
Kavuk 
ayağa, 

med 
başa 

giyilmez 

'•l':tc nı;ıuı1' 5 KUKUŞ'l"UH ... POSTA Kf:TUIS'{J: tı• - l!STANUUL 

,r 
'Milli Şef 

ADAPAZARI ve ARifiYEDE 
TETKİKLERDE BULUNDULAR 
R~isicümlıur ttün gece 

1
4nkara'qa muvasatal etliieı 

Adapazarı; 11 (o, a.J - Reisi l Şef bu fabrikanın zırai alôt yapabilme 
cümhur lnönü, dün 9-ece saat 24 de hususunda vcı ıimdi yapılan araba ve 
hususi trenleriyle buraya gelmişler 1 saire işinden başka ne gibi işleri yapa 
~ir. Geceyi trenlerinde geçiren Mil l bileceği hakkında alôkadarlara sual 
lı Şef sabah saat 8 de yanlarından ter tevcih etmişler ve aldıkları cevab 
Maarif vekil: olduğu halde trenle lordan memnuniyet göstermişlerdir. 
rinden inerek kendilerini karşılamağa Reisicünıhur lnönü sokakları doldu 
9elnıiş olan vali, kaymakam, komutan ran. halkın çoıkun alkı~ları arasında 
lcır ile Parti, belediye ve Halkevi reis fabrikadan ayrılarak Halkevine şeref 
leri, vil6yet ve kazamız memurlarına il vermi~ler ve müteakiben ıehir içinde 
tifatlarda bulunmuşlar ve k:-:ndilerile bir gezinti yapmışlardır. 
9Örü$müşlerdir. Geçtikleri yerde en İçten bağlılık 

Reisicümhur lnönü bundan sonra is ve sayğı tezahürleriyle karşılanmı~ o 
tasyonun dııını dolduran Adapaxar lan Milli Sef saat 11 de Arifiyeye git 
halkının içten tezahürat ve alkışları a mek üzere buradan oyrılmı)fardır. 

, rasında otomobillerine binerek demir 
'le tahta fabrikasına gitmi~lerdir. 

Milli Şef fabrikayı ve yapılan işle 
ri en ufak teferrüatına kadar tetkik 
buyurarak fabrika mühend:sinden iza 
hat aldılar. 

8ir buçuk saat süren bu tetkik işle 
rinden sonra fabrikanın apartımanın 
da bir müddet istirahat buyuran milli 

ARIFIYEDE 

Arifiye; 11 (a. a.J - Reislcümhur 
lnönü bugün buraya gelerek köy ens 
titüsünü ıereflendirmiıler ve havanın 
yağışlı olma$ına rağmen talebenin bi:z: 
zat yapmakta oldukları enstitü pav 
yanlarının inıaatını yerinde tetkik bu 

(Devamı S ttncüde) 

Düseldorf a 50 inci 
akin ağır oldu 

--~~~-o-~~~-

100 bin yangın bombası atıldı, yang1nlar 
150 kilometrede görüldü 

"' ~ 
~t..~. 

tnglJl;r; bombıırdunan t,ayya relerı Atlantlk Uzer.inde 

LondJ-8, U ( A..A.) - DUseldorfa Pilotlar ya.ngınlan 150 kilometre -
karıt yapııa.n hava akını mehtap,;ız den gördUklerinl ııöylen:.işlE.rdir. Bu 
bir gecede ceı-eyan etmiştir. Dort mo. akın Düseldor!a k1.rşı yapılan hava 

akmlarmm 150 incislnl teşkil etmekte. 
törıu bomba tayyaremiz topyeknn <iir. İngiliz hava nez.aretindcn bildir;:_ 
lOI) bin yanr:-ın bombası :ıtımışlardı~. diğ"ine göre 31 İngiliz uça~ı kayıptı:·. 

Balık niçin bahalı 
Fiyötları düşürmemek için 

Meğer ba'ıkçılar günaşırı 
bahğa çıkıyorlarmış! 

Pi.}·any:ı ı:;ı~rnrılan balıkların U• 

lı:z olmBJlU!.81 ve bazı günlerde ba 
Lgın az bulunma.:nım sebepleri a· 
lııkada.ı·· ar t..:rafmdan arat'!tmlmı~ 
v~ .b3.irkçrlarn bu husust; tııtb k 
cttık'eri yeı~i bir ~ekil meydana 
~ıkar:lnııştır. 

karagöz de 100 • 120 kuru~a sa • 
t~~ktadrr. 

Memleketimizde ki.!lliyetli mlk • 
tarda c;Ikan b2.lıkların her glin tu· 
tuimasını ve halk·n bu zamanda 
bund:ı.n ucuzca. ist:fadesi imkanla· 
rınm t"min cdi1ınesini alii.kadarlar. 
dan Lekli:rornz. 

AKŞAM POST .ASI 

Kilcük tıa ıısr 

BUYUK iŞLER BAŞARIR 

Haberin "küçük ilanlar,, 
sütununu okuyunuz.! 

AJ.lRES: Al\IKA.lfA CADPE81 \ 'A..KJT J'UliPU - lSTANHL'I. l'EU!:i"OAS; 1'AZJ (ŞLERI: 28H7! mAKE: uıno ~ SENE: 12 

kararg!Uuna lnlyor 

• Sovqet Resmi tebliğine •• 
eoı· e 

Stalingradda Almanlar 
ilk ınevzilerine sürüldü 

. 
Şehir etrafında Ruslar mütemadi karşı 

taarr.uzlar yapıyorlar. Moskova Novorosisk 
şehrinin tahliye edildiğini bildiriyor 

~ndra, 12 (A..A..) - Koııkovadrı ta.arruzıara geçmi.Şlerdir. Btallngra • 
neşredilen Sovy~t S'ece ye.nsı tebliği dm cenup batısında. Rwıla.r yalnız Al. 

mevziden çıkarılmI§tU'. Bu mevzııer; 
gerı almak için dU;ımanın yaptığı bU
tUn kar§ı taarruzlar akaruete uğra • 
mı§tır. 

ıı eylülde, kuvvetlerimiz düşmanla man kuvvetlerin! pllekürtmekle kal _ 
Sta.Ungradın cenup ve cenup batum- mamışlar aynl zaınandıl bu kuvvet • 
da, Mozdak ve Sina.vlro ile Volkof !eri ilk mevzilerine kadar sllrmU§let vtştrE 6ÖRE 
kesimlerinde §lddetıe çarpıfDU§ttt. dir. 

Birkae gUn de• am den fiddetll :QlU Kız 1 iy'ı!du: ~autcsı (C<!rlye dön • 
brebelerden aonra Rwıl&r Novro8j,ak l mek yok. Ordumuz aon neferfıle kadıır 

v~ 12 ( A.A .) - ~taıtng-radn. 

gehrini ta.hlfye etrniflerdir. 1 çarp1şacaktır) diye yazmaktadır. 
çevrjlml;ı bulWl&II Ruıı kuvvetıı:n dur. 
madan kartı taarruzlara geçmekte • 
dlrler. Bunlar hiçblr neti~ \'ermemJ~. 
tir. 

Diğer cephelerde kayda değer bi~bi~ Terek nehrin! geçmiş bulunan At • 
deği§iklik olmemıttır. manlar durdurulmU§ ve dUtman& ağır 

Londra, 1:! (A.A.) - Moıılcova ge kayıpıa.r verdirilmi~tlr. Beş gilnde 
ceyarıSI tebliğine yapılan ek: !ki bin Alınan öldUrülmUşti.l:r. 

Alman hava kuvvetıart cephede lçl 
askerle dolu blr çok trenleri tahrjp 
etır.lşlerdir . Atatingrad cephesinde Ruslar kar:,: Volkot kealmindc Almanlar btrkaç 

1 Denizlerde harp 

Almanl~r 
24 saatte 16 

gemi batırdılar 1 
Vi5f, 12 (A. A.) - Bcrlindcn 

bHdirildıiğlne göre, AI:nıı.nlar son 
24 sa.at içinde 16 müttefik gem.ie 
Si b2.tnmışlardır. 

Bir genç vapurdan 
denize dişti 

bofjald 
Dtin ak,am köpıilden Heybeli - BU. 

ytikada 7,115 seferini yapan vap•Jr 
Kınalı önlerine geldlğı sırada. gUvert '
de muvazenesini kaybeden Osman a. 
dında "bir genç denize dlişır.UştUr.Va
pur derhal durmtı§ ve yal'ılan bUtl!n 
aramt\Jara rağmen genç bulunama • 
mıştır. 

---~o,---- - .... 
Bir kadın 

perr cer eden dtt t ı 
Kumkapıda, Nişancı yokuşunda 2.5 

numarada oturan Nihal adında bir k<> 

M adagaS.1<.arın iş
gali devam edigor: 
Fransız valisi bir beyanname ır eşrettl. 

LAvAI Amerikanın da m&r.'al 
oldataau ıö7lu,or 

l'lşl, 1~ ( A .• 4.> - M.Hla.::~.~k.~r ~· ı ~ndnı., 12_ (a.A.) - ~ada.gıuıkau 
munıl valısi, dünkii cupıa gunil hır I çıkarılan İngiliz kuvvetlerı kumaoda
beyanname neşretlcrek ada ıdarc;i, nı general Biktır. Bu ~t. Habeş mu_ 
tararından mih,·ercilerc hf'rbangı i harebelerinde temayüz ~tmlştir. Ma. 

ı bir :\ ardrnıda Jıuluııulınuş olduğu daga:,kardakı Fransız aslterlnln mik-
idrliasını tekzip elmiştır. tarı bilinmiyorsa da ıo bin kadar ze.. 

Halka hit:ıhen neşredilen bir el askerden mürekkep oldugıı tahmi!I 
bcyıınnemede Jopoıı deoiıallıları· ediliyor. Subay ve erbaşları Fran•ı.z. 

' nın hiç bir zaman ~·ardım tal~binck dlr. 
buluıunamış o 1 d u k 1 a r 1 ve J:ı 1 

pon uçaklarının arln C'lrnzi~i üze• 
rinde kat'iyen uçınadıkları beyan~ 
edilmektedir. 1 

Adada ajan 
yokmuş 

'"bl, 12 (A.A_) - Madrıgaskar adı-

211 vallsı mareşal Petene gbnderd~g. 

bir te!gra.fta Madagaskar adasının 

hiçt.ir zaman Japon denızaltılarıne 

ya::dım etm-edlğfo!, adada hiçbir ecne. 
bt de\'ll't 8J'lnt bulunmadığını söyle _ 
n.l1şt1:. 

Yeni Glne'de 

Japonlar 
durduruldu -

lı Bir Japon m.uhrib i 
vakıloı 

Londra, 12 (A.A.) - AI.ık ArtUrUn 
umuını karargAhmdan bl~:iiriliyor: 

Japonlar Yeni Ginede Cven Stan!e:1 
geçidi dolaylarında durdunılmu~lar • 
dır. lUillte!ikler takviye kıtııatt allllJ§. 
ııı.rdtr. 

Yeni Ginenin C<'nup doğuırwıd:l uc;ak 
!arımız iki Japon muhribine taarruz 
etmişler ve hunlardan birltı.t yanar bir 
h<ı.lde bırakmışlardır. 

Şfmal 
deniz,nae bir 

muharebe --
Holanda açıklannda 

denizde bir çarpı§ma 
Lond.ra, 12 ( A.A.) - Bahriye .ne-. 

zııretlnin tebliğine göre Uç devriye 
gemlıniz, dll.n sabah erke14 Ho!and.ı 

eahili açık!armd& kuvvetli himaye ~ 
dilen bir düşman sarnıçlı gemis~ 

ve bUyUk bir tayyare dafi gemialni 
batırmışlar, altı düşman hUcumbot4. 
nu da haura uğratmışlardır. Biz bir 
gambot kaybettik. Bir miktar zayt. 
ata. da uğradık. 

Mareşal Feten 
telllşe çıktı 

\'i5~ 12 (A. A.) - Mare§al Pe
ten dUn saat 21.45 de Vişidcn ha
reket etmiştir. Mareşal Pcten do· 
ğu eyalet'crindc bulunan kmrve_le 
ri te-itiş edecektir. Refakattı>rin • 
de general Bddoux bulu .... ıal ~ '• 
drr. 

Zeyiiı yağı ve 
sabun 

Konulan biitiin fiyatlar 
kdclırıldı 

Ankara 11 (A.A.) z Ticaıoet \"ekd.-
1H1nden tebliğ edilml§tlr: 

Zeytinyağı ,.c ~buna vekA.lelçe te/ 
bit edilen ~ses fiyatlarla bu tı.yat)ara 
istinaden tesblt edilmiş olan maha!U 
ı.zamı sa tııı !lyatıan 12 eylW 11H2 
tarihinden itibaren kaldırılml.§tır. 

Çivi ihtikarı 
Tahtakalede Baıkapan sokatrnd'l 

20 numarada çlvlcilik yapan Mehme1, 
kilosunu 109 kuruştan satması l!zrm. 
gelen ç!\'Ueı1 170 kuruştar aatarker. 
yakalanmıştır. 

Dtlkkıl.nda 99 sandık l:'İ\'! bulunmu7. 
bunlar müsadere olunarak suçlu mi1.'I 
korunma mahk!'meslne v~rllml;ıtlr. 

Demiryolo meslek 
mektebine talebe 

alı~ıyor 
Devlet demjryolları ıdareel Ankar..1 

da yen! kurulan demiryol meiolek okıı
ıuna talebe kabulUne başlamıştır. Bı. 
husustttki şartlar (6 ıncrı sayfamız 

daki itiarenln !ll\.nmd:ı i:z:al> edilmek~ ... 
d!r. 

dm dün eV'j,run penceresine çamaşır 'l. 
sarke:ı muva~enesinl kaytetı::ı!ş. so • 
kLğa düı:mliştUr. 

Nihal baırından ve muhtelif yerle -
rlnden ağır surette yaralıı.ıımı~. Has~. 
ki hastaneslnf' kaldırılmışıır. 

Yişide Lavıil, matbuat mi'ıncssi • 
Jcrine bC'yaııatla lnılun:ırar. ~lacla
gaskar sarniıonnnu te~kil eden Visı 
kuvvcl1erinin şinıı1iki ·luıhle . tıl,gi,iz 
iddialarına hir mukabele le~kil et· 
mekle olduğunu hc\·:ın ve P;rJes k 
Ame .. ;knnm İngıltc:-;eyl ıe~'·ik 

0

V' 

tcşçi etmesinın nda)a yapılan hii• 
<'tımıllln !~illere kacl:;r Arıet i~ ı• 
ııın da mcsuliyetini davet elmekrc 
lıulunc).uğuııu il<ht' el nı;şur. 

* ·~ * ANK.ETiM iZ 
Boğa .. .içi ve Marmarada halık 

tutan balıl:~ılcır lıer gün balık n vı-
~ ~kmar:ıakta:lrrlar. Bun:ı sebep e•ır apartman 
rl e her t;ün oalık avlandığı takdir-
: ~lk fiatlarınm dtiı;cceği ve i.,; • • 
~-nıten _Y~aek fiatln balrk satıla- ı m1111\a.tekırı · yak.a~andı 

Londra, 12 (A.A.) - Madagask!U. 
da İngjliz askeri hareldltı mUsait !11! 

rette !tıkişaf etmektedir. Birçok yer 
ler lşgal edilmiştjr. Zayiatımız hatif 
tlr. Kuvvetlerimiz adanrn içine ile:1e 
meğe dc\'am 'ediyorlar. 

Harp ne zaman 
bitecek? ~'Yacugıdı:r Bu viiz::kn §lmd1 ikı Y 11 1 

gılnd · • • . dn ~ bır tutulan b:!hkl:ır pıyas;ı. 

l l'liksc-k füı1la s?.tılmnktadn· 55 f• ~ 1 d • . 125 ı· d k• 1 
~~ ~ll 5 .. 10 kuruşa satılan kü: 1 ıır a,u< aıreyı ~ ıra an ıraıayıp 

tıngeııe palnmutlan 25 - ~ı) ~ • 

;~~~~:ı, 30 40 k~a satıl~n iz-
1 
\) brn lira p~şrn alır kn!l yakayı eieverdı· 

u cın • llJO. ve .vıne 30 • ;):) ku 'J 1 "'• 
• :ı.ı •• ııııı<!a satı :ın w.ıkumru ve J (Y&z.ııu S üııcllde) 

•• * , 
Vt~ı. 12 (A.A.) - Mcdağa=ard'.l. 

Majunga limanr, cer.ubl Afrikalı ve 
zenci askerler tarafından işgal edj.l • 
mlşt!.r. İngllizleı· Kamur llmanraa d• 
asker çıkarmışlardır. • ., 

Kıtaatımız., ıı eylülrt(' P-essibokııd-1 
şlddetıı bir mulrnvemet göstermişler. 
dir, 1 

Muharrem· Feyzi Togay ve 
Ekrem Uşaklıgil'in cevap!a. ı 

{''1"&~1 2 iocldıı~ 

j 



LI& ·ır:& 

ANKETiMiZ 

"Karneci,, ler 
türedi! 

12 EYLOL - )942 
• 

Tagoı •a tll'kçere 
getiren adam ı .. 

"Medeniyet,, keli'mesiui oql 

Harp ne zaman 
bitecek? 

' Her fırıncı kame ve un itini çefit tarif ederler. Amerika tini 
\ 'ersitelerinden birisi g~enlerd 

Muharrem Feyzi Togay ve 
·Ekrem Uşakhgil'in cevapları 

"Tasviriefkir" ID siyasi j('mal 
ınuharri'li llıluıha.rrem Feyzi To. 
gay'la konu!}uyoruz. 48 M!lledenbe
.., ymdığı tetkik yw.ılarile ve si• 
yasi icnınllt-rle geniş bi'gisinl her 
kese t.eslim ettiren ü<itnda malfam 
ı,uali sordum: 

- Harp ne :ıamaa bilecek? 
Muharrem Feyzi, me~m te'a

au ile !}Öyle konuşmağa başladı: 
- Bendeııiz, siyasi an'anelere, 

dıpl~ usullerine, politika te• 
amülletine temas, fstimzaç \'e is
tidlilleıde bulunma~ istemiyorum. 

. Kendi sah:·~ ve pratik kanaat ,.e 
di15Wıcelerime göre muhakeme 
yürütee<?ğim. 
• Harbin ne u.ınan biteceğinden 

~ · eV\'el hsrp neden trknuftı me\'ZU• 
··· undan başlıyalmı. 

KaD!IAtime göre hu harp, mil
let!-sin istiklal. hürriyet, maddi 

·· h'ici:ı hayat saik ve ihtİJS9ların· 
dan doğmu~tur. O~en a'inn SG"" 

:u.na kadar ve hatti geçen umomi 
Mrbe kadar harpleri!., ibt~1lfla· 
nn saiki ıu ve)a bu milletin uğra· 
dığl hakiki haksı:ıı.t<, zoraki malt. 
rnmiyet değildi. Daha ziyade ıu 
\'eva bu devletin uJtanat. hlki
miyf"t, he~emonya. gibi düjÜJlı•.e ve 
ıLtirasl:ı.nndan harp çrlmrdı. Hal • 
bukt umumi harptl?-D sonra millet• 
lerin •Ui~llnce 'e seviye <>artlara 

:..· lriisbötün değişmiştir. Avrupalı \'e 
Asyaİı her millet ve lıer unım.r a
:\'annw;, !ıa~lmu, hürriyetini, is • 
iıklilini, zaruri maişet ihtiyaçla
rım temin edecek saha ve kayna.k
lura her ne ı.:ıh~ma olursa o19on 

.. 

Piyasanın 
mürakabesi 

sahip olma;';ı ta..nıim etmiştir. lr 
te ba aiim ' e karardır ki şlmdi'ii 
harbi çrkarmıtbr. 

Harbin •e zaman biteceğine 
geliaee, baD&I taraf öteki taraftn 
can alaeak ye!'t.riai nl'lll' ve ele 
geÇİrirse o zftlllan sona erecektir. 

Deinokrut devletlerini'n bqlba 
en can slaeak ,_ı Orta Şark de· 
dilimiz Kaftmsya, tmtc; ıran, Su • 
riye, Mısır ,..e Hindistandan mttte
§ekkil s.:lhadır. lkinei yeri AVQljo. 
tralya dalıil olduğa balde Bilyük 
Ollyann adaiandır. Her iki yerin 
de makadttentoma taayyün e)'W 
mni· gecikmJy~tlr. Belki .. se
ne i!:inde buna ~ahit olacağız. Bu 
neticeden sonra harbin yüzde sek· 
ı:eni !IODS ermiş olur. \•e buntlan 
ı.onrn harp, (Kıtslar hftrbt) ota• 
caktrr. Amerika kendi iuta'lını ko. 
romağa ça.lıştlktan sonra Afrika 
krtasmı İngilteNyJe beraber elin· 
de tutın:ık iı:ln her ,eyi yapacak
tır. Brezilyanın harbe gi'l'IDesi de 
bunu gö'iteriJor. 

