin ~ İi7.•1e ii<' yii, muuıklara ruıc'.!ın otuz l eoi mili. 
r'sbeti de bir ü ünlük \"ar. metrelik top immıt:ıbildii;i lmhlc, dağıtıtmam daha tıımamlanmadan be.. 

Bn o eleme ;tir l.ı Amcrilı:ı dev tel direk çaıınlddd~a. dııh. bıiyiik zı §oförlcrin bunlar Uzerlndc de gene 
ümıJ:ı 'a ih:ırknılc:, topra.ğmı aUm çııpt4 topl.ıır ye:rle!-;tlrJJmelrtedlr. suil.'ıUmııl yapmakta oldUb'll anla.şü • 

'en· h n ~;.mu tur. \"c )ir. 1 ''l'tlonnn bu seyahat müıuıscbc - mış ve dUn yapılan ıctıçllk bir lt0ntroL 
ıni be otuz rıJ İ inde. OD b:-Ş bin tile k&tbndzJ;rı ıruısnı.f da eJıemnıj • de hemen 1kl noför btı ı;ckflde yntu\ • 
o h J, "mlJı• i ,,. Jm~ nlb bfn yetlidlr. Bir 7.rrhlı lfm ncl:ı <lenılr- lnnmıştır. 

t in". gcnıllcr ynpnıak trrsatmı li dtll'dum. makineleri i lcınediği ~ni benzin lmmdcri goför veya. o. 
• ne ·, bu • t~ rnh makta, uğ • 7.ıunnn, elelitrlk, yemek p1 irm k tomobll sa.lılbin.iıı ismine d<-..i;ril taksi 

r. sm,1.1 lmfmu<dur. masreflarile bera~r günde 3etll numamsma YCrilmektedir. Bu suretle 
Ylrmi b~ c.._ z ,,. Jd • tahakkuk e. ton kömlir s.-.rfetm~tedir, "Kömtl - h r karned::n o karııc Uzortnde yaztlı 

elen bu \'Uzilet filhakika midele rün fiyatı 815 franl<tır. Hareket. to.ksl num.ara.sındıı.ıı b:ı§luı. bir ta.ksi. 
• halinde olan bir zniıh, a.:ı.tt-c on de lrulla.nılmasma. 1mkAn vcrilı'ncmck. 

mı1 yol almak ~rtfle günde 60 ton 1 redir. H&lbukt şo!örlcrln bru:IlB.rı btına 
kömür ya.kar. Bunun tutun dn hiç riayet etmcğe lllzum g6rmeden he 

l7J ~ -~iM -.IJ.. -11-11 ... - 2700 fnuıktır. nu hesaba göre, men bozulan veya t.amlrde olan tak. 
J{"]U~., ... ~'-"- eski dünyn limnnfnmu dola :uı lı"c. 1.1ller için alman bcnz!n karnelerini he. 
--- - - - = -- nidünya. rıtosunun gUnltU· masmrı nnz kame verilmemiş olnn taksilerde 

Vakd 
7650 fmnlrhr." lcullanmağa ve bununla ~llZ.ill l ~ 

Ol ne idi, ne oldu fdmdi ! 

l..A.EDm 

b:ışla.mı§lıu"dtr. Bu ,.ıı.zıyct1n h bcr n. 
lmllU!Sl üzerine yapııa.n blr kontrol bu. 
nun do~rruluğunu meydruın çıkart.mı. ... 

ıversitede 
akl toplantı 

Ekonomi ve tulum hat'Uuıı mUnasc. 
bcUle buglln saat 16 da Unlver&lt.ede 
b!r toplantı yapıiac&ktır. Toplantıyı 

rektör nçacak, ın.uıdan sonra, Bllyilk 
Mlllet Mcellsl roı.s vckUl Şcm1etun 

Gllnaltay b!r nutuk aöyUyecektlr. 
Bundan sonra dOQCDt RctU Şllkr11 SUT. 
ıa. (harp ckon0mls1nde taaamıfmı e.. 
hemmiyotı) mevzulu bir konfcrana ve. 
reccktir. 

MahkUm olan ue tevkil 
edilen ihtikar m~luları 

KüCUltpazarda bakkal lsmau Ak 
"Y beyaz peyniri 80 kllrU§ yerine 100 

kun.lBA ısa.ttığmda.n dün a.aıtye l.kinct 
ecza. maJıkemesince 80 Ura para Ye 
ıo gün dUkk!nmm kapatım.am ceza 
sma çarptınımıştır. 

Bundan başka mnknrn:ı. üzı:ırinde ih. 
tikı\r yapan Beyoğlunda Asmalımce 
clttc bıı.kkal trakl~ de 26 Ura para Ye 
b"r h!ı.ftn dUkkAnmm kapatılmam eo.. 
zasuıa mıılıktıın cdllmln, Sirkecide ye. 
nı açııan Cenyo içkili l"!Qıntnsı, s:ıhL 
b\ Rahmi de binyı 30 kuruı yerine 
85 kun.ış..-ı ~ttı1:Jndıı.n t.evklt cdflmlş. 
tir. 

EK~~ 
GUmnı.-ıcrdc bulunan sunl pamuk 

ipliği kumıı.şlıU'Ul bir defaya mahwa 
olmak prtlle resim ve derecesi ten • 
zf.la.tıı tarifeye tabi tutulnuısı ho.kkm.. 
daki icra vekilleri heyeUncc ltt.lhaz e.. 
dUen 'karar, ta.idik e~k Uzcrc 
Bllyllk Millet :Meclis1rıe \'erilmiş, ya . 
rmk1 rw:na.meyc almmıştır, 

ı:: 1atan'bul ınmtaıla Ilınan relallği. 
ne Tevfik PalııY tayin edllmıııtır. Ye.. 
m Uman reisi dlln vazltestne ~ln... 
Il\J§tır. 

- GazJıçcı;medc Aleko ndmda biri. 
nln dert fabrlk&9JDd3 ça.Jxııan Yusuf 
o~u Emin, merdivenden dil§mtl~ im .. 
fam paUıyarak derhal 61mU§tUr. 

* Son gllnlerdc bakla, kuBYCmi V(l 

dan fiyatıB.n yUkaelınc.kt.edlr Dlğer 
hububat fiyatıan &klndlr. 
* Ticaret veltftlet! dUn gönderdiği 

bfr cmlrdtı, iUıı:ılM b!rllklerlne gelm11' 
olan 132 otomobll lAsUğt ne 25 ton !)1. 
"rlnin halka dağıtılma.snu biJdirml~r. 

>:: Bilkreş ucarct o.t.D.§<füğlne U~t 
vcktılcti tarafaıd!ln eski At.inil ticaret 
n~ Mlluıt tayin olunmuşur. Kit. 
h:ı.t bu~crde yeni :memuriyetine mı.. 
rckct edecektir. 

·Muğlada ye·~i 

bir zelze e -764 ev ıs e 
hasara uıra 

Muğla, 15 (A.A.) - Dün ı uğ
la vil!ı.yet merkezi ile nahiyeler
de ea.at on ücU yirmi bir ve on. 
dördü clll g~e iki hafif yer san
ımıtm obnu§tur. Snrs·ntınm de
vam ettiği müddet içinde, vil!ı.yet 
merkezi ile merkeze bağlı üç na. 
biye merkez ve köylerinde iki kişi 
hafif ya.rnla.nn1J:3 ve 764 ev ilo 4 
okul ve hir hn.struıedc lmmen ve 
cilzt hasar olmuştur. En çok tah
ribat gö~n bölge Yatağan nahi
yesidir. Buraya vilrı.yctten yilz 
en.dır gönderilmiştir. 
Mnrmnıis kazasında, 40 r:v cüzi, 

bustl.'.lİ muhasebe ve kayma.maklık 
bl.nnlarmda ve üç evde fnzhı hnsnr 
~lm~tur. Milas l-arnmda beş ev
de kımneıı hasar \ardır. F-ethiye 
Bodrum. Datca ve Köyccgiz kazn
lnrmda sa.rır.ııt.ı duyulmuı;sa da nü
fu~.a ve binaca bir şey olmamış. 
tır. SarsmtJ devam ettii:H milddet
çc vitiyet tarafmdan lfı.."'tlll gelen 
tedbirler almın~tır. 

Mekteplero~e 
kış tatili 

--0-

Bayram ve ı 
tlttllerııe 

a 

lılarecJlerimizden birini teııJdd 
cdlyorlıırdı. Bwıcb h&ldı mcydıııtı 
tlcf;U mlydilerf Tenklıl iyi t.ııraft,. 
olsaydı h!llı verilirdi; lilkin f~ 
t:ırnft.an oklu· u için (}jtlli tiJlll 
e<t:iti. 

Hele Ulıreı:il.crin, bcr~i 
mın etmelerine in1Win tıı....an ur r 
uilemez; !;iı .~tiı öyleleri vardır ]il 
kendi i lcric~ gelmiyt>-.n fnl:nt O 
mumun fyJUbrtne ynrnynn fedblt 
~e h relt<>tl~i hnzm~eı!et 
bo larma gftmiyeııJcri J!e.r fırs:ıttl 
\'e 1 lrçolt h:ıba.ı elcrle kotUJenı fi 
çıılı. ırlar. 

O manh bırihiode ıııuıtro ·.ıı 
ZİJudc ~lynsette oynadı~ı :ro~ 
meşhur olan mimar a..<;nn p,.ğf 
bunu pek gfü•.cl ,.e açrnçıı. n.ntntrııd
hr. O devirde yruu Dördimdl ~cll' 
met 7.aouı mds de\J .. t ı •c 1 pe• 
bozuk \'e .kN'I.511'"1:1; dmzıı.ıııl 1 

movldlnd_.tiler mnhitJn \c cmr~)ııı 
tıe irlcrl sltmd:ı. e;İr \'nZlyetlJlıll 
tıulunuyorl:trdı. Kasım Af;ra ise ,·.ı 
de Ha.tice Torhnn Sultanın J·eıı • 
'ne kar-., b lcdlği tc\ecciıbe gıı. 

' en eı-P. ~öp riıl U .ıtlehruet Pıı c;nııı' 
l! h:ı~ma gct!r.ilmesindc ı rnr edl' 
~ordn. Bır nralık sadrazam cttJI 
Slileynuın Pa.'):l. ile dosttu; ono11 
t.lskiıcla.r<lııl...i konnğıruı. gitti; gcccı
lcree kaldı. Knsnn Ağa dedi ıd: 

- Ilchey Dedctlü, ort!Üı1ııı hll' 
li ınıı.lfım. İııı örmeğc bir b~a ~ 1 

ruğ et eniz! 
- Ben de hayrette bidon. ?>• 

lı;;leyim, blJmem ! 
Kasını Ağlı ona mlihim mc' kil"' 

re getırllC<!ek ndnml:ı.mı isimleri 
saydı: bu sdnmla.r hep encrjil, 
ı>ur l ImseJerdi. Süleyman Ağa dtr 
V ndı: 

bı-ı ti ildi - Ilehcy Wıson ~., bu ıı.ds .. -eş r Lı.r iş bi!diğhı ben de bilirim. J 
Azıkıını., 16 (Telefonla) - MckU:p. irin o mnnsıbbı-ın her birl bir t • 

lcrdo kıı.na.n~ notu ckvrcıerl sonunda tlcr n~un±ıdır. A~ kudrctinı J 0 • 
" "- I ~ ·ı . d .k n: .. ı •--'"""- lan d"nl •-uu bu '" r; ıamı cnn en or rmı Uo' yapı............... o ı enme ""' k , • • pi 

devre kur'b;ı.n ve yılb:ı!Jı tatillerilo tc. ·cıınra ı:,eınp .de konuşmal, ~ 

1 

yol;tur; !;unkti hizmetimde • aıl 
sadllf ett.lğl iç1n bunların birle t1rl1 • ıliln fDi te'i'trıf tt ·•· kin • c1ertı• 
mcsi takarr1lr etmiştir. Bu suretle bu 1 rdı eDıgınl 1 

: _..ı 
bu ,._til kAn • Un 2U casus arı \!l ır. ayu ur \e IJP" 

sene .... unu~"c ~ un heliı.30. ıığr:ı.tırlı!r. Etrnfımı l;u'"3 • 
da.n kfı.nunusanlnhı 8 Jne 1{ dar ynpr.. tun casu&ln.r daima o dediğin acısıı" 
'ne.aktır. I" 1 .... rı ~ anuuda zemın.eder, im url:ıt 

Eminönü. parti kongresi 
Eminönü k.ıı.zam parti kongrci dlln 
~m se.at 20 dtı Emlnönll hnlkevin.. 
de toplı:ınmL,, kongre ro!Dllğtne bctc. 
dlyc daimi encllmeni azasmdan Rc!Lk 
Ahmet Sevengil acçllmlşUr. 

nı Ll)~ ie.rler • 

t:rr. Ebedi. Şc!.in lıntıraEI lctn 3 dakikn 

- .Behey efonılin1; ·.,c ya.r&J11; 
yruı ndamı kimse zemınetmcz; dil 
ı..lm.ı.,6-a bllc tenezruı etmcıl · 
"kıı.dcmci d \l&t'' l:orktukln.n adli 
mı zcm.mE'dcrJer. Siz bir ' c!ot' 
bulup ic:;e laraynnbLn ) ~ Uf• 
m~a.nu.; ejder sruıdıl;rrnız ,~,.. 
ra.t'' ı defcdcıncuıenlz hitblr ıu: 
bıdir tılıı.ır~ız. 

Benzin kuı:np<>nyalan vesair ııatıcı • sllk~t edlld\ktl!n sonra. bir senem: .ta. 
la.ra ba.§ka numaralı taksiler tein YC- ıı.1.lyct rBJ?O?"U olmnmtl§ ve ycn.l idn.rc 
rllmfıı karn1!lcrle diğer blr taksiye hoyctl ooçlml yapılm~tır. MUtcnklben 
katlyen benzin veriJ.mcımsi d1ln mve 1 dll~kler t.esb!t edilmiş ve kongreye 
mlldUr1Uğ1'ncc bildirllm~Ur. ı son verilmiştir. 

O de\irdc de\let kapıbın bir1 

entrllca He r:ınnun bunun elinde lal~ 
mı:;tı; memleket :ı.Iıipn"z bir çift • 
liA'. gibi iılıı·c olunoyonlıı; en ı.il 
f:lil meınurd:ın en büylieooünc ~ 
lıim 3c eden \C ()(lilenlcr '~ 

- lps:iz Nuri ne olmu.~ ncaba. ~ 
- Ha onu da öi:-rcndiın! •. Bu s '. 

