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lstanbula Buğday 
nasıl temin edi ece ? • 
Vali: "biriki ,rune kadar müst 

' 
olarak döneceğim,, diyor 

Memurlardan başka mahdut kazançhlara da ekmek 
temini tetkik ediliyor -memurlara ucuz !lida maddeleri 

R 
~ l~ b verilecek - valiler bugün toplanıyor 

usy ~a en-. k" .. Ucuz ekmek beyan-
ım ve omur ameleri dağrtllıyor 

buhranı 
başladı 

)' -<>-
Lokomotifler v motör lü 

vasıtalar 

Tezek ve odan 
yakacak şekilde 

tadil ediliyor 

Arıkaradan haıber verildiğine gö• t meyanında olan Ankara, İstanbul 
re, Ve-killer Heyeti .ü~ öğlede~ İzmir gibi .bıi) ~ şehirleri? ekmek 
sonra ssat 3 de Ba.5vekıl Saracog. mese1%'1 bır n.ctıceye bag!anmak 
!unun reisli~inde toplanmıştır. üz~ro&r. 

Bu müzakerelerin ia<ze mesele_ Bu şehirlerin iaşesı ıçın laZ'm 
leri üzerinde cereyan etti.ği kuv- t.lan bu~layın ne suretle, kimin 
vetle tahmin edilmekteılir. tarafından temin edileceği iki gü-

Öğrenc:iğimize göre Dahiliye. ne kadar b"'ili o 'acaktrr. Hububa• 
Maliye ve Ticaret \'ekil!C"rinden ta da :ı:ı:ami bir fiyat tayin olun
mi!rekkep b:r tali komisycn, ~e ması kuvvetle muhtemeldir. 
nıese-1e'.eri hakkında mü:ı:akereler • Memurlarla eytam ve eramil _ 
de bulurunuı;:tur. Müzakere neti • den ra..,lta serbest meslek crbabı
celeri va.kında Vekiller Heyetine ııın ekmeği daha pahalıya yiye • 
se\'keıÜlec:-~k ve kati k'lrarlar alı_ c:-eklerj fr.tanbul, Ankara ve İzmir 
nac'.l.k1 ır. de e!aneğin hangi fiyata satıl nca· 

Giiniin en mühim meseleleri (De,·amı S ıinrüde) 

d. n 
ormanları içinde 
Amerikahlar 35 kobra yılanını 

öldürerek bir tayyare fabrikası kurdulaı 
Ne\'york, 20 (A.A.) - Hn.itcd 

Pre:;s: 
Müttefiklerin harp gay'l"eti Hint 

ormanları ortasında viicude getiri 
len büyük bir Amerikan tayyare 
fabrikasının ·inşasile b ir kere da _ 
ha belirtilmiş bulunuyor. 

Bu fab!"ika.nın inşası, 20 ayıla 
bitirildiği evvelce bildirilmiş is~ 
de bu enerji ve zekü mucizesınin 
nıısıl tahakkuk ettiğini gösteren 
tafsiiat ş'.rndi alınmııı bulunuyor. 

Bu fabrikanın üzerine inşa celil 
miş bulunduğu arsada tesviyei tü 
rabiye ameliyesi yapıldı~ı !traıla 
35 kobra ) ılanı öldürülmüştür. Bu 

y1lanlardan 6 tanesi bir gün i<;in· 
;~e öldtiri.ilmtlştür. P.u hadise, miı 
hendisl.erin güçfüklere rnğmen in 
~aatı h::ı.y=-ct verecek kadar kısa 
bi:r 7Jrullan olan 20 ay zRrfınd..ı 
nasıl ağır ~rtlar içinde bitirmeğc 
muV'!!ffak oldukları hakkında az 
<,:ok bir fi.kir ver ebi rn ektedir. 

İnşaatta kullanılan malzt"me ve 
tfchizat, Louiving tayyare fahri • 
kasnıın Hindiı:tana g-önderilcıı 

malzeme ve techizatıdır. Fabrika 
Japonların eline ıreçmeııin diye 
Amer:.kalrlar tarafıodal". yakrtmır. 
ve bu nıa'2'.~me o zamı.>n Hındistıı I 
na gönde~lmişti. I 

Bir habere gire 

6 Alman 
generaU 
isttta et-ti 

B aıar arasın 
r a n, aitler ve 
Mareşal Bst e var 

8iokbokn, 20 (A.Ai.) - United 
Press: 

1n bir kaynaktan haber alTDCiıtma 

Alman bombardıman tayyarelerinin blicumiannı göster1r temsllt l'ftlıloa 

, göre, Alman kumanda lıeyet,i arasm. 
da .J"lpılan tasfiyede 6 general ~tıfa 
etmiş .wya göMen dUşmijştUr. Bunlar 
arasında genenll F~dor !on Bok., fte _ 
neraı Franz Halder Te daha e&ribi 
gen.elkıırmayde Haldeı-in malı:ammıı. 
nam1.t"t oldugu zannedilen Hıtlerjn en 
mahrem .wkm müı;a.viri general 
Al!e.d Jodi vardır_ Mareşal Vilhelm 
Llet te uzaklaştırılmıştır. G€neraı 

Maksim111an fon Veic:bsin Stalin~ad 
da kuma.oda etmekte olduğ"lı aöyleni. 
yorııa. da bllttın Kafkasya jçin 1y.ı 

ınandanm ona verHnıiş olduf';u bf~., 
m.ryor • 

St 
500 

1600 

a lingrad' 
Alman uçağı günde 
defa hücu ediyor J 

ar ş ir e bir mahal eyi daha kaybet
tiler m harebe son haddine vardı 

Rijev mıntakasında şiddetli yağmur
dan bütün mevzileri ve sahrr 

istihkamlarHJ• s:·~ar basJı 
Londra, 2/j ( Jt..A ,) - Stalıııur.ııt· 

daıAlmanlar ağır k:ı,ıphıl'ıı ıı·~·· .. -
makladırlar. Bir gim ,jiı·erı karlı 

"Refah 
" hadisesi 

Devlet $Orası 
Alakah s vil memurların 

muhakemesine karar verdı 

lıır -:ı..·rıı~'· ~~.n,m 'km·,·cf1cl"İ 
!'ıOtllı kışı b..a.} lırtıııı-lcrdir. 

liı•c·ı· ~rırı-;. _\lo~ı;rı:::ııla ncşrl!ılı• 
h·n SuY~el lt>lılı..{i. Almanların 
Staliııı;ır:ı<lda birk:ı~ apartrnıan 
z:ıpteıııklerini fakal sıın:ıyi mahal• 
lelerin ıle cere;ı. an eden ~·arpı)ınn-

il:ırda düşmanın 18 lank ve 14 uı;ak 
1,ıkayhellikleri ni bildi rıııeı.. ı <'Ô ir. 

Rir ba5ka ke.,imtle c!tışmanı26 

~ tank kaybetmiş ve ikı AlnııınJpi• 
f yııdc tabnru tama.mi~ le imha cchl• 
miştır. 

Bertin 20 (E.P.) - Almanlar ta.ra_ 
fuıcıa.n müşahede edildiglne göre ;ıark 
cepb.e.suıin muhtelif noktalarında 

R.uaııınn mUbinımat ve motörlü kıta. 
la.r 1~in muktazi yakacak maddeleri. 
n1n :rı.ok.aa bulundu~ &.nlafrtmakta. 
dır. Bundan bqka. ihtıyat ku\'vet 
nokaaııı da kendini göstermektedir. 
Alma..'1 askeri miltehassısları, bu ha.. 
lin Almanlar tarafından Rus geri mü. 
n.aka!e koUarı ti.stUne yaptıkları hava 
&kmlarırun bir neticesidir. Bu geri 
ıxıUııakale bilhaSsa Volganm garbmda 
Voronej ve A..stragan arasındadır. 

Ruı makine mühendisi Nlkolay Niko_ 
tov, balen Rua ordusunda yUzbaşı o. 
lıı.ra.k hizmet etmekte ve motörize 
birhkleri balen hükf.lm süren yaka_ 
cak madde buhranına uygun oekilde 
tad.iJ ve yeni vaziyete lntib3.k ettir _ 
tnek vazifesile mUkiı!leftlr . Prot. NL 
kotoT bundan birkaç gtin evvel Al • 
tnanla.ra esir dUsmtiştUr. Alınan ifa . 
deırinae söylediğine göre. Don havza.. 
suım elden gitm~ olma.er netjcesinde 
köıxıtır stoklarmm v.almasındıı.n do . 
layı lokomotlflerde tezek ve odun ya 
klımuma mecburiyet ha.stl olmakta -
dır. Kmdiıriııe verilen emirde, Kızll. 
Orduya menBUp motörlU vasıtalarm 

Odunla !Jlemek üzere tadili jstenmı,. 
tir. Buna sebeb Kafkasyadan bütün 
Cephele~ benzin ve petrol ııevkiyatı. 
ıı.a. imkA.n kalmamı§ bul•Jnmasıdır. 

JAPONLAR 
Ellerine düşen esir 
pilotları kurşuna 

dizecekler 

Dahil~ye Vekilinin mühim bir tamimi 

mabt kir eri 

Ankaradan bilditildiğinı> göte, 
Devlet Şfıı-a.c,ı (Refah) hadlsesiie 
aiitkalı sivil devlet memurluı hak 
lmıda· kararını vermi~ir. Muhake_ 
meye. An!tara ağır ceza mahkeme· 
~intle b~lanacaktır. Muhakemele• 
rıne lüzum görlitenler şunlardır: 

Rb~·te r ajansının muhalliri, ar
lık Stııliııı:ıradrla Rusların araıi 

kayhctınelerinin kenrt;icri için ı;vk 

(Devnını 3 iincüde) 

Afrikadaki 
Amerikan kuvvetleri 

Londra, %0 (A.A:.) - Japon hUk{l_ 
ıneu, çi:ııe kar§I yapılan hava akm _ 
la.rı neticesinde eline dil.şen düşman 
PiloUarmı kurşuna dizeceğini bildir. 
tniştir. 

Bu haber anayurt müdafaaeı genel 
kıı.l'arga.hından bildirilmektedir. 

Amerikan uçaklarının Tokyoya kar 
~ı ~aptıkları bava akını neticesinde? 
'!Sir alınan .Amerikan pilotlarınn da 
kur~na dtzııecekleri ayni kaynaktan 
bildirilmektedir. 

Fakat tşln tuhaf tara.fı, bu akm 
eanasında hiçbir Am"''""kan uç~~nm 
kayhedilmcmjş olmasıdır. 

Şeker tevziatı 
yann başlıycr 

( l a. .. ı:.ı 3 ülJı:ıiıle) 

Tlneı tlrnlkelerı 

Nakil \'a!llıtalarmm a7lı~, bir 
çoklnnnı tünel yolımn ihtiyara 
mecbur bırakıyor Ye neticede tünel 
de bir :nahşer manzarası arzedi'. 
yor. 

Tünelin mah,er ~hi olması, 
şüphe ydk ki tramYn~·a bPnıemez: 
yol lu4'ad:rr, tahamm\il müml<iin o
Inr. Ancak tiinel :trubo.srntı ~irin· 
ce~·e kadar hnllun turnikelerde 
<,>ekti~i .ez;vet hi~ <le azım'lanama:1 .. 
Iı:eriv.e girebileceğim <li~·e, o tnr . 
nil<erlen bu tumikeye ~ldjp ~ele 
ı!ele ha='it nr.ısmdan haşı •lönmi· 
yenlerine, d\isün bıwılmı~·anlarxna 
rastll\nmryorc;a bnnu bir teo.;:ıdüfe 
;\-ormal•(lır. A<'nha hnnon onune 
ı..~rmel< Imhjl değil midir? ~iiphe . 
sıı k; e\·et. 

Bu ıla z!lnnımt:r.<'a. iılrırenin luı 
labalık <>nat1er<1P 4=:tlı~::uı il:i tnr. 
nil<e memnnınu bir tıırnilıcılrn ili 
ğerine ~"<'mel< merl'uri:reti nde bı 
r.- 1m1?1m:ı!"İI" lmbihlir 

Ilfr•:t~ee. lıcm arnh·ıhrın ilaha 

canları ya 1 
VekU lsUlçll 11 baber alma işlerinin 
gayretli bir büroya bağlanması gibi 

valilere m · blm tavs )ceier~e b lun u 
Dahiliye vekili Recep Peker, ihti. 

klrla mücadele meselesi etrafında İs. 
tanbul vilayetine yazdığı tezkercnın 

bir suretini, büttin vila.yetlere tamim 
etmiştir. 

Vekil, tsanbula yazdığı te7.l<erede 
ihtikflrla mücndele ıçin dirayetli bir 
zatm idaresinde bir büro kuru!ma,;;ı. 
nı, valinin zati nezaret ve ihtimamı 

altında zaman zaman şehrin muay -
yen mıntakalarında milli korunma 
kanununun hükümleri dahilınde sert 

,.e keskin kontrollerle belli başlı muh 
tekirlerin kanun dairesınde canları. 

nın yakılmasını tavsiye etmıııtir. 

'l'ezkerenin sonıarmdakı tavsıyeler 
ı;. ııasmda şu esaslar vardır: Satıı;ı 

ları etiket koymaya zorlamak, alıcı: 
larr· fatura isteuıeğe teşvik etmek. 
menşelere ait fatura oyunları ile fi. 
yat birliği, tröst anlaşmaları Uzerln. 

Umumi karargô.lttn Liberycr 
da kurulması muhtemel 

Münak.a!at Vekaleti deniz nak 
Ly.at reisi Ayetullah Altuğ', deniz 
yoll:ırı wnumi müdürü İbrahim Ke 
mal Baybora, İsta!lbul liman reisi 
Refik, Mers·n liman reisi Zihni. 

1st:ı.nbul liman fen heyeti reisi Vişi 20 (A.A.) - Pari.ıı buuımm 
Hayri Onur halrJunda men'i mı.:.• Brül~selden aldıgı bir halx're gi3r<·, 
l·akeme kararı ver:tdi. Mnznunla. Afrikadaki Amerikan setcrl ı.:uvvelı 
'l"a toolürnt ~·apldı. ltiraz vukuun- ı umumi karargahını Liberynda lı!Oll. 
da şura umumi heyeti tetkik ede- ronvide veyahut Belçika koıı,;oı;unca 
cektir. Umumi lıeyf't karan tasdik Bomada kura<"B~. re A!rfüarl~\.~ Jı -

