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Macaristanın 
Tarihteki rolü 

l'ar.a.n: Hüseyin Cahit Yalçın 

Ma.carista.nın tarihtclii rolü biz 
'.l'ürtıcrJ ma.ğlub etmek, A\TDpayı 
'e hrristiyanhğı lrortannak olınu~. 
J\lacıır radyosu hiçbir royra.101, blç 
lıir 0Umayf5f, hi~bir \esileyJ kııçw• 
ııı.nz, mutfusıl Türklere karşı sös
termi~ oldnklan dil~hğı Yo 
'fürklerle mUcadclede ~östcrmi~ 

oldoktn.rı ynnırlıl;'I ileri &-Urerck 
kendilerine bir paye temin ctme
l?c ç:ılı~ır. An .,-ılıyor Jd M:ıcarln. 
ı rn bo dünyu.ili, bütilıı t.n.rih be
) unc:ı, hi~ ağza. a.lmucak, ı:;öğils 

~oro gere söyJcncoe'k ba~kn. hir 
hizmetleri ) Olı"tur. Macar knrd~ 
'c n.l:rnl:>alnnmızın hu dcre<•c zU. 
i;ilrt olcluklanndan Jı :ıbeıimiz bu· 
lunmuyordu. Demek biı olnuısay
dık keDdllcrlnin o mc<;hur ç.nlgıcı 

ı:ingenelctinden de a-.ağı bir mc\• 
t.lde kalacaklardı. Onların hiç ol 
ıruwıa. lmlakla.m hos gelen bir ı~c:
ıııanları \'ar. H:1iat 7.a,·allı Mıı.car
hr, görünü<>c nazaran, lmnclıın da 
nuıhnun. 

Blı: '.l'ürkierin ııekııdıı.r his.siynt
J•erest oldu!;'UJnuzu Ye politikn me-
elclerinclo bu hassıı.slıh-tan ne1"11· 

dar zamr gordüğtimtizü Mlatarak 
c.füin umwnl~ ede bir uyanıklık 
'iicndc getirmek için lı:.c:ırlst.an 
ı1a. ~'ürkf~r aleyhinde bef;leneu fi. 
l.irleri ll'&Sr dö.,ti?\ı;e haUmnıza 

hlldim1c~i bir 'azifc addediyo
ruz: f;ÜnkU biroc Mncarlarn kar
şı dü•.iıııceslzoc, n.fililfıno bir mu-

habbet 'e tem:ı~iil 'nrdrr. l\Iacar 
tlenHıli mi dC'..rl•nl kalbimizde 
tıir mulıabbct hi sederiz ve Maca
ristan t.nraftorh&11 ~aııa.nz. llnlbu 
l..i Mııını-lann loüfün iNihnr ct1ik. 
lati ~Y bize knr.o.ı göst~rmi;; ol
<laklan dU5JWınhldanlrr. Uütün i,,.. 

ler i bu dü.manlıSın lıatını.lannı t:ı
Zelemek ,.c t sobu tnlrriyc ede
rek aleyhimizclc clfü.-ınanlık hisleri 
u yandrnn=ı':rt.Tr. 

acar rad~~unuıı ~nptı;;.ı ı:;u 
rıe.-,"'riyu.ta bir bakınız: 

"Mncar milleti luristh nnlığn. ve 
Avrupa mcdeniy('tine :karsı yalnız 
hugün yapmakt.n oldu':'U fednkar
liklarl:ı iftihar odeeek değild.J-. 
l'ar!lı myf alan karmt.ınldlğı zn. 
:man, Bizans imparatorluğunu çiğ· 
.niycn, Türk orduhrmm hrristiya.n. 
lığı imha foin 1'un.'1. havzasına. bir 
Scl sihi ve koyu bir J lam istilii. 
~lJu ile AVl"Up:ı~a do•-;ru :ıktı. 
t)J Ye blltün Avrupnyı "c hıristı. 
)ml Uleı.nini tehdit eden bu kor. 

.klll19 alunı oıı<:ak Macar milletinin 
durdurduğunu görmUc; oluruz. E-

ğer M.ncar milleti o Mın tarihi' -
zifesin.I. yapm.:ı.nu olsa}dı koea. 
bir Avrupa bu.,"'Ün medeniyetten 
nıuiı.rum kalacak, hıti tiyanlik bel. 
k! de, tarih<' 1 rr.rrı m.r din ola
~tr.,, 

l_ştc hlzi.ııı lUaca r kardc~lcrirı 
hakkııuralal-Ii fikMerl 'c h' lerl. 

.lliz.dcıı bir çık:ı.rları oldııj:;'ll :ı:ı
nuuı, diploın tlan , iizümüz.c gii-
lcrlcr. 'l'iirk • tnmr akrabalıj:;"lllı 
fazelcrleı·, t;Ül ı:ı. bi7.iııı i,liliğlıııizi 
i:>tcdikleri hıı.1.."kıncla t cminıı.1 verir· 
1.er. l~aka.t sonm, lıi im nlcl hlıuiz
de boluıımakt n bir tnlda umduk
lıırr z:uıınn, kl.llıı "rlrıi böslc ~
'ar. bize dii"m:<1.nhklari le iftihar 
cd~rlcr. llwııı onbr kin tabü gü
rdim, kıznUYDlnu. 1 nim ı onlar 
mc.ııfn.a~lcrI.icabı l-ize gül('r :'liiz 
ı.:o~terdiklen :muıaıı ıla bunun blr 
ı i~akiırl& oldnf;"tlnu bilelim. lln.zı 
'cı;\Icr vartlrr J,j oıılnrı 1ınutmak 
lıir dnn~ ettir. 

Hür Fransızların 
işgal e tikler· 

Adaların valisi ~emide 
m ah pus bulunuyor 

\'i~i.11 fA .\.)_Do hol ku" .et 
' rı t:ırnfıuıt n iş;,ı ı cJıkn !>cnt 
Pıyer \;c Mıkcldon adalan mesele. 
hinde hiç bir değişiklik olmamıştır. 
ffCT" ilrf odanın valisi ol n Dö Dur· 
11 

• St.'nt PbernçıwııHlıı L.r gt:ııitk, 
lı · ı~ 

·• nııtlıpus_lmltwıpakttıdır. 

Ba 
'IMREYERl: .ı\~·K.ııu CAllDl!.~l • \' Ahl'l' l°URDU.: ıs·r.-\.1\ı:ur, Tı;;l. 23872 Haber'in ilk sayısı 11 ikincikanun 193'/ de çıktı. B 

•iinlrii •ayımızla 12 yaıımıza basıyoruz. 

'Maaşlara za 
a·ki tetk· 

kın
$ ·ıd· ~ rı ı 

11 yılı dolduran ne!İr hayatmıı:ula gazetecüi.ğin yol. 

Hazırlanan l li.g ·1ıa garın 
B. M. M eclisine veriliyor 
Zamdan 

yalnız devlet I 

müli menfaati hede/ bUcn bir hizmet valiltarı olarak 
:iııman telaklıiıine en ha B<lli dikkatimizle sad!k_ ~al. 
J~. Cumhırriyet devrinin tesfoi eseri olrruuıt kend1St?' • 
imtihan meydanına. şevkeımiş oluyordu. Haber, bu Unti.. 
harulan mııvalf.al~ ~ıhtığcna okuyucular nm her yıl daha 
,olt kaovef bulan miiwh~etini tJ'1hit göstcrebüir. Eğer 
:t0tt ihi üg ydın umumi hayatını §irazedcrı ~ıkaran 18V. 
Jıal&lelikler olmcuaytlı Haber kendisine çizdiği. tekamül 
propamında daha. ,ok mesafe alrnq olacaktı. Bumınla 
beraber hcıkiki marıallakiyctlerin ölçüeünü daima feo. 
kalôdeliltler i~inde ka.mnılmı5. olmasınd~ bulacağı.mu 
i~ gazeteniz bütün gii~lüklcrı yenecek, :ı~~ daha 'Y'!f'"· 
le olmalı ~İn her şeyi yapacak, ( Haber )ı 6!-zc seodıren, 
beğendiren ii•tünlükleri muhafaza edecektır. 

memurları 

değil 
Belediye, llasası 

iliare, banka ve 
milli ak btltçelerı e 

idare edilen 
müesseseler 
memurlarHe 
Dul, yetim ve 
rnaloller de 

istifade edecek 
Ankaradan bildirildiğine göre 

hayat pahalılığı dolayrsilc maaşla.. 

Tek temennimi::, dünyayı kasıp kaC1Uran kan lırtına
şmJ4n aüzel yurdumuzun maron kalmakta devam etme. 
aılir. 

Hitlerin 
kararaih 

ı Smolenskte 
1 Sovyetler bir 
çok noktalar
da ilerlediler 

ıvvelkl g n 42 
Alman tayyaresi 

dlşlr.ildü 

Malezy ada 
Japon ar a 'J ır 
tank kullanıyor 
Lo d.ra r a " sa 
K aıaıam uran 

işgalini ya' ı or 
Londra, 11 (.\ • . A.) - B. B. O: 
Malezyn.dnn son gelen ha.bcrlerc 

"'Öre f ...... a:n kuvvetleli Kualn. I:> • .1.U51.UU 
Lanıpur·un şiroa.J!ndeki yeni mlidn· 
fna hıı.tt.mda çnrpışm::.ktadır. Jn. • 
pon kuvvetleri lngiliücrJı dört. 
misli fa.zl:ıdır. Japonlar i!.k defo 
ola.m!: orta ağırlıkta tnnk kullan
mnğa. ba.~lamışlardn-. Bun.lan piyrı
dc takip ediyor. Japon ha.1'3. ruv • 
vctleri dalgalar halinde hücum e. 
derek bilhassa top mevzilerini 
bomb~yorlar. Japonlar ş~ 

l"'d. yapüaca.'lt zamlara dair tetlrlk. Ubyafuı. mlhvcr lmv\'ctlerinl taldp eden tngifü zırhlı 
ler dibı neticelezı:miatir. Ka.ra.rla.~ 
tlr.tlan esaslul' daires:tıde bir lka· 
nun l:ly.ihıısı hazırlanmıştır. Uı.yi. 
ha ynnnki pazartesi günü BUyük 
Millet Meclisine vcrileook ve alaka ı 

otom<>biıtrrlml~n hlTI 
Kırıma miitemadiyen Sovyet kad:ır kü1.'lik tank l~. 

askeri çıkarılıyor Bunları ağır mnklnelitüfeJt a.~ • 

LiBVA H Bi 
Mi Iı cncfimcnlerden gege<:ektlr. 

Projenin csasr ooyle hulasa edi· 

lebilir: k VV 
Asli nıaaşı 60 lira.ya .kadar o _ 

lnnlaro, ellerine gcçcm paranın 

yUzde 20 si n!epctindc, asli :maa.ıı - 1 ce k A 
lun 60 liradan Yti.ksek olanlara cl-
lerlnc geçen p::ı.ranm yüzde 15 .i 1 
nispetinde zam ynp:laca.ktır. .Bu l 
zamlar, yntıuz muvazo.neı umumi -
yeye dahil daireler memurlarına. 
değil. banknlar, hususi ve mUThak 
1 Utcolerlc itfa.re edilen dnirel<?r 
mU~cler ve belediye memur ~ 
tanyıa bunlann tekaüt, dul, ve 
Yetim ve malul mıı:ı~lnrma da m·
mi 1 olacaktır. 

Meclis. l:n; tatiline ba.~anu:.dan 
ewcl lô.yihanın görUşUIUp lkanu 
:-ıiyct kespedeceği nn!:ıf;l}mn'ktu _
ı!ır. 

Pariste 

ingiliz kuvvet~eri J 

teması tem ın 
edeınediler 

Bir Alman generali İngiliz • 

lerin tank bolluğundan hay. 

rete dit t iiklerini söylüyor 

ı.vııdro , ıı (A.A.J - n.n.o: 
Garaj bckliyen b ir po/i~ 

öldürüldii 
Gcııcr.11 llomelin ıntalnrı ElagcU(l.yJ. 

<loğr..ı rı:kılmcğc devanı uolyorııır. Art 
( ılar Agcd:ıbyanm cenubunda muh.ı. -

Pcms, 1
1 ( A .A ·) - Stıı fırn ı: rcbo etmel{tcdlr. Asıl ımvvctin çc!tll. 

İşgal kıı" etleri tnr.::ıfındıın nıusa. lnesı o kadar sUraUc yapılmaktadır 
dt.rc cdil~ti'} bir saro:ıjııı öniindc kt en ilerideki Britanya ıataıarı bile 
bckliscn hır polis memuru, ılüıı gl'. bunlara yctı.,crck teması tesis etmeğo 
<'(', il~· el ~U\ el.~ c_r kurşunıı:-1 l ı ü:- muvaffak olamamışlardır. Brltanyn 
dürülmuo;tu~. ~ıl ıh otun iiı• ki~i. 1 tııyynrt'lcrt b!lyUk fnnllyct gu tcrmclt 
k.ır:ınlıkt.ın ıstıfaclr. lıd~rck k. ı;ıııı~. 1 tcdtr. 
tır. 

(Dcrnruı S üncüde) 

KÜÇÜK SANATLAR KA 
PROJESi HAZIRLANDI 

Ustalar, kullandıkları kalfa ve çıraklarla 
mukavele yapmıya ınecbur tutuluyor 

Jcccktir. Projeye ~üre çır:ık ol:ıbıl
rock kin 15 :rnşını bitirnıiş h:ı ı:ılıh 
sıı n Turk Y:ılnnd::ışı olın:ık gcn•k. 
tir. Dükkiınmda Çlrı:ık "' J; ılf.ı. 
1,ulhn:m u~t:ıl:ır bu c,·ır:ık ' .. J,alf:ı. 
Jarh l1ir mıı.k:nrl( '• pm.ıf.. ınr< bu 
riveüııdl.'dir. 

Ank:ıradan selen lıabr.rlerc göre 
lktıs:ıl Yck:ik·ti ~eni bir "Kiiçü;, 
s.ın'atlJr l,nııunıı,, projc,j Jıozırln
rıııstır. Proje .küçül\ snn:ılı. föt,ı, 
J,a)f..ı H' <'ırnkl:ırııı :ı~ rı :ıyı 1 ı:ırifi. 
ııi '1pm t ı, w,t • ).; ılfa 'o ı;ır:ı'~ 
olmanın ş.ırlliinnı da gö.,tr.rmektr· 
dir. Mahalli bclcdi~4}cr, usw, kalfJ 
ve çıraklnnn sicilini lutac:ıklardır. 
Uu sicillerin bir sureti Jş k:ınununa 
göre lınzırlnn:ın hir n.~z:ının:ıınc i~c 
kurulacak jş bıılırı:ı lıurostına ven. 

Proje a) n olarak, uslalaı ııı cı. 
r:ıklnra • karşı ol:ın ödc'r!cri?i de 

·maktadır. Kilcük snn::ıt s:ıhıpkrt 
s:ı~ ·r 1 •· !.endi :ıral:ırmd.ı Brncıpt'rnlı "- .-u 
r:ılı ile:cd\l.cr<li r, 

Amerikan 
boınbardıman 
tayyareleri 

Harekete geçti 

Japon tayyare 
meydanları 
bombalandı 

le talırip etmel: .kabildi. Oı-ta. 
Musko\11, H ( ... ) - ~O\') rt r;~, tanıtlar için top liızrmtlır. 

tebliği : Japon 1.."Uv..'Cilcri Kuala l.ompu· 
ıo .eonkiınun gUnU, Jutaınrunız;, bir rn doğnı ilcrliyorl:ır. Dün gece 

ı;olt kesimlerde llcrlcmeto ııc,·ıım et. • Tokyo, burasmm :işgal odildiğinı 

mlııter \'e mUtcsdCllt mcskfın yerleri bildirnıi~ de bu haber tccyyild 
J.ı:gal ctm1şlerdir. ctmem!Btir. 

v sonkAnunda 42 dUsman tayynrcsi Singapurd;ı bulunan general Va.. 
tahrip. 6 tayyar<ı ltaybcttık. velin genel kurmay reisi gOll(J:l'nl 

l..ondru, ı 1 (<\. .. \ .) _ U,.B.O. Povnel dün gece Singapur :radyo -
cunda be:rana.ttn buluroral: demi.SŞark cephesindeki vaziyet hakkında tir ki: "Slngapur sonuna kadar 

ı.ondmda {U mal\ıma t vcrmyor: mil.dafaa. edilecektir. Mnlezyadı. 
Lcn!ngrad tinilnde, .Moııkova, Har • <h vaziyetin Avnıpa ve Afrilmdıı. 

1-:of, Maryopo1, Aznk deniz! bölgclo • olduğu gibi lehimize döooceğine c. 
rtndo şiddetli muharebeler oluyor. ım ıniniz. Bizim ve müttefikleri:miz 
!erin kaı-argı\htnın buıunduğu Smo. için zafer nıukaddordir.,. 
lcnsk, ~imdi cepheden nncak J30 kilo. 
metro mesareacdlr. /i erH~a 

I\:uybl§Cf', csn.s cephelerde Sovyct donan a JD8 
UlZ.l-ikhıin arttığını bildiriyor. KııU _ 

Londra, 11 (A .A. > - Ordı.ı vo nin bölgesinden bflluıs.s..'l bahBcdWyor. Yeni bir k ruvazör iltihak 
h:ıvı:ı. kUV\·ctıeıinin mUııterck lc"b. Doncç mmtalta.smd:ı. birkaç kasaoanm etti 
liğindc deniliyor J:i: geri almdrğı, Don-ec nchrtnln birkaç Londm, 11 (A. A.) - B. B. C~ 

Dün ak~ bir Amc.ıikan filo• noktad:ı.n geçildiği b!ldlrillyor. Dün Amerika.da yeni bir krnva-
su kuman<l'.Ulı idaresinde birknc ~a Kırımdan pek az tazo haber \'ardır. zör donnnmaya iltihak clmiştir. 
ne av Ye Buffalo tayyaresi Japon.. Rusların ha.Ilı. knraya nskcr c;ıkn.nnalt Bu gemi, smıfnun en sümtlifildh-
l;rrm tayyurc mo~ d:uı!anıı~ hücum ta olduklıırı aıııa-:ıılıyor. ,.c 1?,5 milyon dolam m~l olmun· 

(llernı:nı 3 ilnciiıl ~) (D e1·nm1 3 Uucfülc ) tur, 

Istanhu~lular ihtiyacınız 
f azla ekmek 

---~--~---- ~~---~~~~-~----~---~--------~------~~~~-------------

an 
almayınız I 

Telaşa lüzun1 yok. isianbulun ekmek 
ihtiyacı bugiin neyse yarın da ö le olacak 

Felemenk 
Hind ·stanı 
üzerinde 

Japon tayyare 
bttcam arı arttı 
ıi:i· ı.r ':ı .. u _ o. F. i: ı ı" ... , 

mcnk ı lınrlıst:ınınııı nıcrkc1.i <ıfo l 
Bat:ıvy.ıd:m lıiltli ı ildF"•inc S•Jrc Fc. 
Jcnıcnk Hindistanı iiıcrindc Jupon 
h:ım hücunılnrı sıklrışmışlır. Bu, 
Japonl'lrın bir h:ırcketc lıazırJnn.. 
dıl,1.ır:n-ı delildir. Bornco ncl:ısınıu 
~ rk s~ hilindrki fll'lrol ınıntJi,ala. 
nn:ı. \ı"ıi lrin.. ıll' ~c·lct :ıdaJ:ın 
amsıııd.ı hiı· :ıdn~.ı tnnr1·111: c·lınis. 
!erdir. · 

rişi. 11 c.1.A.) - o. J·.1: :ııu1 lezya.da şiddetli muhar ebeler de 
\'Qm ediyor. Jnponl:ır ınilh lm ne...: 
IC'nıc \·'l~ıııı~l.ırJır. 11rili~lı 'CıtilNl 

( n e, tuııı :{ iinl'iid{') 

Tek tip ekmeğin memle ete temin ettiği 
!aydalar Ozer.nde bir etüd yapıldı 

!:;kmok tcvı;Iindc kullanılmak üzere 
icap eden k:ı.rneh:rin lıazırlnnmamna 
devam olunmakla \ 'C ev,·cıcc topınnıu. 
beyannamelere ı;öıc her nUfus !ı;in 
a.yrı ayrı kam~ıcr ıioldurulmv.ktndır. 