- İkinci cephe açılacak mı! 
- tkinci cephenin A ftllpanm 

garbmda veya ~linde açılaca• 
ğını l>E-kl•n.ek değil, Afrikanm 
garbmda ve beMli de ayni zaman• 
dıı şarkında (Mada~ashr ve ci
van gibi yerlerde) çlma.snu 'bek .. 
lemek 1iznmlır. 

Bir "öz daJaa, eier Afri'kada • 
çalacağına baaAt getircliğim ikia• 
ci bir eeph.e ile Orta Şark ve 
A\'ustralya sakat edene sulh pek 
ge( kalmıyacalrtır. Bu neticeler. 
herhalde tMS ııene'!ıinin ve temir 
leme hareketleri de 1944 senesi• 
nin sonun<la ahnacaktrr taJmdni'n .. 
deyim. Benim kanaatime KfSre 
1945 !le'lle"Jinde sulhc kawşmak 
mttmklln olaeaktll". 

- Tarih. bu harbe • .,. İ9İID ve-
recektir! ' 

Şehr mizde yeni b r teşkilat 
ı<uru~acağı haller verıl.yor 

- Adalet harpleri. 

EKREM UŞAKLIOtıJııJ 
CEVAPLABI . 

1a.ş.:-nin kaldırılmatmdan sonra 
p yJısal:ırea murakabe güçlüb'il 
başgösk"l"miştir. Bu güçlUğ>.i kar .. 
~ıla.mak ve lüsumunda şiddetli ted 
birler alabilmek için ya'ııız bele
diye t~ilit11D:ın kafi gele;)'liyece
ğı ar.Ja.şılm1ktadır. Bu maksatla 
ADka.rada yapılan görüşmeler bi · 
ter bitmez şehrimizde b'r fiat mu
rakabe tmi15.tı kuru'acağı söylen 
ınekte dir. Bu suretle serbest pi~ 
&allıln serbestliği ids.me ettirilmek 
suretiyle devlet murakabesi altın. 
oa bulundunı!acaktrr. 

U niver•itedeki münhaller 
Ufüve'l1!itede münhal buh'na.n 

doQe-ntJiklc-r ıçin bir taraftan inı
tihanlar yapılır ve tezler kabul o · 
l un~en diğer taraftan yi:ıe muh 

' tdif fakültelerde aç:k bulunan a· 
&ista.nlıkl.3.rıc doldunrlma.91 için ka 
rar v~iştir. 

Tıı'b fakllteainde ıs;nir hastalık. 
tarı kiniği, fiziyoloji ve anatomi 
tnStitüleri~c diı ta ahet.i mcktc • 
binde. bk'ÇOk a.si~tanbklar münhal 
•lir • .l'en fakültesınde de umumi 

• ·kimya, gıaienıilt TC matematik erıe
t:tileriiı<le ~istanl*lar boııtur. 

Bu mıllDhal a.siste.ç.bklara taYin· 
ier yapllabjlmesi için emir Belbıiı 
oldoğım.dan 20 ~içinde tayin .. 

. ler y.apıliftktr. ~anlzğa talip 
o1anlann evveli ysbancı dil bil • 

- ~ imtihanları yaprla.ca.k, ve bil 
imtihanda muvaffak olanların ta.. 
ı:p oldu!khn 21iimrede bundan son• 
ra mesleki imtih nları icra oluna• 

· caku-. 
Şiıe imalatı 

-- ıta•:ibahse §i'lC' ve cam fabn1ca. 
eında imal kaıpnsiteıt'nin yliksel • 
tibnesi Ye ltlb ima.lita yer veril• 
~ için •e bna!Attnda. bMUn 
boylardan sta.-ıdard tipler tesbit 
edi1ıni§ ve bu esaaa göre imalata 
ba§1ıs.mn:ıltır. 

ROPORT AJCILARLA 
ROPORT AJLAR 

Taan: KADRi KAYABAL 

tlu . C&Zip röpôrtaJ 
•r11ini yakında HabS 
~takip 

edecekstm 

(Son PO'Jtft) sahip ve bqınubnr• 
riri l:krem Uşaklıgfl, ııualt~rime 
şu ce\·nplan \'ermiştir: 

-.. Harp ne nman bitecek? 
- Muharebenin 'eklini. saha• 

sını, aktörlerini değifıtirerek tah· 
miu edilf'miye<-ek itadar tıznn bir 
-z:tmnnd9. bltecıe-k. 

- Nerede ve DIMHl bitef!ıe'k 1 
- Umumi bir gli~ilı, arasm<la 

yepy~ni 11;'r IUem doğtırmak sure• 
t.ile ••• 

- İkinci cephe açıla~ mı! 
- Almanya ),kılı""8, ydo)acak 

derecede zayıth"a. A \'rupayı dü• 
7eltmeğs çahı:anak ic:in evet. 

- Bu harbe tarih ne ~im Tere. 
<'.ektir! 

- Mus.'\nm İ'ladan intllnurn! 

REŞAT llAHMlJ'I 

Meclisin J>ugilnkü t-0plantn11ndn. 
hütün çehreler a<i·k. Herkes Lec. 
pold~ kar,ı iil~li. Rldclet çebre • 
lcrdel:i korkuyu siliyor. 

Bu sabah sefarett.e Jıık San t • 
fortla konuştum. Ona birçok ~ey • 
Ier HÖyledim, o bana ook az ııeY 
r.üyl~ Dikkati'nl jurnalin İtalya• 
ra dair yazdıklan üzerine t:ek .. 
tim. Jumalin ya7mğma göre ttalya 
lllll A1manyaya ka,,ı koyal»ihnek 
~in ll'raosaya lhtlyftC'I var. İngit
t.ereden ~ ha~dilmiyen garip 
b.'r yazı. O da bana Fran'Jrz so9· 
yaJist~ tngiltere.'liz bir A\· • 
mım hakJmulakj dilffiiacelerinl an· 
lattr. Maret kltlbi- Male: "Garip 
sünler ya~ıyarnz,, dedi. 

Yağmur hi.1& ~r. Madlen 
eh·annfla Reji Mamamı büro'lo . 
• gittJm. 0Meter.ileri" bağıra ba 
ğıra sattrklan Pari Midinin ilk 
ır.ayfasmda bUytik maD'9tlerle Ril. 
DODUn bu ~hah radyoda !llÖJlediği 
nutul< v.~ Vev~and hattının .kav • 
,·etine dair bir r.1a1'ale ,·nr. Re.tl 
ve Deyli ~eylin harp muhahiri 
l.elJPO)ddan bah!!!edi)·orfar. Eton 
d:ı kıra.Da bcy'abennişler. lki,;;i de 
onu .sn'ancierc dalın tıağlı Rayıyor 
larmıı, Vozi)'fl ktitil, ili.\ mnhıır • 

1 
rir y:ılanM bir neŞe lfÖır;terebilmek 
irin ağr~ıp duruyorlar. Reji Dtia• 

1 
kerkin zaptından ıonra taoıarla • 
nan ptinm yprJne getiri?emeyet!e-

1 ğini söylüyor. Heyecanla 'IOrayo
ram: 

biuat takip etlecelr 
:ımun.ıc kartıarmm evvelce mülga 

iqe mUdUrlUğU Ye b Mire beled!)'e 
jk.tısat mUdOrlUğll tarattadan aayıta
rak tesllm almmağ& b&§laına8mdan • 
berı ortada "karııeci,, jandJıt alan b'r 
amit zuhur etmi§Ur. Her biri birkaç 
ve buan. be§, altı fmnm kame i§~?"!. 
ni Uze~e alan bu §8hJelar kame lt
lerinde mUtebasma olarak geçinmek -
te, flrm1arm kame lflerine alt. fai. 
soıarmr ne yapıp yapıp dttseltmekte · 
dirler. Bu itibarla fırmlar için pek 
mergup olan bu phıalar alA.k&dar mr.. 
kamlara 1Upheli g6rtınmektedir. Bun. 
lar belediye iJrtrsat mUdtlrlnttınlln 
ekmek bürosu Hntbıde dainıt bir faa. 
Uyet hallnde bulunmaktadırla!'. 

Ekmek kart.lan teaHm ft tuellUm 
i§lerlnin nezaketi. göz&ltınde bulun. 
durularak ve diğer taraftan samaa 
zaman hasıl olan vasiyetler dolayıa'. 
le (kameCi) ismini alan bu phuııarm 
faaliyetleri do#ru bıulwımamaktadn". 

Bu itibarla her fıl'Dlcmm bizzat wys 
kendi mutemet adaml&n vaıırtul~ 
belediye iktisat mUdürlUğl' ve toprak 
mahsulleri ofisinde kart ve un i§leri!l! 
takip ettırmeame ait esaıılar konul -
ması mukarrerdir. 

'' Adam tabansızın biri. imiş elini eteğini : :ı~:ıa=~:::ı~~:n~ 
yet tabatin tıekimtll etmesidir. 

çekti, gitti. Kız da böylece bana kaldı,, m: Çen;td;:~:::r d'!::::~ !~1::. 
U havuzda, fıçada, teknede, ham 

ZUN('~ boyla, parlak siy.. Bir tab:mca Ye bir kuru kafa da, model'll bir banyoda... Ka.nn 
~h. kara piti, kal'llo resmi.,, doyurmak ~ıtit ~'ittir: ot ve y 

kqb, esmer tenli 18 yqmda bit Ali Riza mektuba alır almaz ntl~e, çiğ etJe, knaml1t veya Pİ 
delikanlıydı. İyi ve temiz giyin!le telişlanım,, korkmuş ve karakola mlı. etle; sa~ah. ı;arnitiirtü ve 
tok ya~klr olııcaktı. Licivert miracaat etmi!td. Yapılaa tahki • türlü türlü m~ ~meklerle. .. 
elbisesi bU- hayli eskimi!:, yer yer kat sonunda da 1Mı işin Kemalden Bir ye~ bir yere gitmek çetlt 
puialda.,aııt, düğme yerleri yen • başkası tarafından yapılmadığı çeşittir: yaya, ~ki~ afa, araba 
miş,.pabaçlarmın yanlal'ı da. pat • anJaşılmq ve yakalanmışb. ile, ot-01DObille, tayyareyk-... Görü-
lamıştı. - Eyyy, doğru mu hunlar. Ke- lüyor ki tabiatta \"ıır olan bir ihtİ" 

Kodrayorda ve utanıyordu. ıııal? y~ derece derece daha kolay, ra~ 
Y:ınaklannı llafjf bir kınnızıhk Kemal, hı"ç dtiştinmeden: hat, güzel, iyi ve çabuk temin o-

&IU'IDI§, ellerini mManrn ilstüna - Doiru efendim! dedi. lunuyor. Kolaylık, rahatlık, gil7.el. 
mi da.vıyseağmı, yok.!la yanma mı - Neden yaptın bunu! tik, iyi ve tabak olaı lb1-ıiy1e de 
Uriutaesiıoa.. !faŞlnlUltı. - Cemileyi çok seviyordum, e • \'11sıta da.ha medeni mahiyet alı-
A.~e eeu hakiminin ti ruhu• f~ndim. yor. 

na nüfuz .eden zeki ve tetkil' edi• j - PN i\Ji, banan cezayı mfuı- .Med~ni)'et kelimeflini dalla dar 
el gözlf'rinin bakışlan altında eri~ • telzim bir ne olduğunu ~iyor bir tarifle anlatmak istersek ''me• 
miş, gitmişti. muydun! ~afel~r.in kısalması'' diyebiliriz; 

Sue• bir ha)·li ağırdı: BiriHiae - Ceıa• oldufuna biliyordum, ıues&feler Jusaldıkga meydan kü-
tnbanca ve kuru kafa rkimli bil' fakat o anda göl!ÜJD hiçb'r şey ~ülür. Şimdi hiç lliphe&iz dllaya 
me'ktup yazn11ş, kendi.<1İni ölümle gömıedl. bundan iki bin veya iki yüz sene 
tehdlt etmişti. Fakat, tabii Ali Riza:vı öldüre • evn:line göre çak kllçükiiir. Ara· 

Kendi kendisiıd binız mazar t'ıek ~'idim. Sadece k(ırkutnp Ce ba ''e yelkenli devrinde dtta1ayı 
gördü.ili de an.laşdryonla. Zira bli mileden ayırmak İlltedim. • bir hükümdar için az gören Ya.-
tün bunlan a~k ytizinden yapm"• Delilranlmm blltlbı mukavemetı \ 'UZ Sultan Se-Iim Avrupa ile Ame-
tı. kmlnu,tr, artık. Birdenbire boşan· rikanm kapı kom,_.. oklaia bu 

Bul!UlltUla Kamnpaşanm iirl bttlril yolla· dı ve hıçkrnklarla :ı.ğlamata başla cie~irde mutlaka ıünefln fethbıe 
1 nnda birpJk ak!!amlar saatlerin dı. giderdi! acareHm • nesd geçtiğini bilmedtın eıl ele kol Samimi itirafı hikim üzetinde Bugün küçülen dünya izeriade 

leaı,ıedl kola dolattrlt, ~öğstlnde tl\tlı tat- 1 iyi bir te'lir yapnu~tr. Bu vaziyet hicbir millet kendisini kendi bu-
b ağladığı sevgili Cemilesi bir gön kar,rsmda suçu da ıı;a~itti. Neti • duttan içinde bapsedemeıı; pek 

Ankara, ıı (A.A.) - Aldıfmı•z koşa koşa. gelııL-ş ve ağhyarak: cede l gtln hapse, 20 hra <la para oaaklardaki hi.dhel.,ten bile mii-
malillnata göre Bulgartata.nla ırerel>: - Kernil, KemiI, demitti, b~i cezuına çarpıldı. teessir olması tııbUdlr: bele sanat 
doğrudan dotruya yapılan ithalt.t. ih. biribirimizden ayıracaklar. Babam - Kemal, dikkat et ve bunu •· ,..e edebiyat ıneseleleriade bu da• 
racat, gerek transit ticaretimizin heni zorla biriRile e\'lendirecek. natma! ba mühimdir. Bunan -dir ki 
göaterdigi tnJrifaf dolayutle Sotyada - Ne•.. Bil ceza yaptıima nazaran. çd'"' milletler fikir ve sanat MfVeriti• 
bir ticaret ata§e1iği ihduma 11.tzu'Xl - Evet. Ali Riza ile. Çuval lıafiftir. Fakat Y•ıPJUD ldlçükJüğü ni her zamandan daha çok ön pla-
görlllmUştUr. Bu vazifeye iırtısa.t V.! · 1 tüccarı ile. Beni g1nnn,, bei21ı • ,..e ilerde bir dsba böyle Şeyler nn a.lnı.°'ğa mecburdıarlar. Jha iti• 
k&tett eeki mlld1ll'lerinden doktor Sa. miş, dün geldi istedi. Babam da, yapm(yaeağına dair bixe verdiğin barla son !'lenelltrde türkç•ııfze blr 
lih Adil Başer taym edilmqtir. Yen! anftm da. <lerha.l rau oldular. Hat• kan•t fl&Y~İDcle böyle umz kuf'o çok ecnebi sanat C5el'lerinia t..,. 
tlcareı· at&fNi ikt memleket arumd• tS lle\'İniyorlar. Zengin olllktl. tuldnn. Salan olmıya ki b(r dalıa elline edil~iğini görmek bi'ıi se" 
ki mal mtıbadelelerinin lııkif&tm& ve - Olmas. B:ıbaa baıaa sös v.er karıtnna plmiye!liin. vindiriyor

0 
her etlei' bize yeai bir 

diğer Avrupa memlekeUertnden gellp dt. - Çok leleldtllr ederim, efe• • ufuk açmalrtalhr. 
de BulgaıUtaıı hudut Hmanlarmda -- Öyle :una, -nin irin: "Ke• dJrn, baY daha yapmam. A \Tnpa ve ya Amerılcada öyle 
bekliyen memleketimize ait eıyanm llUll daha çoeaktur. Kendisiai Kemal sevine sevine dışarı çık- Jil)mek muharrirler \'ardır ki her 
bi~.,e..vveı •vk:i~ t•mlne çalıpcu. "9ndmrn. Seui. 1'nQlaı gider._ .ti~ lıMll..W. Jllllubakem .. i iıe a• laell bir eenebl mahaftirila ... ,.. 
ıır. "8yor. iabdar olr'lağ1!11'• antadrpdan krini' kendi diline ('evirmeyi bu.· 

Kooperatifler 
Vekalet eualr ve silrelrli 

tellifler yapacak 
Ankaradan blldirildi~e göre ttca. 

ret vekAleti hwru.sl kooperatif §t.rke ·
terini esaslı w .ııUrekli b1.r teftlte tL 
bl tutmağa karar vermi§llr. 

So• zamanlarda bazı kooperatifler. 
de tPllk, çivi vesaire ~bt yolsuzluk -
lar ha,kkmda ' şikAyetler yapıldığı 1.. 
ç1n vekAletln bu ııttrekll tettlflel'i ço:r 
faydalı olacaktır. __ _,...._ __ 

Iranın Ankara biiyülı 
elçiliği 

A!!ıllaıradan bildirildiğine ~öre. 
lranın AnJ:a.ra büyük elt;iliğine 
~imdi1ri lba,vdti!in kardefJi Rusu .. 
hü-Jdevl.eınin tayin edildiği haber 
verilmektedir. 

Yeni elçi yakında memleketimi· 
ze gelecektir. 

'Alekaantler V ert 
- Dtink~r.k de mi düşman eli

ne l{~if 
Re.U cevap \'ereli: 
- E\·et. Bıitanya orduıın ve ft 

Fransız tümeni tamatniyle sanı • 
dı. Onhn ıııemilere: bindirmek i • 
§in Jıirblr ümit kalmadı artık. 

Oradan büroya döndüm. Mançe!li 
ter Guardivanın geçen haftnys ve 
<laim. ec;lti gi.in}ere 9.İt bir siirii !il&· 

yılan ır;elmiş. Hnv:ı pos• R<ıı hariç 
o'mak ttrere lne:iltPre ile posta 
müıwıebet115 mayıtıtan bel'i (Ok 

lct1rmflka.n'.trk bir halflcdir. Rir 
l\ ev Stattestman satın ~drrn. Bu· 
radll. sansU>."e uğnımı~ h=r makp • 
hm var. Acaba bu ıtazetc le lu~ç 
tnakale y:ızabile<"e.ğim ! Leopolde 
ve Som ş'malinde~d Alman r.eple• 
rin. flatr iki yazı yazılım. F:ı kat 
Fransız radyosu hav;. !l!el'lliti kötü 
okfoZıt icin hu makalelerin n.e va 
kit' J .. onclraya gidebileceğini keıı;ti• 
remfyor. Lonı1ra. ilP. telefon mnhh 
berest ı!e bir tUrltl kunıfanınnuş
tı. Böyle zmnnnlarda. gazeteej ol• 
mak ne eilencell tev ! 

Ağladım, Ndadım, para etme • yanna ~~ı;t1: ya.tuını böttin ,·azifesi yapmııtlar 
di. 1 - ,u,;~ititn, acaba bu sabıka· dar. 11.eeel& '11 ll'ran!lız muharriri 

- Ne yapeeaiıl, timdi! ya geçe~. _.,. .. ı'tlft aorda. .....,. methur lha l'OIDancısa Tohtoyun 
- Bilmem. - ~~~Lde1~~.;. __ ._._._ bi • lli&aplannı, ea İtalyaa edibi lngı· 
- Haydi, St-D i!mdi eYe git, - ~ illl' ~· .._w;_ 1' 'o• tmıledj anabarri~ Şeippİri, ŞU 

rııhau.ıa, hak. Ben o Ali Riz&yr arbdaeana yudıraydım. O •A• ... ..._ """"tkln Norveoli Burilıı; 
bu ~vdadan vugeoiı'mesini bili• man bio :mb:ıılmtyll<'aktr. Fakat, lbsen1 bade diline revirmiltir. 
rim. oe btleJim. Günleroe uinftmı, YA· Bizde ba te9it muharrirler ,.

8
,. 