EDEBi ve HlSSI RO'VlAN 
l imnye cdlknil en nıcvkii muhafı:" 

Hem n etraf.nu roştırınağa bas za etmek \c)a. hlzaıcte gtrıııel' 
ladı. Eline geçen iı'.i!-..c bir ~ r.ar- tr.ümJdin olnmzdı. Şahsi menraatlt" 
~r kaparak gayet ınalıimnc bir rin lr.ı ta .,,eLıli;i, dc\let k.ııpılall -
nişancıl:!kla firfattr .. Ta.5tan. daha nın anook birer zUt!enme )eri ~ 
nğır mr i..·üfU.rle beraber... duğu bir devmle, ıuwr ıu, f~ ' 

fer hnpltlımıcde meı;..ltur kasa hır
sızt Onnihle gene onun omu?,da:µ 
Palnbiyik Dimilridcn yeni bir ma. 
rifet ögrenip delikten ~dmıI?ı •. fö. 
kat S :tığı günün amı Bnlrkf • 

rmda ir sarrafın )vısasınd yenı 

nuın:ıt.ım dcnem c i ~.. lk \. 
rübc oldui11 için .o cel'Cme · , bi .. 
de üstelik çtkal"dı ı gu ·· 'e ih
t.cyzr bekC'hi ı_cy ndrr:ınıs... Her 
bağmne::ı. ~tıı T,> -tlıı '1111\ d • 
' mı.q··· 

l'iıylerım dik ı ken obnu.:;tu: 
- Sonra? ! -di~ e hay:ktrdım. 
- Sı>nrosı ?.. Z~ lh ihti :ırın 

horoz gibi gntl:ığmr u<".u.rrouş .• et-

rr.ancl:: 

-----------.. ------------------- .. ,.., .... ._ -
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Yazan: NEZıH E MUHiDDiN 
- Onlar aı uk OIJ'1' a ~ ! - lC* 

<J.i. 
- Nereye @:ttilm"? 
- Faler kadın w ay eıvvoı. ai-

<r"İ ••• 
ihtiyar ıbir ~st wı.r<l1 •• o 

nt' oldu? -diye oordwn-
Kom.~u kadın beni iy.ic süzdük

ten sonra dudrutlarnu kivırnmk: 
- O, lm.rJ;Sı öldlikt.'01 sonra di • 

lc;ımcı.~c bcf-Jaclı -d!ye cevıaıp ~-
c -er s .. dakıı. vermek :istiyon;an u 
~ c.ıku un ortasından San ta Marya 
!-' .isc!::inin dik yokUf;Ull!I. c;ık ... Orn· 
·n. nı•rdfvmltt vardır .. işte ihti -
ar kör orıı.dr:_ın hiç :ı.yrılm.w. .• ı:,iin. 

aJz'cri dılercyor. gooelC'ıi de k" -
. enin ko,rirlomnda. )' tıyonnM ... 

Ha\ a ço'.k t;oğuktu.. f~s.t ben 
nn1 çr~ruı ate.<;tcn trrlmni..,tiın •. 

k \ ma 'brumnh b·r Relılm vc-rerek 
lçııld:m ... Tekrar tnx ·ye girdim. 
8 ntıı Ma.ry a kilize8lırin da,. so'kn
ğ1 bn ındn. durmasmı söyledim ... 

Kili.senin çarpuk curpuk dk 
merdivenli yokuşu • peliyen imr
dan kıza. Y3I4'YOrclu. Kürk manto
ma Garrl'a.ra'l:- tırmanmağa baçla • 
c!ım •. burasr, kornmru;, ui:'m'SU7., .lo!. 
ve k uçmaz ~irini yapan 'bi-r so
:i. t . öoee brr ey ··'l'"Cmcd.inı .• 
biraz lcrle)'1nce, lre9k ba.c:!klatt -
111 merhamet dilMUnek 1\ID knrm 
oo ynğı m.:ı açım , bir diknri 
oocuk bc-ni göriıncc a\'ucunu .. 
Cant undaki kU ük .eee<Ie ne ika .. 
ılıı.r bozukluk varoa h psitıi aVtN:u.. 
na. ~lttmı .. 90CUk öyle sevin • 
,ıı_i.sfi ki, nnrcdeyı. ~ ke ik h~la-

rmm WF..ünıde zıpl~tı. Biraz 
tumandıtn·· art.rJt hic ~ -

ler yD1mı.. tekmr çocuğa. d&lüp 
somm.k i!:'in gcrilerir.en kulağıma 
btzo in.Uti ~u.. BeıSin geldiği tn.rn
fs lınılnno& ııı;ilBelÜll ?ncdhalinde ıı.
~ğı doğru~ bt:r cinko par. 
roamm a.Mmıı clper ~~ ~ 
oi:r peça.vra. yığınnu ~n.füm ... 
Bclxmn teı'kı"ar bulmuştum!. Bir 
itl&l.nın yakln_.;tığnıı hlssedmee 1lft\ 
ranma,ğa. 1xıfiladl. 

- Bir Jo'krna cGnelt! .. bt'r JobM. 
ekmek' .• 

See,ı sa.k~h ~. biribirinc 
ka.ıT,,mlşt. •• g&ıle..-i artık hic: gör- -
müyordu .. onn. ~ ...e gan • 
tamr 3Ç3Z'Sk elime 1aadüf eden pn 
ra!Ji.n cık.~. t&ttı. w.a.tacağım • 
raıdu, kesik b:ıcaidannm üstünde 
of!kile.rclt a.i t2.raJısnt eden J6ııik 
Jilenci boğuk boğuk be.ğm:lı: 

- O bdn2' çok pa.rayr OOQ. mı 
vereceksin?!! YaZl1t! •• Sen gittik. 
ton roma hepsiyle beyaz nlaeMı: ... 

Bm çocuğa nz:ınarak: 
- Y aln.n aöYlcane ı -dedim- bu 

hali3ıfe kmııfdayanuyoı- bilıe, ibcıyfız 
ncodeıı bWacak ? .. 

Çocuk güldü: 
Nere~n ~deme! Bu • 

mya her ~ iistü, ortalık ara. 
rmc:.ı kanbur bir ~an tığror, 
• özde kBisedc duaya gelir runo, oe l 
lt>rlni beyı:ı.z tozl::ı. doldttrtır... 1 te 
orı-&ı.n alu·.-

Bab:!m köıdü ama, .. ;ağır ·~i] • 
di. Kwneti.ne m!n! olmak ~sen 
tY-lt'f.Y'hn-: &eeini "f:a.~. 

Ç'.ocuk, lke:ik ba~hrm '3.ll bl • lti'ir \C 1 i niyet ım.hlbi :khnsc~ 
?"ln.i uğustumr.i!<: <lah..<ı. ağır bir kil- tutunııb!lmelsi gerç~-tcn zcrdııt• 
Cür:ıe mWm.bole c-tU: ldarooiler her ~ydcn cwel ~ 

- Domw; her.il'! • .A.lla.h tevek:ke. l pmaJ;n i~ çıluırmağa b:ıJanalıdlf; 
keli sem kör etmemi.'}!.. Dclıa he - tlnı '"Aylnerl i5t;ir msiciıı • fa ıı--
ter ol in§lıllalı.. kıL"llBZ!" sunun lr.ınun hosmııı. giC.-

P.eri:ki Jurıluh semle: mek Jia;rnu.su kılavuz 0ım~maJ.ııt; 
- Senl ~ f.opnl ~! -diye mIIlctin ve t"Mibbl JI04;p&ıııa ,....,...,_.. 

homımlandı.. çaksıımhdrr. 
- Benim a:}"3kl-anm. ot.obüsün 

ı:ı:Itında ikaldL.~hem ben clil<>..nd.iğim KADIRCAN KA.FJJ 
panüen lbeeta. enama götüriiyo • ı======::z::z ===::::::::-d 
rum.. IK!n be~'llZ toz zi!UC2l:iyol'Glm 
koca. papaz!. 

:Ka-iga uzwı sü~o'kti. Dilenci 
f,OCuğa da. sük.üt lınkkı: oJam.k 'hf r 
ltnl daha Verince ild taraf da SUE

tu. Ben sa.fil ba:bama. eğilerek: 
- Y o.rm seni buradan Dt:ı.!dlm • 

ooğmı ! dedim. 
Gömıi,yıen ~ QCGl'ak beni 

tmuma1:: iın..?Yordu: 
- Son k!ızr3in ihn-yır .s..-ı.Jıibi:' -di

ye inıJıecli.. lboni Da.nilacczeye mı 
~! Yo! Ben or.J.'.}'a gi~ 
men! •e Wl~e etti- gitmem lben 
on.ya! •• Bu::rad& mlıa.tnn. ~ .. Bı
rak beııi mm lh:ılimo! 

- ~! -dedim- Seni Darii.Ja.. 
c>aeye değil, bir odaya. ~ • 
ğmı.., Ol'Rda nı!bat edeceksin!. Sa
na. h*ac::aldaır •• 

Bahımı hışlDı ~em. dl!!ündii, 
:xmra. ~ine lıoımuroaııdt: 

- Niçin !bmbJe '1181'~"""mı 
Sen üm*I?"! 

!ğildim: 
,_ Ben! ~ Bıelt 

ımn! .• YUlmll'allk! 
Ba.'bam, ta3 G"ni damını : a 1*n.. 

do sroe.'!c lbi!" ses lbttfa.zruı.dI: 
- Ymrıııroıık! Yumu~= ~-e 

utaariadr- Sen d-entek }'llşııjm5Un 
hAliı. :' •• 
-1"~!! 

MaapllıildrO 
. geldi 

Bulga:ıistandan şelırimiz SjS 
bin kilo marn?ar k6müıril ~ 
tir. 
Fiat mura.ka.be kıommyonu, ysr!· 
mz bu .kö..'llÜrier için perakende 
kilo başrna 8 kurus na.rk ka.b\J 
etmiştir. 31 ı;; cin kil~ manıg&l ]CO
mürii su is:' ,e.ı leroe motorda ~ 
llm perakende olarak lWk-e. "" 
trlacaktrr. eleler şwn1a.rcıır: 

Betıiktaa · elesime 58 tıı11· 
Fener i2kclesiııdıe 55 toıı, '":~ 
paşa iskelesinde 138 toM, FlfndrlC 
lı iskelesinde 70 ton 
Ayrıca Şileden 3 riıotoz., Af:19-

dnn altı kamyon dolu.m maDgıJ 
kömürü ~imiştir. Bmılar ~ 
lı:cn~ olarak 7 k ~ sst:Hılenl' 
tır. --

Ruzvelt bir nutuk 
söyliyecek 

V J5 (A.A.) - B t: 

Amerlk&da. m6vcut hllrrly tkrll1 
s nt ~1 cdm (Bfil of R ) 
ll50 tnci yıldönllmu ınilnıuıcbctil 

?t, ıs::ıat 22 ll6 28 araınnda l \IJ " 

:rlka. eaa-tt) bu e.k§am ndyodll bl 
~ 'b1lltınaealrtır. 
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.t-iavatt~n Qarc~ar -
KADINDA AHLAK 

SUKUTU oe SEBEBLERI 

ur· 

M-1 
"ICulı 1 MtllZııOltUm JeJiiintiz ve cinai n nMlle ..... 
...le w H cefa zeulıi. ile ntifertıltlı .ı.. ••• ·w J--., 
ilii nıllıiı-.,e ıniincer olabilir: 1 - Çil._ olatM aız•-• 
göı•N" ralti6eler veye lroccrrms lıızlar. 2 - ••ise.._ 

.,. •lıla9Hllere. bütün •atleınelae ve,,,,,,,., caıukre 
faanınıiil etlen l«ltif#!ler ... ,, 

Ya.z41n: DOKTOR RASiM ADASAL 
lüm.lere t.alıa.mmUl eden fa.b.i,,eler ..• 

Bu mamhist tipindeki c:ı.dmlar 
her gtin ~a ba.~ erkeklerin 
kuc.ıı.klaruıda ve tazyıW&n altındı>. 
cıır. Bih:ıkkm alfrc duyan ve :tatmin 
~dilen t.ir kadın 5rrf pa.ra )'6ııiJınde."l 

\"lU a.k4a-'!l b~ tııMiıoş ~-e !k*ı 
erkeğin taha:kktlınü altında. ~ .. 
mektcn hakfkl bit- ze'"k alamaz. 
Cinısl muamele b':- dereeeye kadar 
t'izyolojik ve P9ikoloji'k znvkti:r; fa. 
kat aynı gece tekerrür ettilı:.çe e • 
lem ve nt'frct halini alır. Hal>u1u 
falı~ mütemadiyen 1'aı!ika başka 
erkeklere kucak açan bir kidntır. 
l.şoo böyle 'bir 'kadm. bu JDMDhist 
'uygulan altında. hakıltatte eme -
• ~ mas.rafJara t.oknıak, mevkiinl 
~rsm&k, kanalle arumı açmak, 
ı aşka l"akiplerilc tutu,t.urmak, lkı·. 
m:ıra. aJrstırma.k, cilrilmlere oSe\"• 

tmck, lclka.ndınnak suretHc 
!:.aşka. mı öldü~k 2e' lı:leriıddeıl. 
dir. Bunda kal'fI karpya İÜ cJm 
eı kek ile, kadınRı mUcadeleei. ka·-
11c:!'l.i c rir:lir. EME!k \kadma talUlk • 
kum etmeık :iıSte~ince, ltaıdlıı da. • 
nu mahvetmek ve fe1fılr.e.te sıarmt • 
1 me'k meyli ile ona Ubi o)ma.ltt:ı 

• ' e bütün :1nula.rma l'im olmuf #• 
riUımcktedir. Kaıchnın çok deıh:ı 
Mllvvetli ~ ve .MV!OZC 
olnlıa.!;ı IÜılbatble bu int9m•ıııt ve 
tahrıpçi ibaa.9181' da. o niııbette de .. 
ha kuvvetttctir. Falıı§c et'lııeğe r.ev
c ell1n veremediği bhU • heyeea 
ııım tattmmıı oknaıkJa. ona. tahalr. 

tılııneeHe btiiin ~ ellkegi 
• oı••iı114• .-.ırıııa -..ı.mvtan 
ve-ılh&tta onu a;te omıııjiından ayır .. 
maktan aeıl'k a.. Her fahİIC (Ll 
<lanı o K'me•> dliı«i--ıntıe hia 
Margrit Pli 311A aile şerefinden 
baı1ı5"den i»t· J:ıebMm rbsaıı ·s· 
Mecl'lk kad&r ~ ve vicdan ı 
ôcğil:liır. ~e ıbil'çolk aile fa. 
ci&lan resmi v~ p.ynreemi şe • 
kilde fahitdik :ı apmakıt.a olan ka • 
dlaılanı. ham ıime~ ve bu arada 
~ çoe\&k Slllıılli edQdeJ'IJD. tu -
t lmaı.ı11:Dıtan ıillr.ft gelmektedir. u
mumiyetle ~yı -ı edcrı faJıi. 
şeler iki t.ilıtalil • BMılarm bir Jcr
mı 81'-* ı.ımwnllane :Nibişelerl, k •• 
dJnlnWWa mii!Pteri;,anyan ve Fraı:· 
sff'Aarm f Et es ~ues voa 
povJcıe ~mı!llt ~uıel 
;cad t ık • .DijerliirJlmmu i9e ŞU 
nMia •z ve ~ mahallcler 
iQiıiııde ~'elikı.aff"n; • eiıtimu'. 
mJMeJ21 ~ ~a?:, . .,meta, ıu:. 
3llfAtl& ko mt "iM(lıillttsrilere ta 
Jim eden b. .... n9r. Her ha:1de 
prol"°nel ~r, ~ fuh 
YllflMtları an <ıo« dilııe. az t.ehli.:!e • 
ı.M-. Çüu.ld devletin sıMı1 ftmntr -
leri bu.Dlı&ı· jQn dııiıba ilrolay1*.la 
mOmi'Q .. lh, 1111::~.L ..ı:.ı..,,_ -....,...,:,, 

ı.ıM._111116 LH • .-.ııe ~ u..~e 

ve bdlleıjjMzpjı~•..al-H=a11 deli. 
lııaıııilRar~--lillll' •r1e. mOnaıte 

Maııi Antıwcmctin yüz b.lnnyan ...__41 1 m • · 
4alıi 7anJetJU - 160.000 allln "•··,. •• ~ ... 1.111' 

lailrliyui - Greu me)Jllanaw/11 kz ıı• • iontes -
aınwn:el M orelin aldcfı "'1ı 111 ' ' J 1.-ı - - • _ · 

lnnlan cam, ve bojalmak üteııen lir ~..,_ - llolt-
Wm altın ~ -1lit. ______ .. 

bet1eıılfle l:dunmUli&:tmı • <7.elllrlt G . 'dan . 
ın.-.> ıı- <• g1r.e1 bir mialdir. Georges rıson çevtren : 

N4' ... ı ön1ıt.wndli. meeelef;i 
oe a~ mevıud&ı. Jla!ıke1ilde Kraliccnin g~ rerMııtl, le am11ı1ı1+-•~ 
miiceılliWıle ye.,..... i~ işler büyük .iilılililden evvel, biMia »• Jlalılllllı~ 
rw.lc çc8Jr. Bu bdar mMeneni nıpe,vı meegut edm ~ wlııt. ollmt 
ilrtlsaıdi, içfıime.İ, nmt se!>cp1erin tu; 6y1e Jı:i, AJelr-ewlr Dm. Fer 
teWfıt, eCılilii ~ bir' fadmyr yal .. hu ilnle, koca l>k' ~ ibıla' 
r.rz bı lmddıann omu3arma yük- etmiltir'. 