T Iazırlıkların a.rtmm tamnmiylc a • 
hndığı zaman Ycslkal:ı.r her ntıcııllı 
kendi lkam1?tı;IUılanna da~'ltııacak, ek 
mckterin da kolaylıkla tevzii tçtn ıncv. 
eut fınnlara Ulıve olarak ~-ılış ycrı .. rı 
temln otunıı.caktır. 1atnnbulıı. ~·cnl gc. 
knterln ckme-kstz ltalmamusı <la he _ 
men tstaeyon vl"sn iskcle<lc v1lcu<lc 
gct!riıen tefkUiitta.n mu,'flkkut birer 
kart ve r mek suretiyle halledilecektir. 
Ka.rtlarm her kuponu ancak tlzcrtııde 
YUllt ol'D. C1ba kull&nrlabi~eekttr. 

l,oknnlsı!nrdn cl'm"I~ tc•lıırlkl de iyi 
bir uıııılc b:tğ"lanncaktır. 

llk tcvzı olune.cak ltnrUıınn bir giln 
lUI• kuponu scıecelt ayıcı.r.ı. t.akBiın c. 
dılcbmr §ekUdo olııcaktır. Kuponlarda 
w\lU.'iUınnle ltal~n ı;örUlllrso bunlıil' 
orfl idarece ccznlandınlııc:ıkbr. 

l\ame usulllnUn tatbiki için bir aya 
) kın zaman geçecektir. Bund:uı dola. 
·ı telaşa tilzum yoktur. İstanbulun 
ı::ıu vo ekmeği normal zamanl:Lrda 
neyse bug-Un gene aynen odur. ya.rm 
cın öyle oıac:ıktır. 

Blnae.nalt>yh darrnadııb'Ullk blr kBla.. 
b:ılık hnllndc fırınlara hUcwn edip d•· 
ı;aııtlcrce blriblrlmtzlc didişip uğTa§.1. -
cağımıza birer birer :fırmlara \"ey!L 

dlğcr tevzi yerine giderek ckmeğimld 
almalıyız, Boz.,<rUDcular& kulak .,.. -
meyiniz. Fırmlnra tchacUm gö.sterip 

(Dm·a.ıoı 3 iincii<M· 
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Şair ve "-/ ec l!V 

Neyzen T !vfik 
__,_ (1) 

de tik evOftl Mlitl bajladı Y - lian kahıei, Leytt. De Mecnun - b. 

Bir Frıwıım.ca .öğretmenl in bir ı;a 
ut.ede en kelJmelerı,. boşlayan hlr UA. 
nı çıkmaktndır. 

ı ~sa.dan mezun ••. iltı_ 
1-"'raoaadan mezan T •• Ollzol bir lfa. 

ı1t• şekli.- doğrusu ln!<!lndn, blrdcnbl. 
n· bUttln l• ramız mt'kteplerinl bitir. 

Et narhı 10 kuruş 
yükseltildi le\ihancatnd - u; J'llfmcla titr pir- ·'onıktetııe.,, ~tesl- ır 

WOf, Abdülhalim &leındnh - TokBdl:ıa~, TeTrlk 'en.af Hubl tıa1ıa • 
'r'ekked htırın~t - AklO lıiolv - •lr J.lloıtor - 'fevtll> ~ ttunwuf -
SQ;>-:ı.enln lrlerlncı M fü - Ne:yzeD \."e hlrJ \ - 'efl \fi Slinırl 

- Ne~n.ln IUutnı mrmtıaı: Akttiall~ - hvtUc eni ırJ 
ı,.crlerl; JUıo ~ ı&m ı muk&4dlll! - Oa)'J'lmtınfa:ram kUIUyat - Hakkı 

Rlr nrtljdr. - 1..P.ki cnvcıeri-

azan . JNIR S ~LEYMAN Ç PANOdLU 
'lavtlk ıuı ,uma • dalll1 üc;ıllı: 

F*§ta lir n h v etmfltir. Tıpkı 

"'ney,. ögT<?mnete b v 1ondlg1 gibi... 
Nayzcn diyor ki: " Yedi Yll§mda 

ıa var )"il yokLıım. K6yQmtıze as,._ 
fl1eri g ımııtt. Bir gece bunlan dtrı. 

ledirrı. r. en C 1'4ıı kal esi > nl Kah 

l!llLlnan kaUl)l, (Arzu uc Kruıber)! 

M'ah r il P. hre)yi, (LeylA ~ Mec 
pw ) tlf, bunı.a.rdak l YIUerl 
.... - ı. lote ollr söylemek - o 
saman bö) derlerdi _ beveal aaz §8.

Merinı dinlemek ve btı kttaplardııld 
-.zrmlan ezbcrlenı klc ooııladı., 

lzınlre geld!ğt ?.aman Mevlevlbane-
giden Tevfik, şeyh Nuretttııe 

"'ney .. ve "illr .. aakau söylUyor. Şeyh. 
dııırgfllım birtncl neY"=t'nine emtr veri 

~-
o i1ııle 11 l ~1ıf Ut, fU ıııı.tııral4r!a caD 

lıımdmyor: 

ota ilr. ~ke dr.'\'BID etU, ~)1tı 
blr be mah, 

Semıın, mıtrdıa gtrdi "ney" eki 
bn§ta killAb. 

P'ı1yı1:1.o bauctl pll'e ~ı en cr..11 

bürball, 
ili, gtlÇJ[)('d ı, ru'71D.U kafavt vt! 

9V7Jlll -

Y~tı C"UM ~ ootr. dfilndekl 
b~ 

' r bMD yazdı gnwnet" t.fttwıo 
"Mokt~ 

l§te Tevfiğ{D Dk ~8.Zl81 inJrde ÇJ. 

kan ''MuktebeS.. adlı risaleıkı nC§!'O. 

ıuıımuştur t)stnd, bU yazının b1r p· 
ıroı ol ıu ııntt söyledikten eonra HA.ve 
ettJ: "Zanneııenıom 818, 8H taribJndcı 
baaıldr. GnJlbfl. yqrm dil U'i, ya.but 
o altı idi 

Neyzen, kendi tabiriy1f! bu yıı.. 

lal' lçlnde "btrçok laz::ımla tanı§ml§, 

~bir mecUslcrtnde bulunmuş, pir 
Etrcfe, Abdülbe.llm Memduh'a Toka. 
dı raue Şekibe, Bıçnl<Çt zade Hakkı 
yn Tevfik Ne\ T.il l'ı. Huhı llabıı.'.> 
.;eki cd" hlı ı ~ t.mL5 rncyar.: ınsaruı. 

ka.n§mrş,. dır. sonra bU lrkan eblı, 
nü~tedan, galr ~ hUr tıldrli lnaaıılar
a dost. nrkadn.' oımus. kadehda§lrk 
bnl Ur. 
r~v!ığln aaıı hocıu;ı Mehmet Akil

dir. :tstanbula. geldikten sonra onda.D 
aruz. öğrcnınlfUr· BUDUD lÇlndlr ki. 
büyük Aklt'i daima rahnıeUe ve .ay 
gı ile anar. Mama.ti, Tevfık Aklfi bL. 
clv ebnlı, anını baytar ol una telmJ· 
bı.ı.n blr kı l.:ıımım içinde. §11 m tııraı aöy 
le.mi§tlr 

Jll!DM'Jrı!dııl kw'ter !$0 ~ıı.,t 
l:akartd~ 

r.vtlk, tam mNuı3lyıc bir plrdir. 
ôzlU, rJhlt,, B.53letperver bir pJr ... 
Ve bence lrllği nevzcnllğine tl8LUn
df.\J'. Kendiöl galrllkte bir amatör oldu 
(WUl söylU~r Fakat bu pek yan1* 
nr. Daha doğrusu sanntkAra yakı§an 
bir mtıbvlyet perverUkUr. Tevtık §& 

uiikte "mill' "dt., dlr. 'Ve escrlertııde 
gWden bUltı!l!deıı, &Ulll!ten, hicran ve 
hasretten. kalbden, elm~lrden, ışanlar 
dan bahBetmomi§, teıaen dll§ilnceıerini 
söylemi§, ıaaavvutu terennüm etmff,. 
tir. Bu ltlbarln, ona "l&lr tilosot., de· 
~k daJw. doğrııdur. 

Şu parça ne kadar gtlzet Te muta.. 
ıs vvufanedlr: 

edir1" Meali fU ümrlla, hayatı 
pllr zetırtn. 

TB.havvlilı\tı :r.amıwnı. ~'lllbl 
dehrlnt 

Omaya takı' IDU8&1t:ı.t, 11a~ata ese. 
memat; 

~ wslata pllb. r.tyaya et. 
zatın ı. 

BGkA mwıJddbl banckı, "ff'bn t»et,,I. 
••piri, •• 

l(aıszaa .ıtıhate bAklm. bu bllkn1ll 
talıtıırt : 

Git de ııazaral lm&ı ibrete bir ••• 
baki 

cıv 'abUiyoUJlı bstere.n cUııamik bl. 
ı er netllıedlr. 

aıciv deyince, Lıwıu, ) aımz bir f.d&. 
mı tahkir, tczıu \'e tcJhlr makaadlyte 
veznlnln Abengtncı uydurulmUf mu · 
&U11l btr dll§l ve rtm-a.na.me mAna. 
l!DlA almnmıılr, r ktıromame sayma 
ınalıdrr H'dv, beşerlyeUn bayatılık. 
ııı.rmı lğrenc;Uklerlnl Adlllk 1'e%a. 

leUerlnl taavır eden çok önemU blr 
tarzdır. DfdakUk bir tarz. .. 

TUrk debiyatmcla tam bu kıratta 
tek bir eııcr vardır: Şeyhl'nln (Har 

name) at.. BU gUı.cl, ytıkaelt esen hic. 
vtn r.arlf blr n • une ı olarak lınt.D'" 

tamak ve anmak lhımdır. (Netı> 

nln. < Sunır1 ınıu hicivlerine gellııce. 
bunlar bir takmı krvm.,,bıiz. bayağı 

şeyterdlr 

"F. '"<'t e gcl;.ncc o, edebiyat tart. 
himlZin ycgAnc hiciv güneşidir. Şlın

dlye kadar e~ gelmedl:f halde bun 
dan sonra da o ayarda, o kuvvette 
bır blciv şairinin gelmesi~ thttmal 
yoktur. 

Tevfik, llstadı ve arkada;ı Eşref 

gibi. aktuaUteyi kacmnaz. Kaıt'a ve 
blcvtyelerine blklm olan bava, günün 
l!iyu1, 1Çt.lmai havasıdır. Dahm ko. 
nulardır. o. ktt'alarmı. bicvtyelerln.I 
ıKSyler ve .faz&rken, hAdiscleri blç lh
ınaJ. etme:z.. tercnuın ve eluıert~Uı:> 

bunlan seçer 
Şu kıt'a da., 1914-1918 dOnya ba.r

bi smı.amda, bWm barhı' girdiğimiz 
günlerde söyleııml..c:tlT": 

ııuııacı. 

kAbesL 
r edilt kalhln ııuadan ıtr ırllfutn 

ukere, 
Kıltt.31 mUmtn bu!."'Ön ber aJuJ 

asker ~ftbc81. 

Bu krt'ayı da, mepııUyettıı llAnm. 
dar. sonrc.. 11\yas! ufuklanınızda kara 
bulutlar do1aı:mıığn, Bulgarların Ks. 
rad ğtılarm. Sırpıarm Tilrklerc kareı 
harekete geçecekleri 86vlendlg1 ı:rtln.. 

!erde ya.zmıotır: 

.,. bitti sevkt1 ll&fa e~ t.Mecc:tih 
bl7lP.nı, 

' ' averi bahb, eze.ide gırtlağından 
bogtııu U'f

Huzmei mazi mtllevvf!R. hal bok, 
att kenef, 

&dllrt blirrlyettn ı-a.va- tüdclma 
ttotrnuşuz t 

A~ya tıak!ettiğtm parçalar da. 
ınanzt\m bir mektubundan almmrı -
bT. Bu mektubu, Anadolu barekltJ 
zamanında Ankanıdakl bir dolJtuna 
yazmıştır· 

~ kolaylık De 011197. bu f3ln 
tMviytıel. 

~dl mtUhrett bozma tepeden 
zavl.yetıl, 

Veni 1-fta,ı yapın~ 88bneyi. ftkrl, 
piyesi, 

()olma.sın hlr tıUrü 9't'thı.nlarla 

-1~ 

Bu da, ınemleketlmlzde bolMIUDe. 

rtn türediği ve haonrat gt~ llredl~ 
r.amsn e!Sytedl bir kıt'a.dır: 

811' taraftan, cami km, bir ta· 
raftan ••ney,.Je "mey,, 

Köl' ldlWk. dl znmııpnı !!Ald. 
fltll ettfn beni! 

otum. gtık kandlllm. yandım 
o mavi gö:ı:lett, 

AltmqmdAn tı0nnı. cıanA bob..e!W 
ettin beni! 

Blr cıe ltuvveW blr ta'ri.ıl ihtin e· 
cıen fU &levu aatırıara ba~: 

QörWUyor ld, ney;o;en, aktuaUteyi 
Jtıı.çıran bir &dam değildir. Bit' bldL. 

Tevftğin blcvtyeleı1 de pek kuvvet. l!8 oldu mu hemen onu ele alrr 
lldiJ'. Ve btml&r andakt sanat '" bJ· ı bJciv eder, ve zat.ır. Onun eserleri 

içinde. bu tarzda. bAdlae1erden Dhaırı 

0) Blrmcl :J'ILEı !1 llkMn:ın 9.U de, almaııı.lc yuılm~ ~tıı1er kıt'alar -. 
lktnei va. 6 Soaki\aıuı 9.t2 de çak j yrsıf!dır. 
-.ar. ' {Dellanv 1 iiıMıit a) 

mi ve muunlyetlnl l"rana:ıyn malet. 
ın~ te31rlnl uyandır13 or. GUzeJ, gilz.cJ 

ama, Pf' çare ki Ti\rb13eJ<' mensubl. 
\Ctlnl anlntamıul•ğı in ıılb tUrkçeyl 
hlldlğl hııkkmda hlr kruıant oyandı 

ramryor. 

Dağhç ve kıvırcık 82,5, karaman 
77 ,5 kuruşa satllacak 

Emekli orgeneral Zeki Baraz 

vefat etti 
Eski ordu müfettişi ,.uıdcn emekli 

orgeneral ZelU Bara~ ~ n Alme..n haa. 
taneslnde vefat elm tır. 

Mllşartlıılleyb ordumuzda bllyüır 

hizmeUer ifa etmiş. ordu murettl.şılğl 
büyük erklnlharbiye reısl ğl vazlteSin 
de bulunmuı ve 191' JS dllnya lınrbl.n 
de Almaıı imparatorunun umumi ka 
rargAhmda fevka'4d murahhas ola • 
rak ordumuzu tems 1 etmiş ve tllreat. 
UtoV•k) sulb muahedesini memleke 
Uml% namına lmzalamıF· 

Cenazesi, yarın aaat ıı de Taksim 
Sıra.aervUerdekl Almıı.n baatane3lrıden 

kaldrnlarak namazı Maçl"a Teşvlktye 
cami.sinde kılmd:ktan ııonra Ferlk6y 
m~za.rltğ?na defııedtl l'ktlr 

lıtanbul ia§e •,eşkilatı 

Yeni et ııarhı belli olmurıtw. 
Buna göre canlı kMG.Plık koyun 
satış.mın kilosU.I13 6 kunı.ş zammo. 
lunmuş, Karaman koyununun top
tan kilo l atı 33 kuruştan ar ku.. 
ruşa, dağlıcm 39, kıvircığm 4:1 ku 
ruşa çrka.nlnuştır. Bu suretle pc• 

Tasfiye halindeki 
yabancı şirketler 

eaelik umumi 
o ıantı ar ba sene 

e y ılamıyacek 

1"1\kende et fiatlarma da ıo kuruş 
zam yapılmış o'.onaktadır. 

Buna göre bugU.nden ftJba.ren 
Karaman eti toptan 67,5, peraken
de 77 ,5, dağ~ ve kıvırcık toptan 
72,5, perakende 82.5 kuıu§a aatı. 
l<tenktır. 

unca ve Meriç 
alçalıyor 

Edlrneden blldirlldlğine g6re ene1.. 
ki gece ya.nama kadar tuzla :yQkııe1 _ 

mekte devam eden Twıca ..., Kert( 
rıehlrlert gece saat birden sonra aıçaL 
mağa baolaml§tu. Nehirlerin alçalma. 
.ııı devam etmekte ve yeni btJ' feyezan 
tel".keU bertaraf edllmlt bulunmak . 
tadır. 

hta.ııbuı mmtalm. i~ mu UrlUğüne 
vaU muavini Ahmet I<mık tayin ed!l. 

ml§Ur. Eakl mUdUr Hlkmet Soyman 
bu vazifeden aynlml§ ve 1§lerl mUdUr 
muavini Hurvıt Koroln devretml§Ur. 
Evvelce de lki ay ıage mUdUr vek!llL 
gi yapan ve halen müdür m vtni olAD 
Hurvıt Koroı, Ahmet Kmığtn tayin 
emri gelinceye kad3r kendlslne veka.. 

Şirketie:in heyeti umumlye i«}o 
timalann.m başlnmasl liz:mgclen 
eu smıda mcmloketlmizde vaktiyle 
kap:ıtülasyonlardnn istifade eda • 
rek kurulmaıı ve emdi ekacrlsl 
tasfiye halinde bulwı.a.ıı yabancı 
sermayeli ulrk.ctlcrin heyeti wnı..• 
miyelerl meeelesi de ebenunlyetle 
m evzuba.hs olma.ktadır. Bu ol..rdret· 
1 erin kısmı azı:ı.mı A vnıpa harbi,n:.n 
başmdanberi mllteaddlt davetlere 
roğmcn heyeti umuıWye içtfmala.. 
mu yapamamıştır. Buna sebep bu 
§irketleıin hisscdarlnrmm muhte
ra memlekeil'crdc bulunUIU Ve ha. 

• 

Of islerde iş 
takipçi!iği yasak 1 

let edecektir. 
- - - zı mUhlm hissedarların mensup ol 

9-mıı ... --~--mııı--ı--. duldan memleketlerin lrartıltklı 

(~
,_ ~ -11. harp halinde olU§Udur. :sazı bUyllk 
~ sermaye eahlplerlııin nerede bı.• 

lundu:kla.n, yaşayıp l-~dcla.n 

• ı.ıııbuı ı.. 1 c mudürü dahi maliim değild.l.r. 
Sabri Urunç Cilmlıuriycl kı:ı lisesi Bu 15CnekJ heyeti umumlyelcrint 
m!idfirlülfüne, Cfimhurlyet kız li· yine u.sulcn ilan etmeleri yabancı 
>1esı mllclurü C rrr dr 1 n oul ız sermayesll" kurulm~ olan bu ~
Usesl mudürlu ne nnklcn tayin ke tere bildlrllm~Ur. Fn.ka.t heye. 
edilmişlerdir. ~ um~y~Jerin yapı~a.ııma fUJen 

* O~rctmenler l ardını cemi)·etl Jnkan gorlilmernektedır. Bu mc ~ 
dOn yeni maarif mO lürü ,ulısln yandn eski trnm\'ay, tllııet ve elclt· 
Binııl'ın iştira' i) le hir foplnnlı 1 trlk eirke~1eriyle Rıh~rm ofrketl. 
yapmıştır. Topl:ın.tıda uınlyetln a. telefon alrlı:etf: Kadı1<öy • Vekil • 
len relı1i Tevfik Kutun yerine rois dar ve hav:ıllsı su şirketleri de 
seçlmı• ııpılmış ve manrır müdürü vnrdır. 
Muhsın Olnal seçilmi.,tir. -----n-----

• Tirnret Yt>k.ılci ilırııc ı koni. B~kknllara 200 çuval pirinç 
rol ve ldnre5i lst nbul bn konlro- dağıtılıyor 
lörlıı~üne mua' in Saıti Dl'ek nıın Fiyat mural<abe memurlan dün pi. 
lclen tayin l"dilmlşlir. rlnç satan mağazalarda, bakkaJlarda 

• Tic!lret Vekaleti. p:ımuk çekır umumi bir arn,rtırma yapmı§lardll'. 

deıtı küsbcsinin ıııamt fiyatını tc - Bazı zahire toptnncılan. murakabe 
bit edcrt'k fi)•at mııralcnh!'\e bildır. bUrosundan. kendilerine de bakkallara 
nıi~lır. Fi)·ııt murakabe komls ·onu verl'dl~ gibi plrtııç verilmesini !ate. 
bu fiyatı esn<;ı tulorok <t1 m, hıış. m~lerdir. Bakkallar cemiyetine veli. 
ha~. keten, ayçlre~i 1tlbl :r11~h to- len 200 çuval vıyollna clnslnden pt _ 
hum kli~he1('rin<' ft7. ...,, fh nt koy. r ncln bakluı.11.'lrn tevzllne devam olun. 
maktadır. makta.dil'. 