ederse j.q mahkerr.eye int,irnl erle- ır.eıj}·an luta!arrnın har@k,.li tıu,.~ • 
tektir. 1 dan idare oojlerehtlr. 

~~~~~~~~----~~--------------~----------·____. 

öm·11 r ist!hsali sarfil 
yatı karşılayamı or 

Münakalat \/ekiH 

Tarihin Büyük 
Davaiarı 

de şiddet~i hareket etmek, tüccarın 
yaptığl istifleri haber almak işini gay 
relli bir servise bağlıyara.k bastır _ 

mak ve suçluları mahkemeye vermek, I I T T ' • f . ı f db • ı • 
;i~:ır g:;l.~~~~iç s~~.:~t::~.::~erfı~~~ 1 ~mum l asar r u . e . z .r, .er ı-
lara karşı milli korunma kanunu - n1n alınması zo..rurıdzr, d1r1or 
nun 32 inci maddesjnin A fıkrasında • J ~ 

"~rııtle işlrmcl~ri imliiıı.ı_.'fah;'.inc Robesplyeri I 811111 ~ırer. hr.ın h:ıllim ı,:e"Klıgı eııyel J 
aza:iJllJŞ buluuur. (Dördüncü ~ayfadn olmj unuz) 

! yazılı ekinde fiyat de~~şme.~lndc. mu. 
I hil• sebeb aranma yolu ıle şıddet..!ı ha. 

rcketc g-eçmek Hi..zıınctır." 

Tu'ula~ bahkiar arhV. den.r:e ... dökUimiyet!k 
(Yum 1 ....._, 
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HAFTA SOHBETi 

Tamburacı üsman Pehlivan 
~üm;ıw~ Hindistanda partiler HAl)Q>.E(f~ 
lll~Bimı1ve siyasi prensipleri ~AIR IH 

Tallp yok! . Bir 1110111 •all••dl .. abt ... 
Bul metburıar gl'bl - Hatır için - H.ıı.lkevlerinde ve dost top!.:ın tıiarm. 
da - nk konJer -- .. böy"e yerlerde gUme gider C\'llt ' - Çifte aotlyan -
Pt§revler, saz scmalıeri çember wıuf u - Ahmet Raslmin evinde - Papa. 
auı bağı \Jlunaym bir hatırası - Sıllvtlli İzzet ve Karaemln - Sanat 
lçln agk lAzım mı? - A§k pnatı besler mi ? - Afl>ta derece - Oturak. 
perde Alem?e.!1 glbl - baf örtUIU erkek! 

Fen ve edebiyat fakülteleri 
hinalarile büyük talebe 

yurdu binuı 

ıa,...... 111•18 
ııeraae aımallı 

lngilizler. 8 ap.ıoıttı, bir ~ ~ti rem tevkil ettiler. 
bu reislerin tem•il ettikleri p:ırtiler hangileridir ve bu 

partilerin JİYatİ pre,,ıipleri nedir? Bu yaz.ımı~da, bu 
mall•r• ceoap v.receğiz· 

j NqlL1ZLER, 1lin4istapcla, Sonra Sihlttin mezhebi hizipleri 

Yazan: Mlalr ıi~l•f!•• çapaaıtıa aiwıtosta yaptıkları tev. ,.ar. Bunlar da, m'Jliyet prens.1ıi 
kitlerle, bir gaye talffp ettiler: et.rafpncb bir J>irJik teşekl<ülü hlf.. 
Parti reb~rini bapletmP, bu 9U _ lindıetlirler. T ANBURACI Osman Pehliun 

kendi aprmda bazı mC5hur 
larm yaptıkları gibi, piynı1:tda sii. 
rek1i bir şekilde '4ft7. t.ahp o nefi 
ve llarikullde balk turkiı~rini o. 

· Jmmadı. 
Gazinol:u .. 1a, urada burada öm. 

rt.inün içinde aac:dc hirkar ay, 
--o ela fasılalarla- çalıp okudu. 
Ba ~lmalann1n toğo da, e!!ki bir 
ıcrakinn, bir sps anatklnnm, 
kendi menf:ıatinr· ,·erdiği bl'r ge_ 
eqe raatlam11, Osman Phti'-an 
hü)'le ge-Çıelerde saz heyrtlerinin 
arasına babr itin girmistir. 

Osman 'Pehli\ .. n, hnlktan İ!tltti. 
ğl, ı\nado1n 1<öylerin<le. Rumeli ka 
ı;abalannda öğrendiği mi'lli hıtm· 
lan ,özlü ttirkttleri, ball,ı-vleı inile, 
dost \"e arkadq aa,etlerinde ça _ 
hp okurdu. Ba ;;;özel hanlara, tan 
barumdan ı:ıkardıir epiz na~'llleo 
lrri eklerdt O, çok :ıaman, radyo. 
da rakh olıadu. Ve hatırnnda kaJ
chfbna gö~. ilk kon erini ~yaut. 
ta Halkıevinde \"erdi. 
Rahmeti~ ammni yerlenJe, içki. 

it gazinolanfa saz çahnllktan h~ç 
hofhmnsz<Jı. Bunun sebebi de, gil
ı.el bafk e!'erlerinin dinlenmiyece 
ğine, kanidt Dt!rdl ki: 

.. _ Kalıd•hk yerlerde NBler 
ı:uml" gider. Her kafadan bir ses 
c; ... nr, kim.<ie zevkine varmaz bu ne· 
fiı; ~lerin •.• Halbuki Halke,·le _ 
rı'nde, rarlyoda, böyle mi ya~
Ualk. ~)le öç be" ki~ik do t sor
rıılanoda... Bliyle yerlet"de insan 
lıaıln, allka ile llinler. O :ıaman 
r lan da, oku) an ıla :le\ k duy:a.r, 
ıtcşelenir-. l te, ben, bu 5eb::pten, 
r.ılal!Sğnn •eyluln güme gideceği. 
ııc emin oldqğuQI için bl;rle yer -
ferde çahp olto~k istenwrı. Hal. 
1 ·ki ne k:ubr 1"rar edenler , ·ar.'' 

ll:ıki':,:ıi.f.n de öyle idi, Bl'rtok 
ı .ıtronlar, ~g.ıh pacino .. lıiplerl 
ı 1 ettilılt-ri h:ılde, reddttnıi<ıti . 
1 unla.rm tekliflerini nl~in kabul 
c ıme1ii.i~ ~re.lalam saman !tll 
ı C\'abı n~nni~ti: 

·•- Memleketin bUtljn bttyilk 
aAJamlan, kni tmır. Sonra. saz 
Paerakhsr dostlanm pek çoktur. 
Banlar beni aofralanndan eksik 
etmezler, her zaman ~ağınrlar, 
davet cdeTler. mahabbetlcri benim 
için kiri. Yılda blrkaf 4'ere de lmpı 
.... verirm. radyoda Çftlsr oku -
"""· <ktiru"'r "'derim. Bmtdan on
~-' ean sathif, daha ne 1 tipce· 
iiıın." . . .. 
Q S.'f \N Pehlivan, yalmz ka 

Mi havalur, hdzJaklsr , Tu. 
1111a ttlrt<üleri, df'Stanlar, harma& 
datı meyb~, F..rnnnn ..,.yftlan ra
'lıp oJnımıu:, OMnaah muiki"inia 
en ~zeJ .eııerlıerlni t1e oklll' ve ta. 
b.rdr. (Çilte!IOliyan)t bilir, (Jtiş. 
rev)Jer, (su !lle'lft9İleri'> falar, 
ftidlzdan: 

k>pnıştı. Ça}larmı içtiler. 09man latanbul y\lksek tahlil gençliği 
l'~h ivan clinı:!ek.i tori>ada.u bir i~in ;>apunlacnk ve vakit geçir • 
''bağlama" çıkardı. Bapa hitaben: uı~n hemen inşaaına b&§Jannıa_ 

" - Nasıl olsa bir şey çalmaldr eı mukarrer ohan iki büyük biıuı
b'lml üstiyeccksin. 1yi8"mi sen aöy. nın incG.&1 iline bir talip çrkmamn• 

retle si,...t faaUyet &ö•~e..,11 ~r. DaJaa sonra, Paryalar, ta "el 
tileri ba§tız bırakarak hareketle. delmez,, den.ilen 00 milyonluk 
rin~ ak:ımete uğratmnk. mahlikbr var. Bunlar, öyle mu. 

Jlunda mU\'affıı".,; olabHdfler mi'f J-ldet kuyveti halinde bulunu. 
Partiler anuı1ndaki pNuip a1n • )"OrlU' ki, fngillsleJ'e1 öteki partl
bklan da~ gmrilirse; linf.- fıerdesı qy~e en<lile urirorlar. 
dilik evet. <llyebilir \'e fakat bir Bunlarm reisi Patcldir , .e o da, 
.Japon taarnma bquımda, Qi'a • 6 apstoata, hapse atılmıı5br • 

lemeden ben çalayım, ıı a.llkadar makapll'-n diışiln'iür-
"- Ne çalacaksın? dedim. mekt:dlı'. Bu binalardııın birisi bej 
"Silivrili İzzet: milyon lıra.'ık k.3.dar umumi bir 
''- Abe Oaman Ağa be! dedi. infaat ma..qoafı olacak !en ve ede_ 

Neydi o bize geçtijı:.n hava? Tc o- 1:iiyat faldiltt'leri binnlan ile di -
nu ça!.ahm. ğcri Ş~Zo.'ldebaşmd:ı. yapılacak ve 

(]İstanın a~ \UfeJin ae Gla Patel de, e\'\'elıce, Gandi gjbi 
bileceğini tahmia e<kmev~. parlall bir ıwukattı. Şimdi, yine 

Biz, burada, ilerisini ı!.•ğil, bu. Ganrli gibi. Hr evliya p;i'bl, bir ~·· "Omn.an Pehlivan, bağlamada iki milyon Uzaya .mal olacak parti 
hemen bir raat gijeterdi. Ve rut ku ve e~t-k talt'he yunlan bina• günkü vuly-eti tetkik ~iiJ. dır içinde. ibadet ve perhiz bayatı 

)"alar. Yediii. tlltle te,·izdir. O 
da, Gan<lj gibi, top)aııtılara pek 
sey~ gider ve hiç bl'r \'akit na. 
tuk AC>ylemez. Öyleyken, hıgi!iz. 
ler, Qımdlden ıiya(Je, ondap !1İİP. 
be ederler; ~Onkil cin ~ibi fmldak 
çe\irir. 

RElSLY.RI PARTt 
makamından ''ıoefl'eYle o billiir landır. 
bedeni'' c!'iye başlıyan me•hur Bu büyiüı: in3na.t 11lttinln tama. 
beatcYi okudu. Hele İzzetle Emi- mvıs talip ç>lmıa.&1 mümkUn ola· H t 
nin PYet edalı tavırla usul vura· wyacağı anlaşıldığından inşaat tN!> T~NIJI. HJ•"1 

faa. 
rak : i§it'ri kı:un•Jara ayrı ar:ık ıbale e- Jiyet merkezi, "'kongre 

- Ah yele lel lel yele ıe le le dilmek i9tenilmiı fakat bu ıekıl • partisi,, ~e twıılan "mllH e;nd 
li M! ıie dahi eSl."Sh bir talip ile karşıt* birliği kongreei,, dir, 

Kon•re parti'sinin, tahmıaen 4 
Dişe terennümünü okumaJan, mak .nümk:ıin olm:unrştır. 

dinlemeden ziyade seyrine doyum MaJz~rıin munta:zam ve ko milyon kadar meJJ4111bu , .,. tar~f-
olmaz biT mn.ClUlol'aydı." !aylıkla bulunamaması ilK mesc: tarı varda, Bunlarm böfÜt' lua. 

l.dli ve sa,ir bazı hu1U8lar uzun mını, her tınrftan \'e her mezhep. 
• * • ten Hindolar t.e!'kiJ edv. Bunalrın 

O, lıettihan eli aeyler ç.:lardı. J-.Jr intant deVl"C<ıine ihtiyaç gö! • ıaaroluı: "Hindistanı, !ngllizleria 
Rem de copnk. •• Fakat bana nj. term 1bu i'~re kolay müteahhit elinden kurtarmak i(in mücadele,, 
men kendisi _çok ,endJ, neteliydi. tulunmanınsmm baılıca sebebi • d' 

dir. ır. 
ı· ......... tebeSblm, apndaw kala Kongreyi, ijc MJatiyet, ppfuzt.. 

kaha eksik obnazdı. KolluprkeD Verı·nde b·ır karar n altında buluDdaruyor: ııcmnr .. 
ona llOl'Dl~: rclttj Aaad, UaaclJ v~ elaru ... 

- Çalarken ro5uyorsun, ~ T' t -~ l · Amd, Hindlstamn e .. ,,_ı.: ve bina sı~---onan. Fakat ,:..;nelen ıcare «1Ua.I ,:ı.ıe11 enne ., _ ... 
A-J" • .,.. ·111nn b• ı· · ea maHunatlı adunlarmdan biri 

de coşuyor muııun!.. #itVV ın ıra vrrıyor _ <lir; Gandl i ::ı, HinrHUeri• mu• 
Pala bıyıklaqw dü:r.eltti, iı;1nde Ge!:.en cuma günü Ticaret Odu.. kaddcs bir adamı, bir havariaidir: 

bimz aerzeoi sezilen bir !'esle: ıı riyakt <liV8Jlı ile idare heye· fnkat en bareketlW ~. •iY&lfiı.1 
"- Asıl ~ani~ iç COfkua. ti t oplanal'ak KızrJny tarafmdnn Nehrııdur. 

luğudur, dedi. ı.,,.a içinden co~ aç·lacnk o!an aoovlcrine varıdat Okşford. ffarro,· üıu eniteleri. 
mazsa, na~tl c:alar? Nasıl bi bir fazlalar:ı:ndan iki yUz bin liranın J'jıı eski ~lfltesi Ja\'aharla'I 

f'Y yarabr? Ren coşmadan çala • tah$isini kararlnştır.ınıııtır. Ke;ii· Nehnı, bugilne ka<lar kongre 
mem ki ... Sazımı elime aldmı nu Yet, Ticaret Vekaletine bil<lirilmi§ fırQpn;:;anda.~nı atrıııl~yfp dııran· 
jıcim b)'11Rr... Atu.aımn holyah tir. Tüccarın bu işe nakılen aynen "Hindı .. t:an Jlin4olannrur. Bia, 
saatlanndan f&bftbm 0 güzel •• ı:;tirald iı;in ~ aynca tegcbbüsl~ j;ıtjklal isti)·onız.,, lvlzeltorjn~n 
ca \&ktine kadar çnhp olnı!tlllll yapılacaktır. mucididir. 
bıknaaıa! lçinJdeki sanat atMi C04J.

1 
Diı.,.nserler takviye 'ediliyor Nehru, ikide birde, ualannda 

turur beni!.. ViliLyct muhtelif yı?rl"'rde'ki l:ü. ~ir çok da dos~lan bulunp tngi. 
- Aşk1'ız sanat olur mu1 .. Bu 

1 

kümet <lispanserJerlniıı tamirjııe li)ler.a, """ Qrpte verdikleri 
•Wh' k~i,_., ilin~ kad- ~-~. Bu i~ (Çin vlfbet ~ llatu~klall ............ 
bir lnıdret, bir ku\'\'<'t li.mn deiil bUtçes!ndcn tahsısat verilmiştir. taford Kırirs. Hin<li!ıtana ~el. 
ıAi ~ •• lleoıııeli kaılm ~ı:n '·· <'.iği zaman. N ellntnllff apal •••· 

- HakJnun e\•lf.t !.. Sanat için !!'ilila f al•n atma.dan eğlenirdik. ranması, onaıJ ı,~~..- ltiru 
mutlaka a,k liznnfür. Sanata IULr "Bir gec-e p~ll qld!J bjlmem. iL. r,ijphe uyandımu" da. bu hareket 
!JJ hesıe.ilen ntk ka<lar, bit de ka. ranmda i<adm bn}unmatlı. Kendi lıaUınrn cılyaıl bir ee,tanetten 
dı• "fla. .. Benim filntm fa: K~ tlelldimlse bi~ ukadaf elemle • ~ka bir teY ~. ~ 
dıMl7. bir sey yapllıunu. ~ ınat niyorduk. Be ı de ~hp okuyor. nnlspJmıltJr ve ~· soa 
ilerltmez ()a.'iU7. ,·.e aşluın! OUlme, dum. Gııliln istekaiz tabyordmn. müza)cel'f'lerinde. tnı:i)i7.lere k"~' 
l>o yaş'ı, ihth·ar baba ılnstunla " · Jlasu, bunun fart.ına unn11, de- aldıiı vaziy~ti de, "'-"" naa4i 
lay etme de, lmlnğına söyliye~inı: dJ ki: ile lc0n~ rei5~ And ln'likte ha 
YBllımda kn.dın obnıulığı :camnn. - Serule bir bal nr bu ak~ıun. ııi ı;haneye ~·ollmıırııt11ım i.fJlaJ; e~ : 
ben baı 'ı<a tiirlii ~al:lr, t.:ışka tUrlü Durgwı J;ibbin ? •. Parmaklann i,. ıni<1tir. 
~tylcrffil. Söyleyip çaldıb'ltll ~-~·ier ieıni)·or. Sesin de plirözlii. oynak PU'ffLER 
biru ya\"Bllca olur. ve kn·n':ı dePJ •.. 

Kadmrn sanat üzerinde te!lirl - Nc<lf'n? •. İŞte tırıgrrılatl)'o • KONGRE partilllnJn yani 
beptubr ,~...mm ... Sazda, IJiirde, rpm ya! •• tsteksiı deği1im. Net«ıı .. Milli Hiad birli~l kon_ 
rti<imc"le 'e beaaerlrrinde k.:tı&n yerinde.. grHi'' nin öç baM ile arka<laılan. 
a8hma mwın urda. 1Jk bunlan - DeiiJ.. değil! .. Ben sebebini mn te:dci'li na netice \'enli! Hiç 