ı - çıle1te olmailt a: unu 

ı1aiinı ~ Ve infiılemmı aıhr. Ma
Silnafih f abi!le l1e lllltterisi B.1'8D'. 
da uygun ve marazi teltflde. ;f)i!' bag 
mevcuttur. Şu dll8tar ~· 
! an At.iıdıımllz iD.lan , e ciılllliJ;:eu 
8!iıuk muohist kaıdm! •• Bu miilc
~ rabıtayı temin eden ~ 
de ı>aradır. Tabiat.ile hu rubl ve 
1.atateıpşuuri sebeplere ~ bdm 
UU'lJl hayatta hokiki vtı1mJar fek • 
Jirıd~ mart\Z :\;AJdpklal'l fi.ciaJann 
"hlenfı tesirier n.i de btmak lamı • 

Jet.mek dilim~- Pah. elik Jan. Sen Rmıi, fakir ........ 
.içt.tm.i bir lle8t.M;c oJduğqna göre luzı idi; f'.lbt ailesi., .Fraıa lınl
bund9!\ .,..._ .ccnnyet meso1dilr. larmdan i!idnei Hami'.nia Pl'ri 
EM8en ortadan kMıllnlmaar için me§rlı b" oğhınun ahfadı o1malt i-
21muı ~ w llir taraf. le öğünürlerdi. J:m. kf14:Uk Yatta, 
t&rı d& eemiytein w ihti_vaj; p.. Koo~ dö Bulenvill:ier'nbı hima -
l inde on.u iciame eUnai de ı.nsa • C8inde büyüdü; '\0e bir jaDdarma 
ıı..ın lık ıt.arihile ~ 38 - zab'ti olan Kont dö llot ile ev .. 
ren be9e ri bir hidme olduğu n1 • : neti KocP;f!Dl3. pek tQOk. avd.tik 

oe erip .rm.l ~ bir m3J\ 1"1 

kap3nan r.tlı!b~l~ ,..,. ahut dA u -
·1" ömür mnddctin einıJi m 

t en mahnım ka ~rf'. 
e' unkeşlik ve 19brap i<"ind-e 
n kOC3 1.>akk'<!ler. 

Bütlın 71 le ve JıMarc ı -
ı.ttün ~}ere '\C h tti O-

ı bugünkü Alınan 
r ref p:: nele 

tn·. lzdhıLC te~ a.Idatılar k 
' klırun ortasında 'kitnaeaiz ve hi. 
ma ·Miz olara.k teritedileıı ve} ahu 

a cok kaha ve zalim bir tooam ı 
c:rr !ld n kaçan · kadın mane ı 

"I ralı demektir. Blna(!na.J.c'lt·!1 :ınü • 
~ t nıhl tcre&n .zem.i~ de~ • 

0ıltna:ktadlr. 1 ten ~ kraliçe Kari Alltaft -
- SON - nete ta.kelim edildi, kra1ı.;entn dam 

-n r erinden biri oldu. Yine o .sr-
E\-velld yaınt\r, tlkki•uııu .f, ra.lard devrin periak """mdıı!ıle -

6, 9, 11, H iiade ~Jttr. rinden Karoinal Prem d5 Bo1ııaa J. 

-------- ------ -
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Anaclolu aian81nın :,crtıiqi. 1ıa1ırr
'rre nöra diim•a ı·'T:i1rr•·ır 1m.J.., Limada iMecliste dtin hararetli Libyada 
İngiliz ~"'ıtaları Bir kayma ,,e Gazalede blf8 
Hong - Kor. a reyezan :vıztıaı1ea mü z~r::~i.e r oldu dt,man 11e 

U•• ze 4000 k İŞİ Bir miinakak·ı;ÖJ,iha sının müzakere.inden t za,tetllldfd • ngili:ı. \aarruzun ası 

Çe: Gfi"y ~ ...... aJ s.ma göre, ~ıoskova kayboldu 1Mefratat bedeıımı ve batık müfettişine lngil~ler 360 tarY•,. 
- 1 ced ~ki Sovyet ı .. ıtaları i. - masrafı ver-M~esine iti!'azlar "8Plldı kaybetmiıler 

Hon htluva gıtmi~ olan .Anıe- kfo . A!lman .. t:ın~ t_üıneniyle 1~ 500 ölü sayıldı '7 Lorıdra, 16 (.LA.) - ~ 
r karı b hı ı. nn.zırı aırav Noks ncı .ıll-~ tunıenını lrovn!am"'"'~ Türk A / T ( f Libynd&. 9ritan,a Jm'fı•_. 
\men ,;aya dönmuş, dıin Ruz- 1 d;vam cdi~.orlnT. A J..lrna, 16 (A.A.J - .AllCMh e)'1\k!. - M man zcare ıenln garbnOe, Jçlnde 'fO blll 
\•eJUe ikı saat ~orlli> · , ır 'l'u. Lib')l.adakı harekat tinde vul:ua. gelen bir yer ka~-.maet" / • d k petrol bulunan bir dll§ınaD d 
nU3 Pasiffü do .. ~nma mm has.-ır Dfm Def,i~İ~ İngiliz oıta ve !eyuznnlnr hn.lk ara5mda. tır ço"k an aşması tas i edildi ele .ı;-~rmlltir. Bil, dQpn~ 
~rmemis J,rsmmın Japon do. ~k ~c:_~lcri ~tınll ~ararga- 6!llmc oobcblyet ı:ennlı;t.r. Huarez la.rmm bultmd~ ~ 
, ?_Ilnl:L<; y c irtib'\i i i ırı;ve h m t.cbhgıne gore Y.agmuı~uz de 500 öHt ;ı.ydrol{l \'C 4000 k~ı de Büyük Millet Meclisi dun Ref .. t Söz cla.n :M.ı.a.rif ve Ziraat\ eki'- gösteriyor. 
<'alı tiğını. ht don nm<:.ua bir fakat bulutlu fena bir ha·.r knybolın~ur. 1'.iO metre yllksckl!kte ~anıtezin rei5Uh1nde torJaıımL5tır. fori sorulan no!dalar otrofmda i1,n Koma, uı (A.A.) -
ı ok z•rhlı bulunduğurı p ... J rağmon h 1n::a kuvvetlerimiz ve bir kilometre genl§llktc hir su hor • Y~t ~<>;busu Sirrt 1C"öz, he- hat Ve.""llliştir. lngiliz taomızunun baJ1 
Hnrpurda bir zırhlı ile B p Gazal~ın cenup ~J,.esi~dc yeni tumu ~ehrln lizerlne yığılm1~tır. Bıuı ~rl~·: ~erg".sl hakkmdal.i .ra.nun 

1 
llyrıs T~c:y :drr.n aıt olup Rize rı dCiımıım ha.va kuvvetıerfıılll 

gEJllisiııin 1• ·bl.o(i Idiğır· sbyrP. tera!~ler kaydctrnwlerdir. yerlerde t.ı.:ı yıkıntılarının irtlfıı.1 altı tr.1dıtnıın rııznamcye :ılm:w~r.ı:ı:ı mehu~ıı Fua.t Germen lnrofındnn kfln 360 tnyyal"!.I kıı.ybct~ğitll 
1
, 

mi..,tir. J • 1-I>$i'm şim~i:fld<: Hind me~yi bulmal{tadrr. Pr.namt-r' can ~· lrJmri~!~ hlylbn btitç<.- cnc.:ı • lL"llUmi he~ette mü.zc-ı.iceresl .i.stcni- radyosu .815]1eml~r. BımlatJll 
Mipın adaı~ lll"rh. l.ıuzon., lı g.liz .kuvvetlcrı ıkrı hru~. yolu ı1aııarn uğnımı tır. menin" gel<lı••ınden dok.)ı eıı n 1

- h.>n Rrzrhal encümeni m~zlhıtası ıtnly:ın, 139 u Atman hava 
"'l ,J!>ıx,r: rıırekıi . 'll \ ~m ı.;ror. dle.ri w .mda il~i def 1n mışt.ır. • :tzcdnde U:krir SRh1bi, Dahili) e n t.aroimdan ve 64. (l de ta~ 
D'rn \'aqın.,.t .a nr: rcdilen teb tank\: ""r.ıın ve J;am;•onlar ın- A Bundan sonm l941 malı Flı rnl • Vekıli ve nrT..i!!cl encümeni tarafın koyma bBtarJraı&rmm atef{le 
ıİg'l"' Luz 1~ n'l,.5' iizc ı:•...:1.. kn.-:a ·nı . yade kuvvetlcrinın tn.. lbay Nolls'an VUU~Jl.('i umumlyes:ine dair bn:u da- <hın ~'1.hnt verildikten F.Onıa tak - mOştUr. 
\e hava f: 11 \ :..nı dev ı.l t. tt". uğramıs iseler d" mı ta- ire btit.çelerinde ve ll.~Tica devle- 'ı rir a:ıhill nin teklifi üzerin~ maz • 
ğı b·Idirilmrktc:l.r. anu,, geri pü-':urtülmi.ı. tu . BU' bir izabı ı':~anları t,ıetme u~:un ~.Lıırlu • b:ıfa dalulbc \c dli,:.e oocümenle. •---eli do lyar-.ı 

Bundan b· k<t n J,er 'u ~na esna!;mda Alruanla 'l ra~a, tarıuı ı iudde) :;~ } 9:11 m:ıli yılı bütçezind?, d - r:ıı" hava.le Milm~ Bundan ı;on W1' 
Japon v l uru d.ı A~ıil<... J5 tankı tıılırıp cdilmh::tir. i. /\. lhhn,e nszm diğer torn!t:ı.n :ınrı • ' '~•k.ler )~pılmasın:a daır kmun ra dJı.füyc m~cliı:tın<ltln alına. (Rac t•rafı 11 

are.eri t rnfınd. n • m~ın .suharı ve ~5 Jl"fer ~r cdıı .ı:ı.rr ı;öyJcml,şUr: Ui.~·ı~arı muz:ıkere ve k& 1 c.dı'- ca.lı l•arclara dair kanunun b inci .Almanya ve ltııı~, Jcu~tl~ 
tıı· miştir,. İngiliz kıtalcırı bundan ''He.sara uğrıynn gemiler ı:ırnsmda rctştı.r,. ,• .. . .. . .. • L.ıl Ue >iıtin değı.<rt.irilmesine, Yoz - !aatlerinl temın etmek için 
İiong J{Onktalı:ı \'n.; e. b~ka dU..<;manm ~ pike bombar. karaya otumn Oklnhoma da vardır r.. Bu ln,lıha. goril~ürkc;ı roz ~ıım sat m~i>u-;~1 Sn-tı lçözlin ı•ğıllnr dl\ blr anla~a yaptılar . .An1cr'P 

lince burtıd" 1n··( ı "z !. .~n dıman ta·r.v:ıresiyle bir av tay- Faknt bu gı:ıml tnmlr cdtıcbilcccktir. Zıra C'n?Vhc~ E~ . mc11 ut: t l • ı 1 ha::dand ki kanwıunun birinri mtıd :ılflkltı bir anlaşma yaprlınllst rf' 
Ko\•londan Hon~ _ l(~r ib.erine yaresini diişüımi.lşlerdu· Japonlar Hın"l!i adalnr .. uı. yapbklan ayrılan. t.ıı.fu>.isata !tirw: cLTu • • 1 •

1 

desind "i milddotin uzrıt.ılmasma, ponynya tl.'kfillerdc bulundu. 
çekilmektedir. Japon tazviki bu Cenubu gnrbi itikamctır.de İn. taıı.rruzdıı. 41 tnyyare knybetcnlııler _ çe e~.enı mazbata :rM;u:..nı:-l 'l.Skurlik lü."lllununun 39 ve Gl in i bu teklifler ıfaima. c:.e .. :ı.ps:ı: ~ 
mmtakada dcv:ım \ · :-or. glliz .krfrfaı ı düşrn.ana kayıplar cıır Hm:' ~tapçxı~· ce\:· P \ere.-.~ nınt"d lerin'n dc~·Eıtirilme"'ıtıe 'e Japonlar Hındıçinıye irinell 

Malezya yarımau"""'ının şimr.J verd!ıımi~ler ye 50 kadar esir nl N~ks. Japon tn rnızuııdrı.n. be.Juiye {;Ok _}~,. ;'ı?.p1 n b': bm:ı.d~ "'1 f;cdıkll <J~YUR Mürsil oğlu Aı.ınm ' bulunan §ıtlııııycll nn dof,rudl' 
k l k 'dd t ,,__ ........ 1~~ .. - B k ... 1 7 t ve obılyn. ır.UK amnıya :ımkin o·.. ' ' _,,, ku ld - r ııo-ısmınc a J>~ e L. :mulıa :uo.::- .... ~~uu. U Iı...'l. ar op 1 nezorotinln evvelden malQl'-atı bulıın.. " . · "'' .w..:... m 0 ugu CC"'..;ınm n.t~ma, ruya görfümıcıerlni tc .JI! ctt 
!er e ... reı;aıı etti;:: habd v-~ ·• içlıXlc 3'150 ihcktolitTe benzın .bu. dutu lıaltkındn. rlmyeUn doğru olma •. !fZnı, esaJıe~O~un~czı t.,.:ti.!' c<r. 'l'~rkiye ile- Almnnya n!'3.!lın<l:o ticari le b1r ma~ tı;:ın Jı l"' ~ 
mektcdir. Krtalarıraız cephenL mart düşmanın bir lcvnzun de- d.11ını ve Amerikan :til..ı3Unwı. hava • ~ li2,600, bi~ra.dan P.r.c ' 11) m.uh:ıdclel""r Ve tediyderin taıızjn,j f!'ClrU~mek UEere bln!crc 
Kedah kısmında. birnz geri ,}erine geçirmi~l"r \'C d:ı.n yapılan lxısıttn ha.reketin1 bekle - - r;ınm ~ ~ya haren..-ıaca - h~t'mıda n:kit ve jmz...ı. oluıı.an Lki ~e katctmeğc hıu:rrdıııı. 
kilnıişltrdır. Her ikı t::.rafın k1.., bu· lllibal'dllnan tayyaresini ~'lilt soyl(>lllı':l ve bu paranm l'llll• o.nla,';llln. ile bu nnl~"-Dlalam bağlı AA ıLri 
J. ıpları aı,_"lr olma ı mu:1tc.-ncl ise dıı.!ifrmrüşlcrrlir. medlğlnl. reis Ruz,·cltin ynpmnkt.ıı. oı_ hiın bir 1nsmı köy cnstitül rine, oroto.kol ve met:~uplarrn tasdikine C\"\'clll. anlll§tnanm es 

d h 1 1 .,_: l a..._ H·...::ı t h:J.n "nd n bi Af ı.luğu tnlıkikat notic-cslne .kadar mo talebe yurtlarına, :mütekait Jtı.'.i.&1- 1 dair kanun I'''·'l'hıı.lnrmın ·km" cı· ,.,, kında teminat elde ctm ıid 
abnamamı;tn. film kııta.ları 200 Ye bella daha "' -rıne AA e.-ı - Po3t:ı Tel.,.rnf Ye Tele.fon 1.ie!lr ti n6t 
c ".l ıu usta ıenGl ,..,r m~r u.uU ~esı ~ ce U: - kumnndıınlıt-ınd:l Wçblr <n!~lı.- arm:ı ,"C ziraat 1.,..._ • rf .... , -~ ... " I Böyle bir a.nlııı•ma olıım ı. 