• Ankaradan bildirlld'~ine göre 
fstıınbul yardım sevenler cemiyeti, t 

Vekiller helo·eti karnriy'e menafi 
umumlyye had1m ('emly<>ller ara ı. 

"" slrml •ır 

• Sümer bıınk dl~er fı:ıhrlkolar
dn oldu~ ~llıl Bakırköy be:ı fobri. 
lmsınclıı da bir tamlrot oUHyesJ 1 

YAZAN: CLTFFORTJJ HOOK No:39 
Eııton)•olı yn· '>ayın sözün O :rarı

do kesti: 
- MııHiml_ dcdı. Fıık:ıt Jngili:ı: 

•erin hava lorı>il-olıın vnr dn 
:nanların yok mu? •. Onların da ()5 
Arodo ve hatta Hcinkel hııvo tor 
pitoln:-: \'Orl.. • 

fngjjjz l ıJıç h. 1 V IOIJ ıl"" 
ları ne kadar m·· ' " c \imanla. 
rınkl de clbelle hiç olr ııızsn DY'lı 
derecede nıülhişlirl .. 

'.lmonl:ır lnsıliz nJ ıJ rınıı nnklı 
ye tayyareleri ve nakliye ~c n !eri• 
le ihrar ~ırosındıı me5hur sııılrn 

Uıyyar2 rllolnrına ilô.\'c o!. mi: > iiz.. 
lerce h:ıvn torpltolnrı) ı dn donan· 
moyo lıilrıım elliler mi, s:ınırıın 
dOnllDmD)I çfl )!lVrmU gibi do 'I• 
tırlıırl., nu havadan olan kısmı! .. 
Denizden de hllcumboll rı \'C yü. 
zen tank!nrlo don:ınm ya rynı zn 
mondn saldırabilfrl r kf Lu dn ü • 
tüne cnbal .. 

l''>llnndah vıırbn) t l rnr atıldı 
ve: 

- Hucuınbotlan mı dedinız~ 
Oh! Bu c!n ln rııll :ı: !.ill\hıdırl. 

Diye bııA rdı. 
Rston'\ h ~ irnya14<'1 .l'Urur~u~U 

en .snyıı 'Yllrorak: 

- llizde aksini i.ddia etmedik! 
deıll. Evet, hilcumbotları bir lngil> 
i ühıdırl- lnsılııler daha St:<: n 

cilıan h:ırbinde bu ;cyton gemileri .. 
ni kullnndıl .. Fakat tn~iliıler bunJ 
Şımnldcnizindc kull:ındılur... lıaı. 
yoııl:ır do Adriyatilde kulu.ndılnrı_ 

Yıırbay sa> el mni;'rur tavırla bö 
bllrlcncrck gülüyordu: 

- lngilf:ı:ler bunlııT"a P<ıkel Boat 
ynni cep torpltosu da dlyorlorl' 
Foka! nsıl cep lorplloJarını 1929 
dnn sonra y:ıptılarl .. 

Yorb:ıy, dünyıının en mühim ·e 
hn~ı;n~ me~rleleri üzerinde hayret 
uy:ındıracnk ehemmiyette rilclrlcr 
ileri süriilen bu muh:ıvc!"eyl bl::ı:lm 
derin bir merak ve a!llkayla din
ledilflmızı görerek, bize do#nı 
dön dil: 

- Hücumbollnn dt'nllrn bu de.. 
niz l~p .. nçlerlnl şDphcslı b111yor. 
sunı•tl dedi. nuntıır glh·ertelerine 
zırhlı torpltolnr yerleştlrllmlş blr~r 
Kano • otomobılden başka bir feY 
el •nı .. Fakat hınr.ıT"lıır zehir mi 
ıchlrıtlrlt•r 1 • 00•..,nna hfrdenhlrı> 

yı'rlırım ... nr•ntivlc <inldırırlar, ıynı 
~ı' 111 ım -;ür'nllyle de krıcablJlrler' 
Gayet lcOçllk şeyleJo olduk.luı ldll 

aakklplerin 
e ıerlndekl ı,ıer 
aet!ce:endlrıı. 

DliJ8C8k 
Son r.amanlarda şehrimizde • • 

te. topmk, petrol ve ticaret ofis. 
k!r.ndeki ~ takip etmek üzere 
bo.z1 idareha.ııcler Juı~. orıa: 
ıa mllnb-muı bu $glerlc meegul 
olan tak pçller çıkmı~. İB§C ve 
tevıiat !§teri gibi memleket lçln 
birinei dercecdc ehemmiyeW bir 
6ahada bu nevi §abıslarm faali .. 
)etleri doğnı görülmodiğlnden o
fisler te.nı.fmdan t&id~llerin elin.. 
de gezen işlerin intaç ed'Jimemem 
takarrii r etmi!fUr. 

Yeni karara söre. ber phııs İf!• 
tlhk.akJ O}o.n malı aJmnk Tt~'& aa.. 
ir ~ler için bizzat veya milCS9el9e
nln bUvlyetll adnmnu gastcrmck 
6uretiyle mllracna.t edecek ve ~ 
ni yine nnca.k bu §c'&llde yUıiltebi• 
lecektir. Btışka aelrilde yapılacak 
mUnıcaa.Un.r veya mOdahaleler ı. 
çin bioblr ısckilde mllsamaha olun. 
manıasr mu1carrcrdir. 

* Suni ipek lşlcven tczglih s:ıhip. 
terinin yerli mallar paznrlıırı 
mOeı;.~e müdürlerine nihayet hı• 
:ıy sC'nunu kadnr bir heynnname 
venncleri takıırrilr etmiştir. Bn be
yannameyi venniyenltt hııklannı 
Jrnybedt>reklerdir. 

de kolayca hedef teşkil eıme:ı:lerl.. 
Ônun lçJn dlrltııoU:ıra bile saldır 
mııkıon korkmn:ı:lıırl •• Busan bu ge. 
micik~er haltı\ 40 milden fnıla 

:ıliraUe dahi seyredclıfl:yorlar k.I 
şağı yukarı auıml sDr'ıılllrl-
?ılunzı:ım dirilnollıırı \'e ıırhlılan 

olan doJ'lnnmnlnr~ı bu deniz ~ • 
lnnlıırındnn pek korktuklarına hiç 
hayret etmemeli!. Zira rnohfm iş 
sörü:rorlarf .• Dilhııs.o;ıı geceleri hurı
lnrın hOcunılo.n b:ıydı bir rel6ket. 
Ur! •• Gnyet kurnar.tıımıı da hilc:ım 
ederlerl-

Bu şcytıın han> gcmflerl gecele. 
yin denize açılır ve motorlnrım 
ılurdururlnr. Gece l.Jrantı§ınd• 
ıayynrelcr kendilerine hususi şır. 
reli telsııle düşm:ın semileri bnk. 
kında mo:Omat veril' vermez ansı 
aın yıJdırını kDmesl gibi hficu~ 
ederler •• 

Sıkışırlarsa arkalarında yumurts 
kafesi yoktur!- A1nı hızla gerisin 
seriye de knçnrlıırr. 

Hatıl altları yassı <>lduıtu için, 
pek aıkı,ırlıırsıı, kendilerini plAllıı. 
ra da atıverirler.. Kuml:ır nsıüne 
fırJııyn erirler!.. İçindeki bahriye
liler de hemen karaya çıdup kurtu
lurlarl .. 

Velhasıl bunlar bl18iln donanma. 
lar için pek ar.can ıeylerdlrl .. Fa. 
kat, muhterem ktmyager dostumuz 
da herhalde bilse gerel:tir ki esa
ıren lnglll:ı: denlıcl dehasının bir 
fcndı olan bu zehirli semlcllerl ge... 
rek Almanlar gerelc diğer ml"letler 
ln~illzlerden gôrllp almıolardırl •• 

Fıtbt nede oJStt esasında fnglllı 
ıdW. ..... ... baN•t• "" 

'11 SONKA roN - 1942 m, 

H.4.l)iSElE~ 
TARllH 

Alba kllçell 
pi1aago111 ... 

1850 sen~ inde Fraasa"an Kaft.. 
fornlyaya aıt.m auldcnlerlnde ?
bşmak ilzere amele vo snllli mubıı 
rwar gönderilecekti; banlar ana 
•"&tan!aımda q.ı. ka1DuJ JdaıN. 
Jenll; yeni vatanıan:na aileleriyle 
birlikte gidcce.lder, yerl~· 
dl Fakat bu o kadar bMlt bir it 
değildi. sfdenlerbt ~1 aa:aaran.
rmdan başka gltt.lderi 7erde ı. 
\'ntlamu lrar.an'T'aia ba.'laJ'lllc&ya 
kadar 80, eıplak •• açıkta kalbı .. 
malan için tedbir almak, levaımt 
temin etmclc llzımcb. Ba parayı 
nUkt\met bütoesin4ca vermek 
mUmkU.n olmadı; l"Üut ktt.aba UJ 
dnrulamadr. nan1111 lberlae bir p.. 
yanko çddlmeslne karar verildi. 

Ba plJUkonma diğer piya~ 
t.'\rdan blr farla Tardı: mükfifat
br para •e eoya olarak c!eifl altm 
klllçesi olarak YelilecektJ Bil 
mabııtla lrill ufaklı 224 al~ kUl
çcısl haı:ırlucb. Banu için o p&. 
yuıko "224 altın killçeal pl,.aüo 
•n., diye metbar olc!u. 

En b&yUk altm kUlr.cai foo.ooe 
frank değerinde tahmin otunal~· 
da; ba ı;an 20000 altm Ura )'aıd 
bn~nk8 paramızla 600000 Ura~ 
tar. RUtUn kWçelerin lnymetİ)'lle 
1100000 frank, MOOO altm Ura. 
bugUnkU paramızla L1f75000 li .... 
yı bnlnyorda. 

Bir tarafta I~ 8eTglU ft • 

~raa.. -"' )"al>ancı 1ıir 
memlekette altma kavu~ak 1m;. 
r"Jle &\'UDDI~en c11ğep ~fta bir 
çok açık gözler altm külçelerine 
lıoJayhkla kn.vu,mak için can aı+ .. 
lar. DUtUn bUctlcr eatılch ve bD
)'lik mUkbfab Yvoanet isminde bf.. 
rlı.f kazan<b: blrdenbl~ hem sen 
ıtlJI ltem de m"Jnır olda. Alla.hın 
kenıtiııine verdiği ba parlak talil" 
li".cranı olm:ık ftrere JS0.000 frwık 
arfederek Bauey"de b!r killse,...,., 

tmb ve im l<iHse 1l%l!Jl zaman .,Al 
tm kttJ~j ldll5esr' lsmlnl tn§Jdı. 

Avrupab bir muharrir ~diki 
Tiirkiyeden l.ıalıMıcJorkea demlııı 
ki: "'llarp tr,r.mda kalan ba ~ 
ut memlekette yiyecek, 11;-ct'C'k, ,. e 
giyecek 1eyler botdnr; &CJ'bcst ._ 
tılır. Yalnız bir ~it dükkfıntarm 
on!crlnde lmln.~lık halk 11'~ 
nna tesadüf edilir. O dükkla'tardu 
mnn piyanko ln"1etlert satılan ~:r'· 
terdir.,. 

Herkes ba plyudıo111 aıeve tMWe 
t'&tmalcyor. ÇilnkU bir wrdu ma 
lnsam .... ,.. emnetine uçuruyor: 
\'ti~ verı1en pına meaılcke .. 
Un ve mmetin eellmeU alnına 

sartedildiği için kalblerimizc vui 
f emlzl yapmış olmaktan boğu 
bir ferahlık veriyor. Bu plyanko 
nnn ydbqmda büyük ikrunlyeıli 

100.000 Uraydr. Altın ktl~esl pi • 
yank~anun Mly6k ibamiyealnlle9 
beş mlııll u. Fn~;,at bUtUn mUU. 
fatbnn tat.ur 3000000 Ura oldu 
;";•1nu1ıın altın külçcsf plyankosanmı 
D'UkAfntlan :yeJdllıanc1aa Mrlmt 
rcl"'li fazladrr. D1I itibarla 1'1sim 
mllll plyanlm da \arlhe ~ 
hAk knz.anmrp. 

KADIRCAN KAFLI 

bunıan Jngilizler kullanırlar ~ 
beslıl .. 

fuhterem klm)ager dostunun: 
Almıınlann lnglltere aıdalanna hl 
ıarortan d8 denizden" nnktlye ıem~ 
Jerfyle asker ve lank aevkedecekl• 
rfnl söylüyor .. lngiUı!er yalnıı t>. 
h.ücumbollnriyle bu nakliye ıemile.. 
rınl deniıln dibine lndidverlr1err 
Kaldı iri bir tamrınn da tanareler 
bu nakliye sernllcrlne bir aanln 
nere~ aldınnıyacaklardır. Oyte de. 
~il ml1 •• 

Eston:yah ııarbnyın niçin bu ;ka.. 
dar ciddi bir ihtisas mcvzuunu• ba 
derece isllhuılı bir şekilde konu~ 
tuğunu bir tOrlü anlamıy0nnu1 
gibi gilllkce aııahileııel'f!'" ı -r>Dnni
ve hnıs1ndı: 

- Fnkat, yarbn"3-. m ,,, b 
yurursnnızt- diye Hlnu: Cı • Jl ., 
lııra karşı dtı deniz ., ı-ıvn n 
unuhıyorsunuı ! .. 

Yarbay alRyh bir h neUt: 
du: 

- Denlı tanklnn nn't Pı 
tıınklan mı, .. 

- Nusıl pelrol l:ınktaı ı1.. Der ~ 
lanklon, azizim yarlın , 11ildl~ ınif 
lronıdnlıl harp tan?:l111·1 slhi dr ır ~ 
de yOıcn lanklnrl .. 

Bu gizli nyn hn:ı. 1'I bır " 
de~il ki bilm" görü rı ·oı 
nuır .. Yahu! bilmemerllkt n "c' , • 
lsll)•orsunuı ! .. 

Deniz tanktan, Y'Gtii denıtd1. 
~en tıınk1an val:ı:ıı .Ru(l!\r vaptıl . 
tı'nl\ııt Amer1kııdn dn ll)'nlvl,. dPnl 
tankları lqa ediMı. 
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~~~=~~ ;şan ör~ er· '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.aau~ıı;~ Ecne Fay 'dSIZ n1ıdır ? ' ti re 

t aylık 

ı aylılı; 

t •,ırk 

w.oo ar. n.oo «r. Dun h1r nibaô törendıe gituıJ:ı. te 1 
'~ • H.OO • tlm. HJsaJirler ara&mt1a birisi, ha (Ba,') tarafı l nclde) 
&.00 • 8.00 • gibi törenlerin alo;) hin ele bulun- Londm., 11 (A. A.) - Kubi§ef· ı 
UiO • l.OO ,. mıı.k cesru-etW gö terdi. den haber verlkllğiııe göre, Kal:i 111 

idare l'elelcıaoı 9'110 Bunu ba.ruı. huso.sf olu.rnk söyle- nin cephesinde hnrcket yapan Sov 
m.15fi,. Faknt hen, dilsüooelcr:mı u.- Yet kıt.alan Almanlara. hiç ncfoa 
'ıkpa yazıruığı dü~oıiyonım._ aldınn~trr. Ve bunlan, umu • 

Anadolu aJanaının verclinı haber
lere t.ört dilnya 'f}{J..'"iydine ba1..""tŞ 

ahar 
taarraznna 
baıır anı or 

Abnanlar )"enldwı llç sınıt ıuıkcrl a1.. 
l&b aıt.ma ~ardır. Sov:yeUcr 
de bl.rÇok amıllan aoterbcır ederek :ye
Uolirmektecllrler. Hu 1k1 tanıt llk. 
bahar muharebeleri ıcın ha.m'lanmak. 
tadır. Dlğcr tanı.tta.ıı fark cephe _ 
Cnde ki§& rağmen barp ku:ı§mı§Ur. 

Alma.ıı tebl.18'i cephrnln orta kesi -
mlzıde ve o1mal kummda mUdataa mu 
h&rebclertnln bUUln tlddeWo devam 
~t.U81Jıl blldlnııckt.edlr. Otı aja.namm 
Ukrayna ccphesmden blldlrdiğlne göre 
Od gQndenbcrl Kınm cephealnde Al. 
man - Rumen kuvveUcrlle Bovyet pi
J'&de Jataıan aramnda §lddeW muha.. 
rebclcr olmaktadır. Sudayı tahllye e. 
den Alman kuvveUerS. 18 kilometre 
daha cenupta bqk& t.lr mukavemet 
noktaauıa :yerle~lerıllr. Sovyet ku

~ hedefi bütün Kmm ııa.. 
blller1D1 il&'ol et.mektlr. Bu makııaua 
)'ellldcn Kınma a.aker çık&nlmı§tır. 

.Şlmdiye kadar Kınm sahlllerinln Uçte 
blri Rualar tara!mdan flgal edllml§tlr. 

Doneç bö.lgcsiııde m:ı.repl Timoçen.. 
ko Harkot tızerlne tazyt.klru o., -:ıak 

tadır. Burada iki t.&rat muazzam ay. 
reUer harcamaktadır, Stokholmd&D 
ıe1en hn.bcrterde lae Sovrctıer Voıııo
tu en az l1c noktadan qm.aya muvat. 
tak olm\lll&rdu'. Orel tızerlne de taz. 
11lc arlmıft.ır. Hclalnkld:ın gelen blr 
baberde rcamı Fin mab!lllerl FinlAD • 
diya Uu mihver aleyhtarı memlckeUer 
araamd& •ulh mUzakerelerl yap.ldığı. 

dair olan yt&la.n tekzip etmek • 
tedirler. 
Lln'l'ADAı 

l.'alnız ona nn tmaklo.. Jmlnııyaca miyet ilibal-lyle ba.tı cenuba doğ • 
ğmı. nı tardetmcktcdirler. Hat henüz ı 

E\Jeıuııe dcyiaoo, c.ııiimcin ön • Kallnin c-.-phesi ad.mı tlış.ınuıJtta J • I 
De bir bina geliyor. B .. bin!l)I 61.z. , SC de, Sovyet Jutalan Kalin"ni 
ister sanıy, ister l<ö"l< c.ıl:ı.ralı tt- I çok.tan geçmişlerdir. Şlmdi, Kn.li _ 
sarlaymı;:. •• SözleriD'Je zHının· .. t:c nının b:ıtı cenubuna VarJn.1§ olan 
bir hayal fi.J!'ml cnnlandnm.ı.l• l!,t;c.. : kttalar, St;arltza'nm bir hafta cv
dlğim iı,:in bu )'U\·ayı Mcdif;hılz velk1 i§galinden beri her gUn llcı• 
ı;fbl dil lincbillrslnfz. lemektedirler. Sovyctıcr, dem.ryoı 

ı.""·et; bir hiun... önünde bir !arma ve en ehemmiyetli Yollara 
bahçesi var ... \'e knpısmııı tnm O. sahip o!dılklar.ndnn. Almanlar 
alinde hl.r basnm.:ıf(. muvas:ılslru-mda hayli güçlUk çek.. 

Bu bahçeden gecilme)inoo, ha mektedirler. Zinı, dilŞ!lUUu kovalar 
e\C ynkla~ılmıyor. Ve C\C y~ ken, çarpışmalar yapmak icap et. 
tığınız zaman, bir b:ı.s:uııak çili mek~edir. DUş.mmı, ikinci derece _ 
nıak mecb"uriJet~nde bulıınuyonm.. de bırçok kesimlerde, &wyet kuv. 
Dll7.... vetlcrinin ·ıerlemesini geciktir .. 