lngilizkr, ayn olan, fakat mil_ 
liret pren!>iblnile ~e isti~lil 
da\ umcb bulqQ&n bijyle tetek
küller önlirtlc müt.<ül 'nziyette 
o'lllQlkla. heraber, geni8 ı·e rahat 
ndes alabiliyorlar; çünkU, 80 
milyonluk miişlllmanlar, Himlola. 
rm emel !lirliğinden ayn bulunu
yorlar. Bunlar, kendilerinin bir 
ckalli)et unsuru fla!inde kalaeak. 
lan, bir Hind istildall ı.,temiyor. 
lar. Msıilerinden mlintt bir hakla, 
llina.i tsnıla, hulundnklan :ıııal 
eyaletlerinde, kendi ba,ıarına 
müstakil bir de,·lct olmak lrth•or. 
lar. · 

Sonn, '70 milyonluk Racahklnr 
,·ar Ll yiis'el •mma yef'al (.P) 

,-etin~ pren,ler. lngiliz himaye_ 
ı.ind,.n ~tkmaya sebeıı dP, lüzomda 
görmedikten ba.<ıka, rnhatlanm 
temin eden. bugünl<ö i'ıfarenin 
de\1U11ında met1fıtRt buluyorlar. 

Daha soma, Hindi!ltanda ~rtl_ 
ler, ı:;lya."i hareketler '-ar, ama 
850 nıjJyon nltf•" içincleki mitte. 
Y9'1p°l JJtb'jk kitle lna.d91 bta 
u~e\"\'er 7.Umr,. "arckcti, dr. 
-;-ede kulak kalıyor. 

ı le.. Bu lira 1, di'ni, mezhebi 
aynkkln.r ••• Du ekseriyet t.e\·ekl.ii. 
lü, lnglli:ıluin ekmeğine yağ ıU. 
rUyor. llüslUmanlar, 5\ibler. Hin. 
dold, Parya!ar, bol aylık cazibe. 
siyle, tngilterenin llincl ordusu. 
rıa, can ~tarak n<sker ya:ıılıyor-
lar. 

1ngiJiı.1,.r. yine, e-&1 \'&adlerin~ 
le"rar edif,prlar: ffn,,,, b•r bit!lin 
df' •• Kol:ıy •• Hrr seyl yapanz. (Jj. 
t·orlar. 

H. BASfM OıQF.N 

( • ) Arapça bir tlblr( 1 ~ptık~ 
lun <;orulmaz'' drmektir. 

bel'ler, hii~r. Sıhhat ,.e ·~ anladım. Hele dnr, eni coıturmn . ~üı>hc•iz, heklendiii gf1ll ~inme ve J\.llın yiilıtf!liyor 
~~. Fakat far.latfı :ıarulıchr. De· Din 7olaaa bilirim ben... tcreddilt de~I .. Malulkkak heye • 
~i 8'tl mı, İ!J ~e tarar, sa. Sö..'"lİDU bitirince, ;\'erinden fır. CaJI.. Hadiselerin birbirini ta•ip AlUn fiyatları yUksc'mekte de· 

t -·" illan alMnd eııil' adı · va!Jl t4mektodir. l>Un bir rcıa diye 
na • -.ı-• aya a ır. , dıpn ~ııhtı. Birl.nç dakika eihp gibnefli, bunu giiaterfyor. altını 36,5 liraya ve ~Ult;e altın·n 

••saua bu i<te dair b~ ,.,.~, •u· Mnra. t>da kapuı aralandı, bir bnş 111nı1i<Jtanda, yalaaz ""kongre bir ~ramı ~OO kuruşa çıkmıştır. 
latı9ymı: Bir aı'lmd...., \'arılı: azaıidr, baktım. bir ka<lın._ Di'k _ partU.f'' mi , ·ar? Ha)'U'. 
RMlan. Zamaa UllllNI, ..._J~ Irat et&iıın, ylb )"abancı df'ğ'ldi, bi· l'ine, istlkW üıtlyen M mil Elelıtrije 2 lnmıf zarn 
dald evinde topı.urd.ık. Bir taraf raa t'lalaa dildlatli bak~ bu ka. )"onluk bir nalltılüaıaa partiıli de• yapılıyor 

U Ç bet klii bir araya gelmit 
olsa mutlaka pebalsJ* mr 

selat llaednde usun usun korıUIU. 
lur, dcrd dökUlllr ve fikirler ytıı. 
riltü. Ur. Bunu pek tabii gönneli, 
çilokil günün davası ve hutakğı 
budur. Tikcar ve esnafla bir tmm 
miietaMilden ~ hedr.ee 9*ıntı 
cc-kiyor; darlığın bir noktatia duo 
racağrna hükmetmek de mtmıkUn 
olmayıncn istikbali karanl:.k glrll
Yonız. Aklımız Mı> k 'Josu iri ytlatl 
bualn Ye h8tt& geçen plrinçde. o_ 
nunla ~~ eden zeytJ.nyağnıda, 
beı liraya fır:ayan Urfa yağ; ile 
d~ ku~a •atılan fasulya Vf:" 
ya nohudda:iır. Me§hur 118zdUr: 
Dervi~in fikri ::ıc ise zikri de o 0o 

lur. Pahal lık 1118eleai halledilin • 
ce aklmuza gelmiyecek, di.iimize 
dilmıiyece&tir. 

Belc<liye lroopen.ttft kendi or_ 
taldarrna 120 kuruşa pirine.; veri· 
yor; sennayeden i.krn.mde. bulun
ır..uyc.r ve sadaka da~ıtmı~ ya, 
e.lbet kln d.a VRI'. D~ ki pi
rine{ bu fiyata Batmak ve kaıan 
ınak mUmkUndılr. Eğer kooperatif 
herkese bu fiyat UZQlinden pirine; 
'erebilse, tc§killtr ol!a, pirİllç da· 
vası ~miş demdltir 

Dalavere ile pahaı;·ık yaratan 
vurgunculı!.n yoba getirmek için 
ne ya.pmahıdrr? Qeçen gün birisi 
kısa bir cevap verdi: Birkaçını 
sallandırmaJı? 

O kadar dehşetli bir sözü bu de
rece kolay söyllyebi mek için in_ 
sanın mutlaka in.saf ve muhake -
mcsi.ni boğacak kadar sinirlenmit 
cima.ar JAzımdrr. Bizim kanuntan • 
mız maksat için klfi m1 değildir? 
Kafi olduğuna zerre k:ıdar şüphe 
edilrr..eıin; 14Jtin biıw dcğiemez 
:prenaip halinde. titiıifkle tatbika• 
ta ~ı,m,:yor aanryorum: rahut 
bu tatbiıkat b.l.r .müddet 80Dra, bir 
çok ışlcrimizde olduğu gibi gevşl_ 
yor. M,fhur eözdilr: ''Devlet ya· 
mğı Uç gün sürer/ ' Bu bl:kmll O. 
manb imparat~-unun illmalel 
bavu, yaratnu,tır. Ylnnt sene• 
d•nıberi ibis o.nan OlmM:taR ıaa 
tuJmağa Ç3lıştık; gerçekten en 
miihim me9eJe <W buılur. Artık 
''Et.ıWri bi idrak yani anla}'llalZ 
Türider" eöztlntı truilı •ayfal&nn• 
dan bil~ lawmak bakkını kaaaıı
malıvıs. 

OemanlJ devrinin hele bası k1" 
ırım.Jarmda "'boyua vunnu ıal 
landınna"\c" cesaa pek boldu·: ,.; 
kat buna rağmen işlerin dofru 
J?itmiş olduğunu göremiYoftlz. Hat 
ti bu eidrk-tli cezaların ancat bir 
mo!"fin kadar teair ettiAi hakkın • 
da deliller çoktur Böyle o!ması 
dn tabiidir. zira medeni bir meır.• 
lcketin c~m kanunlarmdakf ilk 
vasıf suçla ct-a ara.sanda nisbetaiz 
;ik buJunma.masıd!T Birkaçını -~ 
landırm:ı.k orta ı:at sfhniyetlctJr; 
ame"i)'Bt ic;in pala veya balta Jrul
lanınc-aya kadar daha mnnuip 
ve ne 1'1Jin ne de kebahrn ya1P11a• 
ttına 8C-ben olacak ~reler bulmak 
ınümlıilndUr. 

1'ADIRCAN «AFLı -
Bi19e1l ne bell geçti şu biçare 

scr:mden 
e.n çalar • .._r, bir taraftan da dm Ha8anıh. Ba<ıma beyaz bir bez , ·ar . .Bunnn l'eİ!l:j Cinaabdır. Dtın akıııun An karaya giden 1s· a b 
rakllanmrn yudmnlanlıık. Aranır.ı . öıııtmi)t ••• Tuhaf doğil mi~ Kuca. \'into. ist~tlll i'stiyen Mahnsnh. tanbul tramvay ve c1c-ktıik umum ••Ol IJ 

~tan: 
Meyi ll'liyte dil :mestMıe olsun 
1 lfllk' tacı: 

R b um musan ey nmu aafa
ballli cenanın 

da, kadınlar t'hl bu ........ Kon· jm.l~ $fttıR1 sesi, ııaimelert, p _ ba Hm.do'' uartlfi \'ar. .... ııtrtl, mUcfürU, clektrk fiyat'anna yapı- y 1.. 

JMa (otunlı), Anbrada "ekJeıt. ..... pın tttıUlerin ahengi he· ı\zadıa partislndtn dua '1UlillaJ. laı.·aic ~ Jtµruf}uk zarıl pı-ojeııini, eni 117ir miJlıh m#TftOtıa 
ınır..,, Tralw.oa ve KaNıdealz kı}'lla- ~ lleiilti; ı,amba'ka bir leJ dir. Bu parti. nnıJatelif ....,.er. ~alla V~lffine ~tUnmiştilr. S.erlert Y\lrt isfadı oldQtu kadar 
nıtda "Krı OJU•tma'', Kastamonu <Jdu. Se<ıl"1 bUHiirla"nn, gihi ~.el. it.en, bilhn<Jsa Brahmanane hastn) Proje, be:rıeti vekile tarafınıl:uı yurt dlfmda da ta.ıuııp •yileJJ p.rt • 
... "il!..*•, dedikleri til•_.rin di ....... " olduju için konsre1e cMhil ol • tafl4lij[ ed.ilcllkten ısonn tatb.'k katürlat. °'Jllfol NMtr Gtller'l.D te.Am. 

mu~ra'lı '.'il\tlolan, bele "0 meb&t.. llllt4tk ~I\ toplantılar J'*PH', - D6rdüncti Y*ZI yarm - ıuanuıtır; takat aıilllJe~dir. ınelliı.üne konacaktır. ca'bey,. S.mfnde blr miaala Mecll&IJtll 

İIW'e-" Mile baJlıy8a "cııe...-..... ---..ıımlll!lmııı .. lllll-.-ii-----------...ıiı.ı-----!1!!1111----.. ------------~llefndeoetiat ba~r aldık _,..ıea&'Jli be9teyi rok ga..J Bu deterıt mecmuayı fimdl4ea lla • 

okurdu. 'Oıta<hın Allmet Ruimin ......... Jaas J'.- .rwı'3tle .._. ~sil oW.ianu rllertml7.e tanl>'e eder, arkadaf!JDıa 
IMltün 3ar4ulannı da ~.l. natlı• •t91e9i -....r fa..,.,, · haykıra lıaykım söylüyor. Nihn. muvatıakJııeUer t•meıual fMleılf, 

E'"-eltte KartaYa, Adada otur dw; ba ~ Knpen)ı•p t.till· Jet ei1t1Afı bir arabaya koyarak 
tl!li;umuz ~ bilim evde, toD- ~ ...._ Ahnanlltr tarafın _ polil meılrınlae ı;ı:5ttlrdtUer. Ora. 
n!:uı, Ka~,J'bcle otmw-. 1'- d9a lnlSDtıl ~fara ... ._ da öllreH, •n kaha •e yalnn 
ne bade, Alııpaet •Mhnin otunl• • tıe.ı. • ..,_,_ ıöade,tqltt ve Fnnılnlara ....... ..flir'-..:· en 
~ k~deki yelcla ke~ cek ltl-t ı•- ili:'•& ·- .,., temjıı bir ~:vaiyle tıöyliiyor. Her Anl -• v ··-• ~..aL 

.......... i evde, p.__.. rihnlş, tnmıle ;ramelller p:.; aıunn,,an .OMet _,,,.,ıs 
lııiirada, mil tGrklterilıe .;;::::::, iıaiş. ..,. yerele puqtl~ görmek endi!Je!li , sözlerJir 

- a.i•irlerl '"-•f. :S~a. .. da okllrd•. Hem de JQrnıımam tellQı eden le eto. r....,: ~· Tl"luv yola dlzl1'11ik, btl sefer /NSAN anbyamadıa. .._._.: 
mobil Taren vadisinden .-cb'or. AlelılGftller Vert Ma-_ıl- r--. \ngulNua 82erlnden Bordoya gi_ d ...... _., 

F.8'Jd cbt9ll Ye ... taıiııllıa IWli Gök)'izil maim-. • ~J11k llir 
1 

:Mil' •• •- a!ına blytlk 8hler elarak ~ cı..av, n.-...- ........ li""·an·- t 1..-!ıı-- la bir • ..a.:-ır-- • • . ,. -ıt.. den 111.e volu ae~il ~enttm Je. telAl&i ed:!r, Banu bilen malaar 
~ .._. nwı • - au.._.,,ı o n gçı•11&Y9P ıeçı• ve kanv :aıdaııyonda bızuen ay. tabak dolusu tnıt,, ... ve ~n çen Wr lrıennr yola seçtik. Orman. ... __ _ 

öllllaııti mlnuebetifıe JU<hiı lııir yom. Bir stlril amele ... larta nldılar. flnnclder de koydu. GenJI hı tı;tı lilsel knlarclan ~eçerek ı:ok rirle·~ (Ola, •11U )'Ola takilt 
fdusda. - ~ .lrlllik merleri ~- Jtıepüdıa _ yhlerin~ &J. l Banııııkn Limeja gidecek bir tren d:akbrda Utlü kabvl'IDİZİ içerk~ bah dlivoraz: bir c:ok arabalan ederler. B!ide bu eina mahanirtH 
liMll Wr ustıalikla ~ldılms ifaret aı 3a'Jkınldı: tfadesı nr: Puiat•n baaaiı tlnı;t ediyorlar. ~lm<li bir kalwen~n iSnd11de mtitbjş Jrir gU • Jr~f01'11Z ve MBtte yttz kilometre •ll9l'1r delildir. B'r farlsla ki ı.n. 
--- tanlan 7'*7fW: Tua ........... yW. gWQUm --- 6blr .,..,. kadar geçtik rültü kopta \'e hl1 kala-.,ıpk bi- ,..,.. bir ~" am1t'ar da }>:zl f&J", kendilerini "bllyllk müanir .. 

'"Bir nunııan ...... Direkler- ..... ~ ali~. Y~1•.r t"ftluba biraz ıey yf!!Mek için bir kab,·ede 1 rikti. llotQSİkletli JJiı' ...... ~ ~ rçiyorlar, Bizim Mkl s•tn·•n ~östermek istedikleri loill midir, 
llrasmda. bir çaycıda otururken llo.inı gıdan l>i~lk1etli ın~nnlarla ..._ otaımağa kal'llr ver«'6'k. ubıııtmı yar<lJPıl!J bir pqliı tlıVW' töfiretiae llyık oldwğunt'I isbat yok5a lfadelrri hak"1caten 1D11 ..... 
içeriye Oeıme.n Pelıliv.an girdi. Ya dolu. Hektarla devam eden bailar "-!Jlda '* rmyvacı ve bir bakkal eım·~. Polis e~ )fJ.lvJJJtjpi etti. tır da ondan mıdır böyle 1UAf'llr 
nında smwili İ~\e Kara Emin al'Mllldaıı g~fonıı. B9 bağlan_- ...... ~Jer, kil'Rlllar. teftalilrr, istemi", o da pc>ljtte Kijttenpemek Büyllk yol Uıerinrl.9 nTmaılrıt anla,ıhmaz. 
~rdı. Ü~ücı ele beşllıarında bur- 19ra1Jrm IEiln iceeekf. Belediye dar. lliaa11eneler, •caklar dağlar gibi ~le:rıİI. Koluada mavi bil' uaa • hıtıcl4! ~k bir kaql>ada benzin Ba!!ftnkü 1tq yazılardan MrWlı 
naa ipc.'lt aa.rııJdar, sırtiann<Ja «"epo wfnde koenına 1 bır 0'8 \ 'aF: JJiık, ~ pill(ler. Yilz benci olRa pold ~ öfket,ami!, bwlal.ildik. Bi'rH Mnra, bir ı:ok üstflne çıbnl8fl bir parp •• 
qnli prbliwn elJıi&eleTi vardı. Bu -.ı~ lıılltf.~.t. Jla Pln ııaı. l'ıinl."'! lllftaofr ~ı.rden heri ltG.,.rdalUJor, ha"'"'8r, 1ıjr «le. otomobil ve otol>"81er (bunlar a. iyi lri.r m:....ı olab!lq: 
\l\m et. bu iri ~n daha he)- y:ı ı~ de harp 1 alinde old•pma. bw ,... ... ~tiil halde ha k". li ıdbi yumraJdannı ~ıyor; yUzU ra!IJftda Parhin ~k; ye~I otobli9- '1l~ti" pprı>•IQIJ ...... dıt' 

~'ı-"O'rdu. Hele o sıralar su .... llJ'OI'. 9'n '""'u 1'RGt. dar yiyeeek BaR•I Wa.bt1iyorf Bu IDf.JflmOr. HerUoi neıeMyse b~yni. lerlnılen df! bir ~ola ,·ar) tıuı bir ği tek şeyi yaptr~nı h~ aJmaaa 
da AH Rifııt Beyin Jrona.ğmda ~ •U'41tam. T11rda henllı en afak Mr na bir tlrlll akıl H'dlrf'lftedim. ne itan lıU<'GllRlndan 51ettk san • köprtl Uzerinde ıııılrnqp kolldı. 1'. V•PJ•JJ kaftr go.te,..ı..ır ...._ 
..,_ 'N ~.•-'sisi ........ ltsnlcet tıiltt YR ... •<'lıklan Riraa filek Ye ibraz .tın aldık ve <lık. 2aten JMb. ~·aıın. •~.r. •an zaman hekleımeb ~lnn et- tıdrr!" 