Efı.ında t<Y.'.;ni bir .kaynaktan ook esir ve 3 tank almışlardır. ya.pılmadıı'lm ilf\\'o oylenıl§tir. Nok.u• ;c~~· d~:n:· . biri.ctiı-me ve yardım .sandığı J::n. Bır'.r..ı:itcııılnin yirmi t ı~t.5,.er 
öğrenild.~ıne ~öre. Birm~n~anm Esirlerin yarISinlan fa.zla.sı Al- Söz•.-rinc dm·nm 00 •n ıl11.1J' .DW~un u~~ .. e Zıya _<;e\lı~r E ·• .1un IU.yi.lınsiyle ecne-bi devletler • 1 ponlnr Amerikadan pe : 0 ..etııl 
en ~ nup noktasın.da. \'fü:toria mandır. iBu kıtalar Sollum'un ş{iyle uem.ış r: ~elcıar ~Ye gc~ YC •• unl~ı •ren temin cdıleıı '\"c edilecek oltuı nı \O Çine yardnnın k ıırn 
Prit'te bu ıt."Ulll bir nüclik: tngifü: ~ndnki düşman mevzilerini "Öyle tolımın ediyorum· kl,):Norvcç ~.}·lcmigtır. krefiilerc mahsuben celbo4_mnn diler. 6 gUn sonra bu teıüıfe 
~am•zonu ger:'. ~ekilmek mccbu- <le İbQlll.bardmıan ct.miş!crdir. hariç olmnk üzere h"- yerde olduğu • "- Atka.da~far, dava 2,600,000 harp tcçhiz:ıtı ve levazımın glim - verdik. Ce\"ııptıı. ounıarr ııerı 
rıyeı:.inle lrn.lmıştır. • T<lbruk 'ile Sollum arac:mJcki gibi Havaid:I. da ~ kol, bW:Un 1~yı ~u fa.klan bu fasıla :ılın !t 1 rük resmi) le oir v~r:.tl ve resim • ciuk. İki memleket P:ı.ıılfiktc ırı' 
Şark cephesinde ~hildo yapılan temizleme amc. hıırp içln<.lekt işlerinden en iyi.sini ta.. değlldir. 11.ıvanıız §u buhranlı: za- lerdon btjn~'iI lıaltık~daki iknnu • o'.modığını ııoyllycrelc, aro\3rl'l 

S:ı.rk <:ephe.'->'ne gelince, Mm.an ~tyatı Tdbruk'un bütün şark YC ınnnılaml{'!br. Beşinci kol tneD6Upları manJa<rda. ~fu temin oün -·· nun ikinci m~dde&nin butiin Jki caret yııpacaklordır. Çin ve JI 

baFJkumandonh~ı bir <:dk yerler. ".cemrl:nı şarki '.bölgesinde memnu- a.rnnmı.ıkta olduğ"U gibi ho.klarmdn. tcd ılir. Öyle nıüşkül!eri.miz vnr ~. o· - sene dah.:ı. uzatılınasm.:ı. dair kanun deki JnP!>'D l."UuvveUert t tf1 .,ı 
de Sovvct taarnu.larmm püs- ncyete şayan bir §C.l(ilde dcvnm blrlr.r d~ nlmmıştır. RöyJ.endlğine göre bırı yerine ~.Ynuı.k için t:ımn-ur ı !.ayihnlarınm blr.ind miiz'lkercsi kileceklerdir. B:.ı hususta 
l>ın!l.."tlrti ldu,ğü, A~ruan hava Ctrııcld:odir Buralarda henliz kn.. H~\·ai'dn m:ıneviynt DıilltemnıeU!ir. .~d":'· Brr devlet m~e.~!M:Si:J.ln ytı.ı;.:m13 ,"C çaraşm'ba gilnü top _ mlldL,, 
mvvcilcrinin $0\".}·etlere aği:r: ç3kJ.ara ve geride kalmış efra. Balıriyıı nn~m hlLrp 11108\l,menırup - bö)tle bir zama.nda yenı bı.r bl.iıaya l:uım!lk Uzcrc cebeye son veril.mi·. lkinci rapor Amenkruıın " 

kn:vıplnr verdirdiği bil~ "dn tesalüf eclilmclct:e<.lir. Son mu. ınrmın ceımretlerinı acna etml§ ve de. :tagırunas.t ne demektir? EE:lti ~ tir ~.a.kadnmnm:ı:_n~cndiaa-~c~~::11110~.ıdııı 
İ"'dİr harebenin ceroyan ettiği saha mtşUr kl: neye yctmiYor. 1lla ki, her devlet"' --·------------ ,. ~ • ·~ ......,, .. 

1~:- 0
. zı.-. u'zen· n...........A:t,..... .cıimdi temizlenmekte ve bura.da "lUt tc.lılikc haber vmıcllkton 8alXa milcaısescsi için bir bina. mı y.otiş. SOV96fler 4 •ehrR ce devrettiği malzeme ve ~ 

-'Uil •• ~ ~~ ..ı dört uakikadnn AZ bir zamıın içimle ıti.rel!m? Şu hale bakın ki bütün 3 ~ ıuymeti 30 sont~ıncıe l ı11Jl~7~. 
&>vyet tebliğinin roylinde bil. .za:ptedilen ve düsman tarafın- ,,~·-tmdn. ...... ~ ... --'t olan • Hn~-" da.b~ ger. a)•I ...,... J• 
ııildiğjne göre, MoskO\•n cephe. dan hira.kDan malzeme toplan_ filonun ağır toplorr ateş ~ar ve K'i::.,,..r ibil~ata mnho......:.=nn c...... M\ !ili - g milyon dolan bulm~qtur, ~ 

ctınin ibir kesminde ibir gün :için- rnalrtafür. bir saniye sonra. dn. :ilk J'a~tana. ....,, -~· MO!lko\-a, 16 (A.A.J - &n.-yot ge. cumundan 80Dra da yı:udıııl 
do ~ar 24 ta.nıd 9 zmhh Oto 4k?llalyan kruvazörü re.si dllgtlrUlm~t1ir. öıtmı tt.laı:..ın - rlunca değişiyor," cc tcbt:ğl: dcce~:Ur. Bu ml.sll ı;örUlttıeıolf 
mobil. 182 kamyon, 54: siper na: Battı de yaralanan, fa.kn.t geml.G1nfıf.Jnnimıı. B\i.tmii Kitapçı, hfrkfmı:etin ve 16 Ukkiuıun gUnU, kuvvcUerlml.J: bUylık harpte mQı:terck di.111° ~ 

.ı :~ı..=-- ·ı!ıı..~ t l t bl' d& mcvkilnde l<alnn ve da.ha ~t. biitQe encllnı~ninin icap etıt.tği y~r bi!tlln h l rd dil :ını tamtmdan hUcum:ı ""'-)-aıı ~:, \'S..n ·1.0pu \'C mwmu D]]A.1..<ı.l:un Dün neşredilen ta yan C 1 • lerde Jiı.yxk Old.UoÖU veclı.ile tn:!arnı • cop e {' e Ş1ll 8. ÇD.?pI§ml". we.• 
0 stıY 

tecl izat nlmı~lardır. ~c merkezi Alaknizdc iki l!. b\r yere götürUlmeği red<'IC<lon A • .la riayet ettiğini ::ıöylemiş, 1.ckrnr ııır.ıır. Cephenin b:ıtı ve cenup batı rnma.sı muhtemel bulun:ı.n tııS 
Diğer Cib<'tten Done~c.~ ij'.talynn !h.afif kruva:zörünün ba... merfü:ı zıriılılarmd:m birlnln snvan. 9Öz clan Ziya ~her Etili, balık kcslmlcr.ı.am bazıle.rındo., kuvvetleri - !crl ihmal edcmnylz. ÇünkÜ 
ındc birook t07> ve k .ıf>ri a- :t-.1~ :r.i.kredilmic;tir. si gUnUn en bUyülc kahra.ınant ~ ~~~;_,. • mız dil.şmımlo. ı;iddeUi mubarcbey<"l bizim için ölüm dirim nı ~ 

lınır.:ştır L.,."~ tur. Bu denizci, alevler içint!c yanım lLUihUl"I> ·~~:""' Ve.rilm.ck i1;.in istenen tutu: ... u)nr, ı. rl hnrekekı devam ~- Taarruz...'\ karp ltoyanl~ra ..;t 
rn. •. 1 ""':.:l ind 1-~ı- A..m cuıarJ gemls:nin gUvcrtesindcn hat'cltAtr i . n. r c 1 r a h a dn. :i:'.iru..!a, l l ~ ..ı.~a vu g''CS «t~=. ~ aufft soygun .. tutulan ixıltklar denize dö!tüliı.r • d rek Klln , . ., ruın cenubunda Ynsmıı. koymağa. h8z;ır bu unaıı a 1' 

hallı Alman ikarnrg5.'hmm füle.: darc etml;1Ur. Japon tDATrUSU bqla - ken bu müft'<M: ........... 01 nArnSJ my y... ~. Po.onya ve gen_ Tulruıın . cenup oldultlan: mo.l"wmeyi g&derıı>'ıı 
-tan telleri.,.,; 1.,_.._;ı.:ten 6 .......... a ;ı.;,,. (Baı tarofı 1 iudde) dııh vrKit ordu \'C donanmanm hiçbir -~., .~.. ... , __ , _ _,, B" 1 '·' d ı.n 

U.I.& ..,..,"'.... • VUl ....,_. ki! ~ ~g~ız· ?'' diye "'~rm .. ctur. do. ğüS'Jn l:ı Dedı.Jovo, Bodgoroditsk ı:e. ~.,..u.u..ur. vY e U1r 3-ılr ı 
....,ıı.1:r,.. •'"' .....,..,..h.,ne kolumı- ...,,,,,Jr CskU.Clıır sorgu h.llkimllğlnce tcv ta'-"'nrc i havala.rd.'\ buluımıu·-· .... - M•i •·-dS. 
...... ııu.L;.r" ,.~ ...... .., " ·-.-... JJ ,.___ Buna 1.tEı.1iyo v~ru· cevap V"r .. JJ.lııl rı. yalnız w yalnız Amerı .... 
.rl-..:.f.t.\ordir. ollm3.Il _ ........ ıar hakl:mdnkl ilk tahkl. "h"'m"fih harp ... .,osunun 1•,...,I! t"....,.. " 1 t k. -""' ~= __.,,.... .......... ... 1 

4li • ...,.. "Jo1- n..ı", bu n.ıra 1·ıe d-~: .. kontrolle..... H ilklc.1.mında 2!1 Alınıın tayyare~! Bunun icin top ruı tayrııo-- 11 111--kova Tady,..,,.ı-un ~.bitirllmi§.mubıı.kemelerl )B.pılr. :ılc releri ufuklllTill drşm<la bultmuyorLv. - ..,.... =....... •• g!Jııdi 
908'. ~ orc ~c:-- ı k si nin çoğnltııac:ığnu ,yolw:ı ba],::t, ın.i .te!,. :> cdı'm~.t. r. Il.z yedi tayyare kat kat arttmlmolrdır •• , "" 
u_.ıı·gı"'" L-'·erl""" r;:re otanbul alÇ1r ceza malı eme ne .. ı .. Inrp mosu •-•lrsiz olrıca,;.. tcH\k 1 ..,_ ı 2 . ind ı ... :ı.r ,. .... o;ı uav ,.., "· • • """ b' • f,,..ı-t:~ıerine luı.roira.h vc.,_1,,....,ft rnylx."ttık. 15 ilkkfi.nunda llc kova )1\.. ...,,n ze gcmı :.r yoru.. -

~erlno kanır verilmiştir. , 1 11 k 1!I ı nn rvordu '"'~'49 ... ~ ·-"tı~-
-ıı.r --"- ...,..,...ı._..:.....!ı.~"1.' s.-"""' r: S C gece c~ "r Y ,.m • .,, ...,~,,..,..,..._"-., .... ı....-11..;;.... ı.. .:ı.o;.,.,,.,.,.,17 SU kmınü:ı ı.ltı Alman tııyyıı.rc•si dll~UrUI. si orU:ısmdo günde 2 ~mi 1ll" 
.aıu::fAO'\'a ~--=~l ıtMSı.._- ~r taraftan .,._,e Kadıkö•"""'\! 1 .......... ..-ıs.M~ ............... 6 ...... ouu-v•-.-

14.a.ıL ıı..n.1..-:..'7"- ,. ~"6'- c- '~ Alb:ıy Noks, adoyt, bss an tanrru. na...rl • • ~,,_ • ı 
1\ıa.1.l.iın ıı.;.ııı~n m o s";;°kl.,.P"V. a 'Jreactisinc. elektrik memuru ııtı.su vere. mahsu.ı:ıo :ıçın ~mühim er>a;;.la..--ı :n.ı tu... o 
...;:AT?'"""',-· ... b:1~:-"1~ .... /i~!.:..ı:.. 4• zundıın hlmnyc için ~00 tayyaren!n ihtiY" --ten bir tnkmı !Aa.l'lun lıı" \ 'h :\ıosKu\n, ır. (A. .) - Tıuı Jansı T ecı.ekkür .ı 
·~,.......,. ..... ...,.. ~.ullgilm. ~~; ttk :M.cdllıa ıı.dmdıı. bir kndoıın cv1nJ u "'C\& ~ s P 
gım devam eçleiı anuı;lane mµ- •girip 1lzeTlnc atıldık.tnn ve cllcrlni lre~ hnrekct!. yapmn.snun 1 zumıu smm }Uı.?;Irlandığmı, ya:landa iıC(. b d rly :-: Aile reisimiz Emeldi Alb&Y ııt 
harcbeı.erden sarım gcı:ıera1 K~C!t- koll.armı ağzmı bağlıyarak 1800 lira ve bu mllrtc.rm da bir tayynro gcml - liso ta;kdim cd±lm!ş ofaeağm: .ı.L::.ıve K'i·ı ,. hrin.'l zabtı cs:ı:ı.smda So\-. Raı;ıp Em<.'çln ve.atı munaat 
:mınııı kumandasmda'.ld Rı.is • ~S. lıllczik kü~"'"rl alı k""M sinin uı.ıııyıı.bUeccğl tayyu:e sıı.yıımı.. etmiı,ıtir. y t kuwe ı 1 olt§mandan 122 umk. lcro.!mlze !~tırak buyuran~~ 
lerl Ha.ktumc l .Jo. .ıoP a:ıtm.: ve r--- ç P ....,. da tolt U.1tün olduğu mütnlensmı.ln bu. -. ,, __ , ... ,.. ,,,.,_, ~.ıJ • ) mı:-~·~I ~ T son;uocu hcnUz yalı:nlnn:...m3 mı§f.'ır. .uf'~ mııU\.lotlleri görü :ı.ülü:- - lll11.ı u n f..zl.-ı otomob 1, 80 top, 250 minnet ve Ukranıarnruzı 
XllD ~bu gnrb!.,'1.r\0 41fıılrn. ~~1,e.. RndtktSy mil1üctumum.isi ,.e znbıtr1. lunmll{tur. ken, baZl mebuslar trucbenin ~ _ m ~-lyu .. ve 10.000 den fnzla. obU.9 t:meç '-e Glln!O 
'- .rumruılan tı:ı:kfbc koyülfuuf!iiı-. !iidd U kta Taarruz nr, görllnll§o, göre tek mo. ikerlik k:ımı>lan ti.zerinde dunııw:;. 1 nıcrmı 1 :ılm19lardrr. Şehrin 2'Gbtmd:ı.ıı 
~ ' """·ı11Q'-...,.,'""'""' e ar:ımıı • t" ıu t ı 1 lm ~ .... · • ._, .~ .u.--.-.. - ur 3yyar ere yapı ış \'C gene ve diger uır m'C!bus da. ikö'L•filıtli" evvel ~ !ıtlan muharebede ll" Alman 

• ~-Buıaım da ;;:ıkmda. yaknl r.arok lno d,, " bu n-• rln ... -'-rd ol 
letncteallm olunnc.nğt muh:ıklta.k nnK.,şıl lb'Ul!I. cure, tııyy .... .,,(' mÇ bin bİr U\; i v~~en radyodaki z' - I' :> 1 tlım nlle bir t.n im 1 \llBl jmha man öldürillmO§t.Ur. Doğu 

'' ..... ""~..,.....-...:ıkt:athr. b!rl bir kara il.sstlndcn h.w:ılıınıruı. - ~t sa8;t.Ln<le sUn!ıülün nasıl e.kı:- 1 \'J m r. l>e17 aylık muharcoo devrestııd6 
......,.....,...,., ~""' mıı;;tır. Japon tayyarc!crlıı1n hiçbirin.. digı ha.kk~ konferans vermeı1in ı .. 1., 1 .., • .-ı. lG ( \.A.) - '•1 slco\ n .ııl nd~n nltr mllyonclın t# ' 

de Almnn pilot olmadığı ve be.rha.ngi gülli!ıç ol.duı,'\lnu söylcnri~tir. h-b r er bürosunun tcb'lği· ı öldllrUlmU§, yarıı.lanmıı ve)-& 
·ı:n41MH1Gre ·•-anların yenı bır sıuuıııı kar§tı8.Ş1lmamtr dıı. a· d bı rt .. _ WMW:~m.J pi auu ıı.nıı:.şıımışıır. Lazon adasında •r oy an az r zaman zn ın...... ım~ttr. / 

maaşı Bahriye Jlnztrt, yalnız iki mtircttc. ( 
(BeR tamfı ı inl"ide) b!\t ile hnrekct eden denlzaltı gemlle - adale.rmdaki =~:rıı:r~ ~.&:ırıı ri'i1 lliJ Notr r>:ı.m'm 1onbmn fllmi:ıln biiyök ·"'"'e-ııı. 