İ~t.e niı;a.n töreni, Od J.i11inin sa· m&k ma.ks.'.ıdiyle inatla muluı.ve • 
adeti için Jmnılueak owıı el', kb k,, met et_mektedir. Alm:ınlar, Azhof.. 
saray veya miite\'nZI e\'lllil• ~ druı, Vıazmada.n ve daha başka U;:. 
ğmm bprsm:ı götüren "b:Lb~ ) o. lerden getlrdüleri ta.yyurelerden 
lu" dur. yardnn görmektedirler. Çok Uzak 

Ve k!J>ınm trun önüntlckJ bas:.ı- cepheler gerilerinden gelen ihti _ 
mal.sa, nilta.h töreni ola.calrt.ır. yat kuvvetler de aynen Y8l'dını et 

Söylediklcrimj bl az dalın nça mektedirler. 
mk başka şekilde n.nmtnyon: n· .. 
§:ı.n ve ond:ı.n sonra gelecek olan 
n!Wih Wrenleri ince ve yiilt• t".k blr 

lb a 1 
bcrnberUk hnyatma ihU,)iltln ,.e (B!ış tarafı 1 ncfde) 
hllrnctle girildlğiııl gö tcrlr. Yani mtayadakt mihver m~vzlterl tayya. 
evlilik hnyntı li,:"lc dikkat cdcooği- relerimiz tarnfmdıııı devamlı wrottc 
nıiz, öyle Uzcrlnc tJtrcmekliğinıh bombardıman edUlyor. Harp gemue. 
Wmı;:clen bir mul~vcledir ki, °"' J rl de bombardımana 1.§tlrak etmekte.. 
aa lılr tJyatroya glru slbi nlu or. dlr. 
ta dalanuyoruz. • AlMan radyoswıda beyanatta bulu. 

Belki, b!r mn.bet kn.pnınıa gel. 1 nruı bir general dem.iştir ki: "A!rlkada 
mi~iz glbj b1rn7. 'twıını.k, c&-ilc:rc:".:i, Brttanyalılar tank, top ve tcch!z.at 
teenni ile lınrelıct edJyona, bakımmdaıı bize çok tlslllndUrler. Blzl 

\'e ekseriya bUtUn bir hnyn.t ho hn.yrete dll~üren lnglllzlerlıı tank bol 
yunca ıı;U~ C\ llliğin b~<üı sırrı ıu~ olmu§tur. 00ednb~-a muharebe • 
da, başlangıçta gösterilen ha bi!.. lerlnde 6n t.ıa!t.a barbcdcıı lutalnr he. 
Jllk itina olsa gcmktir. Once ız.. men kdmllen Brttnya ada!nrmdan gel. 
zun li mı~, görUş:melor, iki nıl§lerdl. Bunlar anudaoo ve kalır& • 
tarafın MZU ve fAsawurlan hak- manca çarpışmııılardır. 
kında dcrln, esaslı, uzun görUşlU - ·---o- -
karar almnlar ••• Ond:ın sonra nı. Ja lar 
§aD \'e sonra nllmh... Nihayet. 00. 
rnbcr hayıı.tı Luzon adasına yeniden 

takviye kuvvelleri 
,ıkarttılar 

.Ş n s da 1 

a on inag .. IQ-ı d IB•• tnralo 1 ncldel 
otrn.ş.ler ve yorde Uç bomtnı ta~ • 

bl. etı• yn.resi tahrlp etmişler, diffoı b3Zl 
tayyareleri lınsara uğralnu§l.ı.rdır. 

e e . 
1

. Bizim tan nrelerimizln hiçbirisine m n· 1 e M 1 zarar gelıne'lli§tir. 
Bu sabah Buffalo tayyareler, 

goce r ·· ı UO o r b1r Japon tayyare mevdan·nda, 
Yerde dii.şman.uı iki avcı ı.avyarcs!_ 

Lonura. 11 ( A .. ni tahrip et.mi.~lerdi.ı. 
1' .... ) - ı.:ın 1.ıt:ıla-
1nın J:ıp011 k • Müdafaa nazırlığ.nın diın akşanı 

m:ı . ruvvcUcrinı ~ır bir 
rnuf lürebbıyete dücıır ellikleri Şan:~n ~redilen tebliğinde, cumartesi 6f! 
Cb ın . esi, bir cok hakınılrırdna ceyansı. Birman}anın bar.ı şehir 

emmıyeUidir. lerinde hava tf'.hlikesi işareti ve -
Saııgşa şc.h · • J rildiği bilcilrilmekteclir. DU....,nnm 

ta rının aı>on ordusu .,,~ 
rafından i-. •• .,,. d k" .• hAvıı faaliyeti havli <>'enlş olmll§"' bc . .-o ... ı.ı e ı strateJık sc. .,. 

b ~j Pc.ıplng ve Henkcu hattına tur. Bombalar, Rangoon etrafın • 
Y nf ı olan Hnnk~u • Kanton derpir. da.ki tayyare me~-druılarmı hedef 
~ unun lltisnk lııtnııyonuııu ele gc tutuyordu Fnka.t hiçblr bomba, he 
~ rınekU. Jnponyıı, bu ·~ıretle a-S: defe isa.bet etmemi tir. Ne tcle • 
b~r ~akli ve Knnton'un iaşesi' fçin fat, ne hasar vardrr. Dnlın başka 
ır nrn yoJn temin clmış o'ncak. noktalara &Ulan bombalar da İM. 

lır. Bundo.n L k bet etmemi.o.tir H k ua~ a, Şnng;n'nın ıe '1 • 

an eu - Kanton demlryolunun - - --o--
ıŞGali, Japonlara, Cungkıng tıükü me f il 
ıuh_eu ikıtalarına ko.rşı )o.ndan bl; 

ucum yap k • (~ tarafı l nclde) 
du. ma ımklinını veriyor. bir J>Crlne beş ekmek almayınız. Böy. 

sn c~:'8ı king nuı.komları, Çinlilere, 
ra e h.:ıva lakvil e kunelleri av

cı tayyareleri ve d!lho. bnşka takvi. 
Yel.er sönderilnıcsl lüzumunu mfit. 
t~f~k devletlere hıldirm!c}crclir Jn. 
eılız kıtolarının ve Cin 'kuvveiıcrl 
nln u t • T muın lnıırnıt.u, Jlindiçinlde 
;chd" nylond'dnki Japon flslerinl 
he ıt etmektedir. Japonların hail 
nzı.rdn Molezyndo sonra da cenup 

dcnızlcı inin dl~cr • ııdolar ındald tıı
arnızio.rJ iizerinde her halde mO. 
es..oılr olacaktır. 

Hlndlçinldeki dn 
Vi~ldeki F rum, So.ygon ve 

. . ransı-ı maknmlnrının 
Hlndfcınlnın bitn-nı• b b" ••• tslOl'I Te U 
ıtnrnflıl::ına '"loyet edllecc:!ine 

dnlr olan brynnatı dolnYıslyle az 
colt karışıktır. 

(B tarafı l nclde) · 
Press ajansının muho.bıri bumdnki 
muharebeler hnkkında dhor ki: 

''Jn:-'>nlar her şeyden islitode et. 
meğe çalışıyorlar. Her yerde tn. 
şanlar gibi çok miktarda ortaya çı. 

le yapa.nlar. diğer aakln vat.nndaşl&rm 
haklarım d& gasbctml§ olmaktadırlar. 
Herhalde kam usulllnlln bu haksız • 
lıklan ortadıuı kaldırınA.ğıı şfipbe e 
dilmese gerektir. 
Diğer taraftan AnkBra t.lrant en:ıtt. 

tilsUnde tek tip ekmeğin memlekete 
faydaısı hakkın'!a şnyunı d•kknt etUd. 
ler yapı'mak•acıır Bu ueullln memle. 
kete senede 22,5 mUyon 1lra kuazıdır
dığını, zlra, yüzde 78 nınclıma.nlı un 
yerine yüzde 9:1 :randananıı un kullan 
mak euroWe memleketin her sene 166 
bin ton buğday yanı 22,5 milyon Ura 
tasarruf etUği aniaıııinuotır. 

A.etiart vitamin ihtiyacını gidermek 
tçtn lDsnn günde lMO STnm traııcala 
Teya 625 gram blrlncl ekmek Yemeğe 
mecburken bugünkll tek tlp kmek 
çcşnlstnde 870 gram yemek ltA!fdlr. 
Bu rakamlar, gıdamıza. (B. 1) VltamL 
ııi bulunan berhan.gt bir yiyecek m.&<L 
d katt.ığuıu:za göre heaa.p edUmJştır 

ltaıvarla naftada bir gl!n 
ekmek yen lmemesı 

ıstenıyor 
kıp işlerini bitirince ka>i>oluyor. Boma. 10 (A.A.) - Federe gazete& 
lor." 20 y&Jmdan 80 )'afUl& kadar olan 

25 

afta 
(Ilq tanı.rı 2 nc!de) 

Şıirdc, son s6yled!ğl olirlcrdend1r 
Ancak. b~r battalık bir ö:nre ııalılp 
tlr: 
Dı-li ı;'lliıl li ur im al.IJ&Ul. 
mınmııdıın Zf'"ıi Wne geçtl de nltpm, 
"lnldl '\'irıı n kalan o b:ıJıçclerd<'. 

l)ttrd \"tırir gonlümı:ı, donlln her 

nkf:am. 

Bu güzel, renkli ı.:ur, L.stadım A.b. 
ııı.et Rruı ınln torunu kıymeUI beste
klrla runızdan dostum 03'm8n Nihat 
bestellyeocktlr. Uusıltıde hiç oüpbe • 
.,ız blr kudret o~!\n ve sesinin g1lr.el.. 

lı,'1 bir efsane gibi dlllt.rde dolap.D 
aziz bestekdrm, Kelimelere renk ve ı 
ık verecek bir beste ibda' edeccğio.e 
şUphe yoktur 

Noyzen, ~llrlcrtıu dinletmeyi çok 
ver. Yeni birşey yazdı mı, onu okuya 
cak bir dost. bir arkada§, bir insan. 
arar. Ve kat"§ıama kim çıkarsa, dur. 
duıura.k ama, anla.mı, anlıunaam. o
kur. 

Rastladığı adam, bıraz §llrden &A.. 

1Jyan takımından olursa. o zaman 11eT 

ki b!r kat daha artar, gtizleri parlaı\ 
sol eliyle ytlztlııfi, gözllnU alldiktıen 

.ı;onra haykınr: 

- Yaz!_ 
Ve BOn.ra ispirtonun diline v~ 

blr rehaveUe kelimeler! nl,"Zlllda geve.. 
ilycrek tuha.f blr tonla 
b 1 r m ı ıı r ı tld§or de.ta o... 
kuma~a başinr. Tevfik, eııc.rlerinl har 
keae Ya.zdırmıyn.cak kad3.r UU.Z ve km 
kançtı.r da. .. O, yar.ılannı, yalnız kry. 
met bilen, o eserleri saklıyacağuıa r 

mln oıduğu ınsanıara dikte eder. 

Neyzen Tev•1ğin iki tane baaılmrl 
kitabı vardır: (Hiç), (Azabı Muk&d.. 
des) bunların ikl5i de kUctık b1re.r ki. 
tabdır. Hele (Azabı Mukaddes) OD 

altı ııayfahk blr br~rdCD ibaretUr. 
Eski &'ft,ZetecDerdcn çocukluk arkada· 
gun rahmeW lbiıJ :MevJtuıa Haaan SL. 
ld t.abetUrınl§tlr. Ve ikislnin de nU.
halan kalmamıobr. 

üatadm, muau.am denecek derece.. 
de blr (ktlWyat lg'ar)ı vardır. Bunlıl 

nıı hlr kwn1 llstadımız Hakkı SllM.
dlldır. Bende de bir çok eserıer:ı lDft?' 

cuttur. BUtlhı klllllyatı: 
KaJ'dtıolmdetı ba§ka bcrkCS dostum 

demesine rağmen, Tevtık apbeyiD8 
vcrml§t1r. Onda saklıdır. 

Or~k İnglllz umum! karargahı • 
il.in tebl!ğinde fÖYle deniyor: Dll§m&. 
ıııu Agellaya doğru ynptıgı rical dlln 
de devam et.ml§Ur. Agadebya tıa.twn. 
dııltt kollarımız dlljmamn ba§lıca rlcat 
battmı ku§atan mevzilerddü mWre • 

~'e ~Uphe )'Ok ki bu nıernsim 
ler, beraberlik hnyatmm de,ıımlı 
bir hatırnsrıu te,ldl ediyor. Evlj 
olanlar, ~k iyi b:Urler ki nisan 
gUnlcri, hayntlıırmm en gllzcı,"' en 
bcyecnntı hatıral&ndır. BUtUn ö
mUrlcl"lnce, o tatlı günlerde bc&
lcdlhleri ümitlerin gerçeklesm ı
nc (nh~r. 

KilçUk vc:.- ehemmJyet iz aksilik
ler ıuhar etse bile, hep o heyc
canh gUnlerfn yillıack ıu/41 ile mn 

Londra, 11 ( A.A.) - B.B.C: Jn
poııların Filipln ad.ılnrında yenı 
bir hlicumn hnzırl:rndı~lnrı onl.nşı_ 
Jıyor. Luzon ad.nsındn bQyük mik.. 
tnrdn takviye kuvvclleri çıkorılmış 
tır. Mindnnoo adnsı ocıklorıoda da 
blrcok nakliye geınllerl bulunmak
LAdır. 

JnsilizJer tahliye ettikleri yerler_ 1 lta.lyanların gilnde 200 grıımdan lba
dekl mr.denlcri tnhrip ediyorlar. ret olan ekmek tayınıarmdaıı haftada 
Dilhnssa kolny mrıdenlerl u-ıun blr gün kendJ arzulariyle geçimlertni • 
müddet istifiide ed'lemlyecek hale tekllt ediyor ve bUkflmetın bu husw;tn 
getirilmiştir. tedbir aımasmı istiyor 

Kulakltı.nmıza, •on gUnlerd 
mlljde geldı: Tevflğin bütUn eserleri.. 
Dl. Ahmet Hallt kitabevi ba.ııaCak • 
mış_ 

Bu mlljdeııJ.n. hakikat olmnsım 4 
eııkl b1r tablrte - dört gllzl bekllJ'O' 
ruJl. 

Tevffğin ya.r;ıaı kargacık burpcxk.. 
ur. Çok k~ık yazar, kelimeler, &ı 
rtımcek ayakl&rma 'benZCr. Bar.an•ken 
dl ya%uruıı okuyamaz; :l§ln lçlnden çı. 
ıı:ama)uca kızar, hlddeUenlr. Çok 
de!a da, yazdığmı aDJıyam.az, blr zıı&• 
rıa çıkaramaz. o v.amr:ın durıııtl&r,' ya,. 
'lındakilero sorar: 

're hücum etmJıılerdlr. Dll§mo.nm 
rlcaU o kada.r •llraUl OlmU§tur k1 llerl 
kuvvetıertmı.z Yetıımek UDkAııuu bu. 
lanuınıt§lardır. 
İtalyan tebll#f, Sollum, Halfaya cep 

lıealnde lnglllzıertn kara, hava, mer. 
ka kuvveuerlnln at.e$JU lta.lyan m v. 
Uerlne tok.U etlıkl rUıt blldlrmekt.e 

dlr. ŞlddeW hava muharebcleriııd; 
dart lngllı.z taYY&ruı dllşUrWmtı,uır 
UZAU<;lAIUlTAı • 

Tokyodan bUd rildittlne göre Ja 
kuvvetleri :Mnlczyada Huaıal~p!:: 
dlln işgal etmı lercllr. Diğer taraftan 
Japon kuvvetleri Filfplnlerde Mantıa.. 
tı.m takrtbeıı tOO kilometre doğu ceııu. 
bunda Masb&taya çıkmı.ıardır. Hong. 
kong bölgeaınde sonkADun& ka. 

dar bir 1ngD~ torp do muhribi, ' top 
çeker, 7 torpido, 2 mayıı dökme gemL 
.ı 8 karaltol g mi.alnın batırıldığı da 
blldlrllmektedJr. Fcl mcnk Hi.rldlı!t.anl 
tebl.Mn 1 de klz Japon tayyare& 
ntn Tarnfnda deniz ve luıra hede.!lerl
rıı bomb:lladıklan bUdJrllmektedlr. 

B•Tt tTlN EYAllATJ: 
Tnhroııdan Ruzvelt.ln mllmcu!U Bu. 

lit hakkında veril~ haberler Hlndia. 
tanda btlyllk b!r al1ka uyandırm~tır. 
Bullt Hlnd~t.ana da derektlr. MU . 
measllin asıı h ddl bakkm..ıa kaU ma 
lQmat mevcut olmamakla beraber bir. 
teılk Amerikanın harbe 'rmeaı Ame. 
rlka tarafından SovycUer blrJ!ğlııt
)'ardım ve TOtkl,}ey,ı ltıın ve lrak yo. 
luyla egya sevki nı.e lel nntn yeni . 
den ınce'cnmcaı zonı ııuıı olduğu be. 
UrtUmektedlr. 

R!nCNTROP DÖN'Dtl: 
Alman bılrlclye n "'ın R!bc"trop 

Berllne d!Snmllitllr. Uacar t>aııvekill 
Bıı.rdoss! dlln Mnc:ırlstanm dl§ aıya.. 
eetl bakkmda bir rapor okumU§ ve 
Mac:ır stanm mihver dcvleUerine kar. 
ft o!An aarrılmu &lyasoUn! bolşevtk. 
llğo karşı orto.l:'arla birlikte zatere 
ko.r~ı harp ed!lcceıtln! söylemlşUr. 

O, .. 
.um 

E:ı1t1 Adliye ıınzırıarındıı.n ve bllyllk 
etçUerdcn nıerhum Yu!Uf Rıza paşa • 
nın hareı:nı Anadolu Ajansı 

"Jell"'rlndcn Cevat Rıza Ue merhum Se 
'28.t Rtza.'1tn anne'erl bayruı Fethiye 
!tız , tC' ı vı le buJundugıJ Hayaarpll§S. 
l'.llznuue hn.sto.ne '.nde vefat etmltıtir. 
~naze31 yannkl pazntesl gUnll Sıı.h. 
't'ôlYit-.eımtl'kt aUe mn.kberealne defna • 
ı,~ 

kavcmctlerlnt wttımlıır 
O gUnlcrln hııtmıu ·kmruı:z:1ıır 
Bu ltibıırln nt"an t-Oronterl "~ 

huna benzer merasinı:Cr, ilerde 
kurulacak olnn beraberlik fuı.ynfy., 
nm bir ne\i hf~<:i A'anınc ·~ı ''ll.7.İ
feslnl gürUyor. dcmclrtJr. 

Şakalaşırlarken.-
OakUdarda .Muratreıı. mııhallcmnde 

Tn.ht.arevanl sokak 22 numarada otu. 
rıı.n H yq:nda Mercan, 11 ya11mda 
Mehmet Sıddıkla pkalagırken arkada. 
~ı tarafınd!l.n sağ baldırından brc:ııuıı 
yııral&runışur . .Mercan hastaneye kal. 
dırılmJf, suçlu yakalanmı~tır. nıımem o!t :VUMJJanm ela benim 

flkrlrnde mi?! ---o---

sinen asında 
Bütl\n beycc.oıılan uyandıran tllm- !-.lcllhıde binden fazla ölllm 

vnknsı kayıtlı bultllllln, aerg\lreft ve macera devi "'-• .• •...- OJ'dıcyD lmrtıı 

•den iMiam. •• 

W ALLACE BEERY'nin 
Leo Gmillo ve Ann Rutherlord 

ile bcrnher )'Ul'at.tıtı 

y 
HtRMET r,n.,'Nın ' Araba çarptı 

Alımet oğlu Halil adında birlst Ak. ! s 
Kongreye davet sarayda Cevatpa~a mahıı11cslnden ge-

Türk/ue mahdut nıeaulluetU çen Nazmlnlıı fdarcstndekl 3691 nu Fllmtnı ... 
BUaıın /ıtthldk Kooperatl/indcn· marnlı c;:!.ft beyglrlt araba Ahmet oğlu nıutbJca 5rtbılh., Bir kahram:uılık filminde bir A~k m oe 
muın1 hc)ct, es.ıs mukavcJemlzln HaJUe çarpml§t.ır. Halll muhı.eı!.f yer. msı. Bogtın aaat 11 de tenzn!\tıı mattn.el!!•z~~-; 

- Acaba, ııe bok yemek ~ 
şlm ! 