.ılf~ şlrfte fJlmJY'lft Kar1t ~oNw. Kilçik !elanec-eden )'.-.it iola bir k1ılaveye Jerl~tik. ren bir admn. Toplanan halkta du. Bav.~ dzet. Oünet1çDk111_ !fasıl, aiz anlıyüildillis illi ... 
Hın ™' 1'1ı!Jne teıtlıtu m~r·rıe !"İ-Yah Puvatye,-. gitt](. Tıt.n muhabi'ri Kahveci ma. kertne koca hir ite a..-•, -..ıan tl'lıall• bir -•· "f'tit. no demek istediiialf 
iot-k i.:Jkmc rii. :o cı.·.....-_ : J>C~ ·:a ----------.... .-~!!ml--,_.,. __________ -_-r_, __ .,... __ . ______ -=_ ..... _~.ra.b:lwla-•n-•lad-itc-•r•e-y•ohm-.: Biirlwmllıın:dı 
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llusların eıt 
Staıingra'1uı E

k-sm~ lI .ıı." 5 
Şaı·k cephesıııln S nlln;:rrıı l kcsı 

llllnde savaıı bUıUn şıddctıle ~C\ ııoı 
~kte ve berı;Un şebrm bır hı m! 
daha Almanların clınc ı;eçmeklcuır. 
I>liııkt.ı Alm .. n tcbliğ.nde Mn: nr;rad 
•e Kafkal! kcsımkrındcki çıı. pış•unlnr 
Gaklunda şu mal(lmat v1.:rUınektC"dlı: 

Malta ftzerlnlle ıs 
uçak dl,tlrlldl 

«ltiriflı bir bad;-se 

12 }faşında 
bir çocuk 

f ?:fıivaç vadile bir 
. kadım ham~ıe 

bırakmçş ! 
Ka.ıkas~·unııı batı kesımincle t:ı-

&rJ'\& devam <:tınektedir. Pbacte Dıln a.dliyc~c gt•ıip biı· vaka 
Yeni tepeler işgal etıniş \'C muha- intil:al et.mif.tir Htı.dise f:uılur: 
rcbeıcr<: devamı bakımır:dan ehem Bcyazıtta bi • evde iki sonectcıı 
lniyct1 olan ve 6 m\istahkc.ın mev- beri l:!i.2.metçilık yap:ın lfalic~ o. 
&: il: tahkim edılc:ı. bir dnğı sarp oınds. 33 yatıl:ırmdn bir kadınıı, 
Yilınacln.rı t.ırnınnrınk surctile ele l:.ır müddet evvel nilcnin 12 ynşııı-
g~4ilcrdir. daki oğlu: 
$ta1irıgırattn son nıuhar-.-belerde - Sen de bekarsın ben <ic Gel 

taPtedi en Fcb.ir dahilindeki ma • seni:ıl-: cvlene'im 1 Teklifin 1 • bu· 
1 allelerlc c~diıstri m th:tllctcri da- )ur.muştur. 
b'lnık due.man kuv\ et er nı:len te- ldaia.sın::ı nazaran Hatice hu 
tı:ıizıenmı~tır H:ıva kuvvetlerimız tckJüe razı olmu~. 12 yaşıııdakı 
ı: hir - · C'~cukla derhal e\·lenoıek knrnı ını • e itinde ve c!vc.rmdn. hedefle-
re. nakil va tto.lnnn:ı ve Volganın ,·ermistir. 
::ıo~unda Sovvf't dcmiyoll:ırı te- ::;avanı dikkattir ki. Hatice l.ıu 

· 1 garip. k:ı:-arından sonra hcmile "'•lerinc hl.lcum etmişlerdir. kısi 
ea.tıuç tr>eni olmak üzere 11 ~tik kaJm•fltır. ~ m<li 7 ayhk gebe ol _ 
~ren; tabı-ip edılnıiı;tir. auğunu Ö) Hyen Hati.~e. 12 yaşın· 

Difcr taraftan Berlindeu ve· caki musta.kb:l Ze\cindcn(!) ''be· 
t'ilen m'.ll{unata göre nerJins!<i ni \'tı.di izdivaçta knndırdr, ı,imdi 
tral.."tör fn.brikcısh·le Kızıl Bnrika:. de almak istemivor'' dive davacı 
top fabrikasının z."'l.rtmılnn sonra 1:-ulunmaktndır. 
~talin,.,.rattn bol<ıcviklcl'in elinde Bu iddi~ya göre surlu mvekiin. 
dcnıi?J~olu ile Vol""a aınsıncla bir de bl!lumın rocuk, henü?. reş'd bu· 
lt~ kilometre nmrabb3I eni H.:in- iunmsclığmdan hô.Ji-se cidden me• 
de bir mb.:ıyı i-ş'!nl C'ien Kızıl İlk- taklı bir hukuki vnzh·ct arz~tmek 
tcırin çellk f:ıbrik<!l n, ~ uke>c:k teJir Yupı'an mu:ıv~nc:si netice • 
ftrınJan ve bunlnra lıitişı.k bina. rinde r,ikiivet('i kıtd•nın hak"knten 
hı.tın ir.çi m:.ıhnll-:lcıi kalmıMır. 7 avlık hamile olclı!ğu anlılfıılmı~ 
§ebirde yeni işgal edi'eıı mahal· t•r. 
k.lcriyle endilstri sahalarının son 
~ıinle!'de teınızlenmc~i csn·ısınrla 
d~vık Sovvct k•ıvvetleı i ,.e 1; •• 

t_,I ınu.kavem~t meı kezlerin in nıü
f•~ri ile mlınfcrit carpıc:mnlnr 
olıntıştur. Beton binalann hare -
~l~ri tedricen kat knt z=ıptedilmicı 
Ve bundnn sonra kindekilercleu 
~ttbizıcnmi tir. Bu hinaların ir...ıı. 
de A~manlar ilk .kata ve m<ıhzen· 
1trc Yc::·lcşmı~ oldukları halde bol
~eı- yukarı kat! ırı i "'Ul et· 
~ydıler. Geniş S!ğmaklar ha
lllc g-:t.trilt'n lir kac m hzentlc 
f~Yl müdafaa eden 5'ovyet as
it.etleri cnkaztıı altında knlmırı ol
~ bide mucdelc.} e devam iı·•n 
kelldilcr ni lturtnrm'lğa uğ'ra.cı • 
~akta idilc"r. Tanksavar avrıla -
~1l"lc piyde ve myn tarayıcı lut(l. 
an -:tıUnft'rit :ııukvemctlcri boğ -
rn~lnr ve dü<mıanı l:·.ı ist ııl\t !liJk· 
t~lanndn.n di.ıuunitlc ve nlC'v ma • 
k!nclcriylc c·rknl".lllll"'ardrr. Julıa. 
~ebe henlız dev:ım etnıekte oldu
~ ~n Alınan teşklllcri :znpte•li
) ga)ıayr tahkim ctm .. ğc, bın-a • 
~ mc\-zilcr vticude getirmeğc, 

rı.ıah ve ceplıaııc gctimıe,;c ve car 
rır~ıı. ... a <ıc\•a.m irin kıtal ıını t n 
~ urnc -c ha lamı. 1nrdır, 

Ruslar Hesten 
fÜpheleniyorlar 

lıtoakO\:adan bıldlnldi~inc gör" 
l>ra.vısa ;;azctcsi baş>cı.z.ıs•n•IJ Rullolf 
lre1111ı, bu f~ iÇin kurulacak bc'ynelmı. 
ltı blr mahkeme lo.ra ından derh~l 
1'1UJıakeme cdllmel!lnl lstcmclitedfr. 
~vda gıızetesi diyor ki: 

ti midir, bunu nihayet tesbit etmek 
lazımdır ... 

liberyanın i§gali ve 
Almanya 

Berljnde çıkan akfiam .;azeteıerl 

Afrlkada Lib<"rya clım!ıurl.>etl top • 
raklarmm Amerikan kıtaları tara • 
tından lşgalınl tzıanda, Irakı 1ran ve 
.Mııdagasltar ı;ibi memleketlerin lşga_ 
!t kadar haksız bulmaktadır. 

Doyçe Algemayne Çaynıng gazete. 
si Libcryanın tariblndcn bahaederek 
bu devletin esaretin llg&Sı ile neti~. 
ıcnen Amerikan d:ıhill htirblndcn aon. 
ra azat edilen zcncı csjrler taratın • 
dan ve Amerikanın tc~cbl>UsU ile lru. 
rulduğunu hatırllltmaktadır. Bu~ 
nuzvclt bu topraklnrı zaptcıınek ic;ln 
ihtimal ki b:ı tnrihl hAd•F.cyl tıir ba 
hane glhı Hcrj sürecektir . 

ı.oknl Anzay.ı;cr guz,teai beyaz sa. 
rnyın, ıstj!A kin herblmgl bir mil • 
da!aa \'aaıtasından mahrum bh' mem_ 
lcltcti seçmiş olmasını manalı bu! • 
maktadır. Bu hareket atıantlk beyan 
namesini ne~rcdentcrin bu beynnna • 
meye ne kadar k ıymet verdiklerini 
gllstc~n yeni bir delilidir. 

B~rlincr Börscn Çnytung ı;azete•ı 
is<' Amerikan krtalarının Llbcrya.>•a 
RUZ\'Cltln son beyan&tınd:ı.ıı birkaç 
.,:ın ı:onra çıktığıİır belirtmektedir. 
Bu bllindi~l gibi tılr l<aç gün C\'Ve! 

Huzvclt Amerikanın lnı;ar.lığı yeni 
eza.ret ve istllA. t.ehlikcıerinden kur • 
tarmak ~ J::.!:ı> r.W'!in! s.H.Ylemi§ • 

tir • 

''Nazı: zlmamdarlarrnın mesuU:rcti 
lıaıtlundakl son demeçler ve bilhassa Hırvat bafcJekiline suıliaıt 
ı.. Ruzı.·eltin eözlerl. c~eın. imdiden Londr-<ldan verilen ve Alman budu. 
ele &'eçirl!.ml§ oıan Alman mrs ıllcrl- dundan alır.dı~ı bildlrjlen bir habere 
~ tatbik edilmek gcrelttlr Hes'iıı göre 29 eylülde Zngrebd. Hırvat ba!l 
~ aonundan evvel munakcme cd 1- vekıll Pavellçe bir suikast teşebbUsll 
l'ttihceğ1nl söylemek, b.k bıle Hcs"jn yapılmıştır. Bavveki! dışarı çıkarken 
ctıı.YeUerine goz yummak demek • btir?su BnUnde bir ııaa~I bombe. pat. 
lir.,. l:ımıg, muha!ızlardan 6 klıl ağır ya • 

l".ravda gazetesi, bıınd:ın sonı a, ba ralanmtştır. Suikast falli meydana 
l'-. Jleaıin kocasının vanınıı gıtmek cıltarılmış ve birçok klmııeler tevki! 
~bir talebini iht,ivn edrn b!r m"k ~dilmlı1tir. Bun1ar l!On zamanlarda 
.--. Y&Z.nıl§ olduğunu h&tırlatmak:a bbiDeden çıkarılan mll!l müdafaa na 
~"bat yazıauıı göylc blt:rmci-:te:dlr: ?.ırı general Kvate\•ik\ft adamlandır. 

lfea bir canı midir, yoksa Almanı Suikast ile aon kablne d'ğlşıkliklerı 

~ ~U~rcde resmi \ı1Jl .w.,lluıcss:. a,ıı.s~da-•''1 .bir ıq.ll,Ntebet vi.tfu, 

Hurn1a ağacı zararı 

. yağından benz·in 1 
Dakarda Franaız mühendis· 
leri bu çareye başvurdular 

Ya/L' !anmanın zararı, in::anın kendi::ine olsaydı 
hic::ir r.cy .-.ayı!nıazdı. "Varsın, istiycn cialkavuk olsun!,, 
dcnir.ı ge .... ilirdi. 

çıkmış, ş<"kcrlcr mUs:ı dere olunarnk 
suçlular mıı1 korunma mı.ı.hkcmcsııic 

\'Crilmışlerdir. 

Şartı: cephesinde 
<H:ıs t:ırafı 1 inclıle> 

lclıl l.ch olacnğıntlıı 1 bah,cı.ı k• 
lctl ı r. 

Slalıngrnct 

boıno:ırol ıınun 

duı·rıı:ıd:ın lı rn .ıJ n 
l.'clt lnıckll·d i r. .ılıO 

\lnınn unı!:iı durııı.ıdon (' tkı-;:l.ır 

) .. pnı:ıktUtlırlıı r. ll:ızı gilıılcr 1 illO 
\'ıkı-;; ~upılclı '• ,·ııl,ıdir. Bu 'ıııı~cl 
knrşısındıı ltus l.ıurruı.u lıill.ıhı 

J afinemıslir. 
Kal1kcışyadn. ~O\'Oro.siskiıı Cl'llUP 

doğu unda Ru~lıır \Jır meskun 
mnhnllı ıcrketınek ıı."clıurıyetiıı le 
kıılnıı,l:ırılır. Alımın ı .. ırı•zıı ilfoz• 
dok kesiminde ılcrl hiç hlr lı:ı:-c· 
keıte lıııluıı.ımnııııc;lır. o\lmanl. r, 
Ihı\ hnllnrında bir ıııhne rıçırıı, .... 
l:ır. fııkal lıu rahne s'lnrodan '!wıı:ı

t ıhı rnk '':l7.İ) el düZC'llt • m ıc;t i r. IJıı;;• 
men jOO ölü Yennı-:lır. 

.uı ·11~.uum; sox llAnnllm 
VMlfJ! • 

~luskuua, 2!1 ( A.A) - Slıılın1r:ıd 

harı hclerinlle ecre~ ıııı C' kıı nı11· 

hal'ciır, 'on hadclınr rnrmı~lır. 

Hıı~lar, şehrin lnılı ~irnnl ke-;inıın• 
ılc bir udnlık c' knvlır.ıtilderini i,ı• 
rnf ediyorlar. Son clef.ı bu ke ıme 
hücum etlen 12 Almrn1 tıımenindcn 
fazla kl.l\VCI, cziJrni~I r. iki Jı:ıfl;:• 
daııberı Alman hiil'uml.ırının ·ın· 

lingrnclın balı şimıı1. lı.:tı ''C crnı.p 

kcciın)!'.'rinc tcvcıh l'rlilıligi bC'lıt • 

lili~ or. 
CEPlllWB il\ ı· t /JUZ/HJ 

/Jcrliu, W ( ,LA ) l>.~.B. ,,j .ı• 

lilnın ü/lrendiginC' S<>•<', !!İlgide hr 
ıulan Jıavular. ,m1ev kesimin k 
gcnışol<'udc lı:ırc.ketlcı c nı 1111 c:ıl· 
pııışlur. Hazan selli hale gelen 'c 
dinmcılr.ıı ,ıığnıı )ı.ıf;ıııuı·J,ır, ınr\ • 
ıilcri halin snlır:ı ısı ilık{ıml.ırıııı 
sulltl'a boğıırn)lur. Yollıırı ö~Jc '>il 

kııplaıııışlır ki. kıhl:lr hii~ iik ~ıı 
liiklerlc hareke! C'clcbili)orl.ır. F.ı • 
\,ııı ordu hnşkurnnn•l;ınlıl\ııııı gı: .~ 'l 
hnberJrrdcn anl.ışıldığı iizcrc her 
şe.rc rağmen foııli)Ll rlurınnıııı~ıı.ı'. 

Kc~if ve lıli"ıtm kılnlnrının fn ı ı • 
yelleri nclıcesinde ~ıddclll ınul•a· 
rclıelcr olmuştur. Billı:ı.,s:ı cY\·~Jı·c 
n1:ılını hnşkn gcdık nokt::ılarııı 1 ıı 
içeri sızıııı5 lıulunnn 1!-0l~rdkh. rc 
knrşı hiırum lulııl,ırının :-. oplıhl:ırı 
ıaarru1lor. mU\·affrık t) elle lılt ,,:,
lir. nolşcnkkr. mulcuchlil hlilu!,
lc•ri hurhe o;okrnnk 111 eti~ le \tııuın 
ileri nıc\ zilerini :ıl'ıuıj:lıı cı,.elılıu~ 
ecfiyorlılrıl ı Faknt hıı 11\eHıh-ri ı • 
gnl. eclcn k~ı' \"etler, o k:ıdıu· ınelı'ı· 
rrı ' C' 'irldctlc ınlid:ıfnndn bıılun:ı· 
yorlard; ki, cliiş.man her scfcrimlc 
göğilo; göğüse ınubarcbeler neııc·t• 

sinde püskfırt.i\)m~tlir. 

Salomoa adalarında 

Amerikan harp 
gemileri 

Gaadalllanaı 
adasını bombar

dıman etti 
Lon(lra, 20 <A •. \) - Sulonıoıı 

ada'arındakl l!On :muharebelere A· 
rneri1ran harp gemileri de iı;ıtiruk 
etmiştir. Gemiler Cuadol Kanıl 
~irnnl b!ıt·~ındaki Japon mevzileri 
ni tx-mb:u'dunan etmi5lcrdir. !!üt· 
tcfı'k tayyareler de kıırada •ıc <le _ 
nizdeki Japon kuvvnlcrine hücum 
ftmioılcrdir. 33 Japon tayyaresi 
imba edilmi<;tir. Kar,1 harekiıtın:ı 
~~lince. Guadclknnnl adaf'111ıln 
kara hıırekAtı oldu;•ına. yahut ye· 
rrlden Japon askeri ~ıkarıldığına 
daiı: ~ yaktvr1 

OtomobH nakliyatı 
tıcrda, yiyecek bol 

F al .. at ~ altaklai!ma ve dall:avukluğun en b;i3:iik zer 
rarı, is ba.:mda bulunanların, büyüklerin hatalarını ço· 
ğaltm.asındadır ki, bulıdan zarar gi:rcn c!e yalnız o bir 
yük ve o dalkavuk değil, herkestir. 

Dakar, :!O (A.A.) - li ı·an ız mU • ._ _________________________ ,.._,_. 

hendıslcri hurma at;-acı yağından ben ı 
zın çıkarmışlardır. Bu bcnT.in petrol 
benzininin yerlnl tutabllmckle bera. 
bcr, molörU hlrl~tmektedir. Eunu ı 
cı ticcsinde benzin mot6rUnUn yerine 
kömür ynkan bir motör J.oymak icap 
cccr. Faakt kömür de yok'ur. Oto • 
mobil nakliyatı bılkuvve d.ırmuı;ıur. 
Yahacak madde .}okluğundan dolayı 
t§ll)cn trenlerın sayuımı da u.ııltma'! 
icap ctrr ~-tir. Bu tahdlt!eıe ve gece. 
ıcrl rşık söndlirıne mecburiyetine rağ. 