IC.fıi.a:lar. ... V& llö)ie bir maaş veya rinln me'lı-cuıil;>-cUndc:n harp filosu - daY8Jll!lnkta oldukları bildiril. fi~ LA UGHTO ıJ 
U~'Olımyanlann ziitbe nuın§ ve ı nun malümattıır olup olmndığl h31'.Jan mcktelir CHA RL E' cY jf 

·lJJı~•.ıı:ıatI silah altındı. bulun •

1 
dn>tl suale cevcp nrmektcn iaUnkA.r Manflİa, 16 (A.A.) _ J:ı:ppn ~ • J 

~tçe krt'aya :lltihakln- ctmı~. yalnız, llmaııdııkl kuru h:wuz.. har.ı kuvvetlen mahalli saatj_c· Y~nı ve ı.011 ~ı 
~tııilll:aııı itiOO.ren ?ı'Iilli Müdııfaa vC'. ıann hnsnrn uğmmadığını " dıenlz 6,45 de Alangapo 1'.leniz üssünü 

tiİıoe verilir. Seferberlikte mu· ı' UssUnUn petrol ~polıuile diğer ebt'm.. bomb&Aamtşla.rdır. •51 meybaa• _ • ,lJPııeti •haricinde silah ~ıyctll n:a •ru:e.ıarınm h!çblt" zaftiU'• ~ ~ ~ V 
ı~~i~~~ askeri rutbeıerı-1 rrvrmedıtıni, ~1nm, kal<lıı?zı vo A. aerJIDtlekl f oplantı ~l\e~ Ilı 

~ ·~~ilt4~' M!lk :ve tahaıisa.tı :M.Hli Mi:- rlzonıı...'lın da bir tallsl.zlik eseri ola • 
~dit.lia *-""~ .. ..-.: . .....,,. ted;,,e olunur. j rnlc batırıldrğmı e5ylc.m~. BerlJll, ıts (A.A..) - Hariciye n:ı. '1'ilrkçc ı;.öı.m büyüt. scrgüzcııt '-e mlM'ıera tllmi 
·.ı. ~~"' ..., ,. ruı-..-tr öutimOı.delrl aımad:ın itibaren 

3656 ~1bnlma. tfıi>i <lııireler.. ------<>---- •zırı .an ~ op UçlQ paktı hnm c. 

T AKSiM Sinemasında "·llJillr!İl5~la S659 sayılı kn- Ekmek ...... :~n bUyillt devletler mtımcssillt'riıün 
~~ ıtabi olup rneik\lr oir t~anbaına riyaset etmlşttr. Bu 

'f'e miie'l6a9Clerdcn nylı.1< ür- (Uı~ tarıtfı 1 incide) toplantı C8nasuıda Ang'ıo. Sa.kso-n 
~ aSkcıi ziilbeyi hn.iz o'- ı tr.cktedlr, Belediye bu hwıustıı tetltlk.. mmııJeketlcrinc k&.r§ı mUcadelo için L ~ ~ ~-~ -.·. :· : ,,•: .l~, ~ :·~ " ·. , . ı 1 ~ : '' ••.: t •, •• , 

.ıRnaesı. sil:iJ:ı :a.lt.mtla bulun _ lere b.~Jnnııştır. Narbm c.-ı ~ı 16 taıya, .Almanya ve Japonya arasnıd.. ~ ' 

~ !nüddclıçe mezun ı;:ıyılırlnr. kuru~ ()loco.ğr ve önUmi.lzdeld pa.:s&rte.. yapdacak i§bid!gine ait mllhlm ıncsc. ı.;w ~llES 'UT G •• l f 
~, lınfda.rm<la tntbüı: c • a! gtınUnden ftibnNln tııtblltlne bq!ft. •ıc~r tetkik edilmiştir. ~ f~ fiJ un e 
~ hfiltfunl~r sıralnnnuştır. nncngı to.hmln edilmcktooir. ~ lfS (A.A.). - '(kıu pakt dev. j ~ i. ~Jt 
Y~ subay ve askeri memur 0 • Diğer taratteıı ekmeğe yUzde yirmi. laU.eri llltlmeaaıillerlDin yaptrlılan t.op. 
~ rnt.bc ma.-ışL-ın, nlm2lt • ntsb~Unde Ç3Vdar Jmn:trrılm.ıı.k sure.. ıanuya Alınan genelkurmay ba3kn.nı 
1a oihı'kl::ırr memuriyet rruuı.şı tu _ tile dıı.hıı ucuza aıı.tılabflmesi mnmk\trı m1n·ep.l Kayteı, donanma kmno.ndnm 
talmd:m, ücretlilerin nlına.~tn bu _ olduğu d:ı dUşUnUJmektedir. GCÇ!ln amlral Roder, hava ml\steşarı da ı,, • 
~ıad~ ücret d~reccsinin bir defn yalnız yüzde 2Q ı;avda.rla k.a.n§ık tir.ak etmiş. tiçlll pakt devleUerlnln ıuı. 
~ derecesindeki ücret tutanr. oıarnk yapılan ekmek ~nl.ırlnJ dn. lteıi \.-azlyeU «örUJJWmllştUr . 
._ drS'k ise anıd.:ı.ki farkın tama- 1 lıa mugaddi " lezzeti buluum~ Tc RlbeDtrop bn husust:ı Almnnya.nm 
mı 'ft gOO:!!di :iseler yukarıki fark· bcği!Dllmlşti. Be!eü!yc gene böyle bir tı~ &Dlalmlftlr, Diğer aefirler 1 
1mıaı )'=a?l'SI nı-ensup oldukları d:.i. cltmck çxl:nrıla.ra.!c ueuz:ı .s:ı!:lmMmt cie h~eUerlnl:ıı. g6rllşler!DJ. bflc!ir • 
Jlıt ve mUemeselercc kendilerine .hAlkm da.ha lehine bulursa bu cttaı.e.. mfglelıdllr. Uç deoııletln ~ .. k>rlnln "Y 
....,,. aac-Ierinc \•erilir. asını hUJruımıtc &n.6&ıcelrtlr:. " • ~ ~"\'"" ·-



ahmut sa·m Altun1ağ No:31 
· leri zaman Süleyman Tevfik Beyi bir arabaya ko. 

llıp gitmişler.. bu delikanlıyakadar biçare adam 

dana çıkmadı. Şimdi geföken Gedil daki evine 

ltn, bu gece eve· dönmemiş.. ko'l ra .. ana geldim .. 

·bu gidi:ten bu i ten hiçb·r sey anhyamadım, 

llahi i Agop Efen gülc.r • 
\ ge'di: 
.ay hooac.ığmı .. rnerra ::ısvaz .• 

$)U eti be <ına o kacl.ar y • 
tı, h::ı.ni bir kızım o : H 

" na veririm d - ru • 

id 
ttı. 

tı le ılike· 

- , y hut S lt 
hap h neye: 

TAHR 

eldi. Te. 

? Bu ne 

SUYUNA 

T hir ş"p. ye ehi tü. 
O gun L ... rcsı c ge irilen 

sutlan icme · .. ve 1 ePclisine 
J• v n "' m• u yemecu 

5 ... rh Tc1;:'nde:il, Tabiri 
k çı ·mak ·,,.·n h r çmeye baş 
vurmu tu 

O gün ıl m i va ti Salih 
lalenin surl 1· nd~n bir gü • 
vercin t ·~t .. Talı'r'n hu ... rc • 

· sine ge~'rdı. Güvercinin ba .. 
cağın bir ip bağladı ve Ta • 

B A B E R - Akşam postam 

Yazan: ÇeJwv 

Rusçadan ~eviren: Servet Lüncl 

Karanlıklnı-a büı·üı.nıiiş bir 
sayf ye mtvkıı. Kasaban n an 
kulesinde saat biri vurdu Avu 
I t K<?vyavhn ve Layev, · ~akır: 
1 .. yf bır halele ve yalpa vurarak 
ormandan çıkıyor ve sayfiye ev. 
lcri_;ıe ~o~ı yürüyorlar. 

ve Dönerken 
I~ozyavkın, derin bir nefes 

alarak: 
. - A!lı;t~ cok şükhr, geldik, 

dıyor. Bızım bu h&limizle istas. 
yondan be"l J~ilometre yayan gel 
mele bir kahramanlıktrr Deh: 
şetli yornldum. Bütün ai-a.bacı. 
llJ! ~izi Y8:Ya bırakmak için san. 
kı .sozle.5Illışlcr •.• 

- Yavrum, Petya ..• Fena hal. 
de yoruldum! Eğer be~ dakiLa 
S?nra . 1ta.ğa girmezseİn iilece.. 
ını •. 
- Y truak ! E, bunu unut, bi. 

rac.: r' Diz, evv ı; aksam veme. 
ğ:in · . er e\ d,,ki kırmm şarabı 

r. ond< u s~m·a artı yatarız 
· . v o~ka ıle sana uyku ver. 

ı. YlZ ... Şu evlilik ne iyi ~eydir. 
ıraJJ ! Sen, bundan anlamaz.. 

.,ın, nllısuz herıf ! 'mdi yorg-un 
argm eve ""ider im... Sevgili ka. 
t' m b 1 karnılar, çayımı ha.. 
z~Iaı, yıyecek bir . ey verir v 
hızmctlenme, sevgime bir 1K. 

kkür olmak UL-ero siyah göz1 • 

ri• le övle ok~ayıcı ve tatlı ba. 
k,lr ki yorgunluğı.anu da, kasa 
... 11gunculuğunu da, mahkemeyi 
rl , temyizi de unutuntm Ne 
}:.'Üze}! ••• 

- rakat... AyakJa.rımm eliz.. 
den a.5$I kopmuş !:anki ... 
Ben, zorla ytirüyoru:.~ Deh.,,~ 
li su~admı ··· · · 
:- İşte ~~e de geldik. 
lki ah~ap, sayfiye cvlerinlli:ın 

biı ine yakla§ıyor ve evin son 
penceresinin önünde duruyo~
lar. 
Ko~yavkin: 

- Evimiz mükenuooldir, di. 
yor. Buran·n ma.n.za.raıarım va. 
rm göre<::eksin ! Pencereler· ka. 
ranlrk. Şu halde Veroçka bekle.. 
me>k istememiş, yatnııs olacak. 
r atıyor ve herlıalcle benim ,Şim. 
dıy kadar g-elmed.iğime üzülü~ 
Y'>r... (Bastonuyla pencereyi 
dürter. pene€re aGılrr) Ne kadar 
cesur! Uyurken bile pencereyı 
kapamaz (pelerinini cıkarır · e 
portföyü ile birlikte penceredt!. 
içeriye atar). Sıcak! Haydi rrel, 
bir ~:renat söyliyerck Ver~kay-1 

üldürclim... (Söyler) "Ay. ka. 
r~lık ~oklerde yüzUyor... Rüz
,u.r hafif, hafıf t.siyor ... Rüzgar, 
a.gaçları kımıldaLıyor ) Sen de 
soyle, Alyo~t VeroÇka sana 
Şubert'in serenadını söyİiyelim 
mi? (Söyler): "Benim ıoa • ar. 
kını •.. Ha asret do - lu " (Se.51 
öksüriik1c kcsilil·.) Tu. "\"reroçka 
Aksıny-t•'ya sqyle de bize balıçc 
kapısııu açsm! . (Ses yok). Ve. 
r~ka! Tenbellıl· etme kalıc, 
scvgil'm! (Bir tasın üsİ:.üne .,ı. 
kar ve pencercd<.::n . bakar) Ve
roçka, canDllm i~.i, rulıum . • Me 
leğim. beni~ emsalsiz Jrnr.'ciğ·un~ 
kalkt..'l Aksinyaya si;ylc bize 
k ' l' • ~pryı ncsı~. ;yumuyorsun ki! 
bı::r. o kauar yorgun ve lıaıs·~ 
dü tük ki lıic ı:ıaka edecek vak i. 
miz yok. Biliyor musw1. Biz 
istasyond n yavan ?eldik? işiti
yor musun? Hay AP'lh kahre+-. 
sin! (pencerc\re tırmanmak i -
t.e • el .<"ri P rvaz ·an ln rtulur . 
Bu r,akalal', belki ınisrJ'iriınızin 
ho~na gitmez! Gôri.ırnnun u.i 
, n. hala eski en titu ırnvlarm. 

dan vaz~~cımemi in ücitn f? k' 
etmek 

ı~ye~·= 
- Belki \ r Sten novna u. 

yu,ııu~ tur! diyor. 
Uyumuyor! G·ıliba benim 

._'"rıiltü edertık h' t'"n I 0 ,., ı. 1 , 

ayaI-lant-... narru ist'yor! Beu 
kıznuva başlrvorıın' V>ra! Hcı.v 
All:ılı '.alır tsin ! l.),., ız ver. A.1-
voşa. 1 ri gırevim' S'.<'ıı, ı:.ım~~l\: 
bir kızdan başka bır şey degıl. 
sin. ist- o kadar! .. Alyo~a. omuz 
ver! 

- La)cv, rhlı:yarak Kozya.vıd. 
ni kaldırıyor. öteki de pencere. 
ye tırmanıyor ve odanın karan 
lıklarmda kayboluyor. 

Bir dakika sonra Lnvev onun 
se.s ru ışitiycr: 

- V ra! Ne edesın 9 Ş vtan! 
Tu, elime bir ~ ' bula tı ! Tu ! 

l c;erid n bir hlilırtı, kanat 
çrrp · rı ve dehcetli tavuk st~s
leı i i~itiliyor. 

L yev. Kozyavkin'in: 
- Bu da nc~i '. diyen sesinı 

if]itiyor. • ... a. bu tavt..klar bi..e 
nereden geldi? Hay Allah kah. 
ret.sin. burada bir sürü tavuk 
gürü tü ile kanatlarım çırparak 
cıkı or ve avazlan c;ıktı~ kadar 
b· ıYırarak sokakta koşmağ,ı 
baf;liyoı 1ar. 

Kozyavkin, ağbyan bir sesle: 
- Alyo.5a,, bız başka bir yere 

girmişıJ.! diye söyleniyor. Bu. 
rada bır sürü tavuk var ..• Ben, 
galiba yanıldım... Defolun be, 
kahrolası mahlılklar! 