Ben. kaç defa ve kaç defa onuıı be 
mml.ın1 orgu.suna uıanu: kaldım. Ma 
mali §Urasuu da l§aret edeyim ki, o
un bu gaflet n6beU çok sürmez, ça• 

bucsk kendlnl toplar. Ve mabadım 

~rb ve tr.ııJı eder. 
Ne denir, zekA t8§gmlığmm dl,.... 

laril-
Mtııılr Sllleynıan ÇAPANOÖLTI ıs lncJ mo.ddeS-i mucibince alcliıd• lerlnden yarnlanmıgtrr. Blltlln htıyecanıan QYDlldının film... Sletlllncle binden fazla ölUm 

~~ite 0~2 ~n~ ihlncık~n~ .,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~uıı 30 uncu cuma gilnü s:ıııt 14 le l - - ---.. -
c:~oı;tlunda Parnıııld:opıdo. lslik!IU T h • ı• ı na. bezıl ku:.ıma kavuttwmaaıta 
B desinde 10-42 ounııırııdo Türk 91 1 r re nlkmel . l!t 

11 ın Blrlıtji mcrkeılndc lctirn [C Dlyc bağınrken, .~.. .._h __ ,,_ 
edecektir. o 8 .. ,.. _. ........... 

cı\·ılda~an ku~ar da lhtlJ 
S:l\'ın ort:ıldarımızın teşrifleri Y 4Zrul: lSK.Elloı"DER F. SEBTKLLİ rllnc sanki f l 'llnn tecılııU. 

rica olunur. ı;t mit edlyonuı ctb! çlJ'. 

RUZNAME: 
<tJD lRE Jf'' I - 84 - pmıp duruyordu. 

' .:.CI.. S/•t Mcuınu ~ında .YfilateJ- ---Tnblr Gllunı ça.trunıyordn, Gnyıd ın ... ...,. ,.....,..... 
ı - İdare mccllıd raporu ve bi_ 

llioçonu:ı okunması, 
2 - .Munıkiplcr raporu, 
3 _ idare meclisinin fbro.sı, 
4 _ DabiU tnlim:ıınaıncnio ü~iln.. 

ci1 maddesinin toclill, 
5 _ Yeni idare meclisi scçinıl, 

6 _ Yeni ınür~kipler seçimi ye 

ücretlerinin tayini, 
7 - rıllık risturnlnrın leni kn. 

rarı. 

Şubeye davcı 
Emtn8nn Yerli Aa. ş. dcnı 
Piyade T~m. osm:ın oğlu Hayrettin 

Ba,ıırun 8!?0 (45164) 
Piynde Atğın. Alı::ıct oğlu Hnkkt 

82G {480118) 
Piyade A~. Ali Rıu oğlu l.ırmnil 

Hakla .819 (39941) 

Top Tğm. Abdullah oğlu HabU 825 
<•S066) 

Top Tğm. Bıtkı oğlu Fuat Fevzi 
Şnka 815 (28258) 

Muhabere Atğm. Omer o~u Must&
fa 825 C•6630) 

Deniz makine Yzb. Mehmet Ali oğ. 
ıu Mustafa Samı 303 (1552> 

Bu subaylarm çok acele oıara.k §1J. 

~t ~Uıil ~ ~ı.ır. 

{;Ö!'lterd1, gcnı; kwo lmbrlne eb-ildl: rnc l mcHU b:ıknn TaJıU: 
- &yatın ılu.>0 aıız. ecvcr oıJşdl.n, - Ey luuuı:ır giytnnıı:ı ai'aÇlarl 

ey tııze lldaı:ı f bu m:ıtenı elbl.sct.111) CUldetı ebede ka. 

Dl) e sordu. dar 8JJ'lınızlb mı t.ılvryacaluuıa. f-
lh t:)ar Mkıı.Uarmı •mıı.'·-·ak bo • OUnUıı birinde melekler gibi lleyaı. 

~~ gl)1nlp st4lenu.lyece.k -•-ın•-r 
ını &allndu Dl ....., ııo 

YO mrnl~ırl•cn, lhtlyar c1lbbeet 
- Çoıc acvcrdl, otı.H Falu1t, ancak nı topbvıp ayıı knlkt. • 

1•0YÜmUzc naııılsn bö) le ı; •nln Gibi bir dı: • 1, eop:ıamı al 

ı;az lj..llri ul'rrnmıotı. Bir gcocclk kB --
ı - ~y41 yem, oıtuıı GDneo kıol oets 
ıp &1ttı_ kıu-~#tzmı rnu dlnlemlıı \"e rcslnı sfıvur dn.lt'ının nrlaıarndaa 

0
.,;. 

bnnn: •'Bıı:mcığTm, insan bu ıınz deyse gljPıfore('ek. Ben bnh aıun:ııu: 
01 

öll\nccY'I kadar dJntesa bıkm3Z!,, na yeU:JOC~lm. Zllhrcmı daha fada 
dernl;,tL nıhatsıı: ctrnelc lsiemt'm. 

'l'uhlr ellertnı ııru:mm te11crtne w. 'l'uhlr birdenbire ladı.. meD.rm 
nıyor_ vuruyor, bir !l('Y çıılamıyordu. bir adım gertskıe C'('ldldJ: 
Snzm telleri aanw donmu::tu.. eea - Ne ıltyorsun, bnbaf kttınm adi 
\~rilllyordu. Zlihre ml1' 

Ta!ılr çok muz.tıırlptı.. lhllyano çctıreetntlc blr 
Çok mcyustu. bel rdh 
- Mcznrhktn bir gecıe kıı1ılrrd •• fa... - Evet. Bu d 

ı aıın koym ta .. 
l;at bo kadar teesstır duymadım. Çok na. 

l'aıJk olmlll kımıa, bahal Ve yere baknrak ll!ve etUı 
Diye söylenerek, o da )'Ulı ihtiyar - O yıl Sultnn kudbPttlnln de> Mr 

gibi nğbmnğa ~lıımı tı. kw dünyaya gelm~, •drnı ZWıre ko7 
Tablr zo.ten ~k yufiaı yQrekll bir mu,ı:u'dı. linnnı bn adı ~ 

delUmnlJYdL. o bö~le acıt:ıra tahtım • '11l'lll de kıuma bu adı koyacıatım 
mW ecıeımez ve derhal suda eriyen bir dejL Zillırem gcrcekt.eıı btr 7ddu ~ 
tut:ım şeker gibi eri' lverlrdl. dar gllzel ve parlaktı. 

tMI~-nr, uzakta luııll:ı,an ululd:lra 1btl~-ar l!;lnı Çf'kereıc yt\rildlb 
da!BJ'ak: - Haydi, dHneUm oğuU 

_ E.ı. lJlu 'DMımll1 .nlvıt.rP:IQ) Tahir blrdeo.Wro e.JVip moln•~ 

glblydl.. DWertnto denıııuu blmııda 
keetlmto, rengı bnlınumu gfbl ea.rn.r. 
ıw~ ve ac.sı kıaılmırıtı. 

O imdi ıcenıu r.Uh~iııl.n ruezannda 
lmil gibi &hyo.rcto. 

"ztJlmEM ! SENDE Dit ÖL.DON 
YOKSAT .. 

-Zllh:rem! &en lılr gün bana • Ur 
nem, hıC2.aJ'Uıın blr damla oı.un 
)D§ı alat!., dcnıl~tln.. Fnl'At ben MI. 

tıln Üleceğtnı wn.ıuul ordum ı 
İhtiyar k6ylU dertıı b1.r kınlık L 
de boealndı: 

- Oğul: &nim kıumı n de 86 

vlyordunp Boolm blr yıldnnbcrt onun 
ml!7.arııı:ı döktu:nm göz~ ı yetmiyor 
IDUf gibi, etmdı ııe.nde mJ aslatAcakauı 
<>nun toprnğını •• f 

Tahlr bir ı.ere «'A>Şnıu~tu.. lbtı 
eözJeri kutatmıı blle rtnnı ynrm 

'J'ahtr bl )'Ordu 
l'dmbıre sazını eline ~ldJ... 

Çalmnk ve ft~••·ı 
o-.a 1 be)1ller s8ytemıık 

istedi. 

Sazı cıevap VUnılyor; ııank1 bm aı.. 
tında knlııo bir ln:ııın gibi donmuııtu. 

l'o.hlr acı bir sesle bnğırdı: 
- Bana küstün oıU, sazım r ek 

lllJ öldllD ~ tscnd() mı bent y lAu, boa. 
lracııksmT 

EllerUe tellerini okpdı.. 
8aun telleıt kopmuştu. 
Tahlrı 

- Oıen le). iM'! vntr ın1 r 
- ŞlmdJ seu1 nereye gömmrU f 
bıtı.rar geri dtiıı:ıdll, kıuııııı mez.an. 

aa ;raı,taıtu 
- Oğul •• çılılll'dm mı een1 BeDlm 

IUam PQk u.musJıu:dQ.. ı,anlr.wadN' 

ve nlhııycı evleııdljt o kooıuımdaD 
başka b1r rrkck )1b:ll görmedi. 
tanunıyna kızıma neden cU:ışaeı dl\. 
kllyol'SWI f 

Tablrı 

- Kahrolmn ft:Ztr. Kahnl 
Kutbcttın.. 

Diye ba)k:trarÜ ~kalktı, 
lklncll. 

Kendlııtı geldi. 
llıtJyar köylll &Ordu: 

- Vmrden ne 1auyonuJ1o otaJ! 
Hllktlmd.arn neden ktlfredlyonwı f 

- lkn VeıJrtn oğlııywıı.. 6ul 
H.ntbt.:tllnln kır.ı Zllhre de benim sav. 
glllındlr. Bir. blrlblriml7J eevlyordıık. 
onlBr bizi blrlblrlmtuleıı ayırdılar. 1. 
IW d kabrol5wılıır .. 

- Aoıruı oğul? ııen aklına kaJ'bet., 
uıl~sln: Vedrin oğlu altı ay önce bQ.. 

radan geçe.reli; Iardla klllesln aUrJOııı 
ı;tttı.. 

- l5fe o 6ilrgilne giden dellka 
bentm. BeoJ Zillıremdetı ayırdılıır. 
larılln kal('S)nıten geliyorum. 
1htıynr titredi: 
- Oradan naısıl lmrtuldua, otun 
- Kattım.. 
- Klmııe görmedi ml f 
- Bayii'. Para ile herkesi avtadmlı 
- Şimdi aereye gl41yortıUD t 
- Dlyarb:ıkıra.. ZUbrenıln ynn 
llıtlyar kUylll, Talıil'tD omum.ao ok. 

pdı: 

- Dcdlklertn bcOd do#nıctnr Bir. 
denbtre. benim öl<'D kmmı acvtyor. 
•nn dile dd~ta c:ınnn aılıı.lmııtı. Etel' 
vlr!Jı otın Talılr reı1"'ktaı 

( Dftın.mt car) 
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Me11met Evübün maceraları 

Mers~ye 

ISTANBUL BELEDJYESI 
ŞEHiR 

TiYATROSU 

o 

I'EPEBAŞJ 

ou~ı KJ8ML'Vl>..t 
Gtlndllz 16.30 da 
Akşan, t0,80 da 

KADIN 

• • • 
f$ttldA1 O&ddMlllıfc 

Nakleden : L . L. 
.EJijp be3 ın ~ urcği :;ızJ::ıdı. Çeh. / 

resi limon sihi sarnrd . Göz yaşı, 
aksr ım gibi 'nn:ıkl:ınnd ın akı~ ur. 

büyük lıır daire teşkil ederek ıne 
znnn l'!rafını s1rmışlardı. Bu sıra_ 
da El·üp lıc y kal::ıb ılık Drasınclan 
sıyn!dı, ilcrJcdı, ;}Uksl::Z Lir toprak 
yığınınl cıkıt. Y ı~lı sözler üzerine 
dikildi. Herkes 1:3 iıı1 beyin ağzımı 
bakıyoı du. Gü1fde 'c s:ımimi dos. 
tunun mezarı b:ışında Esüp be~in 
leessürii Drtmıştı. Ellerı titriyor, 
dizkri kesiliyordu. tı:crioc b:ı.stığı 
toprıık scıııki scı·iJbc.:-, uyakların, 
lıo~lukln lıis.:edıyordu. Nilıoret son 
lıir gııyr~tle kendine hükim olabil. 
di; elin! ceketinin cclıine soknrnk 
hı !' k:"ığıt çık:ı~ı 1'ilrf'k cllc•rle a. 
çın lifr;:k sesi<' okıııwısa bnşladı: 

KOMEDi KISMINDA 
Günd!12 H .SO da 

Aqam ~30 da · 
ile abah öllle. ve Akşam 

oo. 
Oh. h:r1dun ! 

fçinl çekiyordu: 
- Ne fcl~krl I 
Ellerini demir k n uştuı ll'\ ordu: 
- Ah. uıvallı Fcı idun ! 
.Mendilini ~ ıkarıp 

;yıordu: 

- Nr. kol'kuııç' 

01.\'::tŞın 1 .si ır-

Hakik:ıten hu ka)JP ceok lleıydı . 
Eyüp bey hu nrısıııı izhar etmclı:tc 
tenıamiyle haklı~·dı. Tnc; ~ firckli i) 

Jiım, kl\melli nrk.ıdnş \<' meslek. 
Ja~ımı mcrh ımelsizcc 1 ı r.ıni diin. 
yadan ç:ıln·ennişli. F-;kidcnbcı ı 
arnJarmda ı,;ok uninıl ılc;slhık lı:ı(!. 

lan mevcutlu. Ö~le ı ir dostluk ki, 
nncıık bir tJrilı mu lıimhlc bir 
ooğr:ıfya mu:ılliıni nr. sınd:ı ci.irülc. 
bHlr. Gene l 3 tnıı t ımsnıı5l:ırdı. 
T::ılebelik zıırnıınınd ı ılcı ~le ı:.ıfırl""" 
rı <l:ıim:ı beral,cr :-- cı·lcr • ._.irnıli mıı
ol'imlik de' rinde -de •. ırıc lıeralır.· 
)c dirirlerdi. E~ iip hey l·ıınl .. .-ı lı·ı 
tırladı~n ıı.tırnbıııdnn J,enrJlni tn. 
!aı:nıyordu. Odnsını:ı giı ip çıkıyor. 
•ı"cbir t:ırııflo r:ılıııt ve 1esc·m lnıl:ı. 
mı yordu: 

- ı\yşecliHııı ... 
- Ne v:ır? 

- F~ridun hey 'dal elti: 
- Sö;-lrdln yo? Bir d:ıh:ı tnırlc' 
- Y.ı? Frrld:ırıcl. ıı lı~hcttiın mi 

s;.ınrı'l 

• K;1ç <lef.ı' 
- Fıık:ıt f:rl fni l:ırııfıııı ~ö~Jc. 

medim. 
- llnnsi i o? 
- Feridun lı<>~i·ı Hfotı. 
l~yüp be-yia dıılgııılığı rmıJünı. 

·B:ıhusus düşünceli :rnhul neşeli :ııı· 
lıırındn hu dnlsınlı~ı en yiiksck 
hı;;rT<linc Tnrırdı. Ark:ıdnşının h:ızin 
öliimü knrşı ında o k:ı.doı· müteessir 
olmu~tu ki, ycmel> :renıe!fe lıilcı iş· 
1ahı k:ılmnın 15!1. 

- Ayşe. 
- Çok rica ederim heni ralınl 

mra'k. 
- Sen nC' dersin, J,:)şe? Rah. 

metliye bir şev._ ııe)'etsek-. 

- Ne? 
- Son \C dledi medfeninde. cı. 

ıı ı Jıir mersi) c <f..m1m ? .. 
-.- Ok ı. rrhrnnemc gitsin! 
- Anı:ın, A\'~E', ıt ınnh:ı git-i)or. 

sun! 
_ \, beni rrılı:ıl hırııkın şiııHli ..• 

Sen ele. rahnıetlin ele. f)okc;rm '.\il':'· 
Jık lı,ıyalcll 

E:rüp bey hiddetini lCııcrek oılt• 
• ına çckildı, nutkunu lıııırrl:ıınııkl..ı 
meşgul oldıı. Çok kederliylli. Ya
zısına ba5l:ıdığı \,ıkıl henüz sıuıl 
dokuzdu. Gece :)orısınıı knd,ır k:ı
Icmi cliııdeıı IJırnkmarnışlı. Nutku, 
ııu göz )aşiylc suJnm1ştı. E)üp be~· 
lnifüıı illı:ımını cl:ı\·cı ederek rıı. 
hunun hülün ıılırııbını kfiğıda dok. 
ınfi,tıı. J\fatcıııll dınleyicilı·rin SÖZ• 
'l:aşLlrı :.;el gibi a•,:a·nl.:tı. Nutkunu 
Jkmnl c.!incc ikı, uç, döı t def:ı ü t 
ır~lc okudu: 

''Ölumürı merlıırnıc ısız µcnoc"-i, 
~ni de nramı:ı:d:ın :ıldı,Güıürdü, Fc. 
ridun ! Mukııddcral:ı boyun cl,;dııı t 

Kara b:ılıtın seni, cok erken Dr:ı
rmıdan ~aldı. ııınkııddcratm mntı:.m 
)olun.ı snriiklooi. ,.c,•gilı, ::ıziz nr
kadıışunız !,, 

Yüıeklerj p:ırç:ı fı) nıı mersi yenin 
baş tı:ırafmı, bö" le insan nıhunun 
derinliklerine knunr nüfu~ eden 
ı-;üzel J.ellmelcrlc siis!cmişti. Hele 
ınıı-badı hedii lıc)'l!<'lln bakımından 
nir 'kat ) uksekli. CliiP bey Qkur. 
ken gozlaşı sd sihi akıyordu. Ni. 
haycı derin ııtırap ve iniltilerle 
ııykuya daldı. Sab:ıhıel in siyah 
kostiimfiııu Bil dı, ısı)ı:h kra\·atı:u 
t:ıktJ, cenaze mcr:ıc;imlnr gilrnej;~ 
lıazırlandı. 

- A:yşc. 
- • "c ıc;tiyorsun canım, aman 

~n de: 
_ Ccııate)e gelecek misin? 
_ HieJ <ıd"Crii'rı. hrninı d('rdinı 

eler h:ınal 
- Jlnkiknkıı rolt hıba fsın, A' · 

sc ı Rnlımcthnin ı ııhıınıı bir mersi
) e okuyacağım! 

- S:ıhı mi? 
Ayşe müteessir olnııışlu. KoC'!lsI

r .n \alm:r. ı,·,. lı:ılip· w• l•oşuna ~i. 

clrrd . E~ i'p be} süze! süz ı;öylcrdi. 
Güzel f'Sİ 'nrrt ı. Gıizel lnsvirlcr 
ku.Jl:tnır<lı. Bu sehcple, nutku isHI. 
ı.ıın <'d n h:ıl'cı·,ie Früp bey mum_ 
l.ı ar nırdı. JJ!ıhu••ı, m<'.rsi~e fas
lında raldp~ıdi. Böylece ailesi de 
hnzırl:ındı. Dııyan Eyü.,Ie bay an 
Le~·I~ gi:)'indller. Fcrirlun lıcyin 
('~nnzcsini, ftlt!z!lnnın lıııs:nıı 'k:ıd.:-r 
tat ip cttllrr. 'fcrhumıın :ıi:(ır ve lın
rır ma!cmli alcnhabn, dôl>ll:trı 

OYUN iÇiNDE OYUN 

(Gııuıtcmidn birinci eayinsıııda 

t;a:,lılt yanındaki tarih C)C?Çe\l'i?!!I kı.,..o. 

nilo b irlikt e giıodcrilccclrtlr. ) 

E\'l~NID; T.EKLİl•'LERI, İŞ ~\I:.\ • 
l\IA, İŞ \ 'ERlIE. Al.Ot , SATl~I 
gibi ticari m:ı.hllrtl halz olm!J'tln l•fl. 
çülc itıınl:ır pareı;ız nf'Srolıınur. 

az bir ilcrctlo hergUn öğleden sonra 
r.alışmak iaternektedlr. Riyaziyesi ku•ı 
vctU \'e yaztl!ı !ıılclttfr. (Kızıltan) rem 

1 
zinc mUracaat. 