Cemile aynlmı3 ve Kemal kara zıuu <l~li~b~im. •• m1! 11afkaJan vana bile söyle-11 

lıara düşiinmeğe başlamışt•. Ne -.- Pek iyi, ~e~ırn, ~~· C~ı ~in; ben bir tanesini taaıyorum: 
3 ftpsa ~ba f le ile e\ien~bıldan mı nıbayet ' Hindlstan'm me,bor piri Tagor'n 

Nihaye! aJdma ıtelen bt°'r' fiÇ(rl Biraz dilşilndli. ve: ttir~ye getiren lbnJaim Hoyl. .. 
tatb!ka karar vel'lllİ§ v~ ki.ğ!da • - Hayır, deda, hen~ evlelHDr Tagor yinnind aura ea ~k 
lıal~ sarılarak ~J'le bir mektup dam. ~ yakında DııJMlaaaea· fikir ve sanat adamlanndaa biri• 
yazmı5tı: ~ :"'• ~- ta~ blrlyaıq. dir: dtlnya edebiyatmm peygana-

"Ey Ali Kiıal Elını eteğini Olllti. ~ıtti. h.rlerioden sayılır ve Penamber-
"&nin (!emile ~ e'\'lftalllek İti· ~ bana pek JJWtmamıı~~ ler gibi yazar. Vaktiyle Almanyaıo 

teıtitini dııydıım. Cemile 9&1\& il• Belkı ~un kmlowna,. aç n n ~ttiil aman bir ormuda gez. 
yık defildir. Onu Kemal adındı' tJ?1le dyl~ti. ~t inanmı' ~-.ye ~ıştı: halk onu taardı; 
bir sözlüsü vardır. Gel- şu stwdn· görtlaf!'rek: , . akın alem kottalar ve ondan in• 
dan v.e bu n<lan wv.geç. Yok'!ia... - Allalı mes ot etsm! ıuuılıiı seWDete götllreeek olan 
lı;aıdin? ölmüş bilmelin. Eter üc Dedlnt. • . . )"eni bir din ietedllerl r 
J;üno kadar Cenıi'e Ue ev1enn1ek - E)'\:a~'ah . abıclm. Be<~ı 1brahim Rlyi. cl'l:1deıı temiz, H• 
İlitt'ftlediğinl ha.burna söylemez • ,.~ ~çar gıbı merdwenlcrden indı, Uıt, ,ıura ve güzel tllrkoe-ile Ta• 
8en öl,~!.9İll. gıtti. "Or'u bize btitüu s:ılJICf iJe 00etiri• 

•--- ...,.,...,..... NİHAT ŞAZt '" • aun.'\~ yor; bo derüı, l'dlkli, L'!'rklı, göl• 

~elonda \'e Madritt~ korka • 
Ju !{eceler geçirmiş olsa Pikar Pa• 
risin booıbardllmnında• çok ör • 
l<llyor. Korkudan titreyen bu ada 
ma. sordum: 

- Orada if.Jıli'ce ~areti vel'i • 
lince mahir.ene iıımn mlrJinfz r 

Cevap verdi: 
- Hayır ben cllndar bir ihti • , . 

yanm. kaza. \ 'e kadere ınanımn. 
Böyle z~nlart!ıı hu JCatla.r din· 

dar olab;lmck ~n. bir ~y dıeijl. 
RadYo{la Belçikalı nazırlardan 

Piyer!onun utkuna dinted.İm. Na• 
z:r c:ok ~rk 8Öı llÖyltiyor. Kıratın 
meşrutiyet usullerine aykm olan 
harekebiıi açıkça ayıpladı. 

Seyahat vesikam.le. metgul ol • 
ma.k ~in evveli. Kontinantal ot.eU.. 
ne, orada.o da harbiye nazrrhlm• 
gittim. Gazeteciler konferansı i · 
çin ~d'" geç kalmıştım: fakat ko • 
ridorda Dtil'Okla karşrhftnn, be· 
ili neZ&ret binaııımın arka!lm•lakl 
bab~ye götördü, K""'lu yOllarda 
~ezindik , .e konu,tuk. Ba sakin 
ve gtizel ~ Yetil çeynfarlyle 

geli, küpllklll \'e içtt-)l dal~' şairi 
bu kadar kolay s:ıla!Jllan, ,uzme 

bu civardaki ~efaret ·b:tht61eriııe bir iislüpla Ttirlde,til'lnf!k çok gttç 
t.ok benziyor. Dtırok Ff's.n91zlnruı hlr i!ti'r. MuJıarrir bundan evve,ki 
Som \'e Esn üzerinde kurol:ın Vey• üç kitabmı, timdi de Gitanjali'yi 1 

gant hattıılda epeyce bir müddet ~virdi, ba.•ttrdı. Vt tanesi dahı\ • 
daYfln:ıcıaklarını düşünüyor. F'ikri • basilıyor. Ona tam tllrkçe ieşekklir t 
ni ltl suretle ·halisa etti: 

• • d edebllirb: Sağol! ... - Far, at ba blrkA~ gün ll:ID e • 
bizi bekliyen i.kıbetln ne olaC4F ı----•K.•ad-irı•eo•n-K.•A-F•L•I .. r 
nı tayin edemiyeeeğiz. Bakalntı 

)Almanlar Dtinkerk etrafmda. Iİ • Yani Emni,,.t miitlir l 
ri~tikleri barpte- nebd:tr tank ve muavinlifinin uaweleri ' 
uçak kaybedeceklerf V~lal Flan· Belediye lılori)le meşgul olmak 
der seferinin sonundan bftYll'lt bir Uıere emniyet mUdilrlUğtlnde tc§• 
~Y umm070ram. Bu ordunun de· kil edile·n yeni mlldür muavinliği· 
ndde ~blhneal ve tekrar 
Fnumz ordusuna iltihakı bak• nin belediye sabıtaeı talimatna • 

me&ine aöre meıgul olacıaiı mad· 
kında ümidimiz yok. FaJ~t geJ"ek de-leri te&bit etmek ~re dtln be. 
Bıitanya ordn~u ~erebe meıvcudu lediyoe reia lD1l&vhıi L<ttfı Aboyun 
8 tttmeni bulan Fran~ız ordusu i• -. 
yi dlJlft~tlyor. Da ordu Almanları be&*an1-e;.nda bir toplan.ti y.apd • 

r'peyee hırpalayacak. İsviçre ve uı:İantıda kayma.kamlar, emni• 
'.l"trgosla.vya.tarikfJe nldı!tmuz ha• ~·et mil.dür muavini, eınniyet altın· 
berlere g6re Almanların zayiatı CJ şube dlrcktörii iktısat ~ri 
ni§betH daha hafiftir. Ha\'a htt • • -. 
cfım1an umuldu~ katlar büyük mUdürU ,ttft~ heyeti reili bulun· 
s.ayiat v.ctrmiyor. s ı-iin mütemadi- muştur. 
yen hombanlıman edilen bir kasa• l'leyet ayni zamanda belediye 
hada ancak iki k~i öldü. Fakat talimatrımneainin tatbiki ve kon. 
l1ava bomba.rıc:bmanlan sinirler ti • trolu *eı'Ull de garllfmutttır. 
7.erin'1e ı;c.'k kötü teFlr yapıyor. 
Halbuki bombenlmıanlıınn ne ka • 
c.lar ebeıpnıiyetsiz oldufuna 90ll 

gün lte-rslnde yaln17. 750 l<~ransı • 
rom ö'müş nlmesiyle ispat ~debi • 
lirim. Fakat bana sövlf'Sf!k kho9e 
lnanmıyac:ık. Çünkü bir defs mn -
ueviyat bozuldu. 

(Devamı \'ili') 

Banka 6İıelerinin .ı 
bulunma Matleri 

Bu*aJar arasında h&ld oı.a 
anlqıına muci:bınce gişelerin ac* 
bulun:ms ıaatlıerf cumarteef gDnle
ri ve difer ~r iofn aym on 
beşinden itibaren dejiıııtü:ilcı=ü. 
tir, 
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Hindistan Nazır 
Amerlnln Bey.ana'ı 

lliİtdistan lıukkmtla 1ngiliz a,·am 
kıııu;ı r:ıstnda yapılan müzakereler 
nıün::ısehetiyTe sii7. alan Hiııdist;m 

11rı1.ırı Aınf.'rİ hitabesinde (İJnd.ivi 

'soıı cleroi b:ıltal::ıyıeı,. diyerek v~ı
~ırıaııdırıııı5. Onun ılaima l:lhrip'çi 
olııı ak hareket ettiğini söylemiş, 
yakın bir tarihle Hinıllilrl'!e ana 
)ıba üzerinde arıla5ııın imkanı bu
lıııı.aLıieceğinin imkıin haricinllr. 
olmadığını· söylemiştir. 

. \ıneri Ganrlinin tt'vkifinclt>n balı• 
sederck demi tir J..i: 

·• - Gandi yaptığı hareketin bun 
dan evvelki teşebbüslerinin her hangi 
'birinden daha c;ddl bir iş olacağını a 
çıkça anlatmıştı. Hindistan hükumeti 
Gandinin tesiri altında bulunan icra ko 
le larafından müz.aharet edilmemesi 
miteslain karanlık maksadlarına komi 
ihtim,.ti düşünüldüğü müddetçe takdi 
re değer bir sabır gösterdi. Sonunda 
Hind hükumeti izzeti nefsini b:len her 
hükümetin alacağı yegône tedbir olan 
tedbiri ittihaz. etti ve bu sayede Hin 
clistaııı büyük bir felôkeileıı korudu." 

Amery kongrenin baltalama plônı 
yalnız Hindistonın güıılük hayatına 

kor~ı inceden inceye tasarlanmış bir 
bücumdan ibaret olmayıp Hindistanın 
emniyetine de müteveccih bulunduğu 
nu söylemi} ve demi~lir ki: 

"- Bu plôn Hindistcının harb gcıy 
retini akamete uğrataca'~. Birmanya 
n•n tekrar i}gali suretiyle Hindistanın 
müdafaasını ve Çine ycırdım yapılması 
nı imkôn dışına çıkaracaktı. Kargaşa 

J;J;for hcılô tamamiyle durmçmıştır. 

Henüz iıin sonuno gelmedik. Er. küçük 
muvaffa kiyet ihtimöfi olrı:ıadon müza 
k~rey• gi~mekten daha büyük bir 
tıata olamaz. Kongrenin hissiyatının 
değiştirilmesini. beklememiz lôzımdır. 
Bu arada hükumet siyasetinin umumi 
(erc;evesi içinde yapılacak olan her 
türıij teklifi iyi karşılayacaklır." 

Sözün burasında Krips müdahale e 
derek ~öyle demiştir: 

" - Hindi5tan müzakerelerinin a 
kim kalması Gandinin müdahalesi üz.c 
rine vukua gelen değişiklikterı mütevel 
liddir. Kongre icra komitesi tavsiyele 
ri'l ~abulü kararını vermişti, fakat Ga11 
di müdahale elli. Neticede karar lcrsi 
ne döndü."' 

/ 'R ANIZ r.ın um/.\'/,\' 
.ili' RADELUSI: 

\işi de basın lopl.ınlı~ııHl ı nıli:ı.ı · 
drle meselesi görfl~ii1ıııii"5lilr. B•! 
lonlanlıda söylcntliğiıır. ı:iıre. rrsrr i 
bir kaynaktan alınan malı'ııııal mı.:.• 

badele için gönderilen i>çileriı~ 
sa) ısı ne kadar memnuniyet veriı::i 

ııisbctto olurs:ı ol::.uıı !\1'.Hi 'lerece) i 
Jıulınadığını göstermektedir .. \).rı· 
l'll esirlerin lşçılerlc mü ha del; sı 
işinin hangi ~artlar drıhilinılc ya• 
ıııldığı da basın mi.iıncssillcrinc i· 
z;ılı edilmi~tir. Alınnnyava c:alrşmnk 
iılcrc ,;iden h-0r 3 bin mülchas.~ıs 

''dH: ıuukcı.bil 1000 esir mcnılekc• 
tıne iade edilmektedir. --._ 

ŞARK CEPımsı.vnr..~ 

DönJ..ii .4.lman lehliğiniıı nıııhart.· 

beler hakkında 'crı.liği t.ı fsılat .)o:, • 
lcdir: 

Alman ve müttefik kıtalarının t!l.. 
ar.uz net.ieesinde Novrosi.sk ve Tcreır. 
l!eııjmindc yapılan <;elin muharebeler. 
}e )"CDi arazı kazançları elde cdjlmi,. 
ıır. 

Stallngrad önUndcki mUslahkem 
"abada muharebe devam etnıektedl·. 
lnııtlx muha.robelerden sonra şehrin 

rcnubundaki istlhkQmlnr dcllnmiş ve 
.;ıu rnahalde dahi Volga nehtinc va!"!ı .. 
nl§tu. DUşma.nm bütün §a§ırtma t:ı 

rruzları geri pUskUrtillmUşlllr. 
Muahere tayyarclerj_nden mUrek • 

kep fllo!a"r dli§man mııkaveırıe(.in~·ı 

kilidi olan mevzilere "\'e Sovyııtlerirı 
lıarelrot mevzllerixıe şiddetle taarn.ız 

.,lnıl§lerdir. 
Rl.1ev kesiminde tarafımızdan ya -

ı an taarruzlar mevzU muvaffak1. 
· ~ı ıerle neticelenmiş ve dllşmanm mu 

;ı ol! taarruzları kanlı kayıplarla g~. 
' rıtınkUrtUlmUştUr. Bu arada 22 te.ı:ı~;: 

t •'ırip Pdılmiştlr. 
L,ııJo,;11 gö!Umın cenubunda ve L~ -

H A BE R - Akşam Postuı 3 

Londradak i Türk 
gazetecilerz 

ingilteren;n muazzam harp 
gayretlerini yakından gördüler 

Bir b al mbardıman tanareslyl! kıs~ 
bir açaş yapıldı 

Londra, 12 (A. A.) - Royter Ahmet Emin Yalnıanm gerek 
ajansının bir muhabirinden: f>ivil ve t;'!'"rek askeri tayyarecilik 

Bizzat vaziyeti öğrenmek için ~l'!rinde tecrübe-si olduğunu söy • 
burada bulunan Ttirk gazetecileri lemck lazımdır. Yerde kalnııli o • 
ile dün bir gör:l.5Jne yaptım. Bun· lanlar bu uçağın manevra kabili
ların :ırasında Y <'ni Sabf-ıh, İkdam, yetini hayretle takdir etınişleı·dir. 
Vatan ,.e Tan gı>.zetelerinin baş • l(endil'!riyle bcral'er çay içtiğimiz 
muhar":"irleri i'e nimreı:mi Ulus ga ve İngiliz • Türk do.stlıuğunun şe· 
zeteslııin iJeynelmilel meseleler refine kadeh kaldlrdığnnız .sırada.· 
muharriri bulunmaktadır. Bu ga - bu gaz.etecil~r bma İngilterede 
zeteciler. on günden beri !tı~ilte • bulundukları sırada kendilerinde 
rede bulunuyorlar ve Amerikay.ı. basıl olmu."} olan intibadan balı • 
bu ayın sonunda gideceklerinden settiler. Hep:ıi de g-rda maddele .. 
btitün şehirleri ve görmek istedik 1 r.inin gerek mikt2.rı ve gerek çeı;ıi .. 
leri her ş~yi görmek için vakitleri di itibariyle kendilerini hayrete 
vardtr. Bir cemile es:ri olarak is. düşürmü.~ olduğu gibi hava hücum 
ıılıbarst nezareti, kendilerine bir la.nnm ısebe!:riyet vermil' ol<luğu 
program çizmi§tır. Fakat bu pro • hasarların azlığından da mütehay• 
granu değiştirmek ve :zıenginJcştirw yir olduklarmı müttefikan söyle • 
mek hünıiyetine mı-ilik olduklann• mi§lerdir. Ahmet Şükrü Esmer 
cian ::imdi.lti programları görmıck fazla olarak şöyİe demi§tir: 
istediklıCTi şeyleri tamamiyle ihti · "- Memleıketinizin lıarp gay • 
va etmekte ve kendilerine her tür rcti bizi ÇOtk ha:yranl!k içinde fü • 
lü kolaylık gfüıtc-rilırnektedir. ralrnııştır. Biz 'bu gayreti uza~tan 

Türk gazetecilerine mülaki ol • büyük rbir !hayranlıkla. takip ettik. 
duğum zaman kencJ.ilcr.ine Lon. Ş:mdi gözlerimizle görmek fır 
dradaki hava tıtaşesi Seyfi Tur • satmt elde ettik. İngiliz milletini 
gay rıefakat etmekte idi ve Hand- ~imdi da.ha ziyade takdir ediyo • 
ley page aircraft company run ruz.,, 
monte etmiş olduğu muazzam u- --- ------------
çakls.rda.n birini geziycrlardı. Sir Milli ~el 
Fredrik Ha.ndley Page bu gezinıti· 
1erinde k.endil-crine bizzat refakat 
ediyordu. Türk gazetecilerinden : .. 
kisi Va.tan başmuharriri Ahmet 
Emin Yalmanla Tan baı:muharriri 
Zekeriya SCrtel bir Halüa.x: uçağı 
ile k.ı3a bir uçıı~ ya.pmak teıklifini 
l:abul t"ttiler. Bu tip tayyare dört 
ınotödü Qoınbaroıman tayyarele • 
rindcn olup Alman sanayi metk~ 
lerine kaı"::ı yapılan hücumlarda 
ikullamlan bü)iık bombalan nakle
den tayya.relcrdendir. 

Bomb:ırdım:ın uc:ağmın avdetin· 
de Ahmet Emin Yalman bana 
:_iiyle rledi: 
"- Böyle bir uçakta insan ken 

disinıi emniyet iÇ:intle hissediyor.,, 

Aparllman muhtekiri 
yakalandı 

(Baş tarafı 1 inri<le) 
yurarak yaptıkları işler hakkında lale 
belere sualler sormuşlar ve iltifatta 
bvlttnmuşl ardır. 

Enstitünün yaptığı işleri en ince 
noktasına kadar tetkik eden Milli Şef 
bundan sonra enstitü talebe korosu 
nun dört sesle söylediği lstiklô1 mar~ı 
nı ve diğer milli parçaları dinlemişler 
enstitüde g örd ükleri çalışma ve inti 
ı:amdan ço k memnunluklarını ifade 
buyurarak kendilerini te}yie geler. 
zeva tla vedala~arok hususi trenlerine 
binmişler ve enstitü talebelerinin alkı~ 
!arı ve yaşa sedaları arasında Arifiye 
den ayrılmışlardır. 

Ankara, 11 (a. a.1 - Cumh-~rrei 
s.imiz, Miti' Şef ismet Jnönü bu akşam 
saat 22 de Ankaraya dönmüşler ve 
g arda Büyük Millet Meclisi reisi Abdiil 
ha lik Renda, Ba~vekil Şükrü Saraçoğ 
lu, Ankarada bulunan vekiller, Cumhu 
riyet Halk Partisi umumi idare heyeti 

Taksimde, Sıraservilerdeld ''Safa - aı:ôları, mebuslar, Ankara valisi ve 
palas.., apartımanr sahibi Kirkor, bıı'.' emniyet müdürü, Ankara merkez.koınu 
katındaki l•ı•acısmı ne yarp ya.p.{J tanı ve diğer askeri ve mülki erken ta 
çıkarmış ve 11imdiye kadar ı 55J liray•. rafından karşılanmışlardır. 
vermekte olduğu bu katı Osman a • A 'f' . 11 ( ) _ Reisicumhur , . ., rı ıye, a. o. 
dmda birısıne (1~5> liradan kirala • 1 lnönünüıı refokatlarında Arifiycye 
mak istemiştir. Kira mu~tekiri, iki gelmiş olan maarif vekili Hasan Ali 
senelik kira parası olan 3 bin lir'l~l Yücel enstitünün misaf:ri olarak l~vra 
kiracısından peşin olarak alırken, em da kalmıştır. 
niyet kaçakc;ılk şubesi memurları ta. ----n----
rafından cürmlımcşlıut ho.linde yaka. 
lanmıştır. 

Suçlu milli korunma mahkemeıı:jnP 

vcı·j!mi§lir. 

--+
Lokantalarda ucuz tabldot 

Vali ve belediye rrlsi .;loktor Lütf, 
Kırdar, dün, lol:antacılıı.rdan mUN!• 
kep bir hrycU kabul cderı::k mahdu~ 

gelirli vatanda§la.rm isttf:ldelerini te. 
min için lokantaların ucuz tabldot. 
!ar tertip etmelcrj,nı ifıtemıştir. Heyet, 
balı glınü valiye bjı· ta b!dot liste<J! 
\·erecektir • 

-----------------------
n.ingrad öntinde dil;,ımanuı ycnjdet.ı 

yaptığı tnarruzıar akamete uğratıl _ 
mıştrr. Bu muharebeler cııasmda. Ne. 
vayı geçmek teşebbüsUnde buluna'l 
Sovyetlcrin 25 mavna111 batırılmıştır. 

Diin iiğlcrlen "!>on ra neşredilen, 
hi r S o v )' c t tebliğinde is~; 
Staliııgradı.n cenubu gtırbiıılndo ba~ka 
bir şehrin de tRhliye cdi!dıği bildirl•
mekte, fakat Novrosisk sokakl.arın<.l.ı 
inallr muharebelerin devaro cttlğj u~. 
ve olunmaktadır. 

Ekte kaydedildii;ine göre, Stalin • 
grndın garbında Sovyct kıtaları ~tl.n 
mU.dafa.a muharebeleri yapm&ktach!' • 
lar. Bir Sovyct bjrliği Uç taarruzu g.::. 
ri pliakUrtmUş ve 6 tank tahrip etmı, 
tir. 

Ba,ka bir keııjmde otomatik tUfek. 
terle mUcehhez Almanlar Sovyet ha•~ 
larına. girmişlerdir. Bun!arın yUzd~n 
faz!aıu oldı.irtllmüştur. 