men Dakar, fazla miktarda Avrupalı 
akınından dolayı neşeli olmakta de • 

\am ediyor. 
Framınya gönderilmek Uz r!' depo. 

tarda birlktiril'lll§ olan bol mıhtnrda 
mnhsulU kul'nmnak suretite ~ ycc k
noksanr .Avrupadıı. mevcul vaziyetin 
zıttıno. telll.fi edilmiştir. 

Amerikadaki 
italyanlar 

Novyork, 20 (A.A.) - B.ddlc1ln 
de soyled~l gibi, Blrle~k .Amcı·jkadıı 
ya~ıyan ve benilz Amerikan tnbllyo • 
tini almıyan 600.000 kad!lr lta.\yanın 
yabancı dU~man teltı.ldd <'dilm mesl,. 
ne dair oıan· emir, bugün yUrUrlUğ 
g\rMlstir. 

Nevyorkt.a hayat bu emir neticesin 
de yeni bir manzara almaktadır. 
Nevyorktakl İtalyan ko onjsi eflerl. 
bu iı, iç!n çalı~ıyorlar. Söylendiğine 
göreı orduda oğullan hizmet almı:ı 
bulunan binlerce Italyan mll11 mUda 
faa b<moları almak ..eya harp fabrL 
knlarında çalışmak suretlle harp gay 
retinc yardım etm~ktcdlrlcr. İtalyan. 
lar yabancı dllşmanlarm tagtdığı çir. 
kin e.l!'lmctı artık tR!'lımıık mecburi. 
yetinde değillerdir. 

------.,,.---~--

K ö m r smri yatı 
(Baş tarafı 1 lnciclc> 

:ı.hiııak:ılrıı \ Ckıli :ımirol ı·. hri 
Engınin şclırimıulcn Ankar.:ı' ı 
döndüğünü ynzmı!-.lık. \ c.kil, Aıık • 
rndu ı.:azelcc ile re l!t l ı.ı ıınlln hı,lıı· 
ıı.ır:ık t"Zciimlc dı•mı., .r ki: 
... '.\ter in \C l~k~ndcrun:ı ıl.ıııııl 

.. urcııc cı.:rn 'uklii ..:cmılcr ~el nckle 
dır. Buraİnrd

0

n t:ıh:ml lnlıli~ e işi•!'• 
tamamen Yoluna ı:ıırır.i~lır. !j,ır.ı~vs 
hı lıükiım~ıin<'e Eret:lli limrnııl"ı bir 
ınendirck immsınu, ,;, nclı \C kan 
dılli ocnkları~ııı de: h.!1 bir d •1,o
' il ile ilk· fırsntt:ı O\ nen bir h'l~ııt 
lınl ile, 1 :ı kilomcıı ·I' lllC'S«fccıc' bu· 
lıınan Ereğli Jinnııınıı lııığl:ın'lı ı~ı 
nu kurar 'crilmistir. Dil':cr tn!'Of!:ın 
:o.ukınd:ı lrıaE;zı bir 1-ol h.ıllı ''" 
ZongıılıJ.ığıı Ye sene ı.,- sınd.ı el' 
Zonğulrlak hlr kol ı:c n!o ni lim. il'' 
hııı.:lnııacak, gcnıllecin çcktı •ı nıu5 
kııllC'r herl:ır:ıf e lılrc<"klir. 

. .\\'IWP 1 //,J; \Jl'.\ \1( ti. l 7' 
\' rupn ile siıııeııdifer irlıb;ıh1111• 

7.11\ lınsl:ınıosı · !cr.ııılzin tt ıhn 
r:ızl,ı nrlm:ıc;ınn s,•l,lp olm ıkı.ıclır .. 
ı\\ rup:ıdon f:İtnılc cı 1 u • ":ıgon co;, ı 

ı::clıncktcdır. Bu '.ı .. nnlıırın ho" .ı • 
1ılınn"ınd:ı ,.c anın~, po it-mı .ıııılc 
znhmct çel·ilmckl•·c.lir. 

~ldığımız tcdlıırle •on z:ımnrı'uı 
da h.ıt "iiıcrı(ılıındrı birikmiş olJn 
5fi0 \'nloııduıı 100 ·~~onu hrr gbn 
ge'cn 30 vasonn ıla\ICl"n lıo~ ıll,ır.ık 
birikmiş ":ıgoıı :ıdcd•nl 4;JO :ı J.1 • 
dıı t-bildik t:'ıcirlcrın hir ım C\\ el 
nnbnrlnrd:ııı mı~arını kaldınn.ıln• 
r! liızımdır. 

Ekmek ve iaşe 
me!elesi 

(B:lŞ tar&fı 1 incide) 
ğı da henüz t:sbit edilememiştir. 

Diğeı· tıı,..aftan memurlar müte,. 
knit cvtam ve cramilden ba§kn 
kaz~nc~ m:ıbdut 'e muayyen di· 
ğer bazı sınıflara da uru?. ckm~k 
t~min edilm~-si kuvvetle mevzıt• 
r.nhs olmakta ve pratik c;arcler a.. 
rnnm.aktı.dır ı::u hususta heniiz 
kart bir o:::-~~JI !kıımrı \-el'.lmemi§ 
ı.> mal>Ja lxra'ber bu v-ldidckı '!.et _ 
1 ikler tjr havli ilcrlcmi.şt.r. Böyle 
h1r :brn .. verlldiği takdirdl' ondan 
Lılh.::u:s:ı ::.meleler ve gclil'1 az kim 
seıer istifade edece.derdir. 

'dmJURLARA UCUZA 
HAôlTlL.'\C.\K MADDfı'LKR 
D ~er taraftan Maliye Vekille -

tinde kurulan bir ko:mi!'yon me • 
ınur, ~ytam, cramil ve tekalitleııe 
\" rilı>ce!c uc;ız ekmekten ba8.ka 
fAılıirc i'iinj de müzakere etmiıs ve 
rnporunu t:ınz'm ederek neticeyi 
,\°ıt"'.!cil 1~r Hey etine arzetmiştjr. 

Bunlara <lab"Jtılaeak zahı.re ara 
sınc1r> faculyc, nohut, mercimek. 
ı irfoc, patatesten bacıka !i(!kcrin 
cl; mı:,·cut oı..,cağı söylenmekte • 
t!ır. 

VAJ,tMtzlN o\NKARADAKt 
TEMA~LARI 

Alıkarada bulunan vali Lfıtfı 
fürd:ır nı>zar ı:-ılnu ve dtln birçok 
tcmıı_c;Jnrdn bulunrr.uc:, Ticaret Ve 
kili ıle uz.ın b.r görii~mc yapmır 
ur. Lütfi Kırdar. dün Dahiliye 
Vekili. Recep Peker tarafından da 
kabul edi'mi~ir. 

Lütfi I<ırdardan bncıka Bursa, 
lzmir. Kastnmonu valileri de Dn• 
biliye Vek'H tnrafınd:ın kabul o • 
lunmuşla.rdır. 

ANKARA.Ilı\ HL LUNi\l\" 
\' t\I 1LE1t Mi"Htll Bllt 

TOPLANTI YAPIYOR 
Ank."lrada bulunan valiler bu _ 

giııı .Ankara valisi Nevzat Tand<r 
ranrn d,_ İ!"tiraldle Dahiliye Vekiı.
lctinde muhim bir toplantı yapa • 
caklar<J;r, Toplantıda. topı-.ık ofi. 
sı tarafıncbn muayyen yerlerde 
yapılan ve ::;imd1 kaJdrrrhnnsı iba• 
his :m.t'vzuu olan tanzim satı~ının 
l: zı m:ı1ıa1}c'rde bir mtiddet dRha 
de\·am etm<"S.i "ôril iileccktir. 
I.1)Tfi J\IRDARIN BP\'ANATI 
Ankarad:ı kendisile gör~n 

gazete :tc.i'C Vnli Lutfi Kırdar §UD 
ian sö-..ı'.leır.l"t.ir: 

"-· lki gtindenberi yaptığım 
görii1'mek:xicn :memnunum. İstan• 
l.ıulun fa..~c ;ıjleriyle bilha~sa ek 
ınck ~· inin iyi bir neticeye bağla : 
ııncn •ınn -nutlnk surette eminim. 
Ekmc.>k TrCSeleı;inde da.ha f:imdi • 
den ald•ğım eticeler iyid'r Hüku 
ınet İst:ıııbulun r-kmck j i~i hcllet: 
rııck irh eJinnen ;eleni yapı_;;.:ır 
\"c :ranncal,.tır. Bır 'ki r!Ünc kadar 
ı~~anbula tamamen mü"terih oln
r k avdet edec•fümc kanHnı." 

~I~lf ! 1zm~ U('I .,, ı~IPIEJ\ 
m .. v. \l\'N A nrnı :ı·mt 

SekeıA tevztah 
yarın başliyor 

Karne il~ seker tcvz.ntı hazır • 
lıkları tam:ımlanmıştır. 500 ton • 
ıu.ıc kontcııj:ımn diğer l ansı da 
bugı.in ";chıimize gelmek Uzercdir. 
Bundan dolayı, dUn Je ya:zdığımız 
gibi, karne ile 5eker tevziatmn 
5chrin her tarnfında yarın baı:.la_ 
nacaktır. Vilayet, buı;ün, tcvzia -
tın THlSil ~·npılucağıoı bildiren bir 
tebliğ necoredceektir. Her vatan • 
daş:ı, karne mukabilinde yarmı _ 
§rtr .ati10 ficker verilecektiı. 
Halkın, aldanarak 250 grum !iC. 

ker almaması bilhassa rica. edil • 
me.ktedir. Dün akşam, bazı bakkal 
lann karne ile fakat 250 gram 
üzc'linden f'.ekcr sattıkları haher 
alınmı.":'tlr. Halkın şeker istihka. • 
kını .. kırdırarak'' kar yoluna sa • 
,ıınn lbn gi~ bakkallara, bir daha 
;;eker verilıniyecc-ği gibi kendileri 
de 3.dllyeye teslim edilecektir • 

Bakırköyde 
Feci bir cina

yet· işlendi 
Bir köylü kafası taşla 

ezilerek öldürüldü 
Bakırköy dvarmda bir cinayet f§. 

lenmış, atla BakırköyUne Uzum sctı • 
ren Mümin adında bir koylU ı;-oce 

l<öyilne dönerken başı taı.la ezlleıek 

öldUrUlmUştur. 

Ceset sabaha karşı bir korucu ta • 
raftLdan görtilmüııtlir. Nöbetçi mild. 
-delmnuınl muavinf Hilmi ve ıui1 l t.. 
blb KA.mll ünsalan vaka yerine git • 
m.l§lerdlr. 

Tahkikat henUz devam etmektcdır. 
MUminln öldilrillme şekli tcsbft olun. 
muBsa da bir kişinin mi okııa blrl,at 
kişinin ml hücumuna Uğradığı da.ha 
belli değildir. Bu köyliinlln Bakırkö _ 
yünde tızfimtı sattıktan l!Onm bczt 
feyler ııatm a1dığı, fak:ıt ne mrıllar 
ne de paralan tızerinde olmad·~a. 

göre kendiajnin buna tama,.n öı•fürul. 
dtiğU sanılmaktadır. 

beyanname almışlardır. DUn ~ 
vaikite kadar 45,300 beyanname 
venilmlttir. 

Tcvzi:ıt üç glin devam edecek 
ve ayın 25 mna kadar bütün be • 
yanıuı.melcr doldurulmu" olarak 
kaza.tara. iade ediiec:ktir. 

Dün belediye meclisi s:ılonunıh 
e1Cin~ ve beyanname tcvzü ile 
.karne dağıtmu etrafında. bir top • 
lantı yaprlımstrr. Toplantrya 1>* 
<li>~ Tcls mıY-Lvlnj Rifnt Yenal ba"' 
kanlık ctmiıstir. Belediye İktl!at 
ınüdürü, t('ftiş heyeti reisi, Daimi 
encümen a~I Ve diğer alakadar. 
1ar <"kme~ mevzuunu ineelcmi.,.ler, 
mahalle bj,-liklerinden azami ölç -
de fayd:ı.Janmıık ;ı;in müzakere • 
lcrcle buhmmuşlaT ve tevzi.ıltrn M• 

lim esı:ıs}3ra istiımt ettirilmesi i • 
c•in lüzumlu tedbirleri kararlaı:ıtır 
ınr .. lardır. 

n \(j)Tn J\!J\t1'\ D:\'ö;J~ANIH 
R"'l'tlivc, ctiind n itibnı en ıne 

murlarJn ucc:z ekmek n':ıbileceklc.• 
re beyanname <lağıtnıağa bnşla • 
ınırıtrr. Bütün clairc mutemetleri 
ellerind ki ınr;dik]i listelere "'Ore, ________ ....;.. ____________________________ ~ 

Büyitk mc ni 'i.lrfcd 'ımek ~urc· 
ti)lc Jl:ıvzn kömıır ;slilısı:ıli guıı le 
sekiz lıin tonun fn-kında tııtıılmı..'l• i 

tadır. Bu, 55 ton ~ ıknnnıış l umuı c 
ınunclilrlir. l"akat bn ınikt.ır s,ıriı· 

lalı k:ırşılnm:ıdıgınd:ın kömiır 

~asarnır lcLlhirlcı inin nlınmn,,ı 
zaruridir. 

,,AWiHJiJ,• P!J!I n ı;i\nUn ... Harp Tarihinin .. En he~<'C8n1ı·----,~ 
'akalanndan yaratılan ..•. 

liZBON GEC.ELERi 
!tlADELEiNE CARROLL - FRED MAC MURAY 

PATRICIA !t10RISON'un 
rn bil;\ lik mu, .. Uul;.IJ rtl .... 

-==LAL E'niri===-1 Bir Alnınn fin•ı.ısı 1~ı:ınb•J!ı:! , 
hÜ) ük lıir h:ılık soRıı~ hıl\ n deposu 
lrnrorağını \'e :ıyrıı-J hir tuzlnm:ı 
r.tcl)esi idn ~er nraılığını \ıilı?iı- • 
di. Ayni zam:ıncln Kum'.npırln 80 
adet soğıık hnva b,1! ık \'(lgoııuııu 

cnırc amiıd<' lıulıındurnı ıı lı,, ... ın • 
dı. Arlık faılıı lutul,ın lı.,Jı!,J:ır le 
niw dökülmcycecktır. MN·li tc hu· 
hımın k:niun projr,i ı ıl,tıl Lıııı "'On· 
ra Akdeniz llahkçılığır:ı "ikıf 'n 
lı:ıncı rnUlelı:ıssı~l~r ı:C'Lirtcc ;ıiz .. 
'fon balığı an için va-;ılnlar 1 ı -iıı 

crlccrğiz.,, 

ZAYİ - 3626 No. lı kamyonet plA. 
kasr kaybolmuştur. Yenlalnj alaca • 
ğımdnn eskisinin hUknıU yoltlur. 

Hasan Onur. ~lktnş l'ılcltt ead, 
1'1aztıarr>9"'1 s-.ı. "'' • 11719~) 

!'E~':'ElmE ııkıtamı göstereceği f'D J:"i~I Wmldlr. 
U!IU\ \T: UEXtzLEH .\SL.\Nl 3alnn. S gün daha ~t>sterilef'f'kflr 

••••••••••-••lst!Cndc cdjnlz~••••••••• 

lıtunbııl Defkrclarlığından: 
O ııs~·ıt !'\(I. ( insi !\lohamroco 

f'ını . 1s 

.. 1!12 'i4 

bt'dcl tcmlıı t 

s .. v~ {'UmrU"'Une alt ı No. ıı anbarda mevcut 
ıv.2u9) metre mlk p mıktarmıia ıs adet kereste 

E j l lc-rn dalre~nde mevcut Uç adet o. 

ıomobıl J~tlği. 
~lhlıat mUollrlUğU anbarmda. mevcut bir 

26W 2 

l:'.IO 12 

atle+ eıuv. 800 23 
y JI{ rd. ya:.>,;lı e yalar 4.11 H2 çarşamba gunU saat Ui tc Mılll emllk 

mtu.illrı'.HtüntA' uıute~kkll !<omlByonda açık nrttırma ile atıl~l tır. a. . 
teklll• rln ııJrus hUvıyet cUzdanlıın ve temınat makbuztarjle btrllkte ih _ 
le ı.aı.tlnde :komısyo:ıa ve fıızla ız :.n Mi!lt E:nlllk MüdUrlüğUne mu. 
ı· ca;ıUa'"f. 17C~l 



-4- H A B ER - :.\lqaın Poslaıı 

I_a!:ihi!J.J?Q_Y,2k dav~§rJ ilWAiı------.... 
spl1erl · 
ıdamı Yeni ·az?lardan 

ne bekbyoruz ? •• 
Fransayı bi ~ sene, kadından, paradan ve 
şöhretten nef et eden bir adam idare etti 

. ı ... Toplayan: Muzaffer Esen 
Dantoıı ihtilal mahkemesinin halde bcğcnllecek, alkı,Ianncah: 

karMiyle Olüme mahkfım c<lillıı lıir hareket <'le"'i1<1ir. 
sil;otlııe giderlı;cn olüm nrkadn5la. Robe'.lpiyer hayatn tıpln Jlıınton 
riJc bcnı.bcr Sentonorc sokn~"lndan gibi da\ ıı ' 'ekili olarnk atıldı, bir 
Rol>esJ>t erin e-.·iuln önünden ı;e. mUddet men up olcJuğu 'ilayct b~. 
ı;lyordu. llurayn kııdar kendini ~undn. ~lı~tı, bil"İ~i ''C siiz söyle 
kaybetmi5 bir hnlde bulanım l\a. nıe 'kabili~·ctl ile dik'.mti üierindc I 
mil dö Monlen hndil.eri.ni ölUmc topladı. 
götUren..ıı<lamm mini göriıncc sli· Robcspiyerin ı;öı söyleme kud 1 
~ilnct bulmus, Ob"Uk bir sesle: rcU Dantonun hntİ.r,'>Iİği ile rnukc -
"Bu ev mutbk yıkılır'' demi,ti~ )'e-<ıc eililemcz, bu adam hazırlan• 

Dnnton sutrndaqnın bu ıozleri. mndıın söz. öylcnıez, IJUU\n nutuk 
PC: "Ilohecı.Piycr mutlnk ıırknıu- lnrmı C\'Vclden uz.un uzııdıya ı;a.lı_ 
dan ;elir, o da. idam olonor:' elim. ~rak hıı:zırlar<'l. Ilobespiycr ırraıı 
l'511e ~'llık ''enni ti. 2'17. ihtilfılinin ilk mecllsinıle nııı 

llci olUm maJıkfmıunun bu sezi;:.- olarak bulundu. Fakat bu mecli • 
lui yerlnılc tdtti, lfob pi} er, Dnn te hiç uufuın !"oktu, h:ttli. nnzan 
to.-nun idrunmdnn sonra ııncak bir diklüıti bile cclbetmrmişti. Oniln 