~ Demiryollan Ye Liınanlan ltlıt 
Umum idare•İ ilanları 

Mısırı idare tarafından V"rilmek eartne takrUıen (6500.10000) 1dlo n. • 
ldırt.ri'l. pazarlıkla. in\ıll cttirllecekUr. 

Mı.ıbammcn bedeli: (Bcber kflo Deldatrinin imal ik:reU 17 kaııı§ 7777 
ısantfnı besablle) 1777) lira. (77) lmnı§hır. 

Pazarlılt (U.1.942) <;arşa.mba gllnU sa.at (15.30) on bt-" buçukta Ha1. 
dl\l'Jl8§.'lda G:ır binası dahlllndckl komisyon tarafından yapilacaktır. 

Bu işe g:l:-mclt i!tlyenıerln (266) Ura (67) kuru'.}ltık katı teminat ,.e 
Jumunun tnym ettiği vuait\c birlikte re-zarlık glhlU matine kadar komll. 
yona mllr:ı.cııatları lAzrmdır. 

H-J i"c alt §ıı.rtnarncl"r komisyondan pıı.msız olarak dağrt.rlma.ktadıı'.(991 

"Bııgüıı nı:::ınlekctın her l;öşesin. 
de Zilfcr \'e s:ı:aicl ha,·ncı c~iyor. 
kurtıılu5 Iı:ıH:ı"' ı Jıer t:ıroflo ihlf. 
şuı.ıl:ı dolgıılıııııyor! MillI lı:ı:rr::ınıı. 
mıza s..-mal:ır da i~1 irckf'di~ or, Z!l. 

Z('r çelcn-:ılni sllCn millete Jıürri. iş ve if çi anyanlar 

Ortaokul son sınırına. devnm eden 
17 ya~d!l bir genç, 6ğlcden sonra, 
ç:ıİL,5m:ılc üzere herhangi bir dal.re ve i 
müessesede iş nramakt.ıdır. (l.B.K.) 1 
remzine mtıre.eaat. - - ----------------------------

~er nuru !illCIYOrl Bıı"'fın en büy'ı'•• • 16, Y&§II!da, nflc"i \ .. zlyctinin bo. 
r:ı ırnr1ı:ılt, t·n muk:ıdrtec; Lııyramı. zulcluğu yUzUnden orta m:::4!teb!n bl
ıııın l<";il <•<il~ oruı. 01 k.u!:ı 5l:ır! ... , rlnel sınıfından nynlmış b.r genç, va. 

•, • ır n. lcnılilrr ıfıkt::ıl ,.<' .. :ı~!;ııı.. sat blr Uerotro. hcrhan..,.I bir milessc. 
Jıklıı bu ı:raı !p mersiyeyi <lir.1;, 0 r. de ı, nramaktııdır. (Vntnn lift) remzi. 
1.-ırdı. 1\uJuhnlıkla fıc;ıllıl 1 r duvı: . oc mUracant. 
ıııai;.! u:ışl::ıcl ı: • 'l'Urkçc, almanca vo fra:ıı;ızcn b!-

- l'\ı· ch:ror? len, gayet ecri daktuo ynzo.n bır b:ı. 
- lfan~i bnyr:ımrl:ııı ha!ı5e.di. yan iş ıırnmaktadrr. (ROSA) remzine 

yor? mUracaat. 
- S:ıyıklı:ror ıııu? • Ticaret llsc.slndcn mc:un, rı:ıuha -
Fakat Eyüp be~ hiç te oralı de. sebe ''c fransızc:ı.yı !y\ bil~n bir gene;:, 

lHldi; h:ıtlpliüin mnnr' t ufukJ:mn. B !<'elen sonra berbnngi bir mUe:ıscsc. 
ı.Jıı U\·uyorclu. Zensın ınclikcsinlrı a~ iş nram:ıl>tadır (.! ~ı r.::mz·nc r.ıu. 
J.:m·Yctli tesirine k.ıpılıın ş:ıkr:ık sr- raca.at. 
si fnsıl::ısız :ıl;setmcklc devam edi· • Sabahlan b..,~lnyıp. a1'..jamlnrı 
) ordu: e\'Jnc dönmek Uzere. ev !§!eri ve ye. 
''- Hcpiniı hu miib:ırck f.!Ünün mck yapmasını bUcn bir b: y.ın iş ara. 

kulsili~inl ınüdrit.. iniz. Bugün ıısil maktadır. Ya§lı blr bayn ılı balt bilir. 
1 \'e kıılır.ırııon göJüsle ini: Htih::ırfa (A. 5) rem:ı:lnc rnllrn.c:ıııt. 

k::ıb:ırsııı ! .. Aziz 'al m<lcış?:ır. Bugün • L\.so onuncu sınıtt.ı.ı oltuyan, sı.ı 
hepimizin knlblcri büyük ~aferin tUrkçcyc nz çok vlUof, clclttrfü tesisat 
::ışkiylc c:ırpıyor! .. " Lslerlnden, biraz da tclmlJı: resimden 

!'uşkııılığı lınyrcı, lı:ı)reti :ısııbi- anlayan bir gen!), tahsil \e rnaişotınl 
yet, as::ıbiyeli öfke lokip etti. Ağır temin içln öğleden sonra herhnn~l bir 
ıuoteıuliler lııı rnünnsebctsiz lıila. mUesscscdc iş aramıı.ktad:r. (Ey lm. 
beye fena holde kır.mışlıırdı . Hafif der) rcmzlUo lnUracaat. 
mıılcmlilcr ıl • l>lr c"'!;l l:nCc vcsilc::,s~ • o rta.mektep Uç\lnc\ı. ••qıl• •n "'ynl. 

bulnrak işi nl:ıy:ı vurdular. Ilaynn m~. riyaziyesi kuV\·cu.ı, ycııım gilı:cl 
Eyiip sararmı~tı: baynn J,eylıi ~oı. ve biraz da daktilo bilen, lG ya§mdıı 
muştu: bir bayım, resmI, hususi bir mncssese. 

- Ne di;>:or mıne1 do veya Ucarct.hanede mUnamp biri§ 
- Ncblleyiın ben, kızını' aramaktadır. {tbtlynç) nımrltıe mtl. 
- Çıldm]ı mı? racnnt. 

Fak~! Eyüp Ley tıllll içto.hl~, ııy. • Lise onuncu ımufıı. kadar oltumıış 
n.ı Q;eyınc ve :ı.l nı Jıarorcllc h~tabc. tilrkçesı dllzgt1n. biraz: 1'ranmzca bilen 
sı.nc ~c,·~m c~lı~·orc~.u. H~lkın u~k~~i 1 b!r b:ıynn, 2 yıııımda çocuı;a bakmak 
şınıdı _ııurullııhı numn~ ışlcre rnk.. ve dc.rs ,·ermek istemcl,tcdir. Ciddl 

lfıp ctıı: bir dniredc yazı ve telefon ~lcıindc 
- Ssı:..sl 
- İn nşıığıI 
- Sus ~alııı! 
- ı\yJp lıc! 
Bazıları, lıolibin metelik '·erme. 

clii(ini. ycrinr!::n kımılrfomndığı;"JJ 

göriincc y:ınınn giılip zorla yerin. 
rlen indirdiler .Gürfiltü polırdı .• 
nezntet. Prolcslo ~esleri. Kcp:ızcli.-. 

de çnlı;-obU!r. <E.Ö.R.) remzine mum 
caat. 

• ıs yaşında, orta ikiye ltndar oh"U. 
muş, t.anınmı§ mUee.scsclcrde \"e Ana.. 
doluda mUbnyant işlerinde, çalL,ınış 

biraz daktilo ve telefon santralından 

ruıl:ı.yan bir genç nz b.r Ucr tlo !~ ara. 
maltW.dır. (Muammer) rcmzir:e mtl -

nu curcuna csnn5ınd:ı ~iddetli ~1ir raeaat. 
tokot tıı du,·ııldıı. .\y enin elinden • 17 Y'l§mda, orta ı den tasdikna.. 
ols:ı scrck •• Biçare ı::rnp bey halkın meli daktilo kur5undan mezun tıir ba 
hidtlct ''c lıücuml ırınd:ın kurlu!_ yan, rcsm1 \·cyıı. hua>Jsl bir mtıemıcsc. 
nı:ık için lılr se!Yinin r.Hınrı çekillli. de eabO.lıtan ıı.kşıım:ı kadlll' çaJ!fmBl~ 
Orntl:ı kendine l'l<'lincl'! gözleri tr. istcm~lttedir. {C.M.) remzine m1.\ra • 
sadi'ıren ~ arıd.1 lrnl:ın nutkun seı• caat. 

• 'l'ilrltçe, fraruıızca ve aJnıancayı 
iyi bileıı lG yaşmdıı. b!.r genç, herhangi 
bir yerde çn1L5TnBk fstemcktcdlr. {S. 
11.ltmcl) remzine mDracaat. 

• Halen yilksck. iltUsat ve tlcnret 
mektebine devam eden riya.zlyent lruv. 
\"CUi, dal<Wo bilen bir genç ticaret • 
hanelerde vcyı:. huBUS1 mUcsseselcrılc, 
muhııscbo ve mııhabere l~lerindc c;:s. • 
lr!11XJak lstr.mcktcdlr. ( A.O.) remzine 
mllrıı.enat. 

• lllt ta.bsilll, eski ve yenl yazıyı 
mükemmel biten, muhabere ve muhıı.. 
t:ebc işlerine vtJ.kıf, acri dıı.ktilo yaznn, 
:!S ya~mda, e!ddl, ıınmuslu bir scnç. 
resmt ve hususi mUcsııese veyn ticaret 
hancd'3 çalışmak istemelttedlr. ( N. 
özer,) remzine mnra.ca.at. 

• 28 yaıımda, orta olml mezunu, 13 
sen. motl3r vo makine tamiratı llzcr!n 
de ıım it ' nazari olar&lt ç~. 
tatanbuldan chliyctll bir ccnç, makine 
tamJratı vcaybut herhangi bir fabrika 
dıı. makinilıtllk ve §Oförıtı:t yapmak 
istemektedir. Adres: Kumkapı Muh 
sinehatun malıııllest telli odalar so • 
ltalt ="o. 3 te ll'.Y.. ~a m llraca. 

at. , 
• Bir Türk bayaı;ıı, orta, llsc ve U • 

ntYcrsite talebesine ehven şartı~rl:ı 

husus! fraıı.sızcn dersi \-ermelt iste • 1 

ınektedir. (l!'ransızca. dersi) remzine 1 
mUracan.t. i 

• Lise b!rc dovBm eden bir genç hu. 
swıt ftzfü dem nlnınk istemektedir. 
Ehven ilcrctlc ders vermek lsUycnlc. 
rın (l'ıI. Ell:s.r) remzine mUracantları 

• ıs yaşında mall vaziycUnln bo • 1 
zukluğu yüzUndcn liscnln birinci &ını. 
fmdıın :ıyrılmt' bir gen~, resmt veya 
hususi bir müessesede 11J aramakW.rJır. 
(M. Kuş) renızlne müraeaıı.t. 

• 13 yaşında, ~anı im: tı:ınat mclc. I 
tepl-erl birinci :unICmdan, mali vn.zlye_ 
tinin bozuklu~'U dolııyısllo ayrılmış ı 
bir b:lyan. htırhıı.ngt bir mUcsscscdc iş 
aramııktadrr, (B. Kuştal.mn ı .rcm:ı:lne ' 

müracaat. j 
• Fen faktlltesine devam eden bir 

bayan, Ji.se ve ortaokul km ta1ebcleıi. 1 
ne ehven ücretle flzlk, kfmyo. ''e mate.. ı 
:natık dcnleri vermel..-tcdlr. (P.KM. 
O) rcmzbıo mllracaat. 

• 18 ya§l'Oda, likmektcp mezunu bir 
bayan herhanı;i bir mDcsscscdc L' ara. 
maktadır. (B. Kwıkokışcı) rcınzlnc 

mnra.caat. 
lcl"hasınn ilişti: ":10 nsustos hayra- • LL"Cllln blrlnct mnıfmda.n çıkan 
mı'. Bıt nrnd:ı AHe de taarruzl va~ bir genç kız, bcrh3.ngi b'.r daire Tcya 
7iyete (:<.'~erek on:ı do(;'ru ı ~muştu: müessesede Uı.hsiUylc mQtcnaJllip bir 

- Aptol. ı,izı rezil ettin! ııı aramaktadrr. DakUlo da blllr. (S.V. Aldırınız.: 
El üp bey kckeliyc-ck: Çamlıca) remzine müra~t. Atağıda reımizlcrl J ıLUh olan o. 
- AHcciğim, RÖrdiin ınii hıı~ı. • B!r bay, en iyi §Okilde TC lstcnl. 

1 
kuynculanımzm nan.ılanna 

ına seleni? len yere gitmek ımrcWo mn.tem.ıı.t1k mektuplan fdarehanemlzdco (pazar 
- Ne sörcyim, snl:ık? ve flz1k dersleri vermektedir. Aluıa - lan harls,ı) hergt1n ımbahtan öğleye. 

BuEtijn siyah ceketimi siydim. rayda Ulleli apartıman 7 nomare.d:ı. kadar \-O ııaat 17 den l!ODra n1dınm-
:Mcğerı.e f'ebil'l'ck milll h:ıyromımı. {t.T. eğlQna) müracaat. lan . 
zın nutI.u ':ırdı. l\lersivc~ i de öte. • Fmrur.z lisesine dcvnm eden bir (Fcvkaltı.de) (G. Mine) (l'd.uhnbcrat) 
ki ccl.t!!iınrlc ıımılmuşum: scnç, dört huçukta.n ronra çalışmak (Denk) (Kıırde§ler) (35 Aydoğtı.n) 

- Ahmak! Öyley,e mersiyeyi •C• Uzere iş aramaktadır. Mıı.nf!aturadan (Leman Y.)(Nııdlde) (Boğaztokluğuna) 
Iecek b:ı:)Tamdo okursun!.. da anı:ır <Sen bcnua.l rcmztııo ınnra- (İş ar.ıyıın) (Rooa.) (S.B. l2) (M.K.) 

OPERATON 

caıı.t. (27 F.G.) (KUDlakan) (A. O.) (T.N.) 
., 17 Ya§mda ortıı. t.ahBilli, yazıSJ i§. {M.A.A) (.M.K.A.) (S.T. 2) {l<'.G,D) 

lek bir Tnrk kız.ı, mUcascııclcrdo, bU· (27 F .A,) (GUnqli) (Bahar çlçe~I) 
rolarda Yeya yaşı t~orinde çıı.l~mıı.k (A . .Alımet) es. Altmel) (Vn.tan 65) 
ıstemclttcd~r. 25.30 liraya lmno.at e- lOl\:.) (L.K.70) (Emekli) <T.R..B> 
der. Kc.fil de \'CrcbU!r. (Tllrkelruı) (Boğaz tokluğuna) (SK.U.) (İbliyaç) 
remzine mUrncıı.at. (A.kytlz) (Y. Akm) (Aktatay) (H.N.) 

• 17 ya,mda, ortaınektcp mezunu 
bir genç, muhAscbc 'Ç'O ynzr işlcrlndc 
uygun bir' Ucretıo çalışmak istemek • 
tedir. CM. Akçay) remzine ronracanL 

İstanbul Fiya•&: Murakabe komisyoır.md11.n : 
HZ No. lı flAn: 
Jstanhul da.bilinde muhtcltr clııe tt ('anlı toplan ve perakende a.rMn1 

satış !iyaUarı n~~1dal>l ııckilde teııb't edil.rnf~tır. Bu 11yatla.rdan fazlaya 
satış yapıı.nl'lr 11. k?mıd.t mi!ll koruma lmnunun:ı. göre tılb.ibat yapılacaitı 

ilttn olunur. <SOS) 

Canlı 

Karaman 
Dıtji ır.. mrucık 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 
Kücük T asarruf 

Hesaplan 
J St: ~aA.MIY!; P LANl 
KT.ŞD>~R: 2 Şub:ıt, 4 

Ha> u. 2 A~stos. 2 11t1fı. 
cttcşrlD tJ!rlhl~rinıJe 

~apılır. 

'l'optau 
67,50 

i2,50 

J"tr.-ı 
:111 
ff2 :f:,., fi: 

il: 
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Perakende 
i7,l50 

82,M 
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Halyan Halkına 
Bir Tavsiye 

Yazan: H a.eyin Cahit Yalçın 1 

Karneler 
• dağııılıvoc 

1 • 
"İtalyanlar, kolald 1rımzı sım ... ı 

kı t.ıkaydlJll; nğızlAnnııı smısıkı 1 
kapaymız. Dtifmı:ı.n ..,j leri diııl'
yor, dtqman si7.'0Tİ sö\lclmel, is
tiyor. Sülkiit 'e ehi ka1 !,, 

$.~~D. Beyanname vermiyenlerin na-
~:=~·=·--: hiye müdürlük-Bu 8Özleri bir e~ll.'ncc mc' zuıı 

ha.im.ak ~in biz u~durmu~onıı, 
Bizzat İtalyan ra(h ~u ihılyıtnc·a 
olarak Jt.a.Jyan nıılletine hu ta\ "'İ• 
Yelerdc balnnu:vor. Sanki za\allı 
JtaJyan c'lostlarım17m kalaklan ka
fi derecede tıkalı d ·ımis, a~ız a
ır kat kat muhıi hı c c ·ım g bi 
ı;bndl bunlar b r kat d ıa art ınl 
~ htmliyor; halbuki Jtalyarı 
..... bi:Jle 'kuJakı • \ c• dil!ilZ bir 
We l!IOlmlse uu. ha 'an rad~ ı.;- 1 
s1111a biraz d tı.ı m.ıı, u 1 'e m ı.ina- ı 
sebetli "<11. so:\ Jcmr->i nğretU ~ ita!-

- "': lerine başvur-

~ an nıcnfaatıcr:nc rrkadar hizmet ~~~~~ 
cdilmi'> olu". Simdi o kadar fasiz
min ne halde bnlunduğunu dolam
baçlı blr urcttl' anlatan haberler 
hep res~ itaJ~an ı.:ıyn:ıklannm 
kınhkh\n potlardan ~ıknırstır. 

~ 

Dünyadan ayrı yaşıyanlar 

Karelide bol 
kar yağıyor 

Sovyct a kcr!cri 

Jaoonlar 
Holanda 

Hindistanını 
işgale başladı -

iki Japon 
denizaltısı 
batırıldı 

rııemeüaall 
111a11anmet edlıor 

1.ondra, l:! (z\. \ ,) - B.B.C. 
Japonlar, Felemenk Hlnd18tanınm 

en bUyUlt nda.ı olan Borncoya ka~ı 
taarruza başlamışlar, bu adanm giJD\l 
batısında Tarakan adaama aeker çı. 
karm1flardır, Tarakan aduının pek 
zengin pctı'Ol kuyulan vardır. Japon. 
ıar, aynı zamanda Borneonun ıarkm. 
da Celebes a.duına da taarruza ırec. 
mlşlerdtr. Holanda kuvvetleri, dQfma
na şlddeUe mukavemet etmekte ve 
dllfmanın l§lne yanyab!.lecek her fe. 
Yl PIAn mucibince ta:brlp etmektedir. 
F lemcnk layyarelerı Tarakanda bir 
dü man naldlye ıremtsine tam illabet 
kayd trnlşler, bir harp cemtatnı hua. 
rn Ul{ratmı tar, tıç dOşr.ıan tayyaretıl. 
n. de dil§Urmü~lerdlr. 