Merkez cepbeııinde Sovyet kıtala!'ı 
bUyUk bir meakfuı maha1Un dolayları.~ 
da kendilerine yol aı:nı!§lq:wr. 

Yeni tip vagonlar geldi 
Geçen sene Almanyaya lrıın hUklı. 

meti tarafından ısmnrlaun 6 Ye 'fli•
kiye hükumeti tarafından ısmıırlan:ı.:ı 
ti adet (R4 tipi vagon ki, eeman 12 
yagon hliltiımetimiz tarafından alın -
mış ve münakalAt vekaletine tesllı.1 
edilmiştir. Vu vagonlar raydan Hi sa'.l 

timetre yüks1lk!iktedir; fı;brika aks:ı. 
mı ve malzemesi, bliyük bir tıı.yyan' 
ve birkaç vagonun taşıyacağı kadu 
tazıa yük almaktadrr. 

Vagonlar Ha.ydarpaşaya gc~irjlııı'§ 
tir, Şimdiye kadar şu tipte 3 vagonu
muz bulunmaktaydı. 

-~~---
Belediye bir buçuk milyarlık 

gelir projesi hazırlıyor , 
Belediye, gelir kaynaklAmıt arttır

mak ve beş yıllık imar pllll.runı Jrnluy 
lıkla tatbik edecek parayr bulmak i. 
çin bir buçul{ mi!yarlık bir varjrlnt 
projeııl hazırlatmnkt:ıdı" Pınjenlrı. 
tatbllti i~ lUzumlu olıın bazı ımrar. 
Ial'Tn çıkartımasr husu~und·ı b"lcrJiy• 
dahiliye vekil letine başvuracalttır . 

'Amerika elçisi memlelıetine 
gidecek 

Ankaradıın bildirildiğine göre. Amc 
rikanın Ankara büyük elçisi Stenhart 
bir haftaya kadar Amcrikaya gıtlecck 
tir. 

Seyahatini hava yoluyla yapacak u· 
lan bllytik elçinin, Vilklnin Tlirkfyt:de. 
ki temaıılan hakkında Amerıka hart. 
cıye nazın Kordcl Bale izahat verme. 
s! tabıt gorUlmektedir. Bllyill< elçi A
meriltada çok az kl'llacak ve ı:;e11e tay. 
yare ile doneceklir. 

L E R /r-~--~-~.!.~.~.YJ.~ .. !.?.. , ~ 
,, ·ı Cüre!kArlık yalnızca malOm bir 

V i Ik l sınıfın vastı değildir 
1 

Atılgan ve cüretkar olmanın birinci ıJCllJf ını "lıay•i. 

K d • • t yetsiznliktc bulanlar merale.el Fazladır. u us e ' Bu kötü clüşünü§ler birçok namusluları atılgan ve CÜ 
retkô:r olmaktan alıkor. Böylece de meydan, yalnızca 
haysiyetaizkrin alılganlıklarına ve cüretkarlıklarına ka." 
lır. 

FllisUnln harp gay. 
retina tal! dtr ediyor 

Kudüs 1.2 (A.A.) - Vende! \'ilk,. 
cuma. günU öğleden sonra ga.zetccik· 
re beyanatta bulunarak Fi;ıstjnln bjl. 
hassa orduya efrat almm:uu, E:ônlilliı 

servisleri ve sanayi ve ziraat için fi.!. 

ferberlik yapılması husu.~lıırındıı k! 
harp gayretj.ni son derece takdir e·-
nıjş olduğunu sÖylemiııtir. / 

Orta.şark halkını azamı gayret SE\r. 
letm~ğe davet eden Vllki, hu halkırt 

"daha. iyi i:ıir Q.lemde., kendisine dil _ 
şccek hisseye .ı:a.hip o!mnsının A me • 
rıkada temenni edilmekte oldıığıın•t 

beyan etmiştir. 
VHki. .sabahleyin §ehri ziyaret c t 

miştir. 

Gemi tnşaatuı "'a 
sürat rekora : 

~ki tez~ah 83 günde 
10 bin tonluk 56 

gemi yaptı 
ruşinUton. 12 ( A.i1.) - Bahri~ e 

cncU.meni reisi l\ont amiral \"ikcl'İ, 
'jU bevanatlıı bulunmuştur: 

Birle~k milletler iı;in AııH!rikada 
yapılmakta olan ticaret gemiıeriııilı 
inşaatındaki sür'atin deniz in)aatı 

tarihinde mi~1i görülmemiştir. c;e· 
çen ay bu gemilerin inşasında m:·· 
teh:ıssıs olan iki Amerikan ıezgalıı, 

10 bin tonluk ~(j {;cmi inşa elml:;;· 
lir. Bu gemilerin her hiri te.kne~ı" 
nin teıgah:ı konulması tnr ih iyle 
servise ı;ıirnıesi larihi11e kniar g1.• 
<"<'n o:ı gün zarfında inşa rılihııi~

lir. 

Tobruk aı·ır surette 
bombalandı 

Londm, U (i\.A.) - Datı c;öltlndeo 
kara faaliyeti az olmuştu:-. Yegı1ne 

hl\.di3c bir lngiliz devriye~)njn düş • 
manla yaptığ'ı çarpışmadır, 

Tobruk limanı hava. kuvvrtlerimi"!: 
tarafından ağır surotte !:>ombalanmı.
tır, 

iktısat Vekili 
busabah geldi 
Kömür, tevzi işle

rini tetkike bailadı 
İktısat vekili Srrn Du~·. bu saball 

Ankaradan ~ehrimize ı;ol'Tli§lir. Ken. 
~isine Etibank kömtir jc:lerı müduril 
de refakat; clmcktedir. \'el<il bugt:r. 
kömür tevzii !şl<'ri Uzcnn.lc mc~;·.ıl 
olmaktadır. · 

--0-

H avagazınd an tasarrut 
tavsiyeleri 

lstanbulun kış aylarınaa mad •n 
kömurU ihtiyacını lrnrşılnmak üzere 
kömür sarfiyatruın tahdidin ne şckıl. 
de olaca.ğr veltill<'r h<'yct i tarafınd.u 

\·rı·it<:.>cek knrardan sonra belli olacJ k. 
tır. 

Bu karar gelinccye•Jtad.ır hava;::a"l 
şirkeL!erl buglinU va:ı:ıyctin normal ·
lerak devam edebilmesi için hall<a bl. 
z.ı: lavi!jyclcrde bulunınnk~adırlar. nu 
tavsiyelere riayet cdlldigl takdjrt'.c 
havagazmın işleme saall0ı 1 tahdit e. 
dilıniyccck, ve bu işr tahsis edilen 
kömlir normal olarak kış mevsimi ;ıo. 
nuna kadar yetişecek! [r. 
Ha;ıa~azı şirke Llcrinın h11!ktan isi<'. 

dığı tasarruf, broşUr halinde bastın. 
larak havagazı bulunan "':lcre dağıt• 
ıoc;ık, gazetckrclc ve bilylık afişlcr:e 

U~n l'di!cceklir. 

-o-
Bakkallar un dağtfcrcak 
~imdiye kadar pn.z;ırtesi gUn~

ıi karne mukabilinde verilen un· i 

'larnı. bund:ın .sonra hakkallnr \'a .• l 
&ı~a~ilc ~atrlmmımn karar \"Cl"il.

1

1 
mu~tır. 

Her semtte ıı~-rrlncf\k mutemet 
bakk...ı.llar ~·ine hir günliii< karne 
ile 600 gısmlık ekmeğe mukcıbil 
t22 gram un ve~eceklerdir. 

Y alnızc_a haysiyetsi.zlerinin ahlga11 ve cürethar bu. 
lunduğu bir cemiyetin sonundan süphe edilir. . ...ı 

DUNYA-~ 
DONOYOR 

Garip kanunlar 

Birlc.>ik dc,Jetlcr Amenl.ası.ııı 
1cşki! eden bir <, '.ıi.: devlellt'rtn -e!• 
ki "\'C pek garip ?,anun·.ırı 'ıırdı , 
Tt'nesc cy:ılctinılc s:ıat hill.'zi.Ri t.1· ·Almanya.nın harp 

kütüphanesi 
1 ";"ınıırnaz. Bu ıueınnııi:,clc rinyei. el• 
1 m l)'C'n1cr, ',iiddelle ccz ılanır:ar. 

ı\lh:ını::ı. cy::ılel' .ıir, lrıpııl.; .• ~mii • 
ıfoi. yaldızlı kö,fckleı-lc sü~le~·cıı 
ı..achnlar, lİç hafl'.\ haııı.c ll\ahk6"11 
ı;lıı: l:·r. 

Oünrnnııı bir ı;ok büyü!.: ıncın• 
tekelleı:indc. bilhassa Fran:;ada, pek ' 
zengin harp kütüphaneleri Yar. 
Bunlar da, 1918 harbine daiı· 'c· 

ı.ikaların, eşerleriıl <:<>f;u loJllaıı• 
mıştır; fakat "Almanyanııı Sliitgarrl· 
daki Rozen~t;ıyn şalo!>undııki harr: 

kütüphanesinin lı!r hususi)clı wı • 
dır. Buradaki kitaplar ''esikal:ıl', 

dt•vlel tararınJan değil, böyle ~ey· 

lcrc mcrnJ..lı doktor Frank ismııı• 
de lıiri tnrafındaıı, IJcrlindcki c· 
viıı ıl<' topbnmışlır. 

Bu kolleksiyon. sahıbi laraiın· 
dan, hüklımeıe hediye edildi. Dok• 
lor Frank, noksanların tamamlan• 

ması ıçın büyük bir para teLcrn: 
etti. Kütüphane im suretle kunıl· 
du. • 

Bu kütüphane. lıir çoğu ender n. 
pekala kimsenin bildiği 100.00C 
cill!Hk kitaptan mürekkeptir. Bu 

eserler, y;1lnız geçen büyük harbe 
ait "değil, bu hıırbin meydana ı;ıci• 

mesindeki sebepleri a) dınlalan 
1871 harbine dair kıymetli ki1op!a• 
rı da ihtiva elmel,!edir. 

Küllıplıancılc, Birleşik dc"\'letler 
Aıncrikasın:ı, Fransaya, lııgilte!eyc 

tı:ıhsis edilmi!;' şubeler olduğu gibi 
muhtelif siHıhlara, siyasi Tesi'kala· 

ra, harpten ilhnm almış edebi '" 
snn'at eserlerine mahsus kı!>ııııı • . 
da vardır. 

l3u zengin kolleksiyonlara, ~i m-. 

dide, bugünkii harbe dair eserlerle 
vc~ikafar il<ivc edilmiye haşlamış· 

tır. 

H ergün yağmur 

Dünyada bazı ~ehirlcr rnrdır kı, 
Yağan yağnrnrl:mnın r·okluğiyli! 

me~lıurılurlar. ·::'\1!:-..clil: Fran.,:ın ın 

Liyon ~ehri, hıl\·asmın !.İ-..!i ,.e 
y,,ğnııırlu o\ma~iyle t:.ınınmı~Lır. 

Jliormand'lar be. Hucn ~elırintlc, 

iki ~liıııle bir y:.ığnı11r ~-n~clığıııı 

id 1lia ederler. 

Tuhaf ı.lcğ1l nıi, hcl'kcs, kendi 
mclcl.:etiııin aleyhinde tıbatıitc, R'l• 
rnbct ~·.ırışı ıı:ı si rişir: f:ıkal Lh on• 

Juların ıl:ı, :\'or111.ınıllnrıııclıı idılia

lnrı. Jiindislanılııl,:i Jfa~~a ~ehrin:n 

~anrİ'ıcla yııya kalıılar. Şehir, ~·ii!.• 

sek dacların araı.111011 bıılıındııJu 

için rii1,;riirıJ;ın mahfuz lıulunııycı 

'"e hu ~ i'7.den orııda her ı;ı:iiıı ~ a~ 
mur )ağıyornıus. 

Kecl!.ler 

Cinliler, ~aatin k:ı•; olıluğınıı 
kedilerin ı.ıöı[eriııden anl:ırl:ır. Trr·• 
rtilıc giblcriyor ki, kNlileriıı giiz· 
lıclıek!eri. gece ~ Hı·ı,ııı elan QğlcJ e 
kad;ır <hırl.ışı) 11r 'c {iJ:":ledrıı gl':c 
yarısı:ıa k:ıdar dıı .ı:rııi-:ıh or. 
Di~er müd;ıfilt'!' j,c. kr.ılilcri;ı 

gözbebeklcrindcki dıırl:ı'>ına YC ı:ıc· 

ni~lcmc kc~·fi~ etiııiıı lı,l\·ınııı le~:
rindcıı ikri ;:ıelıti;.ini iddia r>diynı • 

l:ır. llunlara ı:ö:·e. ~iıne51i sıinkr.1e, 
kcclilı>rin t!Özbeiıı•:..Jcri. ı.:iincın ~:-· 
,·:ıı.1 elliili miiılılı•frr. ıl,ırlıi!l'll 11•11• 

h:ıf,ız:ı erlr,r. K:ıp.ıtı h:ırnl!ırrla j,e, 
lıaYanııı krn:ılıl•~ı ııi~j,el inrl" ı;t· 
ui~Ieınc Aiiröliir. 

l\cnhiki cvalcti.ııJ!.'. t:eniz mayo• 
~u ile ı;<iriınıne:- ~ as:<l lır; .;unJ.Lı, 

uih it! bir <e~ le ;1Jlkl'l kar~ıstna 
çıkmak :t) ıp ~ayılır. 

BirlEşik <.lcvle:'cr A•ııc.ı i!.:.lf>lftan 
hır çok ey;ıletle.-iPdc, ;..un1l~raları• 
nın bağları çÖl:;ik Ye int'z:ımsız 
sürülürse ceza a•rnı)or. 

Ulah eyalelincle, kadınlar, 3,;5 
~ıınümetreden ;\ iıksok ökı;eH a.yak 
k::ıbı giymezler. liükümcı, bu k.~· 
nuna muhalif hareket edenleri~ 
dcllt cczal.mdırırnr. 

Yoy.ı ve Ore,.rrn '~alell~r~ 

garson vesaire bahşişi k;ıl'iyen ~· 
~aktır. Buhşiş veren bir .ıcl&rıı, _pe4 
hiiyük bir nakdi ceta~ a 111 ılıldım 
clur. 

Vergi m üzesi 

Hollandanın Rolcrdam ~eıhrinde, 
AHupanın en garip bir müzec;i '"'ar 
Bu müze :ıdetil, bir >er::ıi tarihi er• 
gisine benziyor. :\fücss.isi bulunan 
sehir heledi:ycsi mu):n-.ri Vmdcr 
:roeı. rısırlarca zamanlara ait, ne 
J\adar ,·ersi eşyası, vcr~i "esıkas:. , 
-v~rgi defterleri cli,-ıc ı::cr i rrrı ı-:-~r.. ı u 
müzede loplam1ş, ha~·ı ele '53~"Jn bl1 
müle Yücuda getirmiş, 

l\lüzcde, dünyanın m"Mclı r ınti• 
Jetlerinin mahkum oldukları fevk • 
Jade ,·ergJJere r.it ,·csiı:..aıar ,·aı. 

Bunlardan bir tanesi, Fr:ınsaya ai : 
17 ııci asırda, üç senede. bir defo, 
kıraliçcnin hazinesine mahsus bir 
>ergi tarhcdilmiş. Her l•ağcı .satııı;; 
h!.'r fıçı şaraptan kıraliçeyc bir hL• 
se vcrirmi~. Kıraliçenin rna:;rııJ1 da 
hu suretle, bağ bo7.Umlariyle al~· 
kıtlı bulunumrnş. \"ı:rı:ti ~~nt!!'ı, u• 
:ıiim mafoulii az çıkan.:>, kırJlıç~. 
sonraki ~erııi zamanına kadar, üç 
sene rna.wafını aıallırır."~" 

Bu müzede, Tiirkiycyc ait, ~ari;' 
bir vergi de varmış. lsr;ıl: Diş Jld• 

rası. 

Müzedeki kayıtlara ~0rc, bu "L>ı ' 
narası" vergisi, geçen :ısrın orı .. • 
lnrına doğru cari imiş Bu :V('!t',Sı, 

memleketinden ayrılan Te seyaha
lc ı;ık::ın her Türk nrmiye mccbu ... 
mu'> Ye hunun mukal.ıilinde, Oı,• 
ınanlı idaresine tabi Hıriı.lh a 
ııırnılckc\l<'rinrl<' \cnıl 'l· .. ıı~ı ı 
:ıd:lmları bedavadan geçinirlermiş. 
Yani Hırisliyanlar, onlan yatın:. 
yedirir 'e içirirlPnnış. 

Bu bedani ge~inmr. bi1lıhır•, 
m:ıklu vergi şeklini 'Wltı~ ,e:~rr 
Ttirk, Hırisliranlarla n cskı'ın yer• 
lere gelince. mahallin !eri ı;clen
leri, onun orada ı!'eçircccği mii'J. 

· .lrc. ınawarını :.esap edip, 
tırndisiııe, loptan 'c para olar~ 
,.erirleımti'i. Seyyah. aldıf(ı p'lTan~u 
'hcp~ini sarfolınemi~sc, ı;:cri~ lı.rı· 
lanı iar.lt>rnıi"). 

;\JÜ7enin, Türki~ eye ait l:itı DJ • 
dı. Türkiyenin es.ı:idcn tatbik elti'' 
bazı mulleri tahrir olunarak alı.:• 
mış ve kimbilir, hanı:ı ccn"lılnin 
yaz<lığı yalan 'y.,•:lış tsasfa:a d ı· 
:vıınını~ıır. Röyl~ olnıa\lıı brı nbc-. 
ııı(izc. hu 1;.ıj'cdl:, Türı.lere karşı 
Hııislh·anlık !(a~reli ;[\ıdıui•e ve· 
sile lıuluyoı·. 

~ 1011-1912 !ıinema me\·alrulnln son programı • 

1 ... Tür~çe DAÖLAR KRALI 
PRESTON FOSTE 

2 -CAZ FIRTINASI 
FRED ASTAiRE .. PAULEITE GODDARD 

ö UGüN LALE S:inemasında 
ZA Y1 - Kumkapt nUius memurlı:.. 

ğunda.n ııldı!ı"ım nUfus kfığıdımı za.v; 
ettim. Ycnı~nl alacağımdan esklalnl-1 
hükmli yoktur . 

.Ahırkapı Canl<urtııran 1'o. % •••••••••••••••••••••••••••••• 
Adile Belik 1 
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Jltısrataraan 
~tımmı~-:· ------...... '\ 

Sineğin taırihıi 1 .. 
D Ü:Nl{Ü frkram1a, Şehremininde b1r dUkkün vitrinlndt> gördit 

ğUro sinek akmmdan bahsetmiştim. Bu görüş, bcnl, .•ıtneklerjı 
tarjhl .~~=atında bir araştırma yapmak hevesine sev ketti, Birkaç l<I 
tap karı~tırdrm. Vızıiı:ılarile kula.klar1mızda akortsuz aıı.7 ç:ııan, eli· 
'imlze, ~·1ı1.Jerimize, boyunlarımıza konup, sahte bir kadın eevgisile ok 
şamağa lı<:.lkı~.an !akat sonra ince !ğnelerile sokup kanımız, em<.r 
b~ t•ıfeyli rnat.lQklar hakkında epey malümat topladım. 

Oğl"e~r.ıiklerlrni, ya:ıııyorum. Belki bir gün ııizln de i§ınize yarar. ~ı 
ne~jn tarlhi, sayısız geçmişlere dayanır. 11k insan yaratıldığı zaman 
sinek <le yr.rsıtılmı~" motörlerini işletmeğe başlıyarak uçmuştur. 

Sız de bll!rslnjz ki, Cava adasında bulunan ve fen adamlan tara 
fınd&n (Pıt)ıecanthropus Erectus) adı verilen mUetehase, :Ik insan 
mUstell:tscsl o!arak ko.hul ed.ilmi§tir. Btmu, (Maymun adam) diye teı 
cUme cd!yorlar. 

lşte sinekler de, bu devirde yaşıyorlardı. Yanj 500 bin rıl önce. 
mağara kovuKlannda. ~le geçirilen bir takım KebrUba kırın!ı1arı tçindt 
sln{'k m(;slehase!:ti bulu:ı:ınuştur. 

Knr.ıf".nı>k, ataj.neği, susineğl gibi nevilere ayrılan sjneğın (50J 

blndcn ::ıyadc. c;Ôşidı vardrr. Ev l!llne.ğ'! dedlklermizln vUcudu tuylUdür. 
Ayakııı.rı \'e ayak çer.gellerj sert kıllarla örtülUdUr. Dilinde ltızucet' ı 

bi- m·ıddc vardır. Sinl'k, işte o tUyler ve dalma ileri çıkık dt..l'an dll 1 ı> 

\"<;rPrr. : !o, diuınterı Et'ibl hastalıkların mikroplarını ta~ır v" 1nsıınm 
kanmı cnıt'rken hastalığı ~Ilar. 