- Şu halde G::ı.bul-. oradan 
Gık! Anlıyor musun? Susadım, 
ölüyorum. 

- Şımdi. •• Pelerinimle potfö. 
vür. :ı bulayım da ... 

- Kibrit yak! 
- Kıbrit pelerinin cebinde ... 

Buraya ne halt etmeğe girdim! 
Butün evler biribirine benziyor, 
kar~nl kta şeytan bile ısın ıçin
den çıksmaz! .Aman, hindi yana. 
~uru pa<>'aladı! Kahpe! ... 

- Çabuk oradan Gik, yoksa. 
bizi tavul< hırısızı zaıule<lerler! 

- Simdi Pelerınımi bır tül'. 
lü hulruruyÔ~. Burada bir sü. 
rU bez var, bunlardan hangisi. 
n'n pelerin olduğunu k~tiremi 
yorum. Kıbritini bana a.tı:ancı ! 

- Bende kibrit ne gezer! 
- Vaziyete diyecek yok do~-

nısu! Simdi ne olacak? Peleriıı 
ve Portfdy"üz gidemcJl1.. Onları 
bulmak lô.zım. 

J,,3.yc.;v: . 
- Anl::uıuyorum, in ... un kendi 

evini nasıl tanımaz, diye kızıyor. 
Sarho.ş heıii ... E.ger Jnun böy. 
le olacağını bilmiş olsa\ dnn, se. 
n' nlc g :nle7..dim. Şimdi ben co1{. 
tan evi ·c gıtmiş, rahnL r hat u. 
yumuı:;tL , ı ,in yoksa bura.da 

· "t <;ek... Deh :etli yoı·uldum. 
tmsadım... Başını dönüyor ... 

Şimdi. simdi... Biraz "ab 
mt Gcbcrmezsin ..• 

J~nyev'in tepesınden baylık bir 
horoz ba<!ırarak uçuyor. La~Tev, 
derin cl..,rin içini cekiyor ,.l' ü. 
mil "izliklc elini sallıyor ve bir 
ta m ü.>tüne oturu1 or. İçi hara. 
r •ttcn yanıyor, r:i.:' leri k::ı.nanı· 
, oı. b· 1 l:urşun sribi ağır ... ~· 
on, nihavet yirmi dakika ,geçı
~ Oi". 1 albul · Kovva.vkin. halft ta. 
vuklaı la uğraşıyor. 

- r .. haydisene. 
- Şimrı P.:,.. ı°\ ü bulmuş. 

tum. ama !! e lm'fbcttim. 
La, \ , ba u ı y, .ı uklanna 
\ v r. Brı<J evin sal inleri. JlCu-

c. r d n l <' rak ('Jkl\·orlar \"P 

b v r ibi Layc\·'ın tepesin. 
de d'"'lüveırlar. Onlarn sesinden 
\qıı~klcı.ıı cm'ıyor, ruhunu rkh. 
et kaplryor. 

O: "Ifavvan! d~v· clüsünü. --
?kfMt? tl!I@ ~!J(/J?~ ~-..:,~f~Clll 

~ ~r_A\~~ 
... ~....,~ 

YAZAN: Sl~ENDt:.R F. SERTELLi 
(i4 

h. rin le tisin deki sudan içiı
di. 

Giıvercin biraz sonı·a cleb· 
reşmeğe ve yere düseıek ka-
11ai:larmı çırpmnğa haşladı .. 
çok s"ı·medi, güvercinin !!ÖZ" 

leri bembeyaz oldu ve yhami 
da i,ca içinde öldü. 

Selim bunu görünce: 
- Vay a!ça ~ kız, dedi, 

Salih dayı imd.aclma yetiş • 
meseydi, :;en bu sudan iç.ip 
ölecektin! 

Salibin O'Öz~eri dönmüş•lü. 
O arbl< bir aslan gibi kük • 
ı·eyo.ıdu. 

Gi vere.inin öldüğünü l::im. 
se ' söyl...mediler. 

1 ahil' korku ve heyecan · 
dan n"' yap::ı.cuğını cli.işünür · 
ken, Salibin ul~~ na şöyle bir 
lrurtulu5 çaı·esi geldi: 

- Kaçmak Liraz uzıya • 
<..ak. Fakat, Talıiri zehirlendi, 
ö 1dü .. diye bir hnsıra sarıp 
kaleden çtk::ırm" k mümkün • 
dür. 

Tahir heyecanla sordu: 
- Ya benim cesedimi kale 

içindeki kireçli kuyulara a -
tadarsa? ... 

Salih d~ü.ndü: 

yor. mts.'1.fiı t ~, r t . 
y..,,~uı t vaa-. tı. halbuki bunbrm 
Yi'ı ine i.;tnsyorıClan hurava ka 
dal' Sııt k-. ; \'C bu m,, uklarm 
se ~ i dinletiyor . ., 

La}cv. c·enesini hiddetle laka 
Ema sokuyor. b~~m portföyü. 
nün üstüne koyu: - ve yava.~ 
yavas akinle!'liyrr. Yorgunluk 
galip geliyor ve o, uyuklamn.ffo 
baslıyor. 

Bir ~ıclık. Kozy:ıvkin,in mu. 
za.ffcrı~ etle <,;ınhyan sesini imti 
yor: 

- Portfövü buldum! P lerinı 
de buklmn mu, payc'!os, ~rideriz! 
~hı.t biraz sonr;:ı, uyku ara. 

s1nda bir köpc.>k s...~i duyuluv0ı. 
Evvela bir köı}el~ havhyor son 
ra iki ·· köpek daha ona il • 
ediyor ... Ve köpe!~ hav avı~r. ta
"Uk ses1 r~ le kat'ışarak garip 
rnhı:;i bir müzik yaratıvor Bir 
ndam Layev'a ;vakla: .• or ve biı 
se\ ler soruyor Bundan sonra o 
ınin üz ındcn ~eGerek pencere. 
den içeri gıren, güriilt l eden ve 
ba?:;rırrnan insan sesle,.. işitiliyor. 
Elinde fener, kırmı::a önlüklü biı 
kaam La· e\'İn yanında duruyor 
ve bir şeyler soruv::>r. 

Kozvavkin'in: 
- Bunları söylemegc hakkr 

ıuz yoktur! diye s-esini isitiyor. 
&:n. avukat Kovyavkiıı'im. İşh:! 
size knrtvizitim! 

Kı<rık, kalın .... ~r ses: 
ı:·ui:vizif inizi ben ne yap:ı. 

ynn, diyor Siz. tavuklarnnın 
hepsinı ! aı•ırd.ımz, :-. ~urtaları 
ezrlini.z! Yapt·<tmızı goruyor 
musunuz? Bu~ün rarrn hindi 
civcivleri cıkacal~tr. siz yumur. 
taları ezJiniz. Kartvizitinizi ben 
ne ra,.,ayim! 

- Beni tevkif ctmci:,c hakkı. 
nrz voktur! ;p;vct! Ben buna 1, • 

saade etmem! 
1..a'ı>e\'. c;özlerini acnuya çalı. 

• rak: 
"Su!>adım! •. di~c düsunuyor v 

aynr zamanoa birinin pencere. 
den atiıy,.rak tepesinden g'('qUğı. 
ni hiSSl.':diyoı 

- Benim soyadım, Kozyavkin ! 
Burada kendı kö.:.:küm vaı'. her. 
kes beni tanır! 

- E:.Z, Kozyavkin adında hiç 
kim-eyi tanımıyoruz. 

- Sen ne söyliiyorsun? Muh 
tarı ça,~ırm ! O. bem ta -l~ or! 

- Hiddetlcnmt•ğc lüzum yok, 
:ıimdi k.omi<:er gelC'C'.ek .•• Burada 
oturan bütün eayfiyclileri ta. 
nn'.lz, sizi l""' hic görmedik 

- Beıı, b~ .senedenberi ·G'li
liye nsclki'de oturuyorum! 

IT : Bıtra.<;1 v~- : mi? Bu 
rası Hilovodur. GniJ;yc Vıselkı 
sagcla ı,u.hr. kibtit fabrikı:ı.smın 
gc:risinde. buradan dört kilo:lwt. 
re ötededir. 

- Ifay _\ilah Ct:'7,a.mı versin: 
Şu halde ben. ba.c:;ka • dı.ın gel 
mic:-im. 

İnsan Ye tavuk ~slenyle kô
ı ek h,lvlarrıalnrr lı::ı.rıITTyor v, 
karl:-;•k al'enrrın ~ ~ ~ pıd ·ı r 0" 

vavk'n'in s1:si İfiİtiliyor: 
- Hıkkınız yoktn.' Bo .. la:. 

min ed •ri"' ! Siz. brninı k'm ol. 
d11~um11 öfueıx~rek::-;niz! 

Niha et r sJcr. yava5' ';ava~ 
l<C:'.'iJivo • Laı·ev birinin kendi..,, 
ri omıızlanı1dan ttıt::ırak "n 
ğmı hicı ıenivoı· 

~ 11 'f.'' 

*ACWl'D • --· 
Sütun mahkunıl •• rı bir 

"T l •• 
:ıraya toplarız ve: aınrm 

\'asiyeti var. O, son nefesin· 
de şehir mezarlığına gömül 
me:.ini istedi ,, derız ve ka . 
leden bu suretle du?arıya gön 
deı·iriz. 

- iyi ama, o zaman da şe· 
hir me"'arlıgına götürüp gö 
mert erse, mezardan nasıl cı· 
karım? 

S lıh buna ela bir lrnlaylıl· 
bu1d:ı: 

- Burada b-.n yarrlım c. 
decek olan air bd:ç: ar. l~ı 
ona anlatır ve önceae ken 
disiııden öz alır.rı .. Se,1 · ş 
hir mezarlı;:ın"' o götürür ve 
u ezarlrkta tah\!t an çıkarıp 
serbest bırakır. 

Tahir hem sevin li, hem 
de ürperdi: 

- Bu, fena bir tedbir de" 
ğil. Faka\ ben diri diri tabu. 
ltm içine nasıl a;rierceğ im? 

Yolcu 
trenleri 

Dünden itibaren 
azaltıldı 

• ıuna.knlat Yckılleti demiryolla.
n umum müdürlüğünce bazı yolcıı 
trenleri ~cferlerinin a7..alWacnırm 
,·azrn1Rtılt. Bu kararın tatb~Jtin 
dündrn itiro:re.n geçılmiştir, Hnu
gi ista..syonla.r<lan ne günleri tren
lerin hart.ket edecekleri bu eed -
t·ddc göstcrilırıi<Jtlr: 

llH) ıfarpaı:;ıı. - Samswı • tsken
deTUn treni 

H pı.ısar· tn 15 srılt. p< r"Şembc, 
·uma, ııazar. 

Aııkar:ıd:ln 10 <'3rsamba, cum . 
'"'"'zar pauırteEi. 

Samc:mın 19.40 pc:rşembe, cu
martc~ , pru>.n.rteai. salı v3.T'IT. 

!.....:<-ncleruna 1 S.33 penıembe, CU

m"rteı:i, pa:tbrtesi, sah va.nr. 
İskendcrundan 0.02 sah, per-

7embe. cumıırl e~i, pazar. 
Samsundruı 7.30 salı, persemib~. 

cmnartcsi, pa?.ar, 
.Anka; &m 20.25 ca.rmmb.-ı, cu

ma. pazar, p:ı.znrtesi. 
Hayda.rpa a;> n 12,35 perşembe, 

cumnrteqi. paza.rt.es·, salı varır. 

\nkıra - J•:rzul'Ulll • Diyarbaku 
treni 

Ankara.dan 15 çaıwımbaıiaJl ba~
ka her gün. 
Diyarbakıra 6 cuma.cia.n başım 

her gUn varır. 
Diyarbalmd:m 22.30 cnma.dan 

ba~ka her gün. 
Erzunıındnu 21 cumadan ba.cıkn 

br>r gün. 
An.karnyn 14.04 pazardan baska 

her giln, 

\ukara - Zonguldak treni 
Ank:.u-adan 17.15 pazartesi, <;aı·

~ba, cuma pazar. 
Zonguldnğa 10.38 salı, ~

be, cwnartesi, pru:arte.r;i. 
Zonguldaklan 17.05 salı, per

;ı:mbe, cumartPsl, pazartesi. 
Ank:ırnya ıt.50 c:arı::amb.:ı, cu

'l1a. pazar, ss.b. 

Anknnı - At~ou - İzmir treni 
Anknrad n 15.20 pazartesi, pcr

i€mbc. cumn, pa:ı-.aı. 
Afyondan G.25 sa!r. cınna, C\1-

mr."Lesi,. paza'l"t ~i. 
1:mtire 2(1 25 sair, cım1<1, ctuııar

tcsi, pazn.rle.si. 
!zmirdcn 9.25 sah. pcrF-embe 

cunıarte: i, pazartesi. 
Afyondan 00.10 c::ır!'ambn.. cu.nm. 

o:ızar. sah. 
Ankar?..Ya 13.50 cnrşamba. cu

-n . pa"n , ı;..,11. 

Ankara • .U~<>n • Ab:ınc:ık tttnı 
Anlcaradan ı-.20 ~fllr, carRıı.mba. 

_ı..mın·tec::i, p zar. 
Af~ond n G,00 ca.ı-ı:amba. per

"'cmbe>, pa.?.ar. pazartesi. 
Alsanc:a~'n 0.30 pcrs.cmbe>, cuma, 

.,, zaı trsi, s~h. 
AJsancsktan 00.01 pazaıt.esi. 

-;aışıımbn, cuma, pazar. 
.Afyoudıın 00.10 salı. perşeıtıb • 

cum<ı.rt~i. }l:ı.7.artesi. 
A ıı.kamyn ı::l.55 sal! pcrnı>mbe 

eum-ırtr i, pazartesi. 

Anlını a - Bıılıkesir treni 
Anlt"tad:uı 2n.25 <'.arsamha, cu

ma, pnzar. 
l~:.ki!iclıirden 4.'12 pcı:o;.embe, eu

·ı'lnrte-si. pazrırte$İ. 
Bg lıkesı.re 17 .00 peı"'-<>mbe. cu

"ll:ıtrtec::·, pazartesi. 
B ı·kefirclen ıo sa'ı. pcı-ı::emhc 

'l7:l?'. 

E ki birden 1 .34 ça.rsamlıa, eu
'nn rı zm t si. 

.Anknt"'Yn 8.50 car.ı:ambıı. cuma. 
•ı>zurtec::i . 

~alih f ekin değil, Tabirin 
omuzuna elini vurdu: 

- Sen korkak ve becerik 
siz bir erkek deği]sin ! Bura· 
rlaki hayatın da bir mezar 1· 
rinde yaşamaktan farklı mı 
dn? G:.celeri yattığın şu ıs 
sız hücrede canlı bir mahlül: 
nas .. i yatabilir? Burada kal 
d rkca zaten bütün ömrün bi .. 
mezar içinde geçiyor demet(· 
tir. Birkaç saatini bir tabut 
icinde geçirmekten ne çıkar? 
Heie bir düştin; buna katla • 
nırsan. ya"m sevgiline kav'.J 
~acaksın ! 