Lorıdra, J% <A.A,) - 8.8.(): 

sıam kör!cı: nılc bir N!>l&nda '*l~ 
(De,·amı a Uaqlde) 

Manitanın 
şimalinde 
Şld4etll .ıapoa 

taarra11arı 
pi 11clrt11111 

Londra, 12 (A. A.) - B. B. C: 
Amerikan kuvvetleri l(anil8.nqi 

r.~m:ıll garbisiıidekl . meVZUerlno. 
foponlarm yaptıkları !d~etli ~ -
orruzu kendilerine agır zal-,at 
n·rc!ir~rek püskürtmüşlerdir. A. -
n crikahlarm zaviatı nifıptten nz • 

• 1 

maları tazım ! 
1. 

iki iç ıel'dea llarae 
tedarik ederell 

ekmek aııaıar aflr 
, ıuette 

I ·cezalaad•nlacall Ja~ Jfl8le bıııla+kJan 
a4lalan ıı.tıeresı laarlta 

Bir llaoar · .. .............. . .Avasl~alga 
1 • • 

ı iJd 1tira ....... 
llaalala •Jrdtı Kafkasgada

ki lngıliz 
ku.vvetleri 

1 • I 

' Mellmı9, i Z (A. A.) - Ordu 
naıın Forde, .Avustra.ıYBD!n tlü 
,l>U~ Jtuma.nıdanı~a aYn)dığıru 

1 ~Ylemlftir., Guensı&Dd. cenubi 
Yeni Gallc, Viktorta, , ~ 
h&len aııava.t.aıu mildafaa. batku
mandanı olan geııeraı lva.n Mac 
Jaıy'm, Jnımpwıe"nda bulunacak -Singapura 

gönderildi 
Sovyetler ~ cephelİllde en 

aiizide ku'f'YetleJ'ini ileri 
sürüyor 

ttr. Batı Avuetraıya ise g-~: 
orta §8.l'kt.an getj - • ..~ 
Pla.nt'nı ......... __ ~ general 

'-•04& &HC '\'erilecek tir, 
_Darv:.n ~c Yeni Gine, ordu umu. 

mı k8l'argihı kOllf.n>Ju aJtmda b'1-
luna.n niahalH kın....~-
. d ,,,ı..._... --out1.nl*lan em nn e ~tır: - . 

Buclapefte, u (A.A.) - aeneraı aı r 
aaraııu. Mananı&&" ..-ıesınc1e töY l'Ullı Yapana 
le dl:vor: • tb 

Dllfms.ıı propagandası .ADglO • Sak· •• 1 

aon teık&lmmiumlyeslDln manevi kUv. Birinde boğulanlar 290 k" . 
VOtjn! ~tme,k ve Jap(>DIÜ'Dl bir - l f l 

le,i.k J\,we\ika ;Ue bOyllk BritaD)'& ba· \'İşi, 12 (A. A.) - AıniraJlilc 
va ve ~z. kuneUertne tndtrcftA'l dar. tebliği : 
betenıen dil\kat nazıu:ııaı çevirıne'k ü:. Le.ınariclcre v&purantan battıiı 
7.ere 1811k eepbe8lndokl &ikcri durtım ~·e;ıi tcsbit etmek tıaert yapılan 
hakkında haJ'illlcre kapılma'ğa devam biitiin ara§brınalar eem~ kal. 
et~l ı:u an-ada Aiman bBfkumllDdan ~· Deniz henUz d8.Jga.ıı oldu 
hğL taratnıdım §ark cepllealnde kunı. gundan yolculann. ve m.Oretteba 
lan. mUa&raa.. Jı";ttmm Alman ve nıUt- tJn kurt&mmast ümidine veda et 
t("flk kıtalan taı:atmdan sıkı surette mek zarureti vardır. Boğulankı. . 
nıuhala:z&"ed!lc:Uttnl ve bu kttaıarın :m :..>oo k~ olduğu tahaıin cdıl 
biltUn Sovyet bbc:Umlarını muntaza • rnektcdir. · · 
man ptıakOritlllderlnı göa!SnUııe getir. JumJğcs isi.mij Fra.nsra yllk ge 
mek l!zımdır. Sovyct kumandanlığı misinden de hiçbir haber yoktur
Ukbahardan evvel taarruz plt.nıarmı ~un da batmış oJınumdan.~ 
tahakkuk ettirmek glbt boş bir omlt. Jml.n'ıa.kt.adır. 
lf' muııareooye · nflltemadlycn taze kuv ------

Mq.lezgada 
Japonlar 

cenuba doğru 
• • 
ınıyor 

KUALALAMPUR 
iŞGAt EDiLDi 

Loadra, H CA.A.) - B.B.C: 
Kalezyada §lddetli muharebeler de. 

vam etmekudir. Şehir lngtllzlerin e. 
Undedtr. Fakat tehlikededir; Japonlar, 
fehri geri bırakarak garp lsUkıımctln 
de llerledlklertni iddia ediyorlarsa da 
bu haber teyit ec:Hlmeml§tir. 

Savgetler 
iki şehri daha 

geri aldı -
aımu llaO&rJDIB 

bir çok aolltalarda 
delladllf 

1111.Uri llJor 

16 aontetrindenberi 

Bovıet. er 37110 
11tıometrem ... 111taı 

arazı,ı ıerı .. ...... aanpn. 1' (4.A.) - Pazar akıa
mı JlefftdlJen teblitdo Japon tayyare. 
terinin Blrmanya cenubunda. kAin Mal Londn., 12 (A. A.) - B. B. C: 
mein ve Tavoya alonJar yııptıldarı bil. Dtbı geceki Rus tehliğJıe a&-e 
(dirilmektedir. Malmetna :;o kadar bom Hitlerin Rusyadaki mtldataa. hattı 
ba atılml§8& da hiçbir haaar olmaml§, ic;;in<lc ve Ordin 1~ kilometıe oi• 
bir tek kl§l ölmll§tilr. Bir Japon tay. mali garbisind~, ~ 75 ti. 
yaruı dllfUrUldllğü zannedll!yorso. <la lomctrc §İrrıa.li:rıde bolunuı lAd • • 
bu hıiber henüz teyit ccqımcml§ttr. novo chrini Rus kuvvetleri gezi 
Tebliğ flive ediyor: Japonların ış _ n fflL'llardır. Bu şehir ViUIDlıJJ 

4alindekl tayyare istasyonlarına ya. ~i~:i.an~ka bağhyan hat Uzertnıde • 
,pılan akmıar neticesinde, 2i dUtman 
tayyareaı muhak.kak ·olarak il!İırlirllı.' · Rus tobliğtrı...de · Kızl\orduawı 
milştür, Ve bu saymın daha fazla oı. hilttin cephe boyunca ilerlemeğe 
m.aSI kU\")'eUe muhtemeldir. devam ettiği ve Kalugarun t;.i,mali 

Bu akmlar'eanaarnda, bizim bir tay. gerbisindc kô.in Niskonovapuatiıı 
yaremiz: kayıptır, milhbn ı;ılm.endifer kavuşan noktıı. 

smı ele geçirdiği de ilave edilmek~ 
Slnppur, H (A,A.) - Kualalam. t.cdil'. 

pur elAn lngf]lzlertn elinde bulunmak. Ccphcde!l gelen raporfaıda AJ. 
:a beraber §ebrln §lmallndekl durum man he.Uannm bh"<;;ok noktalarda 
gayet kararsızdır. Zira. tngmz kuv. r!cHndiğL Brja.nSk ve Orclin teh • 
vetlerl, cuma gUntı cenuba doğ'ru ya. aid alanda. bırlunduğu bildirilmek· 
pııan rlcatten BOnra ınevztJerlnl tclt • ledir 
rar sağlamlagtı~akta. meısuldürler. R~s tayyareleri. ccphcnm yliı.. 
İngiliz kıtaları, Kuantondao çeklldJlc. Jeıce kilometre gerilerinde faaJ:. 
ten yani 5 sonkAnundanbcn §ark sa. yettc bulunarak düşmanın toplan. 
hlll bölgesinde karaya ç~kan Japon 1 nı:ı y('rlerini, nakliye kollaımı, or. 
kara kuvveUerllc fanl bır §ektlde te. dugahlarmı bombardıman etmek .. 
muıı. gelml§lerdir. tedir 

Japon bomba tayyareleri, lnglllzlo. · ( l)e\·amı S üncüde) 
rlıı muvua.ıalarmı bozmağa. hl'Llı\ sa. 
JıpıaktadirJar ve Kalaka. arazisindo, 
Tanıplnbı 15 kilometre lcadar doğu 
cenubunda Tehanga yaptıkları blt 
akuı ctaaamoda bazr muvatraldyct el. 
de etmı,terdtr. · 

Japon tay~reı.erı. Sinc!P.\lrdan tak. 

~ ehemmlyeU, llU~ Malaka 
ile SiıiPPur arasmdaki bUyUlt ah1l 
;JObmun ikl ~ı blrlt>§tinnck ıı. 
zere Kuar ,ehrlnde lşlıyen bir feribot 
bulwımaııa:dır. 

Tokyo. 12 Ol .. 1.) - lınpııraıor• 
luk umuml,kafargahının tebliği: 

Japon öncüleri l\latcz:ranııı hııtı 
snhili boyu nca hızla inerek dün 
sabah saat 11,30 da KuıılıılumpurM 
8i nnişlerdi r. 

Alman ajansına göre 

Şark cephesi· 

nşi, l2 (A.A.) - D.N.B. ~~;ı. 
göre .Almanlar merkez ~balıblde 
Ruslıınn stra.tejik ,.a tııkU.k hiçblr U.. 
tUnlUk ~min etmcler!.M lmklıı vermct 
ml§lerdlr. Rus cepheaindc hııkikı siper 
harbi §lllldi bıı.şlamıgtır. 

Soasaz rolcalall 
Aşk, esrar dolu bir 

zabıta romanı 

Diri saat karda 
ıtlriinere .. bir 
baskın yaptılar 

l.Qndr 

Sın.} el Lirliği, geçende l.ıu c~plı~ 
ele purl.ık hır Jı:ırcckl yap:ır:ık, "de· 
ıniı 3'olu güıcrgıihınrln km \'Cllı 
ıkı nıuhim nokta) 1 ışşııl ctmişlİı'. 
Bu birligın kuınıındıını, pııh:ılı;.t 
ııı:ıl olacak ol:ın hir ccplw hlicuınu 
~ apmanıak için, ruai:rctindeki .!f. 
rııttan müı~ckkll srupa bir çevir
me harekeli ~nptırmış, di~er bir 
ı:: ııııı ta, ıliisıTıanııı yolunu ..Qeplıc
ılcıı liesrni~lir. • So,·yct nskrrleri, 
lort saat ııı\iddclle 1,ur irindc sü

ı tinerrk İl<'rlrdıktcn ~r·nra ciül'>rna. 
na h:ı.,kııı .}apmışlar, onu, İşs:ıl 
etmekte bulunduAu tepelerden tnr
dclmişlerdir. Siperler, iki dctn el. 
den ele geçmiş, nih:ırl't nn..,lnrın 

i~g~llqdc ıka.\Jıııştır. 

vctıcr sevkedlyor. Bu arada gerek 
lhttiat kuvveUerl gertik Sovyct harp 
ka.bİlf~tinln testrll kısmmdan artaka.. 
!anlar yıpranmaktadır. Va~lngton top 
ıantısı So\J'etlerl Jo.ponyaya harp Ull. 
oma ikna edememl§tlr. Sovyetıer bir 
l1ği fkl cephede birden ba.rp idare ede. 
m~. sovyctlrr birHğin!n en son G"3YI'" 

azan: AGATA KR•STj Çevıren· M . ACARt 
Ruzvelt Li'1.vinofla aöriittü 6i~ yo/f:Ulalr luıdın intikamının deh.etini p.te. 

ren r mcıc.ramn romanulır. Bu romanda birbiri aTkaı. 
,.el~=·~ ı:;,.~.JiiF ~ ~ 6Btiin aa1nalar arannJa hanırdirtin h& 

ılıırıhırıı. 

lir. (Devamı S ünMide) 

ği elçjgi Lit.vinotıa ve A· t~fj.~ Poli. hafiyesi Halıiil Buraro ile 
nıerikaıım yeııi !leblta e- --.1 ft la.~a laltip eJflCflluiniz.. 

:1~!eıC~=~aıu am;.1 1 811Re Kadar HABER de • 
raı Ma.rshall ne de kon~~. --~~ .... ...,,~..._.;..'ll!ll!l~-~-----;;...~--..1 
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N s. ve nerede 
kurul ı a ıdır? 

Yazan: HJJ. 

. ı 

( 

htanbnt Umanı Galata kliprilBU kaldı nlnrak tm ,.,..kilde 1akıdm edilemez mi T 

Gazetelerde GJ"88ll'6 t03adUf edi-1 5 - Feribot iskelesini Sirke • 
len ve bu günler® sıklaşan ha • cide şinıdikf araba vapuru iskelcel 
berlerden biri de memleket mlzin civnrnda yapmak. 
.ikt.ısııdiya.tı b:ı.kıınmdan bUyUk bir Şimdı bu p!Anı ruı.sıl tatbik ede. 
dıemmlyeU olan !stanbul limam bileceğlmW izaha ~l,ışalun. Yeni 
nm müstakbel vaziyetinin tayinı klSpl"ilyU EyUp clvanna aldrkla.n ve 
teyflyeUıdir. Galata k6priisUnU yerinden Jraldı-
Şlmd 'ye ita.dar mevkii tayüı e • nını.k bunun yerJ.ne 1111.klettikten 

dilemediğinden dolayı meydana ge sonra Halici Uç kısma ayırmak ıa.. 
t:irilemlyen 1ata.nbul Jimanmm bu. nıreU hlisıJ olacaktır. Bu Uç tmm.. 
gü.nkU va:r.iyetlnden istifade etnw dan berbiıine f;!Öylece 181m vere • 
ği Uk evvel Yunanlılar dllştlnUp biliriz: 
bunda.n beş altı sene kadar önce 1 - D Uman. 
Pire limanında bazı t.es~ vüc·ı- 2 - Orta Ilınan. 
da getirmek euretlle Akdenizin 3 - lç liman. 
tn.ns'i: merkezini bı.nı.ya çekmeğe Dl§ lima.n: SaraYbumundan Un. 
muvo.ffok oldular ve bu suretle kapanma ve Kııha~ Azapkn. 
de İstanbul Jimanınm tJıea.rl ehero p;ya kadar olan kısımdır k1 Gala.ta 
miyethıl a.za.ltttlar. • köprUsUntln yerinden kaldırıldığı • 
Eğer bu hal b8yle devam ede - nıı 8'lSre bUtün t.karet gemileri bu 

<.. olursa hiç ~phe yoktur ki llmnn:ı klSprUden geçme~n her 
'ıarpten sonra da İstanbUl Umanı uunan serbestçe girip çdtabilirler. 
ehemmiyetini kaybetmiş bir halde Bilhn.ss:ı yabancı gemi kaptanlan 
bulunacıı.ktrr. Bunun lç'nd:ir 1d le.. gemllminln eınn.lyetı h&kırnmdan 
tanbul limanına bJr an evvel b1r aalgalnranlı btr Um.ana girmekten 
şekil vc..rmek icap edeceği pek ta.. ziya.de bayle bir Umana girme#i 
'lil ve :ı:anırlcHr. daima tercih edecckler"nden bun • 

Milstakt>cl 1stanbul llmannıın dan dolayı ticarf muvmanm a.rttı
enikap1 • Sanuı.ıtya civannda yn• nlmasmda bunun bUytlk blr rolD 

pılmw fikrinin galip geldiği an • olacaktır. 
l:aşılryor Bu havnllde Uman yap. Orta lhnan: İki k6prU arasma 
mak için ewel! bllyi]k bir datgıı. dUşen kl'!lnndır ki bu da UnkapL 
ıunı.na ve bütUn lim..<m saham bo.. nmdan Eyüp clvn.mıa ve Ampka .. 
yunc rıhtrmlanı. ve diğer bllö • prdan SlltlUcc civarına kadar im • 
mmn tes!ss.t ve bhı:alarmıı. ihti tidad eden saha olup buraya tah • 
ya.ç vardll' ki asgari bfr h~pln mil ve tahliye işi uzun sllrccek o. 
30 milvon linıl bir mrumı.ra kftt - lan gemilerin alınması daha muva 
Jamnnğt zarurf lalar. fı:k olacaJrtır. Orta rma.na girecek 

Halb\JXi taht.atın bize b:ılı~tiği olan ge-milcr yalnız Unkapanı ile 
'l"C bütUn dünyanın liman olmağa Aza.pkapı nrasmda bulunan blrln.. 
e1verlşi bakmı:ndan (GoldeJJıborn _ ~ kö?>rUden geçmek mecburiye -
Altm boynuz) diye andığı (Haliç) tinde kalacaklardır. 
6limizde bulunduğu halde bayle İç liman: EyUp ve SfitlUee civa. 
milyonlar sa.rfile tma.n &ranuığn n hattmm içerisine dUşen kısmı • 
ve yıı..pmağa çalışma.mıza bence hiç dır ki bu da KAğrth~ye doğru 
ttmmı yoktur. uzanır. Buraya girecek ve çıka 

MalOmdur ki Haliç biltUn fır .. ea.k olan gemiler her i k5pr0 • 
bn31.ara ~ mahfuz btilunmak _ den geçmek mccbur'yetindedirler. 
tadır Halbuki Yenikapı clva.rrna Bu ~kilde üçe bölUneıı 1stan • 
yapıhı.ca.ır bir limana bUyilk lodo~ bul li.ırı.anmda hiç etlphe yoktur k1 
hrtmalan esnas:nd.a gemilerin g."' evve.JA d~ liman n.ua.n mUtaleaya 
rip çikınası ayni hava vaziyetinde alqımak icap eder. ÇilnkQ Galata 
Harcc girip çıkmaktan daha ın.Us. köprUsUnUn kaldrnlma.st neticeaf 
t:fil ola.cakbr. blt1ılya girecek veya buradan ç·. 

Ayni zamanda ilerde tevsU za • kaca.k gemller köprilden geçmek 
ımi bulunan Haliçteki havuzdan klllfetiııe maru% bbntyaaklann. 
•P fabtilrolardan yaba.net gemile .. can burada 8firat dJğerlerine Da • 
mı i!ıtifııdesini Gala.ta k~prllaUniln ıaran daha .fazla temin Nlilmiıı bu 
geçilmeei mecburiyeti hemen he • lunacaktn-. 

BA Li O 
SEFE L 
AZALT iL 

--<>--

• 
1 

Sirkeci. Çekmece hattında 

Dinden ltlb ran 
oa ren se erden 

ka ırıldı 

Devlet demiryollarında g6rtılen 
10.zum tl.zerlne bir .kısrm sllrat ve 
posta trenlerinde yapılan tahdit. 
ler banliyö trenlerine de teşmil e
dilmiştir ttk olarak Sirk ecl bani" 
y&!Unde hnlkm gi.dtş ve gelişleri. 
ne zarar venn..yecbk şekilde bazı 
Jratarlarm k:ı.ldmlın:ı.snuı ka.'"tll" \•e• 
rilmlşUr. Bu şok.ilde Sirkeciden l
dt günlerde hareke eden dört, 
yalnız. pazartesi günleri yap·lan 
bir KUçUkçeknıece ve Yeşilk6y is. 
tasyonlanndan Adi günler tarlf~ 
~yle Sirkeciye hareket eden dört 
ve pazar günlen tarifesinde bulu. 
nan b!r katar olmak üzere on ban., 
liyö treni tarifeden çrluı.nlm~tır. 

Bu banliyö katarla.rr fşlememiıı'" 
ferdir. 

Haydarpaşa banliyöstlndeld ha. 
le!! iflemekte oln.n banliyö katar. 
lan tlzerindc de tetk.i.kler yapıl
m&ktadrr. Öğrendiğimlz.e göre bun 
ı.ardan da icap edenler kaldınb • 
ca.ktır. Yaz aylarmda ıcap ett ği 
kadar katar ilave edilebileceği he 
Mp edihnektedfr. 

~lerl 
Cumhuriyet 

Yunua Nadi Rlbentropun aeyıılıatin. 
den bahaelmekte ve neUee olarak ;lly. 
le demektedir: 

••Rumanyanm prk seferine tştlrakl 
ııebeblne yukarda işaret ettik. 'Ya 
Macarlstau T Şark ac!crlnc bu merke 
r.I Avrupa devleti nlçln katıldı T Zoo. 
ncdlyoruz ki bu 1ştlral<te g~n umu. 
mf harbi taldben bolşevlkllğln Maca.. 
rlstaoda mevki tubımk \-azlyete hA.. 
kim olmaat bntıralınnm bul vaı.ı. 

yetler dolayulJtı yenllenmelerlnla bll. 
yük teelrl olmllflUr. Maearlar vaktll~ 
-ve,t.e4e birkaç y bUkllm ellien Bella 
J.-uau atıatıımrı korkulu bir rüyanın 

&871er i1rpeı1en blr klbU5U gibi hafı. 
zalanada ve hattA dalma gözlerinin 
önlhıdıe tutuyorlar •. Polan.)"&Dm Rusya 
ile Almanya araımıdakl albnaı n 
takalmlnckııı 11<1ııra 1'1Ml9rlar Çek par. 
çatanmasmda kcndllerlnln vannıe ol. 
duklan küçük ROteııya l&halnnndıı 

bol evlkl rle kın'I• lı:arfıya geldllcr ft 

lrklldller ve Beaarabya lstlrdadında 

Bul•o,.1nayı da alan Ruslarla kendi • 
lerfnl daha i)CVrffl Vtl daha ;fazln f;eh. 

dit alhnda gördillcr. 
Bö) Mlklo tA Çnrlık r.ıunuımcla ya.. 