Ev f!.nekleri hayvanların en velfidudur. Teı;ı<tsUI bereketiııJn en 
hayret ve:icl omeklerindendir. Karasineğin doğum ayı nisandır, Bu 

ayua !Ik ::,.·L·.murtalarınr bırakır ve tenasUi devri ag'ustosa kadar devam 
eder. Bu müddet içinde, bir sinekten doğan dişilerin hep!'P ölmet., 
sa(; !:alır da, anı>lan, t-U~k anaları ve datı.a bliyilk anaları gibi yu. 
murtlıı.rıncea. tek bi.r sınekten dört ayda kurulacak aile yuvasının et. 
ra.dı !en auaı::l.ırının ortaya att1ğl ve şimdiye kadar bir flirziye gib· 
~clal.ki edıl~n ~u ra.k;tmı bulur: (5,593.270.000.000). 

l>tıltkCı.ncı::!arın ve nihayet İstanbul belediyesinin sinekler hakkın . 

da gO.SteregeldıkJerl nl'Zaket. ve mlhmanperverlik sayesind6 !:ıu !arzı. 
~nin h~klkat halini aldığlna şahit olacağ"Iz gibi geliyor' lıamı ! ... 

Bir slneJ. bir ııln •ği ...... uı.lıyarak! 

Bi;· kız, bir mecmua saye. 
sir.de kardeşini hı.ıldu 

Bır Js, ıcrc nwcıııııası, gt•çcnlc,.. 
ic, bir röpoı·tnj yapmı-:. Fr:ııısanın 
•"'nulıund:ı ~ crlcrnıiş .:ılıın lsviçrP. 
ıftı-ilcrini le lıil cimi-:;. :'ıl<!cmun

rıın ılercelliJ.(i roıoğr:ırtur ura~ında, 

I!) seııc C\Vcl lllC'lllll'kclinİ lerket• 
nı -. ol;ııılaı·ılan lıirinin loloğrnfı da 
Jıulııntı\ umıll';. 

l\rzl,ıırılcşi, foloğr;ıft ;;:örün.:t.< 
1 uıııııı~. llalhukı, on ciokuz sene• 
den ucri. k.ırılcşi n in nereye ~iıtiif• 

ni, lı:ıy:ıtla bulunup lıulunm.ıdının · 
ıılıııiyonnıış. 

K:ıdın, hıırdc~inin izıni buldu• 
-uıı l:ın ı:ol, sevinmiş. Bu ~:ıyedc, 

k rdc ine knrn;;11cn/iını söylüyor-
mıı . 

Ho, bir intika m 
Cıer,cn lcrıle, :"evyork radyosu 

lıancnılelcriııde;ıı biri, gece C\'ine 
ıloııerken, hirt:ıkıın kimselerin hü 
ı uımııı:ı uAr:ıını,, bir olomobile 
:ılıldliı gilıi kaçırılmış. 

hız, h:ığırnıış •:ağırmış, bayılmış 

para etmemiş. Nihayet, kaçırılmr.• 

sını, kcnıli~inckn necat fidye~i 

koparılmak maksadına atfetmiş ı;e 

h :t dulların, nlanıct olarak, esirle· 
riniıı lrnl:tkl:ırıııı kesip günılcrdik• 
1 ı ini H lıır ç'>k şc~·Jcri hatırına 

ı::elinfikçc, oloıııo!ıiLin içi nrle nyı
lıp ba)ılı~ormıış. 

Olomobil. süshi !Jır köşkün ö• 
minele durmuş. Onu bwyük bir ne
zakclle indinnişler \e kollarına 
gircrc', köşke sütiinnüşler .... e hü·
ınclle Iıirkoltuğa olurtuıuşl:ır. Sa• 
lon, gayet ~ıkıııı.,. Kendisini kaç:
rıııılar rla, ıınzl k mi nazik hareket 
erli~ orlaııııış. 

}:eden sonra vaıi)'et ayrlınlar• 

\skim siıin için taı,~, henüz açıl. 
ııııs bir çiçel• kııd:ır saf ,-e lekesi-ı:. 
cl.r. F:ı.lmt ne de ol a ıııanuzda bu 
lmdar scnefüt bir farlı \ nr. Zam&R 
lıeı lt!S idn hirdir. Rir zaman ge. 
lcrektir I[i, s;z hala, henüı bir 
::,t•nç k:ıdrn olduğunuz halde ben 
ihthnr sifatile anılan hir za\·alh 
olaca~rım. Ah.. &ural:ırını, bilhs.s. 
,.,a bur:ılarını uzun uzwı düşündu 
nüz mü? .. Me..elenin rubu, ili< i1k 
thiğiimiı lıurnda fliiğümle-nir .• Ger 
ci, si7.e bunl:.ın söyle~·ebiJmek için 
ı,emlimi zorlnyorıım. Fııkat )azım 

~·nnıım •• Bu, heni sonralan gelme 
... j muhtemel 'icclan aı"ırılarına kar 
"'' -;iğorta. eden bir lınrel<ettir. Ô:'\'. 
le sanıyorum l.f, henüz bnna vereli 
~ini'I. hn:drıeıtin ne oJduğnnu , kiy_ 
nı:?tini bilmiyorsunu1 .• 

Genç kız çoktan~ri iimitlerini 
bağladığı bu güzel, zarif aclamı 
onlinrle l\~ditıinclen kalan bir a5k 
ile sıırho~ görünce içine bir ~ıırur 
geldt Ayni zıunanda knr.1ısmdaki 
n'in halinde övle derin bir peri5an• 
Jık \ nr idi lu, bundan da nihayet. 
ı.iz <lere<"ede mütees!'.ir oldu •. 

Sabri her haliyle hu!'olüne im· 
lıin veremediği. bir sııaclcte nail 

~· LAED"t! ...... 

ınış. Ka~ıranlar, kııın yonııı!ı bir 
gramofon ycrle5lirınişler 1'C iiıer!

ne bir pliı!c koy.ırak çalına~a bnş 

lamışlnr. Plak, kııın, · IJÜ\ iık bir 
rağbet kazanmış bir şarkısını çal • 
yormuş. Plaklar devam cimi:;; \C 

hepsi de kızın sö) !ediği şarkılar· 

dan ibarelmış. Bi)ylcce s::ıba'ıı bu•· 
muşlar. Kız. lnm oıı S•ıat, birlıiı'in

dcn beler ofon ş'lrkılnnnı ıliııley:p 
durmuş. 

1 Kızı kaçıranlar, hııyclul değiller" 
f miş; fakat onun şnrkı plıildarıııı ! beğenmedikleri '"'"· kendisine 
1 dinletmeyi kurmuşlar 'c bu suretle 

1 
kızı cczalandırmı~lar. 

• * • 
Buda bir Amerikan garabeti 

Birleşik dcvJetl,.r Anı.:• ıkaHnda· 
isminde biri, ~6 yaşın.la ı-: •· 

vcy sirer:eği gece. nişa;ı"ı!iı o~lada11 

kaybolmu~. Perrı de, ' koıl •r mıı 
ıeessir olmuş ki, nişan;ısiylc bulu· 
şuncaya k:ıd:ır bir söz söylemcmijc 
yemin ctmi~. 

Perri, bugün, 76 yaşındıı iır n 
tam elli senedenherl, ağzınd.ın blr 
kelime çıkormamışlır. O. herkesi~" 

bir dilsiz gibi, y:ılnız yazı ile ko· 
nuşmaktadır. 

Yakınlarda, bir Amerika Gazete
cisi kendisiyle müliikatııı bulun• 
muş. Perri, ona, ~azı ile, ni~anlıs.· 
nı bulacağından, haliı. ümidini 
kesmediğini bildiı:ıniş. 

Tahminlere ı.ıöre, bu adamın, 

nişanlılık zamanında dili tutulmuş, 
nişanlıs,ı da, dibiz hir adamia yu
şamak bedbahtlığına k:ınlanmamak 

· jçin orta.dan kayoolmuş. Pcrri de, 
dilsizlik yüzündcıt nişoıılısınt kaçır 
<lığını itirıır ctmiye u!;ınınış Ye hu 

İ suretle, yarım nsırdanb~ri. herke5i 
-aldatıp durmuş. 

olmu,ıann şa~kın vaziyeti içinde 
idi. Genç kıza. en ziyad.e t-eessüı
veren cihet Sabri gibi ömrü bü • 
Hın ~k z:ı.ferleri içinde sı:etmb 
bir bahtiyarın bu korka'J< =>eıla.sı, 
mazlum titreyişleriyıii. 

Genç lm: saaıiettcn &ıtrh05 bir 
halde: 

- Daha ~otll'!ll:ırt mı?.. diy.e 
hay.kırdı. Zaman ı;e!;tik~-e berabeı· 
ihtiyarlıyaeağrz. Bak göreceko;ini:ı:, 
Ben, hakiI<ati söylüyorum. Sonra 
bu dü~ündüğünüz ve korkluğ1ınu1: 
zaman çok uz~ktadır. Şimd~· ~en -
ci1. ve önümüzde o kadar ıı;iizel, 
müstesna seneler ,·ar ki bu karan 
lık s.eyleri düşünmek için bugün -
kiı ~tleri intihap hiç de iyi bir 
fo~Y olmaz. 

Saadet siiratle geçer ••. Oh, Se\• 
gili dostum! Onu böyİc isteıliği ~i· 
bi g~inniyelirn, elimi1.de:rken bağ 
lıyalon, ~ir edelim. 

Genç kız, biraz mahcup fat<at 
ate5li, kr~ılmış, uzun zaman in -
l<iirla.r içinde h~p~edilmi5 ihtiras • 
Janıa a.levli gelismesi!e 1engin 11 · 
yen bir solrnlusla kencli.,ini saran 
l..oll:ınn arasınıı ve daha iç taraf· 
la:ra ~ istt>r gibi yül<lendi. 
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Tarihin büyük davafarı 
(Gazetemizin bjrlnct sayfaaınd• - ~ ~ ~ ---- ~ 

T c§lliifil (PO BlUIDV ©llrO 
Cü lfil©ly~tô 

başlık ) onmdal•i ta rlh çerçeVEl!l!At ek 

llyerek gönderecek okllyuculart.DU%uı 

tkıırı nlnhl~ett tıaıı olmı,·an kUÇ\lk ı. 

lllaları parasız neerolunur.) 

evlenme teklifleri: 

* 25 yaşında 35 )ira ulf maa.:Jı. 

:ııcslcki tahsjl için bir seneye lul.dRt 
Amerlkaya gidecek bir mtmur, tatı. 

sııı sırasında. dahJ kendine refakat e. 
decek, ortn boyıu. esmer kara .luı.~11 

knragöılil, okuma sever, mali vazlyc. 
t! lyı bir b,qyanla evlenmek latero•"· 

.4. Topıavan: Muzaller ESEN 
Bu ifade ohlukça ılikkatc de • ı c'c.m indiı{i otele tabii '•endi fülı"' 

ğerdi. Bir <lefll memurla öteki ~11 nr , ·ermezdi. Bilhas-.a ot~lcileriıı 
bitlerin ifadesi tamamen hiri'>iri· ,\O'~ulardın hiçb;r ,·e~il<a ı.tl ıua -
ni tutuyordu. J{atilin katil aletı. 
ni bu silfı.hç, cfükkanmdan aldı~ı 
kabul edilebilirdi. 

EidiHnlere ı;elince. hunların da 
1.ionda. ve cina\'etten bir hafta ev 
\el madam BninPnin uül;kullJJI • 
uarı alındı~ <>acit olmıı":-tu. Diik • 
ç,;ın sahibi lıadın bunu ~ayet iyi 
lıatırladıji;mı su Cümlelcı le nnlat · 
1ı: 

- Bu mo<let cldi'\•cnleri faJır:
l•a yalnıı blz.lm ılüldd\nımu için 
~·~p:!.r. Başka hicbir ;\·erde lı•ı:a .. 
mazsmız. 

Sor~u itflliiminin ~'inde il•i lm' 
,·etli delil 'aı·clı, Bıç.ak 'e eltliven 
cina:vett.!m hir hnfta en·pl Lhoıı· 
uan ·o;:ıtın:ılmmı<;;lı. Su hahb l•atil 
cinayetten bir h:ıfta en·el J,i;rondı.ı 
buhınuyor<lu. 
BiRDENBİR!-~ noGAN' GVNEŞ 

Pa.ris halkı sinirlenmi'lti. Kahve• 
ler<le :ıdliyeuin bC'rerik"izli·gine da. 
ir dedikodular isitiliyonhı. 

Bu srraila mnd:ım Oehtrın eski
tlen oturduğu ilpartırnıuım k:ıpın· 

"mm ifade9İ.'ndf.~ii l!ir n(Jkta ııorgu 
hakiminin nazarı clikk:ıtini celbet 
ti. Kaprcr mad~m I>ehırdnn bah -
~ederl<en "ma<lnm Df'larn sılc -;ık 
misafir ı;ı:elmezcli, fakat arasırtt 
bir e."lcerin g.eldlğini hatırlıyorum, 
ZannecforsC'm bu zat mııtlnmm ye· 
R;eniydi. 

Yapıl:uı tahkiknt maclnmın as • 
kerde b~r )'eğeni o!mnclığım gö., • 
tenli. Fakat ihti~·nr l<aclm arnsr • 
ra Anastay isminde bir nstei'.,"llle• 
ni eYine k:ıbul .c.diyordu, Bn a.<ıteğ· 
men ~·ıı M'.odan<la yahut da I.iyon• 
da bir a.'a~·da çalısıyC\rmtı". 

J,iyon r,erme-i sor~ı l1itkiminin 
l:af:ısmrfa bir <ıimş~k ı:ı;ibi çaktı. 
Ifo til bıça~ı Lh·on<l:ı. cumhuri • 
vE;T me:vdnnmda Ornnpaznrdan al• 
~ıstı. cln:ı.yet ycrinıle bımktığr 
bir- çi.ft elılİ\'en de yine Liyonda.n 
almıru5h. 

Fakat bn ''aziyett.'! Yİrte çok i\•. 
fiyatlı hs.reket etmek füzmıgeliyor 
d~. B:ı.c;it bir İ'Z iizerjne, O<':tktun. 
yeti5me Sensir mezunu, erefli 
hir sub!l.Y bayn~ hir drı~yetle it• 
ham edileme7Cli. 
Sor~ hakimi bu ge<'e uylm uya• 

mac'lr. Hıti.r!ltfa harp planını hazır 
1ailı. Re-smi fohkikatR ~t-mıerlcn 
m.vel Vyona. gidi oi:\.l'nk bj'r po • 
lis müfettişi gönderdi ve Ana<ıta• 
nn dnaV"et zamanmıla ~at~!tından 
~Hllrp :ırrılmtıdı~'lnt tahl(ik ettir • 
eli. 

fi~eniler..ek ifü İ!j buydu. Sn • 
bıff izin almışsa nı~reye gideceğini 
r..iivE'y::!rek izin almı~tı. ı\yrn flör • 
düncii piinii Parlste mi~·di, d~ğil 
mivdi? B11 iki l!lnııle menfi ce"8.P 
Ye~l<liği takdirde hnltınnn izi ter
lıf'tmel< zanıri olacaktı. Fnkn.t su• 
::oll~l'in cevabı mü;;pet olur<.;a, bli -
tün ~iiphe1er yerinde olur ,.e adn• 
?et ı;;ubavcl:ın h<lrcketlr.rinin lıesn• 
Lım sonnny:ı hak knıamrih. 

Pol~'s bir lıaftadıtn heri de Pa • 
riste oteller.le tahtcikatm:ı devam 
elliyordu, Falrnt bu tn.hkil<attnn. 
tlr netice ı;ık.tcağınn kemli'>i ele i· 
.ı:ııımıyorcl •. Bir katil suçunu iş • 
ft roek fü:er-: Pııri<>e gelmi<:; ııan n· 

tlıld.·m o de,ird" tıöylc bir i:; :yaw 
ı •tık bir ~ı.ıcla ı alık olur•1u. 

l~inaell>\ 0ylı tahl..ı1,iJ~ ~ .. pan ;ıc
, ..... nemunı Xotrılnın :'! \'iktua• 
!'ı•l;ağınd.ı 2 vn muır .. :ı 1'"or \'e Mi · 
di otelinde Anasta~,n iki 'iOnte-; 
rin<b bu otele indi;;irıi p;ö .... teren 
bir fi-; bnltluklan 'ak!t ~ilzlerine 

1 i'nanamadılar: 
Sorgu hiik1mj ve emni~·ct fımlri 

Juınallandıtar, ılerha l otele ı.zitfr 
ler \:~ otelde Anast:ıyın bıraktığ: 
knl"tviziti ;ördiiler. liarh•izitin ıi· 
zerinde ~u i<elim.ehr yazılı idi: 

"L. An:ı<otaş. 158 nci (l'~ya.de n
Ja~ rnd:ı. asteğmen. Liyon.,, 

Kartın :uka!ım(Ja da bir 5nrnıı 

Uic!'!lrmın :ıdre-.i bulunuyordu. 
Artılc daha fazla beklemeden 

Haber 'in bulmaacsı 
j) 1 10 ', 

4 

1 
3 .. 
5 
o 
7 
s 
9 

11 

Soldan sağa: 
1 - Bir çeşit felakete uğramış 

olanlar {mürekkep kelime), 2 -
Jns:ın, oturulacak yerlerden bir, 
3 - Yüze gülücıilük, ses verenler
den, 4 - Bir er.kek ismi, yüz sene, 
5 - O!iim zamanı, çok glizel ko• 
kan madde, 6 - Nakliye vasılnla• 
rından birini idare eden, (yaşa): 

nııı kısası, 7 - Hir edat, uzuvk· 
rımızdan biri, herkesin kendisinde 
sandığı, 8 - Senenin taksimatın• 
dan birinin boyu fazla olan, her 
şeyi satın alan, !J - Mm·akkalen 
kullanılan şeylerin ücretl, sakat, 
10 - Yuva, lbir edat, 11 - Bir_ ç1• 
ğırma fab~ri, latifeler. 

Yukarıdan aşa!fr: 

1 - Kümes hayvanlarından biri· 
nin rengi, siyasi (mürekke-p keli• 
me), 2 - Adaleti seven, :kepaze 
ikadın, 3 - Kayıp, belediye, 4 -
Kör, aropça (ıbaba) İran dilinde 
ekmek, 5 - Bir edat, arkada~, 6 -
Parça, seci~·elcr, 7 - Bozuşıış. bir 
edatın tersi, 8 - Genişlik ,büyük 
bıçak ,9 - KarJdcni:1, ~nhilinde 

Yaşıyanlardan bazılarına yanlış v~ 

rilmiş bir is~. zarar, 10 - Oldu)..• 
ça gösterme sana tine mensup, 11 -
Bir cemi edatının tersi, su g~ti· 
renler. 

Dünkü bulmacammn halli~ 
1 ...l Fireveren, Y, 2 - Jniminim, 

Ye, 3 - Flııkid, Y, D:ıııı, 4 - An , 
Ramazan, 5 - Ray, A. Anaç, 6 -
İniş, Saray, Eti. !I ....... Ruşen, Ah, 
T, 10 - Ki, Kiriş, 11 - Bllnamnk, 
ur. 

~itf • rıfi!I J'..fl • l :ıt ljj ! e H; i 
~ ~ ... caaswrnwww:a:w -- ,, ' 

- 63 - Nakleden: Mazaller ESEN 
Sabrinrn koHarı bu JL'!fis \ücu• 

du, lıh-;ettiği saadetin madılilc?-; • 
m;s bir kısmı gibi sıl•tı. Artı.k ucf
bİle miicn<leleden vaz:ı;c(;mi5ti. •~
basen m:ığlüb olduğunu anlamı-,, 

ılab:ı. fenası bunu itiraf da etnıi';.
ti. Iinlbinin en der~'ll yerlerind.e 
bile bu hi<>!tin ({ökleşmiş cloğu~lo. 
l"ını duyuyordu. 

Ümit b:ıy~ın bir se<;le: 
- Beni jr.,tiyorsunu1t_ kabut e • 

C:iyorsunuz değil mi'! .. el iye telcrar 
ladı. R~ni artık r:ol< !(ii!.'ük bulmu· 
~·or~unu::, hatta hirn.ı rln çil'kin 
addetmiyorsunu;ı: ya'.'.. lfani bir 
:r.:ım:ınlu, za\alh bab!tnım beni si-
1inle e\'lendim1e~{ istediği \'ttkit • 
lerde olduğu :zibi tir kin? .. 

Fııkat bu <:on cümle Snb"İYİ bil'9 
denlıire titretmi'.:I, ylizünii solrlnr • 
mu~tu. 

- Bunu nereden lıili~·or.unuz'!. 
?tl"asıl ve Jrimden oğr.encliniz? •• 

l.~mit, kendlsini -;arar. yıınıu<tak 
lwlls.rın çemberincleıı laırtulmm; • 
tu. Sabriye O:oğrndan doğruya bak• 
tı ve: 

- Bunu ı:ok«arıberi ııa:yorılum, 
dedi. Pen·jnden öğrenmistiın .. 