Talıiı·: 
- Alhıhım, sen bana yar 

dım et! 
Dedi ve Salihin teklifini 

kabuJ etti. 
Salih derhal kendi ad

olan zindan hekcisini bala · 
rak hazırladıklar; dolabı an. 
la\-tı. (Dectı1m ı 
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TÜRI< TfcARl;T BANUA~I A~ 
llUPONLU VADE:Li M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LET 
l:l.30 Proıı;r:..m ve :ınaa

Jeket .!llW!t ~n, J2 33 Mtı1\fk : 'I"llril
çe pU.kJar, J!.45 Ajıı rı~ ha.betıtni, 
J3.00 Müzik. 13,30 _ H.00 ~ 
J 8.00 Pro{;'T'ıı.m ve rueml,..ket :!9.1!.t a. 

y&rr, ıs.os Müzik, J9.00 MU:ıılk, J9.:JO 
Ucm!Pket ıo:,11.t 11y11rı vı> ıı.j&nııı h.1>.ber· 

:?.;~':::~~~;;~·:::~·~::-:5, BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMATiZI 
:n .. ı~ M..ü~~j; . 21.30 m:ınuşnıa, 21.~il 1 HEV;iALJL KIRIKLiK VE 00-TiN AGRILAllMtZI GERKAl KESER~ 
Muzık, ı~.-30 :\femJcket sııat a5•an, .. • 

ı 
:!2.4.!i },lib~ik. ~ 2 fü> • :n 00 ııırı 11w İcabında Gunde 3 Kaşe Alına~mr. Her Yerde PttAtt ~utul~r1 ı~n.da latey~ · 
program vp kap~rıış. 1 " :'!'.: ""'.t-..,..,..~,,..,..N""~""~""~:.-:~""'~..,'-'1:""~..,~••111111tı1Aiı:M~~,..!GjlC:i!:!Qlı!D~!SN~~--SS::liCD1aaıta!B'l~-

1, • u lLA111ço .. .- ·"• = J 
Yeni ~-ılın ~ aı.W,ın.:t.,ı ım•.11.· ... 0 lrtil•• bil&ııçolnrmı ~m edE'<'ı-k olftn 

tl<>nri mfü'\'1-..t>-wlrrl•ı, lıllı\.hırı> ~iıçJiik!ı•rlr l;ar-:;rlıı .. nı:l.malar:nr temin 
iı;ln a~tıd,ı ~·azılı, ınıtli io;tı<1~-re bi.iro~una ınlir.ı• aatları. 

KA.ZIM YURDAKUL 

İstanbul Fiyat Murak?ıbe Komisyo-1Undan: 
1:n :-\o. ıı iiim: 
Apğıı; ı t. tltın<lukları i~l:..-:lel r ve tonaj nıil,tadarı yazılı (6) arlet ıno. 

j lördc bulunan (318) ton Bulc::-ıı.n·~ l:.>i:ıtııilri.i peıakende rızanıi salr{I fh·atı 

j f! J· ıru,tlııı te--hit eclilmi§tiı. 

----------- : B•ı kömurler perakend"ci Joönıiiro:.:iikrc ı;:ıt.lma;yıp doğrudan doğruya 

Ta ri h in büyük m a c e ra ı a n, ... ü ... hllk ~:~~,:~::::-·"' •• ( ıııo. ı 
Gülceı.,· ı 

meşhur cinayet da~aları ğ;'~:~,.,, .... ,. 
IIiidavNı:li 

(Ha":- ıaı ılı 3 ünl'ıitlc.ı ı.ar:r, fakat feı·l· !il le ~". ı!ılı bir 

hl:clesi 
K~<'.ımpliıi''l 

Be~ikta~ 

}'emer 
Knsımpa.-;ıı. 

Fmdıklt 

.Mıktctı ı 

5:1 ton 
r18 ,, 
fiJ 

70 tt 

4 t " 

. .; bı..ndun soıııı.ı. krali~e tarafın - kızdı. -
cbn ivı bir !<ekllrlr> kabul edilece. Babas:ıı:n eıurinı.leki gene: zabit- , Deniz fabrikalan umum müdürlüğünden! 
'ı"nı· eh1le·•:. ı-ı81 ha.,ı"raııınn1 ı·ık . . v t r 1 • v ·ı . Deniz fııbıikııları f'<l,'İ rıwlri eC?.'!'lnPl'iltırle 100 ıiru Uerctıc rnlıs.·tıı·ılınalc 
_ ~.ı uı, · ıeı ın rrıgn -ı• ı ınc :m :>egenı mı!; 

ecesi saa.t 11 ile g-ecc yarısı ara- tir kızdı. E·.ı z:ıUtleı-ln aı a<;mda. üzere bir cczacı~·n ihtiyııc; 'liard•r. 
rnda da b'r randevu müjdeledi. P;enç bir mızı ,ıklı atlı ~cğmeni var. İ«telililerin ,·eqa!klerlle blrlii:te Gölcükte bulunan clenı;; fabrıknl<trı 
Ta~ ·n C'dilen ;;eı:c, kardin;.ı dr, adı Emil Klcman dö b noıni\'e umum miiaiıılıiğlinc mi\rncaat. etmeleri. (lW2~ı 

rr1.:n~. sn tında uznn bir ımmto ve oian hu ynkı.jı:klr geı.c. ıııeldet.; ·---------------

~ındıı. yiizünü iyice .gizliyen genis geldifünin ilk giinü. uc,ul ... ıı. ku. Maliye Vekaletinden 
ı:enarlı bir ~apka ile Versay balı- mandan tarafından yenıe~c <la\·et 
c elerino ~irdi ve V cnüs ormaınnııı oıumnu:ı, ~.ofrnda tia matm:::zel :Mo 
.,ık ağaçlan arasına daldı. Orada rel'in yanma otuımuı:-lıı. O güııdeıı 
J.cndrnın1 b·r k<Ldın be-kliyordu, ba- it.ibaıen <.le, gt:nç kız. E. R. işare • 
. ında, zanı::ınmın modn şapkaların U1·Ie a:'k me ... tupları ıılma~ .... ha~i-
lan )'0 ' ..,., bı·ı· "fnre".,, •·ardt, "'U" • la-·~lı · ' 't'' 1 ""'•""" "' " •· ., .. u ; ve yını; o ~unaen 1 ıı:ıareıı 

;-.iin .. :-.0lı•rum yle ... 'i;ı.crek, kar - geng ktzlll ll"rbiyecisi Alif'n'c Ye 
linale · "M·1 ziy" 11 acağmızı ü • Morcl :ıilcı:ıinın ~a'i.ı· efrnclına bir 
.. ıit ederi.r !e;:!i; Ye, k:udinale wkım tehdit mektuphı ı gclme:3:c 

ir Siil Verdı . .A~ 't pren . gülü. gön 1':>21Jlamtşlı. 
'inün but un j.::tij .... ki.yll'.' öptü. lşte, Büt:iıı ;:üpheleı ı;eııc; Emil 'in 

·am bu srr da. gözcülllk eden kon- üzerinde toplancJı; nıckt.?p zablLle-

Eski nikel 5, on ve 20 parahkların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

illsi:i nikel, 5. 10 ve 20 pımı.lıklıırm yeriııe dantelli bir kuru Juklarlo bronz 
on paraııkıar darp vc piyuayn. kfıfi m iktarda çrlrnrıımış old.uğtından esk! 
nılrcl 5, 10 ve 20 parıılılıln ... ın 30.6.942 tarihin J':'n su:ı.ra tedavlllden lı ıldırıl 

maııı kıırarlaştırn ııştır. 

~tczkür ufak paralar l Lcııım•JZ fl4.2 taribinden i~il, ... ro.!n r-rttk tcda vil' 
etmiyeee\i: ve Lr.ı tarihlen ıtib:ırcn tıncaJı bir şetıi? müddetle yHlnıı. Mal:ııın. 
dıklarire Cumhuriyet MP.t'kcz bankam şul>elcrlne ve Cu.nhurlyel Mı:rkı?z 

t>ankası şubesi olmıyıı.n yerıcrıl• Zir:rn t bıtnkası şulıeleri tarnfınd:rn kıllul 
edi'k:ıbılece le tı r. cs do la }.fot: "Elri,i geliyor:... r:nden bir .ile dostu, Mösyö d·E::. 

F~ e bağırdı. P.~ns. kHlbi 1ıevecan tuyyi. deli!rnn'.rian ·z.1.lıat al.ı:ııak F.!Jcrinde bu ııfak parıtlarıl<ın bulunıı.ol rın b.ınJa.rı Malsıındıi>l•ml .. 
'c <arp r 1: kactr. i~tedi; fa~:ı.t kumandan, her iıan . C:.:m!'ıuriyct M••,.l{ez bankası \·e Zıraat bıı.nka<ıı nı.>eler:ne teb 1 ı etti,.mclerl 

Bu ı nienı;a t"l' ·utundan ~i. b·r ıe-alrtiıı öni.ine ger.mek jcin .ıan oı.ıa;ır . (6W5) 
>vllra. kontc:; dö la :~ot, prensin • dostunun bıı taY<>ssutıınu rt;<lddti. ------------------~-------------
fcvkalad ilim dm! lrnzandı. ~·adece evin1n kapı ım Emil uo 

Kr · cıı'n u:!l kuma.r ma.-;ıafln lfon'lig'c J;:aı>am::ı'kla iktifa etti. 
ı ı i ··n. prensten. bir kat· defa da 1834 b·ı !nci tc;:rininiıı '.!·1 iiıwii 
130,000 fr-ı-ıl~ knldı ve bir ;un. gecesi idi ıııınt ı:ubal:<ı. J:aı.:; i!odc, 
f'rcns dö Ro wı'n. lu 1i< enin, ınc;i Mis Ailen. mut mnzPI clii Mornl'iı. 
11'tr .kuyumcu Bohmel" \P na.-.scng oı:l.ıc;mdan gelen !)()~ilk sc ,]erle ·u
llrtakbrcla bir gerdan Irk gör·düğii. :,ran<lr. ~1'iirt"bbiYC' yn t A.~rndan fır • 
ı•ü, 160,C'OO altrn krymctjncJc <•lan l::::ı,·ıb ko;;tıı. 

( G4t.~ır.ar • ıw-ı.eı ,..,...._., bütç('sini düzeltmek ic;lıı ç:ı.ıı~m:ılı i~· 

lıu .,:eı hıılığın e..: ın ·1lınrp kcndı • l\ialmazeliıı kapı:sr iceı ideıı :ıliı -
. ine hed'. e c<lilliği t kı'lir<le Mart ::;iilii idi; k:.pın biı· hayli zorlayıp 
. intu\·:ınetiu fc,·kal'ck Jıosmıt oı.~ :>.~mc:ı. Mis .Ailen. ~r·nc; km. bir ·c· 
l'~ğJDJ r,1'.::,Ltı: harCC'lllJ1, İlU mlİ- gÖm[Pğj ile ~C?ÜC. ooyJıı hO,YUJJCı:t 

C-C'\ herin ~ arr ıJCdclini c'le ödemeğe uzan mı;; huldu. Bo~·ııuna. hcmeı•t 
i'mııdc o dur mu ilave elti. Rohan r.~füi he~·~z >ir mendil c;eci. ·ımiRti; 
cok ze •ın , rl mdı, gerdanlığı sa - belinden d~ lı·r '.p ile <"Tkı!nıı.~tr. 
t·n aldr '\C koı t di la. .Mot eliyle Kız. bayılm:.-lı: kendiııe gclınce, 
nagmcttu ma u~<a na~ ·nuerdi: ·;c ·-::rıla.ıı pence•" c"mmın f,an~rrir.sı 
!<ııı.h<>..<' t~rafıııdon kuyumculara 1Jc ma.nclrğını. ,·at ı~n:I ııı hılkaı· _ 
tak.si'IC' anc k 400,00fl raıık öden ken üzeıiııc kuHc1li hir crkı>ğin 
rnesini11 'k?. fi olduc;ı.uıu ~azdr. l\o.ı <:ııllantlrğ'rnr ve kendi~ini bo~mak 
lf•S de, krı>l1<'<''1·n L-._i .c:atırlık h'r j;ıt('dii>ini anl!!ttr. Bu adam. ırıii -
t erJceJ c.sini 0 etircii: .. Mııv;ıfık. 1.ır. rebhiveniıı kapı\ ı zoı-hdı~ıaı gö • 
?.a.: I<'ransa krnli esi ~fari Antuva· ıiincl', kı1J brnı:knm,:, pencl'.'reden 
nel ,.. !ttlayrp kaC"mıt-:tr. :M" lmozel :'\iorcl, 

lt!llırll r:ı.ınwı&a.ıc •arttı ~,,,.,. ... ı ıını l,,.mck~tlir. (llil~cnJ renız!nc ıni:r·ı . 
oo••:rw ı.l;-nıtııe JMtÔ'"ri!cw., ı cnı:ıt. 

E'\'LE)\ ~uı; ·n.ı;Kı .. JFL~ltt, ' '> .uıA ~ Aldırınız: 
'\1..'\ . l';' \ F: lt'91':., ı\l,lM . ~i.,TDI A-sag,da remlı.IP-rl ~-azılı 11l:ııı o. 
gibi lican uıahi3etl hab olaır.rıuı ım. 

.:ı. · ·'-I 1 1 kııJlıcuJarıınu.u:ı ııaınJıırınrı 1;ı·ıeıı 
~·.,_.. ılUA, ;:u parsan n~ro uKnr. 

nınktu-pları tdarehanemiT.tleıı c rıı:,ııı . 
Evlenme teklifleri: ıarı hıuid r er ı:ıiıı ... ,baııı 111 01(1?1,(· 

::. Yt>'-' :!5, tıov 1,4S. kllo O . .,;lrltill 1 kadar ,e ıı:ıat 17 dt"l'ı aımrıt ııltlırm:.ı. 
denıtrni~t:ı.:C\\ ı.auar gii7l!l. '1u,f'd'\y lıtrı. 

ıl'nkli \'<' ~ir c;ocuğıı ol.ıın t>ir oıı.yllJ'I 1 
;\·;.şı ..ıı . ıı:; ar~mıl~ memur, aııbay \'e 
ya herhangi Wr IMBl ı: ~ııhibi bir bay 
ı!l cvlcnmı>k i~t<>nırkledir. IH.V. ı r~m 

Jı'~kal konle"1 oö Jn. . .\fot. krymelli kendisine hücunı C<len "chmrn 
~erdaıılığr pren..ten alır almaz ko· genı;: Emil dö Roııafre oldu*uım pek 
c·:ııı;ma vcrım·Eı Ye fa!jL'lrmııı sökü - mü1cemn'cl 9Cdii!'.ııi <le ilfne et -
liip satılm-ım ici•ı de adamr Lon • nılsti. 
ııra.ya yollanır t.r. General kızınııı. < <lr l'I rafında bir 

Bir !r>iiddct f;O ırn, ku~·um..:ul..ı.r, r\.zalet kopmasını üıt cme<liğ!f'l{jen, 

ımr nıüı·ııetıat • fil 
"" Yaş 17. boy l.fH. k.ll• ,,;, l'Aınıeı 

uzun bo;vlu, mlll<-naırip \'Hcullu caz 
roman. !'incm:<ı,\<" •PVP:ı, her <1pordan 
anlay11ıı, sade: vc> spor ;:;iyinen ~Uzclce 
t>ir l:>ıı.yan, lEı:ı .. • ııt, boyu l ,6i den 3.l)&ğ'ı 
u"ıan ~1'-'-i;j vıışlanndn, ı~kı lrnllıın 

ııııyan bıı bayla C\'IC'llJTi~lc tııtt ıııcktc· 

rHr. Resıml,.. ( inci) remz:nr ın İ"!lCll 
1' 1 aJ:k;e<len, prensin aldrğı g~rd.:rn · me~elcyi zıı.bıtn Ye n.dliYeYc ::ık"·:>t '1t • H'.! 
lığın hissesine düıren br>...delinin ilk tirmeıJi. Emil, ilö Ko~elle~n aile 
taksitini isteyince. rezalrıt biıtün c~ostu d'E-:;tuni ile bir duellocla vu ~ Ya~ :.w, oo~· 170, kılo ıcı •ıır. kıı. 
'eh§eti ile meydana r.r.·tı. ru!j.tuktan sonra mcktcobi tcrlıetm" :-a ''e t:öz ~ıyan. "'"rııpııc111. :ııhıı! I et· 

1785 :ı~tosunun 15 mci -;:ünü, ;e mecbur oldıı. F;'kat t!"!lhiil m~l: miş. ""l'b"'ll me•!ck .:;ahibi nıımıısl11 
\·e.rsayda. ou altmcı I..üinin do . tupl3rınm :ırknsı kcnilmccl. nuı1:11 \(' tlür!h~ b.ı t·ay. ırı \'11"1l'lrl:>ıı ıısa~ı 
~um yıld.örüın:U. !kutlannken. pı ens iizerine genr>rnl, dh·ırnı harbe mr. 1 ) ımyan, ort'l tabı !Ilı, b(>~·ıı7., kıtra gin: 
lö Rohnn leYkif oclildı, kral:.:enin racan.te mcdmr oldu. r.rııç :ı:o.hil, ı .ü. kara ı,a.,ıı. nıiit<~rns.p vti('uttu. t~. 
randeYı.ılarım itir::ıf elti. Sıkı hir mahkeme huzuı undLı, :ış. \'C' tdı _ .ti:ı: b:r ark kız: ll~ cvl!:'r.m"k .~tC'm"l~ 
tahkikat, l.trmt.es dö la Mot taı.ı - (Jlt mektuplr.rnır ~Vi.J~!le re idctti. teair. Fo~o&raf!;ı ı~.A t'1uıı onıüı·ı 
frnden k...,, :Jırıl:ın Nik- l T..ögey i.:;- İkinci k:ıtL1. bulunan matmazelin rcm1.i:ı• n'i;rar:a::ı.t. ı;::ı 
•nindc hir kızrn pren" verilen salı- odasıııa, hir canb ızın bilı' 1rr ma - /f ve işçi arayanla>·: 
tc r:ın<l,•vulerde .krıı.l.<"c rolı.inc çrk >•p g-iremiycc~ği•ıi ilcıi ilı'!lü. Krrı ... L!rı' nıc:mııu, y:mıı ı;:uı: ı, L•.ıi.ıa. 