bene yıısıynhikli, o da Dnnton gibi iı;ln ll<iucl mccll c n?.n seçilrnedi, 
'e hemen bütün :ı:ransn ihtiüıli • yalnız l\oıuon denilen bclecliye 
nin me~hur slmnları gibi giyotini meclisi)ıcle nzalf" yaptı. RiJbıu;sa 
l>oylacJı. 1 ihtilil hUl;fımetini el altından ido· 

Robc ı>iyer, bU,l ük inkılabm kor J'e eden Jokoben kllibüniin en Hc
lrunç bir simnsırlır; Jıil'bi'r ır.amaıı ri gelen hir aznsıydı, hu klüp , .•• 
~iyle anln'lllam.l)an bir i _ Mtnsiyle tanmclı, l"ran ız nnıı ya. 
JnB? .. KIS8 bir znmnn iı;eraine ıı • Eası bıızırlayacal.: olan \e Kom·an· 
:.ı:wı bir ömrün büyiiJ< maccrnlnnnı ı;jyon adıyla anılan üçlinl'ii mi11e:t 
Hığdmm gs.rip Wr irısnıı!.. 1794 meclisine girdi, burada ihtfüı!in 
:yılında giyotine çıkarken <'Jalıa o· her :ıha(la tnmı:unalnmıı ını isti
ıtuz altı yasla.rııulnydı. ı··akat hu o- yen jfrattılaru kanı:tı. on altrnM 
ttt.ı nltı l ın otuz. bir~ni akin bir lıuinin <lcrhal idam e<lllmesinl j _ 

:\'atanda.< olarak ~irdiğini dü5ü_ tlycnJ~rden oldu, mnktolleıi Prnn 
ne.rek hu ihtiliil ndamının faal ha • r,ayıı. ihanetle itham ederek ihtilal 
)'ntırun yalnız beş seneden ibal'et mnhkemesine gönder<li, lm.a bir 
&l<lui;'UJlu knbuJ edebiliriz. Bu beş mubnl>em~en sonr:ı irlnm ettir<ll. 
8ellelilc fıınliyet devre.cinin ilk i'ki Robespi~·er mcelj\jte mutedille • 
hatta il~ yıhncln. Robespiyer hiç ıfn i ini bitirdikten sonra sllihını 
'1Vfuzu ohnıyıın bir mclmstu, bina· kendi :ırkndn lnrınn te,ircli, ilk fa 
eımleylı Robc piyer için tarihte olarak ihtilil mnhkemesini"n :rc.i~'n 
ld bfiylik rolünü tek bir pi içersin- den, mildcJeiumumiııinden ba:ilıYR • 
de oynıunı tır di~ebilirlr.. Dir yıl _ ralc %abrt kitibine, müba&irine ka. 
Jık kı.ti hrurlmiyct de\ re i Fnuı ız clnr bütün aclnmlnnnı deiU. til'(li. 
ibtilulinin, kan ölüm dolu bir ıay. 'l'crine Jcendi'Jlne körUMrüne İti.\ 
fatU<lır. nt e<lecekJerindcn en1i'n olduğ~ 

nobespiycr hal•iknten nnJnşıJ· birtnknn L.'llklı:ılnrı lmydo. onm 
mru; bir ndamdır. Frruı rz mi1Jet nıecliste en ileri gcJen \'e tanın -
meclisine ilk girdiği 'nkit idam mı gMeteci •'Ebert"in rci liği al. 
ce1.asmın b.ile aleyhimlcylli, l.ilüm tmda. r.ah"ltıklan için F.bcrtlst a • 
~ mm. ~ııldınlması.fı;ln takrir dıyln nılan gnıpa hiicum ettJ. 
bile vcmıı~ti, böyle. bır a<lnnun Ebert ı::ıuetesile lılrtok insan • 
F-rnn..00~ mutl~k 115;1iım <>l~~k y~ Jııra hücum, birçok 7.a,-alhların iı· 
t,indtj;'1 bır YI} _ıç.ersı.nde b~tün aı. h.imünc ebcp olmu"'tn. l~bcrtin \C 

yasi ~plerın!, kafılc luıfıle ölü • nrkıuln lamını bilhas.o;ıı. katolikln. 
tnc f?oı,d.~rn_ıesı ani !'~ır ~lr ~el:: de .re ,.e Jiatollk dinine hUeumlı:rı ~" 
ğlJaır. Dır ın :u;ıın olüm~ne. nsh - ı;:iddetliydi. Ebertin ~ıu:etesi kırl\I 
yan m .. rhnmctıı nobcspıycrın, ta- on altınCI Luinin \'e tali i'L kraliçe 
rihin ÇG~< lmn <loken in anları a • Mari Antu\'all4'fi alychlnde yıız • 
:rasına geçnıcsine Jınngi nıht bub.. nıadık ,.au bırnkmnmr tı 
:ranl:ır l;ep olmu tur ? R b w • ".b · ·, · •· n . o cspl,)'<'r, ...... ertıst ere .. nr ı 

u uıı.le cevnp "ermek mümkün d" • ....., r d "rü k bll 
d ··ıd· Zf R h 1 • ını muua aa e 8 ~o nere -
egı ı;. .rn. o es~ ~crın hnyatr tiin hu gnıpu ihtt.!!l mahkeme i.;e 

na <lnar bıl<'lilderlmaıın arnsıncla önd rd' 1 • • -• h'ncl 
onu bu d ~· • • • J d -•· g tt ı '" ıep mın •u~y ı e . f! cgJtjmcsını ıza 1 c c.,ça ld:un karan :ılcJı. 
llJf bır sebep bnlnmıyonı7. • .. • 

R<>~;piyer iı;bı ihtiraslı adnm ~Utun. bu olUmlcrde~ .~nr.ıı. J;~ 
~neme::: Pıır.ı ~·h-t n .. r. 1 yoünc ı;ıtmelc sırıt~r. hiıyuk ıhtl 

• ' ·.1- •"' • JU a • 1• f . 1 b 
dnm itin ~01< kıymetsiz cylcrd' a ın, en remız, <11 n::ımu.<ı ıı :ı _ 
ne pnrn<'fa, ;ne 5ölıretLc, ne de k~: lnnnn, D:ı.nt?n!ara, ramil tlö Mo. 
dm<la gödi , nrdı. J>o{;ro ve na • lenlt>re gt" .. lrnıstı. 
mu lu ad:tm oldnt:;"11nda Jık Upbe Dnnton dausnıı yaznrken bü • 
r.d.i1emiycn bu ihtiliıl nd mı. füan· tUn tnr il"tlle aulnttıihmı:ı sihi 
t.anm dilıtt'l.lÖri: olıırnl· hüküm sür U:ınton blitlln iblili.l ,,c,'Jiıı·.ı n 
düj;..U ıle\TC i!;inde, <!ahi ya u~ını büyük sim:urnlır, ihti&:.lc im:ım 
değ" tinncdl, )ine cski~i ~ibi bir :ığla.m, dU Uncclcri mantıki 'c n · 
doirnmncmın C\İndc ıımı i)oner mimidir. ~~.ti~ s:Wl~n~, 
rılnnı~c yn5ıulr!. aylığımlan ba b oluuğu.. gıtı.• ~~u~. Jiamıl clo 
~ parn almaz.."tl. tenezzül etmedi. Molen :as:: l\obc5pıJenn rocukluk 

B1It ı:azcte yeni lJlr ankt't açll. '':t'ent §dür meclüıt la. 
lnr.ndann ııc ~ıer bekliyoruz?., diye ııoruyor. 

Do::tum Feridun Kandcmlr, bu 8Uall, eakt beledlye rel.ıerme •. 
nıyor, Sıra.ı:jle, b81kalarma eoracatı tabiidir • .Az1z arkedqnna hatır. 
ıatmak islerim. Belki, lfııtestndo yoktur: §ehlr mecllısinln eski azalan. 
r.a da bu sorguyu 80rftUll badi ••• 

Matbıada, yeni nnket etrafım'la konU§Urken, blr arkada§ dedi kl: 
-ı:::.ı suııli bana ı:or.eala.r, ben kendi hesabıma~ cevabı verir. 

<!im: On.l!ırdnn dua bekliyoruz. Şoförlerden, tramvay biletçilerinin 
nczakcta!zliklerlnden. nnml yandığtıxw:ı, vurguncularuı, esrıafm elin. 
den nrlcr çcktfğtmlz1 gönrllnler dc,bunlarm. lcalblne merh&met nrmeai 
tçin, c1ıent>l r.ç1p Tnnnyn. yalvarBlJll&r. Vekinerimlz detu mi 7 .. Tanrı 
nczal'1d!l dl'l.Alctc saIA.biyetJ.erl vardır. Belki duaları mllstecap olur. 

B!r ~ko. arkada, d& ~arı söyledi: 
- Ye:ıl n ecılııte eanaytcl, usta ve esnaf yok, Varsa da. pek az, 

Bunlı\r lstAnbui sanaytcllertnl, meslek erbabmı temsil edemez. Be. 
nim fikr!mce yeni mecııee Myle elemnıılar seçmeliydi .. 

Haııan Bedr<ıttin eordu: 
- Meselfl ... 

- Meyhıı.necl!er Mahmut Ye rlyi, Berberler Necip Fılzıır, Nal. 
00.ntıar Abidin Dnven, X>alavracılar NlzametUn Nazın, Hamamcılar, 
Hamarclzııdc 1hıı:ını, .Arabacılar Nalbantoğlu HıfZJyı, Klt•I>S•lar da 
Sc:.nlh LQL!lyJ ... 

Dt>nıe olnuu:, olma'T.. buna Alemi lmk&n derler. LAEDBl 

Amerikanca bir dava 
Birleşik /\m~rık:ıdaki Dclrııu 

:-c·hrlndc, bir duvar ıl:'ını yilzfındcıı 

enrip bir do\ a oçılınıo;tır. 
Bir sabun fuhrıkası, ınilyonlı.rcn 

duvıır iliını hasltn:ı;ş, hunl:ırı A. 
rncrıkan:ıı her lııraıına )npı,:i'tı "' 

mışhr. 1J!md:ı. bemoe)'07 ~m:ıı,ır. 
J:ırmı ipe ııs:ın güzel , .e miilctıc ... 
sım bir k:ıclın sorüııüyor. Yanında 
d~ı, çlııı~ıılerc uxnnmış bir cocuk 
c.ynu:r•"r. Mnnznrnd:ı lıir s:ıaıfcl h:ı. 
\',tcı csl)or. 11!1nda ''hu ıı:ıbuııl.1 
çnma~ı rını yık:ı~·nn, lıöylc mu.ut 
olur.,. yazısı Yor. 

Du jjıin, yüz lıiııkrcc azası bulu. 
r.nn hfr kndınl:ır htrı:~lııl !<u<lır. 

mış ,.c fnbrjkn s:ıhibJndcn "nlılak 

nonıınıı,. ildnl:ırını kn!dırm:ıo;ın ı 

istemiş. Ve ho ·kolııjl.1 cio lchclı! er. 
mlş. Nlh:ı~ et ın:ılıkeıı.C'H' murı:cıı:ıt 
cim[ • 

* * ~ 
na,·ndnki ırncsclc şııılur: Çıınııı. 

~ırl:ırını seren gene kadının ya• 
ııınd:ıki cocul\, mulı::ıkknk, onun 
kızıdır. Haıbu.kl :kadının parmn • 

ğında ni~n yüzüğli yok. O halde, 
hu kız, bir gayrimt~nı izdivac 
ruıılı ulüdür. Böyle bir illnla Bir. 
leşik de\'lellcr Amcrıkıısı şehirleri. 
nin duvnrl:ırmı doldunnak, gayri 
ıııc~ru miin:ıscbetlcri teşvik etmek 
demektir. Du d:ı, oblAksızea bir 
hareket lir. 
Fabrikanın avukalı, müdafaasıa. 

d:ı şunları söylemiştir: 

- Evci •• Çoma~ırcı :kadının par. 
m::ılfında nişan yüzilğü yok. Pak:ıt 
nfikiırdır ki, .kadıa, c.ıımıışır yıka. 
y:n-.ağı zaman, lıayatının en k1y 
melli bir hatırası olan yüzüjünÜ 
suya dütünnemck için parmalın. 

don cıkıımtı~lır. Çamaşır yıklraıı 
kadınlar, daima, büylc ihti)"G.th 
dnvranırlnr. Gel qclellm: Bizi dava 
eden kadınlar blrliJlinde, kaç toue 
böyle aile kadını vardır? 

Hakimler. bu meh:ıretli müclof<ı. 
:ıdıın ('.ok hoşlanmışlar. r"ahrikacJ. 
yı hcr:ıct cltirnıişler ve karJınlar 
birliğinin davasını da rcddctnıi)• 
ler. 

s,cıye farkları 
S~ye nıcraklıııı bir mUdekkjk, 

dört büyük mllJetln aec.LYo ta.rklarını 
§Öylece tcabit ctml.ftJr: 

roLITtK l 

Dlr lngillze öre: Sıyu1 mUnak&ftl, 
hlı;blr men! at tcmln etmeden t>oou. 

nrkadaıııdır. :Fakat Robesı,iyer bun 
lur1 h'~! dü5ünıne<len ))antonu 'c 
urkadn~lannı da. iilüm araba ınn. 
bindirdi. Jlatti. D&ntonun Siendi • 
t.ini ~iddctJc müdafaa. cdeccğinllen 
korkltıj;'11 i~in (} ... onun ne mill~t 
mt>cl~sindo. ne de mııhkeme huı.u. 
rundn kendini miıdnfau. etme ine 
iWı ,·cnııcdi. 

<Devamı \-a.r) 

na vakit 'k,a.ybcttlrcn bir DCYdir. 
Djr İtalyana göre: Bir uaıaıma ., ••• 

e11esldlr. 
Bir Almana göre: lmku dabillnde 

birili<. 
Blr Franaıu J16re: ~medlr. 

D0Nl'ANI 

1ng1llıc g-öre: Bir gemi, 
İtalyana gljre: Bir ınandoljn, 
Alma.na göre: Bir areçlt rennl, 
Franaııa. göre: Oilul blr kır.. 

BİR ltlKALJ;N.J:DE 

Jnt;"lllz, az :söyler ve dlnleı 
itnlyan, çabuk ll6yler ve d.ln!cmez, 
.Atman, yavao ıı~,l1cr ve dUaonur. 
Fransız, hiç dU1Unmeden ıı<Jyler, 

4lJ UKtEŞRlN - Da 

K orina iş buldu I 
Nallledea : L. L. 

l\orina. lialonun .rfe31 );ünü bir cup etmek niyetinde deliilim: 
merakta Ul"nndı. Acaha lı:uyuıncu. - :MnhcuJ) etmedlniz, llikiı:t. •• 
ya yaptırdılh yc:ııl bllc%JAin paro.• .ısrannm mAna51z bnluyonım. 
sını babası bu sefer de ödcmıye - Dir şeyi üirenmele t~fis 
razı olacak mıydı. O kadar zarıf, etmek mi :manasız 
modaya Te arzusuna ÖJ·le uygun - Evet. CoQliyetteli mevldin!ıl 
i,ıenmitff kit Kutular dolusu mü. hilmiy-0mına7.. Siz _ f>clki ııilcn!z 
cevher olduğu halde aklı fikri böy• dahi - şahsınızda geyimll, sekı 
le bir hil~iğe yapışmış kalmıştı. Ye bjr tohcssümlc her :işle muvar_ 
Şöyle Jti onun modelini bile kl'n_ fnk olabilecek bbili7elle lılr •ene 
dlsl çizmiş, eski ve ı,e )'n~mnr. 1 ikız göriinüyonrunuz. JT:ıllnıki bu es. 
birtakım hijuları mukabilinde o I rar \'e davnlar dünyasında ancak 
muhteşem bfleziAi yaptınnışlı. Trı_ tccrübesn hir k~zsınız ••• 
snrladıAı modeli b:ıbnsı U Dııner'e Korlna ibu sözleri lkıxmnda-n öin. 
göslerdi~i zaman o yalnız: lcdi.O güne kadar komplimanlar-

- Cok pah:ıh! dan b:ıŞkn liir ışcy dinJememlşti. 
Demekle kalmıştı. J\orina ise o. J{orlna için bu, bir yenllikti. 

nu ikna etmek için münakaşalara - Ekmeaitrıi kazanacak kabili " 
kalkışmadı. Simdi i:endlsioe he • yelle olın:ıdı~ımı mı zannedb·or. 
s:ıhı gönderirlerse ne yapacak? sunud 

O «Ün yatağından geç kalkmı,tı. - Bunn entinim. Karakteriniz 
Babası çokton vazilr~ine ııitmişti, dci;işi~, bnşka. 
Yoksa tereddüt etmeden odasına _ Ynnl fikrinize göre eTiradc 
girip ona yalvaracaktı. Ve, bemm. otunıp ntlıktan ölmeliyim. 
tad gene muvaflnk ot:ıc:ıijın:ı emin'" _ Hayır. Sizin mUTnffak' olabi• 
dl. leoeğlniz bJr meslek 'Yar: Petııi 

Acele giyindi ve Dııncr ,.e Ski satıcılık yap:ıbillrsiniz. İ.tllkbal 
bankasına gitmek üzere )·ola çıktı. için buna söre güzel pllinlar huıl4 
Babası müessesenin .ıenel dlrt'ktö. Jnmışsınu:. Sizi müsnit !ılr yere 
riiydü. Şüphesi't orada kızının ıır. tavsl~ e ctlebilirim 'c ldmbltir lle
ıusunu ttddedemlyc<:ekU. 7.alcn rJde yükselir \C bir: gün alıcı da 
bankaDtn yeni blnssma o gün ilk olursunuz. 
defa ayak ib:ısıyordu. Geniş hC'le - Sizin tfc istikl>ale alt 'J'Hnb. 
girdi "Ye hil•iyetfni söylemeden n. rınız vor mı 
Danerle görüşmek istediğini söyle. - Vardır tabll. ama ei5ylemem. 
di. Mcsclfı bankada ortak olmaAı a1'%U 

Küçük grum, müdüriin husust ederim. Ye belki de muvaffak o • 
katibi 1l. Morllrc lı:ıbcr •erdi. B. hınını, klnıbilir? 
Mıırli işini bıraktı, dul ve gcz;ıir. Di)· rek süldD. Korina yüıfttle 
hlr direktörle görüşm'!k isth·en ka . baknr:ık: 