- Bıınu size Pervin sı)ylecli ha'? 
.1'h küçült m:ısknr-.ı ! . Alı! 

Snbrinin :;esinde d<"rin \'c ~id
detlı bir nefretin aJı:..,j \'ar<lı. Bu 
haber, onu son derece miiteessir 
etmişti. 

1.l'mit, dayandığı ~iislii Y:tstıkla 
1111 donuk yes-il kor<fonlari;\·l~ oy • 
nıynrak gülüımıiiyordu. Tatmin e
fülmiş bir sesle: 

- Penin beni kı.,kanıyordıı, 
hem buna sebep obnadıih halde 
kıskanıyordu! .• Bu suretle benclen 
intikam almağa kalkmı.,tı. F:ıkat 
nıes.e1ede ba.,ka bir 1.alim, haliiki 
bir :>uçlu dnha. ,·:ır<lır ı.ı o da ona 
höyTe bi'l' intikam a.lmmasmıt ıı;e • 

l.j~·onda ~ubayın oturduğu C\ 'n k.ı. teclır. (Okur) remzine müracaat. 
ıııcısına. bn~\·uruldu. l\aıııcı :ıu ifa.· 
<leyi 'erdi: I ş ve işçi anyarrlar: 

- Mösyö Anastayı tanımn. l<'a• 
1 Hususi bl,. müessese ıçin eski Vı' 
1 hat hususiyetl~rini bilnı :;m. nura- . . 

da ancak 15 gün<lenberi oturu) or. yenı yazıyı bılen bır da.ktilo bayanıı 
'f fili' k ı .... __ 1 t b. ihtiyaç ı;ard!r. Ta.llplerın saat 14-l ı: ,, naına ço <:•r.u·, çıı { er ı) e-- , 

'

. b"'r l d l ' 1 1 arasında Kantnrcılarda 62 No, da u 
ı ı a< aın ır. ,,..,ın•ısı t n ı•o;: • 

t d H -:. · k h 1 ~ or. Dıı.lıkçıyana milracaat etmeleri 
ınun azam ır. er ~un [\ \R ll e~- * Lisenin be inci .smı:tınd ku ~.ı 
meden çrJrnr, e,J;snm saat onn dog ş a 0 Y 
ru eve döner. Kısa boylu ve bıy,•;,- ve çaresizlik ı.çinde tahsi~ bırakmak 
hdır, Bazan üniforma !YİVer , c Uzerc olan bır genç; oğleden l!lonra 

'b J . ·ı . . . s? :, 1 . • lnrı ve gece saat 10 • kadar boğa~ 
ıız:ın < ~~ r-ın g1y1nır, • ıvı ilyın- . . " 
ı· ~ • kıt• b 1 ·ı· 1• tolduA"u-::ı çalrşmak ıstemekted.ir. E."-
«ıgı va .:ır ::ısını a ı;oı ın< u· ~arı- . . 
k" , ard El·n·l ,.. t 1 t \ el ~ kı yazıyı da bilır. Mektebine deva:.ı.ı •• ır, ı , e ç ... n ı ı sı ı11;ın ı 

ı ., .. ,. · p l .. 1 . . t etmek şartUe lokantalarda garsonlu r w: gonneuım. ar !:ie {J;oz erını e 
1 • •t" k .. ' tt · ~ · 1 · • ve bula§ıkcılık da.ili yaprruı.ğa hazu ' ın ı e. ınne uıerc ;r.ı u~ın ı;o:r• 

l · t' n 7 t · 1 l'" • dır. (Y. Bal 412) remzıne müracaat 3 i emıo; ı. or.ıya "On etırın< e ı on· 
dü. o x~e ber:ıherinde bir de ka•' Müteferrik: 
dm vardı. Bu yüı!len eı teı-i s:ıbnh 
J;;endi-.ine bekfır bir crkei:in biı:inı 
C\'e kadın gdi'r.=iyecegiııi siı~le

ıJi'm, Bir ~:ıha yapnın !\{ :ığını soy· 
lc.>tli. I{:ırdeşi lcf'ndi~ini !!iinneye i
l<i defa. gel<li. İldncit<::?şı·inde be • 
rııber çıktılar. 

Sorgu hii.'kiırıi bn umn \'e karı • 
1<ık ifadeyi keserek kapıcıya mi>s· 
yö A nastaym oda.::ınd:ı olup olma
dığmı ve bu sun.he ~·:ıtrp yntma· 
drb'Tilt S'>rdu • 

Jf. 5.6 odalı, kal1Sı-..crll ve;•e kal;). 
rıfersiz, aydınlık ojr apartımanda kı 
ralık dairesi bulunanlarm ADkr.ru 
caddesinde Türkiye ec:zaneainde Ar'• 
Neşete mUracaat!arı. 

"f. EminönU. Baiıçekap. Ank1tra 
caddesi veya Cağaloğ'lunda. lkt Uç o 
dalı, doktor muayenehaneBi yapmay!'ı 
elverişli bir dairesı bclunanıa.rı:.. 

"Doktor .. remzine milracaatlan. 
:f. Iyl kullanı!mı§I Zaya dUrb!n'.nı 

satmak istiyenlerın istedikleri fiyatı:ı 
dürblnin evsafını (Dilrbin>. remzı•ı• 

bllclirmcleri. 

Kapıcıdan c;ubaym oda!>mda 'ol • 
duğu ce,·:ıbınr ahnca. sevlnd~, \ 'e 

nıerdİ\'~nlerden ya:\'a~ ~-:ıv:ıc:,: r.ıkn· 
rnk anahtar deliğinclcn odaya hal• 
tr. Odad!L ıı:;ık ,·ardı, !:iubay' y1\foğm Aldırınuı 
da gacute olruyor ve çok sal<in 
görünüyordu. 

Bundan sonra sorAo hakimi 
&;enç baron Delan Anastaya dair 
~orguya ~ekti. Genç bar'>n !\nas " 
tsyın !<atil olması ihtim:ılini şi•l • 

1 detle reddetti: 
- Bu mümkün deği.Mir bayım. 

Ben bu dellkanhya. çok iyilik et-
tim, kendisini talebeliğinden be • 
r: tanırım. Şn.rlmas li'-f?!>iincle iken 
çok iyi ve çok çalışkan bir tnlehe 
idi. }'en ba.ka.loryasmı bir defada 
Yer<li. Yül.sek ttıhsile de devam et 
mek istiyordu, fn'k:ıt mali n1ziyet• 
1erinin bozukluğu yüzünden bunra. 
muvaffak olamadı. AskerJiğini yaı• 
tJ, nslıerliğini yaparken de kendi• 
t;ine çok yardmı ettim. Sonra Sen 
Sfrin müs:ı.baka imtihanlarına gir
di, burada da. jyi! bir mıwn ffala • 
yet kaz:ı.ndı, İmtihana ~ren 451 
talebe nrnsnıda. 242 n~i olarak nıek 
te~ :ılındı. Sen Sire %!inlikten 
sonra bize sı ksık yemeğe gelir "\·e 
ailece iyi kalıul olunarılıı. Falı:nt 
Sen Sinle ptu"llik bir taJe~ ola .. 
nuı.dı. M~eptP.n d\1menci olanık 
çıhtı. O vakittenberi kemli'ıoj ile 
(lek az lrn .. rşrla.5tım. Arm;ıra tebrik 

1knrtlnn ::ıhrdım. V.nluit li!\pı<'.ının 
ve 'liğer 5a.hitlerin tarif ettikleri 
adam Anasta.ya. 1>2nzcm.clı:tedir. 
F'llkat onun 3.Jlllemi öldiinnü~ ol -
tnl\&lffi kabul edemem. Rn C'Ok nl• 
~akı:a, çok iı:'T-.:!TIÇ hir iş olur. 

Bo ifadeJ'İ \"erirken odnrla bu -
lon:ı.n emniyet :\miri de "Öı.!' karış· 
tı: 

- Hislerinize hürmet etmek is
terim. fakat müsaade bııymn\17. 

dn ufacık bir mü•ahauula bulu • 
nayım. Ana-.t:ıy ayın ikin'linilen • 
beri Pariflteydi. Ayın heı:ıimle ~r
kan gazeteler annenizin ölümüne 
<ialr siitunl:ırca. yazı yazdılar, Ken 

bcp olan.dır. 
S:ıbrj birdenbire c•irldileşcrek 

ıordu: 

- O da b.2nim değil mi'!.Suçlu 
.,andtğınız alam P.crvinin annesi· 
n~ bab:ım:ım vaıb·etini mıbtan in 
~nndTI' değil mi'! 

Genç luz: "Evet,, eler gihi ba • 
~mı salb.dı, Sabri sözlerine denlm 
etti: 

Bu ıaafı gdsterdiğime 'e ha· 
bauızın \'R.,iyetini noterden sakla 
dığm1:ı. sonradan öyle pismaıı ol -
dum \'e o k:ıdar aznp çektim l•i 
Vmit .. 

Bugün lıile hala o tee-;ı.;iir 'c 
ı•,tırahın tt>siri altmıla yım, Fnl<R.I 
i-ıtcneni:ı <;İze 1.ıu lm~usR dnir sim• 
di bile iz:ıhut verebilirim, 1fattU. 
ı,abanızın, 7.!wa~lı l.!05tumun mek • 
tıılmnu da. okuyabilirsiniz. Se\'gili 
••üçül{ l::ırıcığnn, o mektup o;izi bn
nıı e!ll!l.fiet ediyordu. Affediniz, rn. 
l<at o z~man ben ölen dostumun 
ınatemi altında ezilmiştim. Ve siz 
ele o lmdar lcüçük bir minimini 
ya,·ruydunuz ki, b:ıbanızın ar;ı:usır 
nu yerine ~etirmeme imkun yok· 
tu. 

Sabri bu sözleri wy~,,rkcn diz. 

A~ağıda .remhlert yuıiı oıan o. 
Jrnyneularımızm oam1anna geleıı 

mektuplan ldarehaneı:nızcıen (pazar. 
lan hnrlç) bergilıı sabahtan öfte.re 
kadar ve s.ııat 17 den aonra aıcıuma. 
lıı.rı. 

(Ateş 6) (A.G.) (Bahtsız) (B.T.) 
(BulunJılaz) (E.N,S.) (F.D.K.l 
(Holivut) (İNC) (Kaynak) ,(Karcinl 
(La.le 11) (Mahir) (M.El. 49) (P .A.) 
(2 R.Ü.) (S.A.E.). (Samimt) 
(Salacak 7) (T.A.), 

lil?o~W!Gmli 
- Bay Kadir Saka: flA.nmız tıcre. 

te tAbldir. N~redeı:nedik. 
- llaY Yusuf Balcs: A.rzwıtur' 

yerine gcttreceğlmlze emin olabllJr. 

81.nlz. 

disi'ne birçok iyillkleı: etmiş o1dll4 
ğuntrz bu adamın size gelip ba,.a • 
ıııı sağ olsun demesi lizımıtelmez 
mjycli? Annstaym kntil olmadığr • 
ıu haydi kabul edelim, fakat nan• 
kör olcluğu muhakkak değil midir? 

Genç baron bu miililhazanm doğ 
ruluğunu inll.1-r edemedi. 

- Val1ahl, dedi, ne söyliyec~ 
gim~ bilmiyorum, ~o noktu.yı da İ" 
iih·e edeyim, annemin evin lmpısı 
nı terecldüdı;;iiz SÇ&Ci'lğı birkaç ki
Fİnin , hasmda Anastay bulımur. 
Diğer taraftan hır:ağm \'e eldİ\'eD• 
lerin Liyondan alınmış bulunması 
aletyhinde Jruwetli bir delildir. Gı: 
rls~ni siz bili~iniz. 

SUBAYIN' TEVKİFİ 

Ertesi gün Anastay te,·kif edil· 
di. Ve 24 <ıonteşrinde sorgu hlki • 
minin ka.rı:ısma çıkanldı. 

ç1ilun"ıo:tli. l midin kıi<;ük elleri, ha 
znn Snbrinin avuçları içinde kal"' 
ılıtn il•i lıanı.>.t gıl>i çırpmıyor, ba • ; 
ıan da ~enç dipJor:urtın duclatdan. 
nın sıcak \'e titriyen temn.&1lan ile 
ku\ rulul·ordu. 

Giıb elleri içinde, gah dudakla. 
rının sıcak v~ lerzeli buseJeTi al " 
tıuda nü,azi;;lere boğduğu tl'midin 
ı.üı,;lik elleri vardı. 

Genç luz, biraz nazlı bir t'()a ile 
lııısınJ çel·irerelc 

- Haydi haydi, dedi. Biliyo .. 
rum ... O v:ılcitl.er ben hakikaten 
kiiçük, yamrı yumru ve çirkin bir 
••ızclmı. O halimle sizden Jte baba.• 
l'a bir sefknt hekliyebilirdim, ne 
de çılgm blı· a5l<. Fttl[:ı.t buna rağ 
men bu ümitsizlik o kadar fena, 
o J;adar cmı yalncı bir Şeydi ki. 
N'efor• cektiğ;nıi siz bilme~ takdir 
ellenıezsiniz. Ben ıle o halimi siz" 
uıılnt:uı.ıam. Bir insan kalbinin du. 
lhCnğı ıstırapların hepsini birden 
lıi~ttim ... 

Snbri sö7.e başladı: 
- Umit, <la·na c \'RkiUenl>eri 

hu hislerin minimini kalbinizde 
yerl~şmlş olması ... 

(ile\ amı nır) 



el 

5ekiz aq ·harpten 
bugünkü Nev!Jork 

f.,r.tir eski terzı mektehi nıiies~ıli 
ve müdürü Şükril B:ı~ :.ııl tarafındau 
memleketi.nizde ilk defa olarnk 
neşredilen bu kıyme li eser. terzili• 
ğfn teknik -re idnrl kısımlarından. 
terzilerimizin ne suretle yetiştikl•._ 

rinden bahsclmekte ve Türk bed '!'l 
teşekküllerine uygun metoddan btı• 1 
zı niimuneler ''ermektedir". Tavsiye 
ederiz. 

. -
Nevyork, bugün, geceleri karanlık içinde yüzüyor. Kimse 
l<redi bulamıyor. Yalnız lüks eşyası ticare: i f aallyettedir 

OTOMOBiL KURUMU BELLETENi 
BİTARAF Avrupa gazeteleri· 

nin yazdıklarına göre, sekiz 
rn l ık harp, Nevyorkun hayat .,, ırr,.. 
" ıi çok değiştirmiştir. Bunu. Ame
ı • ka gazeteleri, radyoları do gizle· 
ıı cmektcdır. Daha dün, ajanslar, 
l meğin vesi~aya tabi tutuldıığunu 
1 ldirdıler. Amerika. yüz olu~ ıml~ 
· un ıuıfuslu bir memcıket.. Goyk 
bir memleketin stkıntısı olurııa, bu 
"kınlı, muhakkak, pek büyük olur. 

1~te size, Nevyork'a dair halıcr• 
lı•ı den bir hulAsa: 

IJHUKS ATKINSON NE nırou 

A MERİKANIN en şöhretli u· 
yatro münekkitlerin den 

Bruks Atkinson, cennı> ...-e şark 
E'\ nletlerini gezdikten sonra, ?\ev• 
:Vok'a &Ydetinde yazdığı bir maka
lede: 

"Halk, bugünkü harp zulmünün, 
lngilizlerde olduğu gibi, gemiJcrı .. 
ııin iliklerine kadar işlediğini his
:O.edı:bilmek için, ne gıb. bir tehlike 
\e maruz kaldı? Hic şfiphe yok ki. 
biz, cısnıen de, zihnen de, ruhııı. 
rfe h:ırp bütünlüğünden uzak lıulu
nııyorıız. 

"Doğruyu söyliyelim: Şimdiye 

kadar, harhin tam nnıı.ilıctinc uğ
rıımış kaç Amerikalı var? Harbiıı 

sinıdiye kadar olan tesiri. bazıııırı· 
nın, me~eıa fabrika işı;ılerinin ha· 
Yatlarını tanzim etmek gibi biı 

netice ...-ermiştir. B!7., §İmdilik, !iç 
kışi:sinden ikisinin mevcuıfarını 
harp uğruna ha6redcn memfo.ke-ller 
h:ılınde değiliz. BirJcştk devlcllcı 
Anıcrikıısımn, bug:inkiı nıüc:ıdcle. 
deki rolü, bütün milletin hayalini 
kavr:ı~·:ıbllecek kadar, faal ohno:.• 
rnıştır., 

Hnıks Atkinson'un bu hükmü. 
:Nevynrk':ı da t<ılhik olun:ı,bilir 
Bıı hüyüJ;: .5ehrin h::ılkı, ekseriyetle 
hariçte doiJ;muş kimseler Jı,ıaklıı 
Leraber '"'e bir yı~ın ga1etenin harp 
havarfisi yağd:ırmasına r:ı~men, 
Ne'l"~rk ah:ılisi, hen!iz acısını ç~k 
llledi~i harp fecaatinden tamaıniy .. 
le gıı(ld içindedir. 

IŞIK KARART.lfA 

B BÖYLE olmakla beraber, 
Perl Harbur baskınından· 

heri, Nevyorkluların ynşı.ıyış ah<'ıı• 
gf bira7. ıle~işıniştir. Bu değişi.klı· I 
~in en göze çarpan şukli, lngilizle"' 
rln "hlack out" Amerikalı.arın 1 
"dim out,, dediklt'ri ışık karartma· 
dır. 

H~er, insan, gereleyin '11r tayy<ı• 
rede hulunur ve memııuiyete rağ· 
'llen pencere perdesinnı bir kcnn· 
rın dan bakıırsa, tayyare uıeyda n111• 
dan 45 kilometre uıar.tıın görece~i 
nıam:ara, kı•ranlık'::ııı hışka b"r şey 
de~iJdir. NevYork, işle hiiyle bir 

Şc!".rin haricinc'e, tenvirat, ~:üı· 

de 115, şeıırin icındeyse, !ı inGi 
cadded•! :;uıde 87, Park cadde.,indc 
yi.izılc 80 azallılm1ştır. 

rşık ı:·ı; artrııa masrafı, NcYyoı·k':ı, 

8.000.<•00 frangı gPc;miştır; Ama lı<·• 
ıediyc. bu s:ıycrle, tennrnl mar,r,1· 
fııııl:ın, senede, yırrrıı beş ınıh oıı 

fr:ınk tasıırruf elmekt•Jılır. H.ılk 

ışık lrnı arının cmiı lerıne karşı ~ • 
nı i yor. 

SEYROSEFER 1$LERI 

G ECE işleyen oto'ıüslcrc mü· 
saaıle edi'cn ışık, hiç rlenc!• 

cek lınlıle<lir. Rö~ le kalabalık bır 
şehirde, evvelki gibi olı>molıil lıo.· 

hı#u olsa. her ~.:ıcc, hinler,..E' 1rn7.:ı 

vukun F(clır; fakot nereı'I<· o otnmo~ 
bil bolluğu 'l Vesika ile otomobıl 
lf.sliği, benzin verilnıi·ye ha~lnyalı• 
dnnberi, işleyen otoll'olıiller pek 
seyı·ekleşti. Biiyleykeıı gece kaza
ları, Stinrlfüü kn7.1lar<l.ın hir mislı 
artmıştır. 

Nevvorktn, hava h.ıskınlnrma 

karşı fazla. ledhir ıılrnınnıııı~lır. 

Öylevken, her şeri. halkı rahat.,:ı 
etmektedir. Şehirue, 4il0 dı.iı~iik 

munla:ranı fnsılahrla böğürnıcİ\lt;• 

dir. Solıcp? Halk, harp içinde bu· 
lundu!tunu unutın::ısın. 

Geceleri. 1700 mınlaka~ı re ıs· 
:sokakları dol:ı~ar, 280,001) kişi clı

posır korunma işlerine güııiillli ) .. • 
zılmıştır. 

Apartmanh büyük lıiıınl:ırd:ı, ı, i · 
rocılar, araltırında, hava lıaskınJa• 

rııın karı,ı mürlafaa teşkilatı vticuM 
da gelirrni~lerdir. Çok kanlı yüksek 
binalarda dıı kum torlıol~rı, tuhıııı• 
b:ılnr YE' y:ını:cın söncliirrneye yara· 
yarak bir çok şeylt-r hazırlanmış• 

tır. 

Nevvorklulnrm bir ç~ğıı hns!o.ba· 
kıcı !ersi nlnıakt:ı. hlr!nsmı da, 
kazaya u~rarlıkları tııl\dirdC' koJay~a 
ıc ... 11is edilmeleri için p:ııınıık i;.• 
!erini :ıldırmışlnrdır (bull:.ı Aıueri· 
kolı ıık ıllı). 

MINUTE lIE"!o.. !ıl/.VUT \ F.MRN 

8 UNLARIN miıııası, 'erkek 
dakika", ''kadın dııkılw,. 

dır. Bıınlnr, birer leşkil:itın i!'>nıi<llr. 
Bu te~kilütın gönüllüler, ekibı de. 
evlere haskın ed<"rlcr, •ıı illi nıtiıl a
faa bonosu s:ıtarlar. Sokaklarda. 