'ığuıı meydana koydu. bn eamr nıuayenı: r.ôcn miiteh'ls - ""b"rhm anıaya.n, dııkt.ilo ıı·ıen bir 

(13 ı~ıııı O'. t. !H) (Gr ,·ıı Jızı 
(Denk) (Y.Akın) (Mürebbiyc'11ı 

(O.I".K.20i'2J (M.A.J.;:.) 11fuhabernt) 
(2i F.G.) fE·< anyAnl (~R.F'.A.l 

(İ.T. Kut! ı.M.h..A.) (Pcmb•~ z:ırf) 

(Fcvkıtl&de) ll:cbir 6) (L.s.ı (r1ş 401 
(1'.K.Gii.leıı) fKarcte15lcr) (35 Aydoğan) 
(Krizenteml (Sevil 471 (ffiınekli) 

ı Denızc:} (Leman Y.) (İş arayan) 
(O.Kl (11.7'.) (Saat 12) mc,qim 511 
(İmren K. H \ IK·ır:ınfil) ( 27 l<'.A.) 

( \alıır:-.rnı benim fll) (S.E.J (İ§I 
(KolcJli) '8cvilı (D ıh<ır çiçeği) 
t38 Şerefli hay) 

Aile 
Burhanettin Tepsi 

temsilleri Kontes d-ö l:ı. :ı- rot, ı·cv nıe:-><lr. sm poliı:lcr. r1mııı irPrd(':ı tl1s3 . 1 ı:."nt; ,.a!'laL bir iicr::tıc i .. araınaU.n 
ı ncıa kanıc,ı Jle meydan <la.~a;;1 1 ı·ı !1~<! clo~ru J,ır:' Jrğmt bild iren hiı' f l:r. (ı~., N. :?:l) r·m~.ıac n:ılirııcaat. Bu aı.~m 
n\'Sohkiıın oldu, :1<i Salnetrien rnpcrr Yenli! r. Yı-ızı mii1eh:ı ~ıııla- I ,._ 1< rı>:ı•ır<'a ,.e ·iırk<;c lyi oıııın ·: 

ı-;iı•hl r Tiyatıo~ıı 

lmnnındn 

Kımwdl 

50.000 Lira rnana..qtırnın kı:ı.pa:tıl:h.Kılnt ·. mah :-r, Mor;ı.ı~rr. gl'leıı mekt.upl:rm ! •ım c!ıl'ttiıo ya='~<ııı trr ooyan husıuı 
uesintlen, erk k 'ıe•yafctinc S"''İll .r.:enh 7:ı">.t·,ı el l' len crknıa<lıo;:ım I 01. mUcs~11.:dc '" ·ırııma'ktad:r. Yaır.cı -. "'< Vod,·ıl '\ p~1a :. azan· 8(<n:y<' Tepsi 
k~t. '!-..<>4 ver<! kl1iı> ettiler: Emi~ ıfö 1 3oka'k ŞlıkrüH('r.dı ııpartı..,ı&:ı ~411 

Kralken.in g rdanlığı r 2 ktl. n.on.<-iye 0•1 ~ ;l kiire-k cez::ı<ımrı. mai' ! .ıo (P.B.) • ..:şbt>r 
• --".:...:- 1 • d. 1 1 ( ~ıt~ziôrn \bdiilhak H.,ıniclin -.ah 
<C:.&&.WW.!f? 'Avusturya I .ı{a:r,. 1 - ,;;·•m oklu. :.;. Lise bitirme ınıUhıınınılA b!r dcrr. 

F ] • ı a?.Z~da ı:~ · . PMı-i. '.? inc·i pNdt>'ll 
~en ı~szz <~m arını~ .,, , : ~u crr~rcı ~ız v·•,:anııı cS1'11 ı· peı j l 'n ikmali olan b r g(.>n , ı;:rtrc"k im • 
1,ırun m\! ldt>t clfllenen hır c:rkrz o_ 1 c c<=ı anca: dort \:l kadar ~onrn 1 tih<!.n mlı ld"'!:ıP k;.tC'tar oo:ı g-eznıcmelt ---0--

ou. kaldnılrbildi. \":ı~:ıııın tcl. ı;u<lusu Be~·o~lu Halk Sineınası 
tek kahram:-nı bizıst nıatm.ızel i ================= Bugün m"l+inc 11 de, gcc(! 8 -lı: 

1834 ~. ~!lr sli.vnri m..,kteb~ 1 ~1~1 ~ı idi. Gen·. z:\~'1 hakkmdnki • kııde hiı \':ızifo alaraJ;, anı. '- at.al\I 3 büYük ı.Jm birden 1) Raz ali. 
nm kumandanı general B ı-on dıı ı 1 t~ıala~ıru, gcı·ıı lı~i ı:;;ııir huhı'B.n • nr,teı-i.ı:.-U". , Biıyilk revü , 2) Asi geıı .. raliP "Ol' 
l\.lorel,. 1, ~fort ndın'. 011 altı .•·;.. j farr al'.2"'lmla, lıep o tc•ı-!Jp c:tııılıtli. ı beot~eo,; Gı·hoıt'flu12 çe\İr(on C'mri. türkC"P. 3) Kanlı Tut.ak. Ma 

ın<l:ı ij1ir kızr v:ırdı. C:iizel, nariıı, ı\ffedilen ~enç zabil, nıüstemleke ,\llMtm .Bf)U ·:N1 cern.· filmi, 

REKLAM DEGtL, HA fKAT: 
\"urdumu~,un her köşesinde dUrilstltığU, ucu 

bol çe§itlerile tanmmış: 

ASRİ MOBiLYA MAGAZASI 
gezıni!den V" b!r fikir almadan be.şka yerdea 
'llms.mıt\anm t<ı.vsiyc ve mutlaka. sa.loıı!a.rnnı 

. •ferini rica cd~riz. ilillıassa İngiliz karyoıs 
Avusturya. sandalyeleri mevcuttur. 

ltrtanhul, Rrr.& llflB yokuıu, No. 66 ,~ 
Tel: 23!07. 

Gayrimenkul satış itari 
İstanbul Emniyet S ... ndığı Miidürlüğ;inden: 

Mardik Haroğln '.!l 2ti3 h<·ss.::ı .N'o. sılc sandrğımızdıı.n akhğr 8P 
lmr~ı Beyoğlmıd ı Ferikiıy Jıruıcl Jcısım malıııllcsinin E§:-efııfcndi ~ 
ı-c So.."lkrı~T'l'.la eski 10 Mü. yeni 10 .N'o. lı kfı~r "Yi biriJ:ıcl der~edc it' 
ıni~tir. 

Doısyada mevcuL tapu kııydı suretinde mezküı· gayrimenkul~ 
lmr Sf'mt ı;e mahalle ve ı;okakl L aynı lrnpı numarıılarHc ınuraH14 
dudu iki tarafı Tııhl..uburunyıı.n ve 'r~,<Çıyan arsa.lan ,.e bir tarafı Hıj 
lıanel:'i Ye bir tarııfı ta ril;: ile mahdut vlııp ii3 mt?.tre 82 desim,.tre ~ 
ua bir ev) olduğu l:ıey:rn euılnıi§tir. 

lkra~.n esııs olan muhammin raporu mucibince meU<ur gajT 
lıi•ı umum me :ılıası ~3 metre murabbaı o~up bunun 55 metre mıır-cı. 
nıı bina zemin; lir. Bina i.lç 1-atıı Ye esası kö.gir ve çatısı ah,.<ıapt.ır. 
ıla !iç oda. 3 l\üÇlık oda. lso!a,lmulfak, 1 ha!A, l balkon, 1 odunl 
ınürlllk ve elektrik ve su tesls:ıtı .,;ardır. Yadesinde borcun öd 
den dolayı lıaitkmcla. yapıl!.ln takıp Uzcrlnc 3202 No . .ı kanunun 
ı.,addesinln rnatuf J ·10 ncı ıuaddcııin" göre r •. ü1lması icabeden yı.!t 
zrlı ı.agir evin tamamı bir buçulc ny müddetle açtl> arttırmaya k 
Satrş tapu sicil 'nydına göre ya..p·ımıı.Jctadıı· Arttrrmay.ı girmek 
(2:'i0) liı·a pey , keı;~i HreGf'kfr·. M!Jlı hankalıırmm::ıhıı birinin 
mrJ·lıılm ıJa kabul olunur. Bırilm1i11 bUttin vergilerle bel~iye resi 
kıf icaresl, taviz tut·ırı le t<>llftllye ı uııumtı hol'Çluya. aittir. Arttır 
ıı;ımc~i 17.12.!H l t rihlnwm ılllmn•n tctltik etmek istiyenJere ı>nndı 
işlt•ri ııcnisinıJe ıınk butıındıınılı.ı.cı:ıkttr. Tapu sicil kaydt ve ı<air 

mali mat ta :-;artn:ıPıed ve ı ı'dp dosyııı.ıncla vardır. Artln ma.y t 
ı:rnlar. bunıaı ı tE:tliil;: d~'relc satılığ çı]tarıla.n gayrimenkul hak· 
. •y, ö~renmi~ arı \'e teH'>l>ki olu 'ur. llırincl arltrrma 16.2.94:? tnı 1 
Jrı f.if paz:>rtf'ıı! g-ünü C:ı.~aloğlunda kıiııı Sandlğtmrzda saat 10 d 
kııılfll' y:ıpılacAkt11·. MııvukJ,ııt. ıhalc yapılabilmesi için teklü edilecc 
tere" n a'mm ~ı ıcal·"d n gayrimenkul mUkeUcfiyetlle sandık 
! amanı":ı geçmesi 9'~ rttrr. Ak~ ta};dirdc son arttrranın taahhUdU 
ınr ~; ,aı ttif' 1 3.9t2 t'lrihın" nıüsadif ç. ambe. günti aynı ma.ba.lde 
, ,•a~··· s!Jn arttırma :1npıl cıü;t1r Bu arttırmada gayrimenkul en 
••'r.m lislunlic- bıra:,ııacnlttır. llnıttuı tapu sicillerile sabit 01mıya 
L'arl >r "e irtLıık luıklu sahi, erinin bu hııkl:ınru "e hususile faiz ' 
ı·ite dı;r ;(:•r:\larını füın t:nlhırııie::ı itibaren yirmi g;i.n içinde cvrıı 
h!t{>!el'il" 1.:'en. :ıcr ua·rcmtz bildlrnıi"leı i 10.zınıdır. Bıı sureUe ha.ltl9 
lirn:e.11'~ ol'.mlıırlıı lrnkıı.rı tapu ~icillerılc :mbit olmıyıınlar şatı; 
::ıi.1 P"-Yl"ınn ı.·ınIJ, n :ınl'ic t.;·ılırlıır. Doha fRZl:> ın:ı.liımat almnlc jet 
03l<ıf:70 uo;,;y !':o. r.:ll' :1andığımız hııkulc ııııeri seıYi.«:ne mürnc~t 

lii~ıımlJ ilıın olıınnr . 

OtKfü\'T 

r.:rnnı.·et nıntJıı:;:-ı: Sandıktan almacı gayr1mcnlmll1 !pottk ,, 
jql tYenırre mutı mınınleri;ıılzln ko"nıu5 olduğu kıymetin )'ii7.dc ·l-0 
viiz cı ın··ınek ii1~r<? ihal he 1 l ıı n yıı rısına ı,ad'lr borç vermek sı.ı 

IE\yl•k g-fu;trm~kt~· iil'. {11ocı.., ı 

amıriiğinden l/8rf~9n 

Kıtaat, tlifttar 

!OOfi ton buğdRy öP;iitülnıcsi k:ıpl'llı zıı.rfl~ eksiltmeye kon 
ic-sı :!:l.l:~.91l salı r,tınü ı-ıırnt 16 <la Gehl'O!ucl:ı. mcl"'kez satmalma k 
:ııınua yapılacııkln'. Tahm:n bedeli ?19.0RO ıra ilk teminatı 13.70.f 
Talipl.:!l'in lı«nuni vesikalarile tek~if nıelduplarını ihale n&tinden 
cvwıl komisyona vrrmeleri. l Hl2:'-10593 J 

i.!ealz Lewaıım Satmalma 
Kemisyeaa iliaları 

Zeytinyağı ilam 
1 - Kilusunıı t"hnıin olunan 41J kunı. bedel iı~ 00.000 k9e 

pal: z:ıl"'f usu!ile eksilt.meye lmııulmuttur. 
~ Ek.siltmPı: li. 1.klmun l!)H c;ar,umba günü 8Mlıt H d8 

Ter.anekapısır10Jııl<I komisyon bınıu;ında yapılacaktrr. / 
3 - Şart;'!~me:;! U<O ~rnnış m·!kabillnde kom,syonfta:l aıloıınMI' 

vaklrn. ~" ı!.!..ı t. 2700 Jirndır • 
4 - 1!:\cslllmey(! tştıruk f.tl11c. t. taliplerin 2~ sayılı kGDü~, 

tr e<;!ıılc Lic:ar·~t vcıııltıılar.nı V<? Yul; ırdıı y&EllI teınio.a.Uarl!o btrlll'. 
1.tm edecekleri td:ı:.r nıektup~.uını ınul:lyyen gun ve Bo.a.tten mm 
.:'n-e!:nE' kadar komisJ·rına \•ermı>l...,.ı (10533 ) 

İstanbul Belediy~si ilanları 

\'iliiyete bnğ·Jt Karacaköy di~r.Si'ri binacmm tamiri açık e"J. 
l:onu:amştur. K"'şif \>edPli 1>11 Ura 83 kuru YE:' Tll< teminRlı, 4G Jitf~ 
ı ıı§lur. K~if \ e ı;artmımc z:ı\>tt ve mııamc!At müdfirıüğü kalcmindl'. 
\ı:lir. ! mi·~ JH.12.941 cuma P,i}nit snat 14 ı Dnimi encümende YP..J' 
Tnlıplerin ilk teminat makhıı;r, 'oya m . , uplan ihale L't.r!Yndc•ı 3 
\'d vi!tıyct Nnfi:ı Mtitlllrlüjl,llne mllra.c,,'1.tı • ?J:ıc"\ltb.rı fe:ıni ehliyt' 
.. ııına ait tıeıır·~t OLlnsı vcsikalnrile ıhal(' .:til"'.l mu.nyyen s;:tattc da! 
mende bulunmaları. 110667) 