dını görmek mcrakiyle odnsınd:ın _ Du dediğiniz, romanlarda o. 
cı'ktı. Delki de !J:tldnrJ \'C pa. r.sı Jur. Sonunda müdürün kıxı fle eT9 
olan şnhısl:ırın her g[in kapılarını ]enirler. 
cahın kadınlardan biri. JJnlbukl _ o, ha)'·ırl Du Lehim f~lm ~e .. 
koket, boyanmış, kendini benenruiş öll. • 
bir kndınlo karşılaşncağını lıcklcr. _ Maııun.zcl D:ıner'c karşı teııa 
ken şimdi, :o;enuıl hlr kız .sördii. hisler be Jlyorsunuz? 
Kendi kendine: - Ben mi? Tanımam blle. Yal. 

- lş anyor!. nıı sönderdiği h~npları bilirim. 
Diye dü~ündü. 8. Marn ı:ot. Diyerek :yoxıhancden bir hesap 

grncti. HindistandaL:I tngilil nilc. çıkardı • .Kuyusncunun ho~ ödca. 
lerlndcndl. Uzun boylu, naxik. al• rnlştf. 

Jet vücutluydu. Korlna çok scYindl: 
- B. Dancr burada değil. Vazife 

- Demek matmazel oancrr 'l'fl. 
istemiye gcldiniıso hana söyliychi_ nlze ı;elınez? 
lirsiniz. _ Gayem zengin bir iıdinç 

Korine, mulıalabınrn yanlış tah. yopın:ık defill, billkis benden fazlı 
minini tashih etmedi: şeyler 1 lcm1yecek ıemı>l bir kıı 

- Ailem B. l>ancr'i biraz t:ı• 
bulmıı~n çnlışncağuo. Ben 7alnıı 

nır ve iimid ederim ki... kendi kudret ve medyelterhnle 
_ Korkarım m!inhnl bir yer 

muvoHnk ohnak bterlm; fıte rne. 
hıılunomıyncak. Daktilo musunuz selli sizin gibi bir lcıxla. Yalnıs bu, 
yoksa nlulınsip mi? ' 

hiç olmnzsn beş sene ııonra o~ca9' - Bunlardan hlc biri defiilim. 
bir iş. · 1 

- O halılc ... Ne ümld cdlyorsu. Korlnn tebessümle: , 
nuı? 

- .Amnn yarab!ılJ Ben tıe onuo O arada ıbir müşteri sözlerini 
kutill için D. Marll yazıhanesine cdlyoruın ki,.. 

-- Deş sene sonr:ı tiur•Y• alra. 
ıelmeslni rica etti. Korina ısrarın: mnk htcr:r;cnh: tekrtır konuşvnıı:. 

- ı-'akal ben B. Dancr'ln .kendi_ Bu orada J'Orın beraber yemele 
sini gönnek btiyoruııı. n. M:ırli kıza acıılı: gelir mi iniz? Slzf, hah eW~in> 

ıu:ığııı.n sıılılblne de t:ıvslyc edertm. 
- Siıe göre bir ı, yok, 111ntmrı. _ Nerede? 

Zt'I, Beyhude ısrar cdb·or.su.ouı. 
n. Marli ayıı#a knlkh: - Çips;ıytlln._, Huraciıın bir sa,. 

at uzak. 
- Bugünlük kMll o ('Sıt:ıdn R. Daner geldi. Jtııuu 
Diye~k lcoı:fdonın kapısını ;ıçlı. 

Korlnn ~erlnıJcıı kıınılclıımadı. Mu ı;urüncl' şn~ıı: 
hıılabının ciddi tavrı le c~lcnh·o~ - Sen bumda mısın? Ne var 
du. kızım? 

- Çok müteesşfrlın; ı.izl ırah. Hıı!>ıı si kı'ilip sarı.rdı. 

Bu 1,;0k dürüst, ~ok n muslu in !ml---------ıa:11--------··-----------------------------------------.-ıı NLnın 1u ta bir tarnfı 'nrdı; et _ 

- Mnrli, kızımı tı:nıyor mumnT 
- Müşel".rcf oldum, mQdQr bey. 

J'afında yac;ayımhın hep namus • - r.n 'kolny ö!Um hangi .taraftadır .. 
t.uz sanı_lor. düny:ıyr bozıılmu!! ~o· a:rkaıtn,ıı 

rb~or, bu bozuk dünyayı dilzelt • - itin om)or unf 
mek, bu mı.mu stıı in anları orta - IScnı iıbUr dünyaya ı otayl'a ıı • 
ılıın l~lılırrna.l• j tiyordu. Delki la t•rul'Qk ol:.m ölümün l<o) nuna atı. 
ffobe<ipiyeri lcana su ıımı bir zıı • lacağım da. 

Um lıalin~ okan sebep bu unmu - Dur bııkniım. o kadar ııcele ct-
tndiS('Siydl. me! 

t: . •• ' • " •. -
... , '....... • # .. 

;1 :' ·' 1 ........ ,• , _. • 

RoJı Pil er belki bn udi in - Bekçi )erıt~lq ~le~ 1 rllnrı nldı,. 
dl'\ srunimi dr;:;i! lir. TitizJi"i ım 'Dar yold:ırı )tlrU3i>rl'k holıonun yanı 
radnn, -O ırctten ı, dmd:ın 'll7. k n, oırutdu 

YAZAN: ISKENDE.R F. SERTELLi 

yn~n!n 1 nılıumln parl \Dn fazi • - Ulz.lm V<'7.lrln )t'r,yüı.linde r.n • - Ölümle peııçclt$P J>lr lnaaııın 
fotJll '. . lr ndnn :r:in• .. dc tcnı·7 in bUl il'ı bir dOoımanı \ardır. Oıııın ı.1m giilmcte mııkuC:lr nbu&dığım bildJ • 

n L?Öri2nmclc, e cl'rnhcte fu•ncli olduğunu üğrcnnıe!< ister misin': ğlm lULldn bu tıl<tlin lçlmdeu güluıck 
ili" 1 "nde JnıJJanıltıC'alr ~Hfıh 'CP • - mm olurııı:ı. olııun .. bundan 1 :lnıı geldi. 
nıemck rzu und n do~:nn bir yap ne! &-n b«'nim ıt0ruma CC\'ap \ı•r: ö. Hnl)ını ..allınırat l\('t ııcı gUldU. 
hlnt'ı r :ı ol ıbilir. JUmlerln en ko~ı hnnı;lsidlr': llckı;l lılddctlcndi: 

RobMıı"verin ::rnp ıldıırm:ı lı:ıka l}p'{tl bn::ımı 1 •eti, \"C dllıl>atıc !\o- - llü.} oı, ac!.ıır:nl rın düıımanları da 
mk ohı:s..1.k kcnd' ·İli:? blh iik n· bonu üzdU: l:~13 Uk ınU olmalı! ncıılm on" bir re-
tlnm • ıfatız:ı \CnDC' ·te tercdıflıt c- en hl~rı bir ııdnm drtil in! natııt yapabUttcğimc lnıınmılor nıu. 
dcb.i'fırb:. Çilnl·U o t;~ clükmekt~n l'liıUnu lllc dd• görüyonım. AııU bir a•ml' 
b:ıı:•lıa h'r f~ yapmanı- fır. Çocuk nc!nmn tıenzl)orsun! llir:ı7. önce de • - Hn)ır. ~ılnkü c.n onun ,konağı. 
hık, F.en"iUc, ihtilal nrknıla"i rm~ elim 3a •• Snun IJ 1111.: ynpnbllecck bir nın dıtnıda, ~er nllııııla ;\ UlJıynn bir 
'~nnenyn knrlvr lıllliln scnlil Jerj nıc\lcldl')im. zm'fllluıın,! F;ğcr <'llndcn bir §"Y Jap. 
nı, taımlrklnnnı miime J:;Öndenne· - o halde ~lll lc bakalım .• kim mı, ın:ılc grl~r.~ dl, lıt'lldlım ııa,ka bir 1 
~i lıast~ bir ruhun m:ıntıkoıJ7Jıf.ın. , ·e'T.lrln r., bU lik clU mnnıf • bulur \C bu korkuııc. iğrenç ,,.~ıre)1 
dan oo '•n nasıl izah olunur. Dan Bekçi bir kelime ile ccup' rdl: tiz.erine nloıazdm! 
fon, R:uni1 d~ totm ~ihi flıtilil - nen." - Doğru &Ü)lllYorsun nma, ben ,;il. 
nrlm.cl:ıc;':ınm en 11tnJ, bir rztrl'ft{> Jtobon h:ıyrctlo bckı;lnln ) Uı.Uorı nUn tlrlndo cnc!nıı intikam alabll • 
rfu~'ltlııtl 1', h.·tt~ tcrnddürlc hi'lcka bahtı: mt'k lcln hö3le atır \C trlıUkell blr 

ıııhnnclan ('..eUida teslim ctmr.k her-------------

\'ıu.ire~ l üıcrimo aJnıap •c bu aurct
lo buraya glrDMıte mecbQnhım. Bu 
ne.~itt.en intikam &imala WyUk camJ 
mihrabı önbde aJıcJeUlnt.- Allala \O 
melckll'r pbltllr. lbldırı çıpla~ın hl. 
rl)1nl ama, tıktimden dtinmcm, Bir 
teli: mez.l)Ctlm ,,.,.... • da cloinlu • 
ğunı n lnatçthiıoıdır. Ailemla laU.. 
kamıaı ıılma.dan ölUrııem, göııJerlm a. 
rık gidl'rlm. Jçlmt bopltmak tela 
buJilne kadar vakit ve tına' arı1or. 
dum. 

- HuraJ& ll'lll memaua eclelslle • 
rek ~den batk• bir ölUan mallılıllı. 
mu gelmemi miydi 't 

- Hayır. Sı>n )"Vrchımuaa )..-._ 
ctsıaın! Sana yardım etıneldo birkao 
kişi birden kurtu1-k. 

- Ea bo1t- ~r. delil 1111 ! 

- ETet. Çtlııkll, gUnUn birinde Jtıo>.. 
it haini, Battrl elde edebilmek için 

lıallfr.nfn lıDe canına kıJ•bftlr. 
- Ne dl3 oraun r Bu adam o kadar 

<'etıur mudur! 
- 1:\"<'t.. ~Unkli r.ablldlr, Her r.ahll 

adam, cesur drfll mldlrf 

- O halde timdi bana ~apabilcre • 
ita lylllk Te :Re&lde yapec:atın fe • 
.alık, olaltlllr ': 

- Buftu .flmdld9 keat.ırcnıem. Şu 
bib.Ald"t'h )'ete bu seceyl getir -
mete mecburMln. Tana kouueuruz. 

- Beni buradaki vah" hayvan ar. 
kada~larım rahat bırakır mı unıyo • 
yoraut': 

- Alcrak etme! Aslanların drmlr 
kapııu k&pahdır. O kapı a~dmııdıın, 

buralarıı aalaalar tırmanıp çıkamaz. 

- Ya 711aalar1 

- O.laıa plJace, ilk önce ile eö • 
ıemı,ua... 7ılanlana bulu•dutu ku • 
yu ..... tok yakutdır _ Muvar.eMD.1 
luı7bMenen, itıllNI ... lllrslD ! ,... • 
bı '1a tlrnıa yum.1p St'«Yl llura
.. ..,Pre'1iUr9ea, b)Çbir 11Jan tıetıl 

reıhatlla etme. (lhkU. 711aalana ku 
,.... Sok ..... .,.. 

(Denmı , ·ar) 

- Uab:ı ıhileıiğln h1:3ab1 için 
sel<liın, lakin ödemi s!niı. Mahcup 
kaldım. 

- Mahcup l.:alırsmıı: yn. Yuı .. 
lıaııcmo seli 

Koriıın. muhab\!ralı tetkik •t .. 
mr.kle meşgul ol:ın B. larllyi ı&' 
7.ctliyerck babasını takip etli. 

_ Ynruı kcndiaini restoranda 
görecl'ğim. 

Dl) c düşündü. ı:rtcst gün ran .. 
dem) n "ıılık Cipsa~ t'n sftti. Fa., 
lml J;, Mııı li gelmedi. Cok naıil.1 
ınlşl :Nıciu gelmesin? d< 

liüıılcrcc onu aklından ılJtmecti. 
Bir gün h:ı.ba mm )ozıhanuindc 
~akal:ıdı. ı;-aknt o, ııeı.akeUe sdA.m 
\•ererek nyrılıJı. Bir kış ubabı il. 
Dnncr ansızın hir ı>c ·ahate çıkma1' 
nıocburlycllndc kaldı. Bunun fize 
rinc Korina mües~se>·i haberdar 
etmek üzere telefonb 13. MarUnln 
~nnı ılokuxd:ı eve u~rnmasını rlco 
elli. O ınınü intizar ,. hcyccan1' 
(lecirtli. Sn ı dokuzı doltru :O. Mar. 
li seldi; klilüı>lıanede hekledl. Bt .. 
rnz sonrn oda a giren Korinanr• 
yüzünde ne bir k1n ne de f,ft 
ha)rrct c eri cıili)c.rdıı. Tebes .. 
sümle: 

<Knr tkj ~Mfnrn t<'t'iniı) 
' 



(Bet tanl1 f llncllde) 
... Randevuya ıtıJmedinizt 

- Sizinle bir randevum Yoktu, 
tııJftıaael Daner. Ren, it arayan 
1 tldr bir kızcıaiıza randevu ver. 
l•J&ıtim. 

- Bir aat sizi bekledim 
- Cok mOteessirlnı. 
- B. Marll, dOril:st -ve ııamıml 

hır k.ı bulmak cok gl\ç. 1'!çin ılı~ 
takdim ettllim dosllnl!u takdir et. 
hıek fltemlyorsunuz7 Ortada, sizi 
henden uzaklaştıran bir st.bep mi 
rarı 

- Hayır, hayır, ne mllnuchetr 
\'ııinız, ıörilıme.nıiıde dürüst ve 
sarnımı olmıyan bir şey var. 1 a. 
"•tmamız ıarlp ~artlar altında ol. 
du. Sizinle, benim konuıtnilum 
larzda kimse konuşrnamıştır. Çiin. 
lı:Q kimse sizinle aynı şartlar al _ 
ıında slh11$memlştır, şüphesiz. VP. 
ı,q..r slıinle bu'ıışma~ı reitdetıi. 
lilll için benimle aliıkndar oldu. 
•uz. •. 

- Ama neden bent tekrar gür. 
IDek lstemedjnlz1 

- COnkft benim nazanmdn en 
leblfııeu bir maniayı temsil l'di 
)'orsunuz. Sizi sevip, sizden, se : 
VllJn49mi eAlenceli ınl bulu~·orsu 
hnz1 Ul<in ne de olsa böyle J,i; 
lzcfivacı imklnsız !JlSrDvonım. 
, - Sizi sevdl!lm tnkdirde niçin 
•llıkAnsız olsun 1 

8 
- Ahhaplarınmn miılnliias1 ••• 

k abanızın anımı ve rllfter bJr ta. 
•rn engeller ortaya ı:ılrecek. Neti. 

Cede ne kazanııcni!ım 't Vazifemi 
kaybettikten maada )tralı kallıirıı . 
le lcrrranac::jlım. Cfinl<Jl se,·i.D l:!l. 

~uk unutanlardan dc~ilina 
korfna clddlyetle: 
- Buna eminim. 
Sı>nra 8. Marli>·e yaklaştı. 
- Beni sevecd:nh.i zannediyor 

nıusunuz? 

- Orasını ılı ı>tkAIA bilirshılz 
B. lılarUyi kapıya kadar ıötü: dü. 

F4kat orada delikanlı kendiıinl se. 
IİlJıılarken yaptılı ant bir barı:ket 
neuc•fnde muvaıencslni kaybe. 
derek Oç nıerdivenıfen a~nı,tı yı• 

kıldı. Genç Juz telAJJa yanına xo,. 
ıu: 

- Yaralandınız mı' 
- Zannediyorum. 
Korlna )Jlzmetçilere sealendr. B. 

lfarliyi kaldırdılar. Ayalı kırıl. 
mıştı. İçeri sötür:ııelcrJni sö1Iedi. 
Fakat B. llarli dolru evine g6n. 
derilmesinl rica etti. Oturdulu e,~ 
de bir arkad•tı nrdı, orada ralıııl 
rahat kendisini tedavi edebilirı.il. 
Korina kapının önünde heykel ıibl 
durdu. 

Bütlln ~· alla1ı. Ertesi liln çi. 
çek, yemit ve tatlılarla B. Marllıdn 
evine girdi. Etikte doktor Biselle 
ka~ııa,tı. 

- Yardım edebilir miyim, ınat. 
mazel, yijkjinüz fıızl4. 

- B • .l'tlarliyi görmek fstiyonını. 
İyi midir? 

- Ben doktoruyum, Her şey YO'" 
lunda, yalnız ayaaınrıa bir kırık 
rueycuı. Bahsırtliijl nıutmazel uca. 
ha siz misini:a?. 

- A, benim içi" ne decli't 
Doktor gilldil: 
- Söyliyemem. Malı'.'ım ya me\. 

lek sırrı. 
- Peki, gidip kentlisini görı>bl. 

lir ıniyim? Ne dersiniz? Yoksa bu 
leşcbbüs kendisine bir feııalı)i. 
getirmesin 7 

- BilAkis görüşmeniz çok fay. 
dıılı olacak. 
İki adımda oduınrh bulundu. Yq· 

taftında yatıyordu. Korlna heyccıın 
icindeydi: 

- Size dcek, !:oth ve yemiş se. 
tirdim. Bilseniz ne kaılar müıce:.• 
ürim. Ciinkü ben sebtp oldum •.• 

- Masanın üzerine bırakm. 
Diyerek elini uzattı. Bakışlnn 

öyle derin ve tatlıydı ki ..• O d:ı ,. _ 
lıni uzattı. JJ. MarlJ onu yan:tıil 
çekerek hararetle öptü ve tath hlı 
teQcsJ)nıle: 

- Kuvvelll karııklerlm yrJ·.- · 
Korina ÖJJOndf dıı tôktO ve ha. 

flflt eJerrit fısıldadı: 
- Seni se,·iyonıml Seni seviyo• 

nıml 

Haber'in bulmacası 1 E~e::..!:"1.!.~· .. :~.!...., 
CD, lt:tmMllS. meuıur blı' bay, ao yapna 