•şhur tiyatro artistlcı iııırı .! si· 
nema yıldızlarının iştirak elliklerı 
kon~erler verilir ve hö~ lece milli 
ıuiicl:ıfııa ;çııı iane toplanır. Bnum 
da, meı:l•lft "Sanlr:ıl park" a bir sü
rü insanın toplanılığı·nı, bo~:ızlnrını 
:. ırlnrcJstna, hep bir ai;tızdnn, şar

kı süylı.-di~ini göriiyorsunuz. Bu
nun manası: Yatnnperverane te
zahür lıır. Bu lınller, Nev:.·ol'khılıı• 

ı-a, harpte olılukl:ınnı hatırlntır. 

MAZOT i'OKLUGU 

N EVYORKTA, hrbin do~urdu· 
su darlıkl:ır savmakla bil" 

mez. ;\~csclü: Son zamanl:ırıln, C\

lcrin had ana in nmıyara$ı ihlıı cdil
mişt ir; çü'nkü ne kah miktarda 
hoy:ı, ııc tle ho}acııhr. HaUiı daha 
siındiden, mazot olmadığı içiıı. 
kışın binaların .~atılamınıcağı. 

halkın soğuğu göze almaları lııLdt· 
rilınektedir. 

Lokantalarda, hentiz, yiy~cek 
boldur. Gazetelerde, istedikleri ka• 
dar ba~abiliyorlrır. Fakat hiilün 
sayfalar, harp !ıavadL'lleriyl~ dolu
nur. Ticaret fiı•mnlaM, yalnı'Z harp 
sanayiiyle i~llgal rtlikleri halde, ga. 
7.Clelerde, koc:ımıııı mağaza Je,·har 
!arın da. fi rııı:ı latım ilan rdiyorlat 
)foksal: Firmalarının u':lulıılmam .. • 
sHlır Bıı gibi tiic<'arların bir kısmı 
d~ yine aynı ınnksalla, firın:ı.l:ırı• 
nm imza!'iyle, h:ılkn, otomobilleri· 
ni, liislıklcrini, Jm1. doladnrını ra,: .. 
yolarım F(iizel kııllanmalarrm tııv .. 
siye ediyorlar. 

Diikkiıııl:ırdn, eşyanın gittik,.e a· 
7.:ılınakla olrlt•ğıı güze çarpı) or. 

YEN! ADETLWl 

M AGA7.:\L\Rda, veresiye mu
:ınıe':e ;\'oktur. Herkes, ye

mek J,:ıplarınd.ı kolnn ~:ıslı nı.ırı• 
,leleri toplayıp k:ısapları"na· vermı· 
ye, onlAr da bonıl>a fahri' :ılurıııa 
ı.ıöliirrniyc Jıaşlamışlardır. 

Türkiye Turins. ve otomobil kll9 
rumu belleteninin aıustos ayı say,• 
sı zengin münd<'ricatla intişar el• 
miştir. Tavsiye ederiz. 

ZAYİ - 1940.1941 yılır.da Adar.a 
erkek 'ij~sinden ıı! ıt<:nn tasdiknam"
ml kaybettim. Ycı .:ıjnl çıka?"taca.ğır.ı 

dan ~kisinın htikmU olmadığını ilı!.:l 

ederim. 
OAruRn Alben (17059) 

ZAYİ - 2574 numıı.r&lı bisik .P.t 
plakamı zayı ettim. HUkmU olmadı • 
ğnu beyan ederim. 

SamaU"ll. merhaba sokak 4S nıımıı. 
ralı hanede TllAmahoı (17068) 

murlarının söylediğine ~öre, bir 
mevsimde, <ı:atıl:ın şeyler 500 mil· 
yon frangı hıılınuş. 

Nevyork, Rrtık. altın yağan yer 
olmaktan cıkmı,tır. Kazanç \'C:rnirc 
,•ergileri o k:ulur ~ ukscl.lir kı, 

şimdi, herkes bir cok mahrumiyet• 
lere kııllanmn)n, daha küçül· apnr
tııuan aramıya nıcrlııır bulunuyor. 

sooo,ooo ıssız 

N EVYORK, Birleş;k devlelle::
Amerikasınrıı, işsiz olcın 

YesAne şelı~idir. Rıırntla. biraz soıı~ 
l'a beşyiiz bine çıkacak olan 400,0ö(' 
iş:o;ız vardır; çünl\ii I\cvyork, büıü,, 
BirJ.eşik devlellerin }'Üzde 'i,li 
mamnl eşyasını yHpıyo:-du. H:ıl!•ı.• 

ki, hu ~elıre isabet eden h"rp si· 
pıırişleri, ynlnız yüzde 3,7 Jir. 

Nevyol"'k'un "Dnımolı Runyo.ı" 

ismindeki mecmuası: 

.:\fnğa:ı:ıılar, evvelce, ~alı!\ alınan 
~~yaları, ken li vnsıtalariyle, e...-lll"" 
re gönılcrirlcrdı. Buıtiin, bu usul de 
kalk!(. Her Ncvyorklu. salın aldığ; 

5eyi. şimdi, kendisi taşıyor. 1 "Nevyol'k, bir hüki\meıtn, lıi~· 

göriiinıemi' şekilde, mi yarlar sııı
felliğini ~örmekle azap rlu:ruyor . ., 

Diyor. 

Lüks, ıiııel eşyn-ıı. aksine itıbor
da.. Kürkler, mücevherat F(Öı ulmc
ıııiş fiyatlarla satılıyor. Bu gibi 
e!'ki şeyleri salan müzayede mc• Ncvyorkt;ı hic neşe kalm:ımıştıı. 

lstanbul l-lalJa Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 

Aşağıda cın~ ve mjldarı yazılt malz4!me satın alınacaktır Elin~ ?r: 
cins ma!ı eo)•nlu teklit!N·jnl 115.9.942 akşamına kadar Yeni Poe~o:ıe ka-şt. 
sında BilyUk Kıracıyan han No. 9.10 da Hava satmalma komi.syonuna lfl 
dirnıclcrl. t&779) 

:&ilk tan 
10 adet 

15 .. 
5 .. 
15 .. 

400 Kg. 
100 

11500 • 
1000 .. 

200 " 
6 Çift 
6 .. 

6 adet 
6 .. 

300 Kg. 

Malremeuln <'lm•I 
120 llk pota 
ıoo !Uk pota 

SO lıık pota 
20 llk pota 

Samantaslyen tozu 
,. koruyucu mar11e 

Kadmiyum yuvarlnklan . 
Kodaks '•ka ut., tozu No 1 
Siya:ı.llr potaryum 
Mavi göz!Uk 
Omuza kadar uzun kollu aspestoıı 
eldiven 
Uzun aspe!ltos ön!Uk 
Atkılı aspest başlık 
Hurda pirinç 

Devlet Demiryollan ve Limanları 1,letme 
Umuın idaresi il.inları 

--------------~ Muhammen bedeli 8~000 (seksen dört lıin) lira olan 400.00v deaımet,.~ 
murabba, yeşil ,. :2"0.0JO de.sımctre murabbaı ka.lıverengı dÖ§tmellk ke<;i 

dorlsi 28.9.ıH.2 pazartesı günU saat H5.3\I da kapalı zart usulile Anka.ra·h 
ı"'dare ı'mas•ı:•lfl teıplanr merkez 9 uncu komlsyuııunca s:ıtın alınacaktır. 

Bu işe g:.mek 1.Btjy_nletjn 5450 (beşbin dör yUz elli) liraıı1' muvakln. 
ten~lnat ile kBlltmun t,ayin e~tığl vesikalan ve tekliflerinı al l gün .S&!it 
l 4.30 a kadaı ııd• geçen komiByon reisliği.ne vermeleri ıa.zımdır. 

Şart::;.:ım '' ra. mukabj,linde Ankara ve Haydarpaşa. v.,znelerindt<n 
temin olunur. (9829) 

[ İstanbul Belediyesi ilanları 

Ktr.ıoif 
bedeli İlk te-mtna tı 

3265.58 

veaalre 
bedeli 

2.18 43341~ 5 

21281.23 1596.09 

16276.02 1220.70 

16210.00 1215.82 

Kasımpaşa Ha.Jıcıoğıu yo'unun Dl'n z 
hastanesi altına teaadut eden kıeınma 
istinat duvarı iUJaBı ' 

1.07 Beyoğlu kazası dahilinde yaptJrılacJ '' 
yollar ve kanal inşaatı 

0.81 Eminönü meydanında çöken rdltımıı: 

in§aatı 

0.82 UskUdar kaZ&81 dahilinde yaptırılac<ı•ı 
yollar 

Keşif l:ıe:!cllt>tj!e ilk temJ,nat miktarları yukarda ya.atlı l§ler ayrı ayrı 
ı.apah ~art uı;uliJ( eksiltmeye konulmuotur. Mııkavele, ekailtme Natıa İ§. 
ıerj umuı:nl ~uaust ve fenni şartnameleri, proje koşit hula.tlasile buna mil~. 
t.::::ı1 cliğer ~·...-rak hızalarmda gösterileD bedeller ü.zerlndeıı belediye ten ~ 
ler; mildUrJUgUnden ...-erjlecel~tir. 

1hnleJeri J ~.~.942 ulı günU saat 15 te da.imi encümende yapıl&caktır. 
Taliplerin , k teminat makbuz veya mektuplarnıı ihale tarihinden 8 gC!l 
evvt!l belediye. fen işleri rnüdürtilğüne mUracaatıa alacaklıı.n tennı ehliyet, 
imzalı şartnı:.me ve saire ve kanunen ibra.zt ltu:ımgelen diğer vealkalarilc 
blrllkte 2490 nuroıaralı kanunun t&ritatı çevresinde hazırlıyacakları tE:W"f 
mektııplarır:ı iha!e gUnU ı.ı: .. at 14 e kadar daiml encümene vermeleri lbı .•. 
clır. <02:i0) 

Sünnet Tehiri 
Fııı:,ih N".lhiy,.sı Ç. E. K. t. Heyetinden: 
Bugün Çiftesaraylar bahçesindeki sUnrıet düğ1.i.DUmUz havaların m•ı. 

hs!eff'tlrc ı;:naen icra edUe.m!yecektlr. Davetiyel,.r, yakında ç.emberlitaı 

l!lr.eına.,•nd·ı yaprlacak müsamere lr;tln mııteberdlr. (9933) 

İstanbul Hava Mıntaka 'Depo Amirliğinden: 
ı - Bellerine tahmin edilen bedeli (24CO) llra loaıı iki a~t Tra:ısfo'. 

matör pazarl•kla 9at.In alır.acaktı:r. 

2 - Katl temınat 1260 liradıl'. 
3 - tsttkl'ler 17.9.9-l2 perşembe günU saat 14 te Sirkect Yeni Poatar.e 

karşısmdA. bllylıl< Kınacıvıın han No. 9.10 da Hava satmalma komisyonun 
da bulunmaıarı. 

~ - ŞarU'ıaıııe her'"'i'n koınj!yonda görUlebllir. (9855) 

İstanbul .Jandarma şatınalmJl komisyonundan: 
Taahhüt maarafı olarak yapılması icap eden zamlarile bir metreslı:ı.• 

476 kutuş 8~ aantım 6 desimj!!m fiyat tahmin edllen 42000 metre kışht 

elbise kuın'lşı 29.9 94? sut 15 te İstanbul Taksim J, Satınalml!- kom:~

yonumuzca ı:apalı zarf ekalltmesile alınacaktır. Muvakkat teminat 1125:ı 

lira 45 J;urı.ı;tur Numunesi hergUn komlsyonumuzıla görUlUr. Şartname~: 
1001 kuruı;ı ııcdel kar~ılığında alınır. İsteklilerin vesika \'e teminat mak. 

bıu wya m<:kLuplaımı muhteVi lta!)alı teltll! ır.cktuplarını eksiltme gün vr· 
s:ıııti,nden h\r saat evvefüıe kadar komisyonumuza verm"\eri C9'i37) 

Makine ressamı alınacak 
İstanhJl Elektrik, Tramvay ve Tünel l~leri 
Umum Müdürlüğünden: 
tşletmı:lenmiz Şişli tnmirha.nesinln tamlr ve imal!t S.lerln'.! &it reeiw 

lerı yapmnl< ve ııtatıatlklerl kontrol etmek Uzere m118abaka lle bir m&k!n' 
ıessıımı a!ına"'\ktır. 1mtlhanda göstereceği ehliyete göre .00 ku?'UfB k&d<it 
yevmiye iicret verilecektir. 

Aıolt~rljkle ai!kııııı otmıyan ıııteklllerln mUsb!t evra.kile birlikte 14,9.94? 
pazartesi gtinlt saat H ten 17 ye kadar idarenin Metro.hanı zemin ltatıı:ı. 

dakı zaıışleri ve sjcil mlldUrlüğüne mllracııntıarı !Uzumu bildirfür. (9976J 

lstanhul Deniz. Komutanlığınclan: 
Deniz !~se~jne ve ~dikit okuluna kaydolunan talebelerin seçme ma&•

tnrı 15 ve 16 ey!UI 942 gUnleri yapılacaktır. Herba.ııgt bir mauret yUsll11. 
ılen gelmıycnlcrl"l imtihanları bu günlerden sonra yapdmaz. Bfltliı> tale'l.ı 

!cr•ıı bu ıarlble:-de Kasrınpa§adaki kayıt ve k&bıJJ komlayoowıd& aaat 8 de 
bulunma;arı. (9774) 

~ıılığa gömü1müştür. 

Türk iye Cümhuriyet Merkez Bankast 5-9 - 942 vaziyeti 

Bll:~APLAR 

2 lklncJte,rlD 

Keotdesiue ayrılan 
ikramiyeler: 

ı ad.t ıooc uraıııı 

l • 500 • 
1 • 250 • 
lt • 100 • 
ıo • 
&O • 

l50 
le 
10 

• 
• ( 

AKTtF. 
Kuat 

Albn: ~tı kllogram 
Ba!lknot 

74.61M76· 

uraklrk 

oahndekl Muhablrlerı 
rurk Lirası • • 

Barlç&eld Mubablrlerı 
Altın: san Kilognuıı 2S.M8.01$ 
~tma tahvtll kabil MTbest DöY, 

Otğer uovlZJer ve Borçlu kllirlng 
bakiyeleri ı • 

Hazlne l'ahvlDerl. 
Deruhte edilen ewalo n&kd'ye 

karşılığı • • 
Kanunurı &--8 tnoı a:ıaddelerUı• 

tevfikan Hazine .taratJndu n.l•' 

tedtyat • t 

~edat Ctbdanu 
' l'lc:ar1 senetler - • • 

' \ 
IÇılham ıre Tab,11At CULdanı: 

Duu.ı:ıte edilen evrakı oak:. 
diyenin karşJltğı esham ıre 

tabVilA.t (ltlbarl kıymet.•J • 
Serbeıt esham ve ta.tı11UAt • 

&vantlar: 

Altı:D ıre dövU 117.erlne av&n.1 • • 
raJJvllat üzerine avam ı • 
Elazıı:ıtye kıaa vıı.dell • J.v&ııa • • 

B.uineye SS60 No. ıu ır.aııuıı. ıon 

açıla.D attın k&r§lUJW avaııa , e 
Hllllödarlar • e 
Mubte.u.ı , e 

µra 

lM.9.i-!.OU,00 
9.0Q,594.ıö 

221.008,J.5 114.70!.UHG Ot 

'719.179,8:1 719.17U,.3 

33.684. '796,l'K 

--r-

5Ô.87'7.t;9'M'S i-1.562.39.'S ,.. 

168.'748.llOS . 

2l.221.821,- l,-l.526.91'1 

ll'H,808.474.'!2 3cH.303::Dı;> 

. 

M.Dll9.R99,t>J 
16.506.U:t,.ı~, '55.MJS.84S .. , 

8.096.:H 
15.809.826,-t ., 

-,-
'.150.000.000.-

IM.812,-ut, ;,: 
t.500.000,-
ı?,700 I00.6ıt 

,..~ ı.o ·' :!" • . nn • .. ı 

PAS1F. 
Sermaye: 
Cbt1yat AkÇN1; 

P.<ıl te revk&la.d• 
HUS\18! 

ı~.nu1Ud,.k:I Raalmnt1,.r: 

• • 
• • 

Denılıb! edilen evratc oalr.d.1ye , • 
l<ıı.nunun ~ lnCJ madoeoıertıle 

tevt1luuı H&&tne taratmdan ftll:t 
ı.edlyat • • 
l)(>ru.b te edlleıı ınalo cı&kd1ye 

oakiyeııi • • 
Kar§ılı~ tamam•tı aıtm ol......-
ılfl vııten ted"\vüle vazedllen • • 
ı~eeskont cııukabill ııaveteo ted&. 
vUle vazedilen • • 
Hazine)"! yapılar. aıtuı k&rJilıJW 

avans mukabili 390:1 No u kaDUD 

mı:ı:!blne tıAveteo ~aYWe ıra. 

Ml!:VDUATı 

l'ürk L1rUJ 

Aıtm: san Küotrnm 

• • 
J • • 

877.t!! 

~öC No, ıu llaawıa fÖM haır.me;ye 

..çılan ~vaıuı qıQ.kablll ""vdl ola. 

n- tı!tınıarı 

$a.t7 K1!Q8Tklll M.Ml.980 

9.UZ.1&5, 1:, 
9.000.000,-

"8.748.1563,-

!4.ftl.621.-

lW..626.942.• 
4f>.OOO.OOO, 

~ı..soo.ooti 

1ıt!c ,00 000. 

llS.OlS'7.S'J8 • 

1.234.184 o: 

Oövta l'aahbOdatı: ------
Altm& tahvUJ kabU .jövlı.ter • • 

Dlğeı :1öv1Zler "' &lac&IW dlL 1'1.61LUS..., 

rtng ~kiyeler& • • 
\lubte1U •• 

1 l'omrou.ı ıea~ tarınınııe~ ıtıt)4rea. uır.oıat.o lla441 .. f 4lCID 

...~ 

... rl.IM ...... 1 

Unı 

115.000.000,-

t6.UZ,1116,'2:S 

ı ~·UTLüS.11 

111.m111.to 

!• .IH.,ts.118 

ı n.ı~.ssıı.n 

ı ,n11 2x· ıı 
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ROMAN 
)'AZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

H ~ R R - ü.,.m Poetur 

HASIR Koı. TUK •• .. ....,..... ............... .. ... .........,_ 
BD T-...:N OCDZ 

lıt&nbulda RIMpql JOlnifUllde 
M No.. Allll;llD l"SW#abı 

ASRI MOBiLYA 

1' au:JL - .,.,, 

PBBNS ÖZftf;K, TEBR1ZDEN 

• 20· 
..... _ ........ 

kadarreJmekteterecld6tltlleetmea ----
1

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
-Po.ıa pala aotın alıY.,orum ': _ ...... _ .. ~ ... ~.:~:·~= Nevralji, Kırıkltk ve Botun Ağrllarımzı D~hal Kasar ÇEKWNCE 

mmtartp olu prem O&bek. WSlrlne bal'nde )>09t:ı pulu utm atıyoram. ( N..,._)a pleıi bir lıııfta olmuı 

•11. 
Buradaki zenslllleriudeo birinin ..ı 

10rdu: Gör'JDt"k idn bildiri'.ecek adrese l C AB 1 N DA G UN D E3 IC A Ş E A L 1 NA B l ll R 
- Morollar bara,. pline .. 1a. &'tlfrfm. 

ra71 kadar mubt.,.em kö,küne yerle 
İea pren• Özbek Tebrluletl aynl111D 
claA pek memnundu. 

pac:ap ': tstanlnal: ,. ......... 
- Oo~na baıaya ~ •~· ____ ....;... ____ ..:_ __ .:.._ ____ ..,:. ____ :::::::::::;:::::::::::: __________ --:~----------....;...----------------------...... --------------

Ba datbk ara e mo:;oUarıa gelme 
.. lhtf~ll pek u ı.tı. Moı;ollar co 
cok düz v araza ız yollarclııll CllflllC 
YI ter lh eül)orlar. IJatlık memlekd 
lere aal • ma <tan ç k 1nlyorlarch. 

'Unmek blle sölftuç olur. ltter sbUa 
blriıMle böyle bir t,elallke ~
ae. yapdaeak il. derbal ou.an ,erL 
ı~rla nadir ve acıfi• lm......,arile tat. 
mla edip pıt göadennektll'. 

- (Akime) lıer saman ba ....... 

Od.eıı bıır ela keodl:ıf ç k f'mnlyet. düter mi f 

te prüyor u. Premtn otunlutu köf. - 08ıpaeylp M JllP••ll f O.. 
klla 1&J'llllmdak1 evde de vezlrt yer. ''telarl 9eadea lace 1ıl& ~ 
lef . ı. Tat a.tam. ~ ~- lllJle 

flöahçmuwar ÖZ.bekin cellflndA 1 ı bir lllualteye ~ .. allıcıak-..-.. 
melllllun oımamıfla.rdL Çllnktl, Jılo. d rl:&. Defolar eleler. 
pllarm 1ıura111 plllMW llltlmalt 7ok. 
ta. Ualbakl öz k buna a. yerlqtfk. 
tea IODl'll, Naboıvanın ndı aıulmaİB 
~Jadr. Oabe"111 bura a çeldldltfal 
MOl'ollar da duydUlar. 

Yerliler: - Aeam mosol o~• ı 
..... ,. plf'ftk ... , 

DIJ'erelt. berkeH bunu 90ruyorlar 

.. lllO ldlme1lea mile~ to &OICI btr 

.,...P alamıyorlardı. 

Prenı Ö:ıllek blr gün ııelarln Ueıt ~. 
leal rtnı köşke 4av t etti: 

- (Akkot)un eaıu tathdır. Bura 
,. ı lniNI lbtlmall yoktur. 

O.clı ve T rlllertn ceaaret ve ~· 
llfDI arttırdı. 

Selim do ayal ae lerl teKrarbyarıa~ 
,-erıtlerla huzur ve emnl;, et lflnde ya. 
.. mabrmı t IJ e ecUyoroa. 

Bllyltıcle Nahchancla lıılrkao baft:ı 

ıpdrtlDer. 

Oabelr sıu-te ........ 
- ltta ba eok stnel Mr $lir. 11ea 

aen1 yanunda bot yere tı11Dm7ant11, 
Sellna! S-la ....... llalaiZaı'ala lıay. 
ramm. leade ... ~ ............ 
udae Ceqta ....... pl9e. .,.,......., 
lllwf'lfadea ....... 

Bu k ........... ...,. o... ka.•. 
lluuca1<1 _,.w ... aaı ..... 
nm etmete b:I....._ 

8eWa de Uldld (!far t...a>le • 
hblara kadar klP eflrafYorda. 

(N......_.) pir ~ Colda ._ 
natıımtta. Zira. phfll dlbly .... malı 
)"llliyan lılr raba vardi. ..... ulıalt.. 
...,. kadar etleDl>'or " J&Tmf°'dhle 
de ... aomak. efleamelr ,,._taa W'f • 
rtyorda. 

(J!ıi~)MMIDH .. llellmla 

Kl:JPONLU · VADELi ~MEVDUAT 

VARU61NIZI TE N EDER 
"' 

ME~ ·AV1N·BIAIND&·AMANN • l='AIZl·~ERiLiR 

T0RK·TfCARET· BAtt<ASl·Ai· 
lllr &1bt Nabclftlla tö~ .. r llalJer .... : l'6aDDe............... eertıelell. -------------------------

"'lılogoDar Tebrtze yaldaf-.-.r. 
(AJdnat) Sellml anyonnu,,, Ona (~. 
llm Telwhcle aaklaadı?) demlşler. Mo
Col lıafkomutam lıu aefer mat,lalcs 
,..,..... .. alıp ,..,.... edeot'llmltr. 

llell8I ,.._ da19nea J9llllf'le llP.t. .... 
... ..,.. da 8elbnla ~
l!lellm T....._ ,.arken, adamla 

nna: 
- Jılogollar eebre yakla5ına. ben!m 

pıla!r-eo Naltelvana ctttttımt .Uyl ... 
mQla ve Teb 1 ele otord ıtamu 18ıt 

edin! 
DemJetı. 
SeUra (Akkot)daa ~ok korkuyor ' 

G- dalma 18 trtmak, O)'Üllmak 19('. 

JOrdu. 
OzlJekta kunaz veziri l!Acll8elerl a. 

TAktan. auta takip ediyor. llaftA 
( Aldulı)a oldlnntke ıoın Tebrls 9' • 
wan-. para ile ea....ı.r Mle gladl' 
rlJ'orda. 

- ilk aaıılıMıılm aet,lceeb. ı.aldl. 
ftbt .. sefer s&aderdlttm ldmeell!r 
..... ..._ olmpealdar, 

BIJ'or .. tllldrat)ml ara.ada ı 
Mfa larelr, ...._ -lllr ...._ ..,taa. 
'* n .. ftttlıaUyorda. 

(~an Te1ır1s lıllfırtae seldlt!· 
......... aı.a ...... ÖZbek ltlae -
ba hallenlea -1'• - yentb rlr korluı ......... : 

- Ta Aldalt ~ - pline t ! 
Zaten llerkm bana dllfUldyor ve 1tıı 

..... • teltrfa sı ... J•llanna tkrtc 

... - lııendeklel' ~ ....... 
..,........ Nalletnıu kola7 kolay it. 

•al .. mv»I Çünldl al'Mlaa PDea u. 
saaca .......... lolD~ yel'lller lelılf 1)1 
.,. mUdslaa ec1ebllecek bir teklWe 1ıa. 
arlamqlardı. 

..,....... tabii kalrlfrl, mDdafaa lıa& 
lı:ın ft etrafmÜ Dy!•DI OfUnlmlan 
ı-Mılft ftl'd1. llogollarm ba yoldan 
selmeık .... ~klerf•l herkes bllhor. 
d& ilana Nfm n blltön yerlDer korku 

.,.. ~- ka tml!tlarch. 

Dba ....... ,. ... t;L 

8eUm ... , .. .,.uwae ı- - . 
~-. - reaalde edeDlelt ...... o.-. POlrlJordll • 

(.Aklmt)u Telıda illlerlMe lıua?. ................... .,,:.,O. 
IMlk de. 8eljm de llklıli' .-.,ı ...... 
CHlz pçlrmlJorda. 

Artdc mopJJum N....._ pimi 
Jeoeklel'lae ....... ......,... 

l!lellm; 
- Ba memlelretteld _.... 11111 • 

rada kalcldrte. mopllana teldrtla .,._ 
sak!&ftırmak ıetea Mle aet911r. d17or 
da. 

Blyleee ....... ı•ı •1 kadar .... 
petl. 

c 

BAfB&fA 

Vedrla cıariJ'88l Ana (Na....._.) 
rol8ade o sllle b4llar wwilffalr '!I • 
llDltt1L .. arada iki kere ... .,_._ 
il 8ellml ıermll Ye: 

- v..uem *1kte ~. 
..... ~ ....... r .. a ....... 
...U,,Or. Ohlba Mrlllde ~ Mr pot 
lmaeaimadan korlmJOram, temlttl. 

1!Je11m dalma Ane>e _... ftf'I , 

10•: 
- 8en • '8clala71 lı1ue -- illa 

dar _..,. -llbla! .,..,.._ 
Bir ,..,. .... Osbek ........ ....,_ 

lrlaba~lıakaa ............. . 
da peMel'elerl •ıtmll .,. ••ılll8t ile 
lıa ..... kahmttL 

CNada prw ....... 119- FOlrt. 
Kapllllll ....... lılr .... _,_ 

ll6lıel ....., •••• 
Bir laf pcelb"dl. 

Ort*k ...... 
0.....lılrkftllelllle...,. .... 

zer '* otan aolıul ,,_.,.ordu. (Na:-. 
, .... ) ...... btlelalerbd 1'eMI ~ 
d1111ıs., .. ... 

.... van aehl'I cok kalaWıktı. ş... ~ Chılıelsı 
llJr faJdr olarak taaolllllftl O,. ki - pee '* ~ ...... 
Azera. aıaıa 11U-.. uıı:ı_••rı bu. 1 belim! ~ • Al1* ...... ...... ... 

J- .. ......, blsdea ........... 
!Gdcı toplallllllftl. Develuiaha ve "o • 
' 1arlDJlt _., ı bllllllyea. aakd' Nar f.Sll"I prelllll .... 9111 ı 
Mnetllll aaJc a<'alc yer tıulaımya ı _ 8la •yatta ..-, ..._ ..._ 
ıı n nll'r nrch. Ml7lk telaHkelerl *" ~ wll. 

"' t'1 •r> ller biti nimetim! BJo merak etmıP1lıL. ,.... 
n ö k n ok daha mulıtete '"- am1a lyle seki, lyle alalll '-' ..... ., 

,..afdı.. Blrvc.k znoelul \M lrt.-
l inanı. A& rJ ve Ç.er . 
rile ~ofu oı.a kltklerbadt> 
a t 1 r veıtllr etlelleeler 
1 

en gbt-1 ve nen. ........ 

OüokstUwek'1qmıulla6ı 

- Evet. .. - .... " ..... ,. 
time ıtmmfJerUI. Zter ~ tL 

latanbal Umuaa $iıorta Şirketi Türk Anonim 

.Şirketiadenı 

•u•N••• 
1 - llrketlmli: ·-mamua lllellinin 20 •e 21 ibc1 mattaetelT• 

ain ..-tıcl• ,.mı olduiu tıaere tadili: 

' 10 illei maddei maaddele . 
Jıleell8i idare mevach mabla. lıfecliai idare mevadı mabeu-

la " bir mlddeti muayyae için sa ve bir miJddeti muayyene için 
heil oldulu iktidara 1rmaen •e tais olduju iktidara lulımen veya. 
Jabllt t&IDUDell uaamdan bir ve- hut tamamen ansından bir veya 
,. bir lıat _.. baveklleti maJwu. bir kaç zata ba veUJeti meh8asa 
• illale edtoeji mhıh 'ı meaallbi ihale edeceği m~ııa mtsa"ihi ca
cariyenin ıtlyet Ye tcsri,yeej idn riyeuln rll~ ve teni~ için ha. 
~ düi bir "ya bir kaç u. riç~n d&lıi bir veya bir kaç zatı 
tı tevtil edebDSr. tevkil eyltyebiUr. 

Bundan maada, meclei lclan Bundan maad:l, mecliai idare 
Mr eaclıDeai idare •il etmek bir encJJmeni idare tettkil etmek 
here meeJili ldare uaJan mey• Uıere mec!lsi illare azaları meya
umclan ild ftJa Dı; ua tatibap ve ll>ndan ikJ vt)'a tıı: ua intihap ve 
encttmeni tdıue ualarmın pyba" tncllmf'di idatt ue.larmın ~aybu. 
bet veya :naHtleri takdirinde ken. bet Vt!Yll m~tleri tslcdirinde 
diJf'rine .-Alet etmtk üzere. bir kendilerine nkllet etıneılr üzere. 
ve lııdelhace lkiııel bir an mWJ.. tir ve incJelhace, iki.rıci bir aza 
.mu tayin eder. YfYIDi muayy;., mtllhnnı tayin e~er. Yevmi mu. 
8'nde •e claiml 9UetQ l•ıı ile ayyenindt n da mı wrette iÇtima 
muam:Wı rly.ı edec~k otan pa. ile mmmcJltı ril.vtt edecek olan 
lann pymb'!tlnde kea meclisi lllalann gaybubetinde keza mec
W.re azalan meyanmdan intihap Jill idsre azalan meyanından fn .. 
c.1onmue oisn aza mllllnnları an- tJ"hap olaıunq o·an ua mUIAzmı. 
lara ili.va.bet ederler. ffbıı enclmen lan aııJsra niyabet edeı-ler. İfbu 
liakal ayda iki defa altcll fotlma enclmcn llaJraı ayda Ud defa ~k
ederek mecJilıl idareye arndUe· df. lçtimR -df'rr'· mtclisi \Cfareye 
uk blleOmle enak ve meAJnl mtl. •nf'dil« :. bilc:lm1e evrak ve me
dilrll umma! ile beraber tettit f· ıalli mUdn.ru umumi re beraber 
der. Jl:ncUmeni idarenin buku1r ve tetkfk edtr. Enctımen! idarenin 
•naifi meclili idS1'fee lra'r&l'Jıtrtı· I hukuk ~ vezaJfi mecliti idarece 
nlacak bir talimatnatnel dahı11 il~ kararlqtmlacak bir talimatnamo!i 
tayin edi:ecektir. Buctbııni idRre ı dahil! ile tayin edflecekti'r. Encu. 
uasma bulr ~Junduklan her bir men! idare azasına baz•r bu!un. 
oeJıe kin lcer TUrls lil'Uı bakin ( tıuklan her bir te19e için veri eetk 
h11Sar verllir. ücretin miktan heyeti umumiycce 

tayin olunur. 

il fllel •adılei a•lf1e il luei mac1dei nmaddele 
Meclill idare .._. budıtı sa. llecllai idare uuma hullatı 

fb'edrn lrendi1erine taJtllıt kılına- satlyK..-n kendilerine tah!is klh. 
°'k hlteed'.a be8a ateeliate ha. nacak billleden bqka mecJflte 
11r bahınHtklan ,Un'er lçtn ken- bur baJunaeak'an giJnJer iç'a 
aa"lerlae tl~.r Tt1l'k lirası hakkı bu- vmleeeık tlontln miktan heyeti 
111r \l'ffilir. ummDJyece tayin olunur. 

2. - Ctcen ıenetel' ıu·fmda meclfai ic!art .ZaJııile fdal'9 encG
meaf anlanna verihnil olan huZTJr hahlarile idare Jnef'llsi karatle a
lllaıdaa lıurlanna veriJmtı olan tahaitat hakkmda karar lttihul. 

aenı;ıbalerlnJ!J evlert..ı 
11' --- ...... .......,....., -· Te........, lılNz lr pllealıl ~ 
eelctlm. 

- .Ne of .. - .,. 11111 ta~ ,... . .., ... 
Oettlr .. leten ~ret •etltcten til'ketin tn az ı>tm (3()) hJDe M

rıedlne -.. olu w hi."le aenet1e rini ticaret bununu 311 4açj mad. 
dftf muefbbıce tQJ>'antı gllnUaden nfbftv,.t bfr hafta evvel ell'Jletin 
f~ •mni'ne tf7Cll edea bille darlar ~ ırm:.J'l'f heyete işt rü 
lt•lr•mı llailıdirler. IPARE llECLli!lt (8"am .,..., 

<'1082) 

Devlet Demiryotları meslek okuluna 
talebe alınacaktır 

Devlet DemlrJODarunn mabtellf lhtl•• tubelerl için memur )'etlf' 
Urllmek üzere Ant.rada bir "Demlr)'ol llealek Okulu., tealı edllmltttr. 

Mektep )'llhh olup teclrla mlddett I~ senedir. 'J;'alebeala ber türlft 
elblse, yiyecek, yatacak ft teclrlı maİsemeıi idarece paruıı temiD ecU:Jr 

İfbu mektep mesunlan 1'"1et Dem.lrJ'ollannda Lise memnlanıaa 
mahsu J11Uf ve haklara alatp olurlar. Aıkerllk mftelleft:retlerlade kıA 
lüsmete tabi tııtaıarlar. 

Demll'1'01 llellek Olıulana iri derecelercle bldrenler. ananda ftl"8" 
but meslek ba)'lltında JQksek ehll)'et g3ılerenlerindea ecnebi memlP" 
kellerde tdİN hesabına 181raek tahall ve lbtlau ıaptınlmü hen her 
aeae ·~ talebe Ye memur llCllecektJr. 

c,,,,d .,. •••• ,..,.,..,. : 

1 - TGrk olnlat "' 
1 - ldaranlı belrlmlert tarafından )'llpılaeak sıhhat ft 'Psllıo telc

alt mUQeDelertade 11bbaW oldulu aa1afl)m•t 
S - 14 ,..,ını doldarmat Yf ıs l'atını bll~lf olmak 
4 - Aeılacak mlubaka imtihanında lraunmak "imtihanlar Tlrkce, 

Jllalematlk ve Tabiat blllbt11cla yapılacaktır. " 
ı - En al' orta okul mesuna olmak. •'Tahsil seYl,-est ortadan r.ıt· 

let olanlar da mlllek okulunun blrfael ıındına lrabal olanurlar • ., 
ll#Utıbalco tmtiltanları: Ankan. lstanbot ••ffa)'da,,,... ve Sirkecide.. 

Eılutehlr, Balıkesir, Afyon. İl'mlr, Kayseri. Adaııı, Malalra, Bnurvru 
şehirlerinde ltletme llQdlrlOklertadı 1. birinci tqrln.Ht pe119ııbe fllntl 
J'ap11ıcahr. 

Nlpler nlba)'el IO. eyltil. 9'2 tnrtbfne kadar imtihan olmak istedik" 
lerJ tebh leı deki Demll'J'ollan lıletme llOdürlükJerine birer 4llekçe Ue 
mOracaaı llmelldlrler. 

niletçdae tll,ıf rllıcflc ~•lhltır flUlltıtdır : 

ı .._ tsttıltlhılti 1ta11111dt lllftft unun- fotôlr'lfı """'*" nttfaı 1ta.J· 
yet ctiıdaıu --

1 - Mektep dlplomnı ve ylthat taıdfknamnl •'Bunlara yapıftınlaD 
fololraflar ela talebftin baıtıakO halini ıöeıereeektJr,. 

J - bi bay Ultdı 
4 - Atı klltdı 

lt1etme merlrnlerlnde bulunan lıtekJIJer )'akanda taslm'en dilakce 
ve vsikdJerını bınat ltlelme llQdDrHltlerfne 16lOrerek birer b)'lt au
nıaraıı alacaklardır. 

Diler yerlerden .ıecet istekliler, 20 den 21 fıyl6le kadar ea ıakın 
Demıryol latasyonuna ıelorek lıbu dilekçe ve veılkalannı lstaa7oa ıcf"!le 
g,>slerecek •• dllekçelerinl b11t ettirdikten Ye istasyon nıllbllrfl• mü· 
hürlelllklca sonra seyahat edecekleri trenin tarih. numara ve .. ltoi 
J'llzdıracakhır ve bu veslh u dilek~• ile ..,_de lldncl mıYklde puaMz 
seyahat edrceklerdlr. 

işbu 161eklller müracaat ellikleri lstu)'ona ıöre en yatın ı,ıetıne 
merkezine liderek orada lmtlhın oimala mcburdurlar. 

Ancak: Mftncut tariblerindeld tren vaziyetine ılre ıldıcelderl 
enı )'akın İfletme merkeslne SO eyltJ tarihinden enel yetlıemedJk.· 
lel'i takdirle bu tarihten evvel yetlpblleceklerl diler lıtetme merkn
Jerlnden en yakınına ıtderek orada 1mllbana ılreblleceklerdir. Talebe 
yolda kontroJ esnasında Üzerlerinde bulunduracaklan işbu vesikabın 
lratar memurlanna llltereceklerdlr. 

f 1tasrqnlardon bu ıa~e ftletme mwkezlerlne p)en telebe derlııaJ 
hletme Mödtlrtüklerfne müracaat edeNk :yanlanudakl vetıblan ~b· 
rıdu yazıld ılı sibl binat ıllkadar işitmeye Yerecelc ve kant ama.,..ı 
ılaealdırdır. 

lııtasyonlara mllracaal ecleceklerla, ıeret trenleri beklemek ...... 
vakit kaybetmemek '"e rabıtsu olmamak •e ıerek yukandat\ tırlblerde 
l')ltme merkezlerine yelltebllnıek için trea ,-aıı1etlerlnl evTelden tahlıik 
etınelert menfaatleri rcabındandır. 

lsteklllerln ~lelme merkeılel'lne mllraeat tanh:ertne lire ....... 
kadın evvel Ye yahut mlllllbakacfan son~ ı,ıetme UO•Grttlklerhıce t8'1'h 
edilecek tıarıb ve natlerde ••hbat bey'et1erlnce muannelerl 1-.»ı'ICUID' 

ıra.baka imtihanından Ye muayeneden sonra istek •ler. aellce~ 
beklemekalzın t,ıeıme MGdlrlOtlerfndtn alacak'al'ı paraııs HJabal Mlt-
1.1ııJenamelerile 11tldllrlert lıt•IJOD• dheblleccklerdlr. Bun'ana aruın· 
da aeUceyl. fmlibea yapllan tehirlerde almak ist~ler bula~ bu 
ırzulannı "Ye oradaki •dreaJerial dllek~lerlnln altına Jazdımıalulırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul eclllme&lerse d&ıeceklerı ,.rlere ,.,.. 
saz se) ahaı bıkkını plp •derler. 

Sılibat mua, .. yılnde Te mQubw imtihanında kaıenanlann _,,.,. 
terine lebHlal )'8pıhr 'Ve Atıkara,-a kader parHll se3 ahııteı l •m• a. 
mln nlanar . 

lfbu ~lelr okulunda tahıJt edealer bet senelik mecbutt bl~ie 
tabi tutulaealdınndan mektebe lircrteıı ,.tlreeeklerl noterden ....,.it 
taahbbl aeaedialo nllmuneal.,I ltletıbe MldOı-lllklerfnden tedarik ..... 
~~~ m~ 

14 , 
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1 - Yukarda )'amir Uq .. ._ yat •Jft ......... 1l(r w.,. a"9 ... 

, t&Dpıen IJlalo edllmielt ve tıtr partide •'!aıaıü 1UNtDf pa•rlılrMrl ı• 
.,ıtıı H2 puartall ıtmll .. t 11 te ı..rtı. T.,.... - -- 111. 
mta,ooa ,..._1ıtır. 
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