kadar zengin bir atlenLa güzelce bu 
tpalle evlenmek latemekledlr, Dul d& 
olabilir. (Dogaıı Sllıı'f) remzf:ıe mU. 
NC&&t. 

ı ...... .., ......... _ 
J t-tı-+_._-llliill-~ ,. 

' ' 

Soldan •afa: 
ı - Bir meJVQııın knnısıı, 2 -

Ahşl\P mobilya y.ıp:ın sa11ntklr, 
3 - Tersi dar ıı~ıılı kaplara ma
yiat boşaltııi<eQ Jrnllanılır, cı l:ek, 
başına (D) gelirse k.ıc:ısından bo
$anmış olur, f - hkamhilde bir 
kağıt, 5 - Baıına Ci> ıelirse icra 
et demektir, Dedebe, 6 - Hakem. 
sonuna (Y) f(elirı.e tıelediye de
mektir. 7 - ViJilyel, ölülü.kten \'U

geçen, 8 - Köylüniln elhirlıAıyle 
yaptığı iş, 9 - BJş.n.ı ( K) gcli~ 
mnclıım olur, Jıafrıy:ıt. 10 - Bir 
kadın ismi. 

Yukarıdan nşcğı: 

1- inşaatı fenni dokÜzdİı.;-bir 
fazla, 2 - Yaylı minder Ytfılacat 
malzeme, 3 - Ytikıclme, blr ı·t:tık, 
4 - lsıirahattc bulunan, 5 - Hu• 
bub'lt tozu, adarıl~ır, 6 - c,.me 
ko~ulmu~ ö~zlerl gayrete ~cı:ren, 
7 - Cebren. beyan edatı, 8 - Bn· 
şına <D) ~irse miMevt olur, ba
şına (V) gelirse dıtrp olunm.ıktır, 
9 - ~eyva suyu, tcrşi cok ddil· 
dir, 10 - Büyük n.~but. 

Dılnkü bulmacammn halli: 
l - Nihavent, 2 - Umumi, Cıı. 

3 - Tavukgöğ~ü, •4 _ Ule, Tat
mak, 5 - Keyhüsrev, 6 - Narwl~ 
7 - İtalya, İse, 8 _ Art, Anayol, 
9 - De, Kora, 10 - Enerji, Kul. 

• 22.23 yaf1Dda, ntıam, temiz, 
~k tahsil gören, aylık iradı mu 
&J'7'1n olmıyan bir bay, 16..26 Ylf)a 
rmda teml.z, gUzel ve oldukça katlı 
kı& veya dul bir bayanla evlenmek 
t.temektedir. (Ciddiyet Ol) reauılne 
mllt'aoa&t. 

• Boy 1,7&, kldJlral, 2' y&f!Dd&, U. 

llerlikteD teCil edllmlf, devlet lflDde 
Jltlkb&ll ayduılık, yuvaaına dtlfkllıı 
lılr e'Vi idare edecek m&&f &l&D, y&IDD 
bir genç, temiz atıeye meıı.up dana ye 
bar qkı oımıyaıı, yuvamı& dOpOıı 

17 .26 Y&f aruıııG& bir bayanla ev 
lenmek ı..te:nektedlr. Tlp mevzuubaht 
delildir. (S.z.D.> reıııztne mtlraeaat. 

• Y&f 84, boy 1.78, tlcareue met
~ v" aylık kazancı 1~ Uradal'l..fula 
olan bir bay. mun boylu ahllla iyi, 
n !flerl.aden 'anlayan bir b&y&nl& 

cvıenm'k ı.ıeaıektedlr, (Acele X.K) 
remslne mUrac:aat. 

• Y&f 80, orta tahallli " lf!erinl 
mQkemmeı blleıı. yilka49k aileden, l2 
J&flllda bir km olan dul bir ba7an, 
•o mıamda, eqaer, llflnan. art& 
boylu, bir bayi& ev~nmek Wtemekte. 
dlr. (16 klıue•i•) remslı!e müracaat. 

• Boy 1.70. kilo t6, orıa boylu, 
aanıın. 22 y&§IDda. adapazar mey _ 
kllnde geni~ blr çiftlik aahlbl o!an bir 
ıenç, çlttliflnl çalıflıracak aerma;yell 
18,.2& yqlarmda dul ftyahut kıE bir 
bayanla derhal evlenmek late:nekt41 • 
dlr. {,A.kfrrat) remzine müracaat. 

, Y40 27, boy 170, kilo 60, A& aer. 
maye Ue kUçUk bakkal ~ilk~ bu • 
lunan btr bay, 20 ile otus yq 11ruqı. 
da sermayece yardım ed~k ıaamua'!u 
bir aile km ile evlenmek S.tenıekte _ 
dfr. (JCra'iP.) remzine müracaat. 

• Yq 23. boy orta . .eıııner, UM t&IL 
aını. reııml bir müesııeaede •llne 7t 
Ura 47 kurut geçen memur, acara Ye 
lçld kullanmıyan, tyt buy!u b4r bay. 
beraber k&rarlaf tırmak prıPe l1ııl 

BMtn 6irlili ~"""" veJ'SiteDID kJa& bir fUbealDe d,vam et. 
.,... Jlfı'~ ....,....., -...~• tlretJI~ek. esmer v,ya kVmraJ, teaılz 

~tfadeJt: ve aeqtnce bir alle kızı il• evlenmek 
GllııUn UıUyaçları berinde •rk& • leteaıektedlr. (Onur) rmalnt aıtlra • 

da§lar şrNJDda toplanıp kc>Ruıaıaya caaı. 

Jqzum görtlldüfjlpdesı Birlik uamım • OkumUf. medelll bC1n7'. tçtbnal 
ayın 21 nci ~m~ 111nll aaat 13 terbiye ve ııuıLDl ahlll.k ve d:.ı1"rulara 
bu~kta Emlnönll Halkevt Alonuna ı aabip, 50 yqmda, GQCUkauz bir kadm. 
gelmclerinı rica ederiz. kendini geçldlrecek 80 ~:ı ya,ıarmda 

·~ --·--CG 

ı:ı= 

(Guetellllala \'ttrlnd •JfMaldll 
.,..1111 yaamdakl ıarUa oervneatm -. 
Uyerek g'ÖDderecell OlnlfUcalanm

ıteaıl ~ Ub ollllı)'U ~ L 
l&Dlan parun •efl'Ohmar .J. 

bir yerde Ç&llfm&Jl &81em<.ıktedlr Ak.o 
saray Yuautpap Şadı ~7meııı ~ 
1' numarada Hayrettin Osgeye mil. 
racaat. 

• Ç&lı§aıı bU bay, :t.er ılOlaylılJ Jıa., 
iz kUçtlk apartımanmuı .,.. lfleıtne 

bakmak üzere bayan aıamakl&dır. 

(Ev ifl) remzine müracaat,. 

• LilleniD OD birinci 8trufma kadar 
fyl ahllklı bir bay!& evletım11k t.te. okumuı, btr genç, sabı.Jıtaıı aqem;,ı 
mektedlr. (Mahzun ve mUJcedder) kadar yazılı&&e, büro veya bir majta. 
remzine mtlracaat. &ada Ç&lı§mak Uıtemekteı11r. JlLG., 
lı oe İfSi an7anlar remajııe mUrae&&t 

• Yüluek Tetmik okuı·.u.d&D en ı7i Aldrrınıa: 
dolrec- De mezun. bUt1ll OD dört aene. 
Uk tecrübeye ll&blp, deniz. kara, ban &taJl• ıemlllelt ,_, -. • 

n eme&li bUOınum motörıerde, &hpp :.:::-:.. ... = (= 
ve kauçuk ve elekt.rık ltlerlle fabrika 
fd&rellinde ça.J11m11 bir pzı,; bug11.nkll lan ..,..) ...,.. .......... 111~' 

Udu .. .... 1' .. ..... ...... 
tktu&dl durum ve memıe•et tbtl;rac. ..,.. 

l&rm& uygun çallfm& at.u.mlerfle, u (.A.U.) (Alctırat) ~8&:y M) (Ba:y i' 
zamanda ful& 1f almak l•tiyenlere 
mtltlt olmak tatemektedf• Beyoflu (B.Ş. ktmaeala) (BulWUDU) (Düı 
P.K. 2819 dıatu mektupla mllr& {JUi. GW) (l".U.8,) (F.D.Jt.ı 
caatr. CH.Ç. Hakikat) (23 ı, latl)rtn). 

• 19 ;yapıda, ortamektep maunu (Ule U) (K.U • .A.) (K.E. •> 
(O.baba) <Pellm) (R.T.) (~) 

tılr pnç, berhanıl blr mcleueH Yt7• (P.A.> <S..A.m.) (S&mlml) (Ş.G.A) 
ticarethanede çalıpıak teıemektedlr (Unun> -<l".ımur) (Yalamm a3) 
<r. Derman> rem.zlne mtıraea&t. 

• Lise mezunu. nıallyede bir 1ene 1 ÇiJM•~ lekaiitliik 
çalJimlf, beabl kuvvetli. blru daktl ~ 70lımaıJ 
Jo bilen blr genç, berg11ıı Dat ll detı P&Nte, bir m~. al .... • 
itibaren bir ticarethane veya mQell • ll'r&naıs kadml&rmd&ıı biri, Çin •et\. 
ııeaede Ç&llfm&k lstemektedtr. tCeaaıı rl.De aorar: 
Nejat) remzine mllracaat - 8tzlıı memurl&nmz da, blzlmld • 

• Yüksek blr aileye m.ımıp mtl • Jer g1bl tek&Utltık h&kluna mal.lt mı. 
nevver ve ber ~ elinden ,-elen, kim • djrler r 
..ez. 4' yqmda bir kadın, yaJnız bir - Ha71r mad•m 
b&yuı ev lflerlni mtlkemme& 111rett. - Ta.. bu ~ 1* lıakal&lık. 
idare etmek ıatemektecllr A.fal1dak1 - DÜ§U111De7e &On mana alan bW 
adreae müracaat. (Bay a Bampar . • ıneısc)f. ~- k&ıı&atfml• göre, va. 
~azı. otel Tpk&tllJalı.} ztte gördU!111 mQddetçe •ligin olnı&)'a 

• GUzel yemek bilm. auıi7etU -vesile bulamryan diplomat, Jnymetala 
'lı&muılu ve kimleCR bir ka*n, az bir avanağm blrldlr. Bu gibt adam, t"9 
Ucntle bir a1leniD a&&t 7 dep 2 ye kaUUUk gtbt • mllklfata 11ı7ık gör• 
kadar )'alna yemek lflerini rapma.k lebillr mı? 
lat•mektedlr. Mektup!& &g&fıdalıl ad. ------------- -
ı... mtıracaat. (Bay 1:1. J$amp&f. 
sumyan otel TokaWy&D). 

• G~et iyt kua.nçlJ bir Ş, l&Jl&tkl 
rı aerıııaJell bir o~ ar&makı.dlr. 
(SanatkAr) remSl.De mUr~ 

• Ticaret 1iııe.ıntn ııou amrfm& ka. 
dar .okunıuı. muhuebe.ı lmneut. de1 
ter tutmumı bilen, d&lrtflo lwUan&ıı 
bir genç yoksuzluk do~)'J811e t&Wfllne 
devam edsmtyece&10den ber türlü 
itte ~lıımak Uıtemekt.dlr. (12 K.> 
remzine mllraca&t. 

• Orta okul mezunu btr sene; mek. 

ıa.oa R&d70 l&lon arkelltraaı. ıuı 
J.l'uıl be1'9tf, 19.80 memleket au.t a. 
yan Ye ajana haberleri, U.4& Oda iDii 

alklııl, 20.1& Radyo pzeteet, 20.tl 
Cortotnun pl&klan. 21.00 kODUJJD& 
21.15 Müzik, 21.80 Konutma, 21.41 
kliaUc TOrk mUalll, procramı. 22.10 
Meml49ket a&&t ayarı, Ajau haber • 
lert ve borealar. 22ıt5, %2,IO J'llftDld 

tebe devam etmr:diğl lçµt ber.o~gı program ve kapanıJ'f. 
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ZiRAA T BANKASI 
......... &utbb Ul8& ~- a.ıır-,..aı 100.-...0 nı. .... 
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anıt .,,. acad beır Dfti tı&nU muaıneıeıert. 

..._ atrtkUnalen 18.000 ttra ikramiye nrtyor. 

' 

8lnat penır ........ hmtıarab ft lldıarm ıaarral wap&&nDda 

• U IO !trul tıuhm•zılan 8eDede ' dlıra O-ldlecell sm'a ile •ı•IJdU1 
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Dr"alar ..... ' defa. u Mut. u Buaru. il -
u lltrlDcSkAlnmda GNDeoe~. 

Sac balmm gtlzel1Wa -
birinci tutacbr. 

PITBOL NiZAM 

ŞEHiR 

ınır illmi~ 1 

TiYATROSU .......... 
D&All lllllMI 

KIŞ MASALI 
11.0ll&DI ID8lll 

YALANCJ 
Ollmar&fllll, .... sbler' il.il .. 
-- ,,. ... Çarpıaıla u ... 

(Joeals ~aıro-

• ııan ftZ11ettnlD bosaldutu ytlztlıı 
den mektebtne devam edememlf, ln 
gUi8ce ve tranmıcayı blru b(len, dak 
Wo kullanabilen, beeabr ıruvvetlf. on 
altı yqmda bir renç im tıc&ret mtt. 
••eııeeelerlntn blrtnde c;abfm&k !ate 
ıcutedlr. (D.I'.) fMUl1Mı mtıracaat 

----------------...-~ 

~ -...... 

H A B ER - ~lqaın Potfaır '-

.................................... 
ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 

Grip - Nezle - Bat ve Dit ajnlan 
80GtJK AJ..GINLIGINA KABŞJ TEl!lbd 11.A.Thlta. 

1 ilk zarf ve !it lllr töplerl bw w •zıleD ara,ma 

Re;;.ıBi~iihıar 1 
KOLLEKTİF ŞiRKETiNDEN: ~ 

hıtanlnal .ıcaıu tıcaret clalrMlala 11111 .aca IUllllUUlllda .. 
kanect ıre btanbalUD bMb 1"1DI guetelerlDID ld8eedar oNuta Şlr. 
ketlmida makaftle91Dta 8 aar maddNlnde flrketanmla menaa lftlcalt 

Reımi daire veya o hükümdeki dairelerin " mü 
eneselerin tiea't'I mahiyette olmayan illnlannm pzet< 

ve mecmualarda vesa\r ilin yapılan yerlerde neıri içiı 
kabul ve neıir vuıtalarma sevkedip nefrine tavaı· 
auttut". 

Bu itibarla RllSld DA..bUnLE atN, bDtnn psetelerde " mecmu 
alaıda ..._mat iMedlJded Mnlarml ........ bl7le: 

ldanbul Anlıara etulclai No: 80 de bulanan 

Tlrll Bama BlrUll ve ortalllan 

Resmi illnlar Şirketi 
• _..derllle"erlDJ " 11Aa1ana .... sbbe aetrlDI temla ettfllmlsl 

t1b eylerlz. 

lstanlBıl Jandarma Satuıalma Komiıvonundan: 
Jllktan otml ın.ı ft1ata l1k temlnaf;I 
IWa &mut Sa. lira kunt 
21'-082 ifa• çtWt1 80 88 ( 

1395.MT Konta çh'WI 98 10 
eoauae xaı.n otvt.1 e1 aa 
11H.2G7 Oqe perçin ~ 11 60 

480.908 Ok~ takviye çlvj,lıl 13 18 4M H 
3'303 çJft N&lça 4 IO 116 TT 

""' J m N 
Kapalı zarf eklılltme.9e tbale Ctttemt798 mrıtta!'I. elM1 bir klloeunun 

ımall,e fiyat! Ua llk temnatJ JUlcarda )'Ullı bef kalem m.abeme 22.10.9'2 
peıpmbe gtı:ıG eaat lifte t.tanbul Ta.kemde jandarma atmalma komk. 
:JODUmuzda paarlıkla alm&caktlr. Şartnamede yuı1ı. tat.na.ta _.,. 1ıa 
malzemeye ait demtr aynen ı.t•kllye vertlecektlr. Altı kalemin bir 19tek. 
ll,e thaler c&tz: olautu ınbt bet kalem çivbdn bılr ve nalçanm da ayn b(r 
hıtekllye tı>aıut catzdtr. Şartname paruıs komtsyonuınuzdı.D bergtbl alı. 
nır. Nümutte.fT gflrOlllr • .t.tekJUeriD kanunen tbnuıı teap eden Y..ıka ve 
teminat meıch:p veya m&kbuzlarile paz&r~ gUn n l&&tinde komtayonu.. 
muza ırelmt.:leri. (1582) 
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ZIDclrlllc".ıyudaki url meu.rlıtm kapw önll ile dablUDdeld yolların 111. 
fU1 kapalı aarf uulU• ekalltmeye konullnU§tur. Ketlf bedeli (121U) 111'9 
(80) kurut ve Uk temla&tı (911) lira (60) kuruttur. 

Mukavele; ek&Utme, nafta itleri umumi, hueulll n fennt .. rtnaaelerl 
proje ve kttı!t llWbuı jJe bune mUteterrl dıpr evrak 61 kurut mlllr•bL 
liılde beledty. ıca iflıerl mlldtlrluttınden &lmacaktır. 

ihale 22.10.9'2 pertembe gtlnll aat 1& te daimi encUnumde yapdacalE. 
br. Ta'iplerjn llJc teminat makbuz veya mektuplan, .lhaledeD •lds ııtbl d. 

veı belediye faı itleri mtıdOrltığllne müracaatla. alacakları fenDI ebl!Jeı. 
lmzah ııı!"tll&m• v• kanunen tbr&ZJ llzımgelen diğer veealkle 2490 auma. 
ralr kanuna göre bazırbyuakları kapalı aarflarmı lbale stmtı uat H • 
kad~ dlı.lmt encUme-ne vermeleri. (•39) 
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