ıyan bir Rua llyuetı tnknır bueyc 
etkiyor gibi glh1lndU: Adrlyatlğe \'I. 

yaııadıuı ~Dettk gtdlllr diyen Rus 
alyıı~tf. Viyana U:zerlndc:ıı demeJ[ae 
ayıııı r.&manlla Pett.e llzerinden de de. 
me1<t1r. 

İtte Von Rlbcntropun timdi MBCll. 
rlstana yapılan, bir mllddet eonra Ru. 
manyaya yapılacak olan aeyahntlerl. 
Din afyul mevzulan: Ru ya yıkılama. 
DUf 'f'e bUAlda Anglo • &ı:kaon devlet. 
1erl tluafrndan talnif'I olanarak daha 
korkuno bir tehlike olmuştur. MDcade 
le llamlelerlnl t.Hıllkenln bUyllklüJ?U 

Hall<evlerini 
kontrol 

itar ' m !etti 'eri 
esas.ı telk kler 

ya .... aca lar 

ihraç .olunacak 
fındıklar 

--0----

VekA et lfr · 
muayene şekli 

tesbl etti 
C. H. P. genel sekreterliği H&lk Ticaret Veklılctl, bundan sonra 

evlerinin ve halk odalarmbı mem.. ihraç olunacak ıç ve kal.ıuklu natll. 
isini daha yakından kontrol ve bu reı fanJıkların slnndordizasyun vu.. 
mesn.nin verimli olmasını temin ıııfJarı ve muı.yeneleri hakkındd 
ıçln pnrU mtlfettl§lerlııin halkeV- Y~ni bazı esııslar koy

0

ınak JUzunıunu 
teriyle dn.;:a yakından a!Akalar.nı sörerek bu esasları tes!Jil elmış ·ıe 

tem n edecek bazı esaslar tesbit mıntaka tıcaret müdilrlüAUne bil. 
etmiş ve bunun tatbUuııa bu ay dırmiştir. 
başından itibaren geçılmişlir. Yenı esıısJara göre kontrol edi. 
Şimdiye kadar parti mU!ett!~i lecek natürel iç ve kabuklu fındık· 

vnzüesinl gören mebuslarımız ker.. lorda ufuk fındık nlsbclleriyle ale. 
ıU milfctti.'l)jk muıtn.kn.laruu ~il !umum özürlü fındıL:lıırın \'a&ıfl:ırı 

erten v.JAyetlcrln knza. nahiye ve bııkımındıın vereccAi toleran 'lu 
ocak parti tcşkilfitmJ kontrol eder• hndıkların menşclcrıne söre mu:ı-
kcn parti tcşkllft.tmm verdikleri mele göreceklir. Bu suretle her rın. 
ntporlara llişik olarak bulunan ve dık mınlakasının fındıklarının ev. 
p:ırti idare heyeti tarafından dol. saf •e azami tolerans etrnfi) le 
clurulmu;ı olan rapor ve meaal lie- teshil oJunmuştur. 
telerinJ de tet.klk eder ve genel Mınlaka ticaret mOdllrlül;ü, 'ıu 
sekreteri ğe verdikleri raporda bu esasa göre Sirkeci liman hıınındnkl 
ı:ckilde halkevlerl mcsaiainıııha lhraeaı bnş konırolörlütündt yeni 
lmhsederlerd.I. YenJ eeılallde parti nimuneler hıııırlıalmıthr. ihraç "· 
O".Ufettleleri ve halkevle.rl .e halk lunacnk bilcümle fındıkların ko::ıt. 
c.dalo.rıyla ayrı ayrı meegul olnrak rolOnde bu nOmunel~r es:ıs ıuıu.. 
kontrollar ynpacak bu ev Ve oda. lıacnk ve bun!arın harlclntle ihra • 
lann mesa.I raporl&nyla eemalan. caı, eski .. yeni mahsulden müsa. 
nı da ayrı ayn alarak bu raporlar ade olunmı)·acaktır. 
ve kontrollar neticesini genel eek-
reterliğe a.yn bir raporla bildire • 1 iplikleri batka yere satanlar 
ce-kle~. cezalandırılacak , 

Yenı ekilde halkevlerl ve oda. VllAyellen ıebllğ cdilınıştir. 
lan mesaisini parti genel aekre • Yazma dokuma yeni lstnnbul 
terll~i &yn bir raporla blldlrecek. el tezgAh:an <W;rku~ııcılıır ve çora;>. 
lerdır. çJlor kooperatifi:rle hnlk sıın<lı~ı ve 

Yeni Vekilde Halkevlerf ve oda; Sümer bank müesscsclcrtndcn tcv. 
lan mesaisini parti genel merkezı ıi edilen pamuk iplll leri lplıi;in 
daha ya.kından takip edeblleeekttr. tahsis cdildlAi işte kull:ınıİmı"'1rnk 

tııhJsarla:r idarea , mUnhanran 
ta.ara.da bulunan iııhl!IN' a.aıtı.. 

dUrllllt, mUdUrlUk ve §Ubelerinde 
mllnhal bulunan memurluklar lıoiıı 
hf.r mllsa~ imtihanı açmafa Jı:a. 
ru.r vermiştll'. Bu hnWwı tatan
bulda yapılacaktır. 

1mUban orta mektep ve llee 
mez.unlnn i~· ayn ayn yapıla. 
caklir. 

1mtihan ort.amektep ve lise me
zunları için ayn ayn yapılacaktır. 
Aym 20 a:aıde orta.mektep mezun.. 
Jan, ertcsl gUıı.· de lise mezunJan 
im tlluuıa g'.recbklerdir. • 

Bu imtihıuılan kaz.amp tayin o. 
knacaklarn muvaffakıyet ve ba -
romdeki derecelerine göre maas: 
verllecekttr. Yalnız t&llplcrde ara.. 
na.ca.k başlıca vn.sif her ikllmde 
sıhhati bozulmadan çn.l·şablleeek 
vıız'yette olmalandır. Bunlo.r, bı 
b.i.sarlar umum mlkillrlUğUnUn gös
tereceği yerlerde ~ taah
hUt edeeeklerdlr. 

nbbetlnde bUyUltnuo.k lhımdır. 
Buna gtlre yakm zamaalal'da lıla • 

carlstıınıa Rwn:ınyada tam manuDe 

wnumı seferberlikler na.ı ed01be91ne 1 
phlt olanak ~mamata tlmdlden 
hazırlanmıA bulunalım ... 

başlarına salanlar hııkkındn dcrlınl 

tahkıkata seçilcce~i ve milll korun. 
ma knnunu ıle onu tadil eden 4 J 56 
sayılı kıınunun derpiş eylediği nğı.· 

ceuılar tatbik edllecclli altıkııdnr. 
tarın maJCıınu bulunmak nıere teh
i~ olunur. 

lnailiaJ.r1e ticaretimiz" 
lngılız korporasyonu ile yeni va. 

nlan anlaşmaya göre, İngilizler 
memleketimlıden üç mllyon liralık 
nebati ve ~mat iptidai madclcler e 
baıı toprak mnhsullerl ııılncııklnr. 

dır. Duna karşılık lrnk, Suriye, Fi· 
lislin, Mısır ve Hindislnn ve ster. 
tin grupuna dııhll mem'ekctlerden 
mnmuJ maddeler getirilecektir. 

<ielen mallıırm hsırıı ve lsken
derlyede bekleyip birikmemesi 
icJn tir .ypni <''ııslnr p1h ıı•Olınil~lür. 

uıı ""'- ·uııııcnııcrı ~cııı ımızdc 
bulunan Nafia Vekili Ali Funt Ce
besoy ,dün akşamki lrenlc Anknra. 
\'a dönmüşlOr. 

• Tlcarel Vek61cti hariçteki bazı 
ticaret konseyile ~e mümesslllerlııl 
kııldırmnkt.ııdır. 

* Elektrik tramvııy lfincl idaresi 
SllAht•ral• eleklrlk fnlırikasında 
yeniden barı ladilfıt ynpılmnsını 
kararln$1ırmıştır. tsvlç1 eye 2GO hın 
liralık tesisat slpnriş edilmiştir. 
Pahrl~nnın • iJtı115s.ı kömür l:ıh. 

Billıklıı dahı sinirli bir halde: 
- Öyle bir şey YDPBt'Rk delJllinı ! 

dedi. Ben bilmediğim bır şeyden 
bahsedenlerden deAllim ı Blllılds 
sil, şimdi, tamnmiyle ihtis:ısıın dıı 
bllfne giren, yonl doArudıın doltru 
ya kimyevi IJAhlardan bahsedecc. 
tıml •• 

men hiç meaa-bestne indirecektir. Orta limaıı iı!e: Y&ln~ blr k~P
Buna sebep de ınezktlr gemi kap_ rlldcn geçtıe~cği için diğerlerine 
tanJarmJn mecburiyet.ı kat'iyye ol• nazaran bl:ru daha ağır it ltabiU
madıkça Galata keiprilsfuıden geç.. vetinde olacak bltt&bi buraya yal. 
meği maıı.rurıu bulın~ olmalan • r.ız yflk gem.Heri alınacaktır kt 
dJr Bu ms:h:mr kaldnıtdığı tak . bunlar da ~ eöyled ğimb 
dinle yukarda anet~ gibi fa gibi bfrkae gün tahmil ve tahliye 
3-liyetf ilerde arttmıma.sı icap e • yapmak mecburiyet.inde bulunarı 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:40 
- Kimyevi siU\hlı:ır mı1 
- Evet! •. Aleş yoıımuru denlkn 

de<'ak olan fs.bn"lta 't'e havuzıan kargolar ola.caktrr. 
mrzm yabancı gemilerden bUyilk tc liman fBe: klimü.r depolarile 
ietlfndeler temin edece~c ısUphe gaz ve benzin ve Mire gibi me -
m ·tur. vaddı mUşta11e yU.klü gemilere tah 

Şimdi az bir masraflA H~ sis ed"lecektlr ki bu limana gbip 
aasıI istifade edeb!.J~imhl in • -;ıknıak iki k~pri.ldetı gcç:meği Jcab 

Jiyelim. ettirecektir. Yukarda anettlğimh: 
Haltcl liman yapms.k iç!D am tı!llstakbcl İstanbul Umanı (Yeni. 

ta.d:ilfıta lW:um vardu. kapı) clvamıa ya.pıla.cak sun1 U .. 
1 - EvveIA KA.ğrthaneye ka- lllandan çok daha ucuz ve pratik 

i:lnr Hallcln mğ yerlerini t.ara.yrp ola.cağı gibi bunlar J1manm in~ 
~lcştirın file ııterhale merhale yapılacağnr 

2 - Sarayburnu ve Kaba.taş ~ toplu sermayelerin yekten 
tmı başlıye.ra.k KAğrthaneye kadar t.nhsislne de ihtiyaç g&rt.ermcz. 

Vakıa bu tanklar ham tanklar 
sınıfındandır. 6-7 tonluk! •• Fakat 
tanktır!.. Bllhnssa hücumbotlnrıno 
kartı bu tanklar öldürücü birer 
düşmnndırlarr .• Den izin Oslfinfi bu 
tanklarla dolmuş fnrzedioizı .. 

Holltı .. Evet, bu10o bilmiyoruz . 
F•kat bu tank.lan bir de denizaltı 
gemileri gibi lstedllU zaman sfir. 
aile su yllzüne çıkabilir Jekilde 
yapmnla muvarrak olurlıırs:ı tngl. 
!iz adalarına ihraç mücadclcslndt! 
bunların hakikaten korkunç bire· 
slUlh t~kfl edeceklerine şüphf' 

yoklurl •. 
Y. -boy, ilk defa, mOşkQI vazi 

Hal.cin lki klyısma nhtmı VAP -
mak 

3 yeni yaptlan köprüyü E. 

I yelle kalmı gibi ök~iirmhe 

rtaıa, vapura bs~~:;!'~irdenblre cascavlak bn~ı. 
IJD ftD geliyor nı knşıyıp yüıOnO buruşturarak : 7ÜP e varında milnaıq, bir yere al

mak 
4ı - b\ta koprilBUnU yerin 

~. n kr l;rml"!ıık lTnkıı.pa.Tl?nfl na.kleı 

El Enıtn&fl .,. • 
k .~"11\a \Olcu n:ık.. 

ınMJirtlotle.ria yaıım&ir. 

- Azizim ,dodl. nııfile onılıı. 
Oorduncu def ~ nr. 11 ., 'uıı. - ı YOr">unııı.!.. tnBHlcre ııdalıınnn hii· 

nıstana yiyecek söturerı Kurtu. cum içi, :ı.ımıınlerın f'llnde bulu 
~" npuromuıun busOn Umanı M biJ•eeAI l'eri si\rdOklerl bOtOrı 
mıu di5nmesi beklenmeı..todlr. Ve. bu ıılltıhter aynen. hatllı ·.belki de 
ptıMrn bcşlnı-i !lf'frrlnıfo E'!lilflreerı<ı ıtaha mftkcmmel vP M!\'llı olnml 
ylyer.et .,~ lrolfleı tumrlınmıfhr. t"4flliılerlıı c.ü elin<k Trırdır' 

Knldı ki bQUln bunlar denlı harp 
ııaholnn ve teknl~U bakımından 

ikinci p:dnda vasıtalardan ibaret. 
tlrJ_ Halbuki lngillerenln elinde 
blriacl pl6nda ve dalma hirlncJ 
p)(ında kal:ıcak olan erişilmez, bo 
uşulam01:, ezici ve denizlerin mu. 

aızam azrnili mevkiinden asla dil. 
şOrüJemiyecek korkunc ve 61d0r0-
cil bir donanma var! •• 

Esıon)"8.lı kimyager bu sefe.r ili 
rlini birden havaya kaldırdı: 

Durunuz.! Acele etmiyeslnb:. :los 
tımı 1- Diye ba§ırdt. 

Daha bitmedi! .. 
HoJlnndnlı yarbay kaşlanm deh· 

~etli bir rakıı yaptırarak ha)Tellr. 
~özlerini açtı: 

- Dahıı da mı var1.. Allah Al 
lnh, korkarım, Her Hitlerin fngll. 
l<?'revi tehdit etlilti ıti7.li silAhı d:ı 
"f<;n edrcck lnızl .. 

Heplmıı, sinirlerimiz gayri th 
•ıyart gerl'mlş oldulu için «tllmek . 
ı,.n keıuHml:rl tılAn-tıı11k. 

'""k t E lonvııılı biç (fünu)·oı-. 
ıiu. 

Y&kıcı pııtloklnrdnrı I

Ynrb:ıy atıldı: 
_Oh, yansın patlaklıın mı? 
Diye sordu. 
- Eveti ... 
_ Ah, fakat do tum, bunlıırd:ı 

s U udır .• 
_,. Olnbilirl •. Ben, İngiliz, Almıın 

sfll\ht diye bir şişten hah ctml)o. 
nım ı. Bugün, İngiltere adalarına 
hOcum tein elde mevcut ola,n mo
dern silAh ve \'asıtalardnn bahsedı 
yonıml- Evet, ateş yanmunı d~ 
r.5llsen bir İngiliz silAhıdırl .. Fnknı 
bizzat lngilizlere ko~ı bu kr.n.di 
fHlhlnrının mükemmel şekilde kul· 
lanılması icln bir sclıep yoktur! . ., 
Malümdur ki bu yakıcı p'dklnr bir 
kil{ Mramlık kOçük ş~)·lcrdlrl .. Ya. 
nl bir erişte blnlcrcc~ini "lermf'k 
rniil'J)kündür!.. Bunlar ü ileri pa 
muk ve sellüloid u.rflıı öı1ühı ılı~ 
vnz fosford11n yapılmı~ pliklardır. 
O şekilde ya~ılmıstır ki pamuk ku
rur kurumu plAklara "opıı::ık bu 
lun ~n iki kapfildekl klnı \ vi ın. <1-
delf'r hlrlhirlerlne birle ır l"<" rn ... 

'12 so.ra:~~ı.m - '19'2 

&.;;. v~eaecek bfr ızuı 
kıymet nasıı· 

biçil r ·ı 
İşi peJc tı.kınnıl.ıt olnn genç brf 

dostwn evleınmc.k isthor; bir k•zla 
taııJŞJILli, bel.amit, benıca hemcu 
de a.n!a,,mı~, fakat bh tilıhi ~ 

I rar ,·erom1yonnu,. ÇünkU vaktiyle 
bir defa yıınılmı,; pek de silzcl 0-

lıtn o laa unutuncaya kadar hayli 
ıı.tırıı.p ~müş. Dl):or ki: "1nsa.n 
her lı::ğ!)lldiği kız veya luulmla bir 
nz \'akit ı;eçlrebillr; faknt bUtüo 
lıayııtnnrr.ı birleştlrooef;imlz lnsn.n
dıı gtlzellikt.en CV\'el ba§ka vasıf
lar arrunn.k liiz.rmdır. Ben ilenJe 
bir m~'uli3 et karşısında kalm.a. 
nıak \'e aldatmış olmamak için her 
*'Cylml ııçıl•ça anlattım; kusurları
mı bile söyledim; bende en ~ 
ku ur gören~rden flklr a.lmıı.sm1 
tın• h·e ettim. Faluıt onun srunimi 
oldu~'Uns IUınndım yok. Zira ln 
~nla.r nuksatbı.rma erinceye ka. 
dar nıa keli oluyorlnr; her ey o. 
Jup bittikten sonra o ma.slrnler bf. 
rer sebeple dU!JUyor; knr§ımıza btç 
limit etmediğimtz yüiler çıkıyor. 
f.'vlonmc lşJ ise ya.ini% nşlda hal· 
le<Ulemez. Bunun blr de hesap \'e 
ııratlk t!\.r&fı \'al' id daha mühlm 
-.nyılabillr.,, 

Beğendiit m lualdanda bilgiler 
\wiyordu. Ona dcclfm ld: "Se11 ol
gun bir adam m, bn muh!ll,cmeyf 
kendin de y:ı. ablUrsin. llerlınldo 
enin vereceğin lm.rar benim ka 

rnrmıcl:ı.n 90lc forklı olm:ız. Sonra 
öyle haller ''ardır ki senin üzerin. 

1 

de t-OSlrler yııpmıştır; fn.lt:\t onlnn 
bnruı tam manasiyle anlııt.am:ızstn. 
ficn :ına tarihi bir hldiseyi anla· 
tıı.yrm da geçeyim: 

Rh a.yete göre meşhur Fmnsrı 
Ulozo .ı J:ın Jıı~c Russoya bir glln 
senin gibi genç btr o.dam gelir; 
~ııkmila twlcncce~rlnl söyler; fn
k.'\t bu hu usta filozofun fikrini 
rica eder. Sonm nişanlı mm \'DSif• 
ln.rmı s:ıynmğa. ba..5ln.r: 

- Çok zengindir. 
Deyince RuF.so önUne çıektfğt be

yaz bir U,brıdm ortasına b-urfjun 
knl~mle bir ısıfır k~yar. 

Geno ad311\ devam eder: 
.ı.-,,,. Çok ctıuldlr 1 

nusso gene bir ey 6yfemez ""' 
birinci ıfmn yanma bir ıtır 
ha k()l,'nl'. 
Gen~ adn.m: 
- Çok asfldh-. 
Dedi'H znmıın eh bir tırfır fla\e 

eder. Iuzm P k SC\'lmll olduğunu 
ö."1cyinoe ıfırln.rm soluna bir 'iT• 

luımmı ,Jr.dmtle ,.e lrn\"\etle ~er
lc~tlrir. Deml'k ki genç, kızın hn· 
kikf kıym tlnJ ~eren bu meziyetti 
1•e bıı olm!ldılıça onun kınnetj yok 
tu. 

1 

Fakat blZe kalm:;a "d1 1 im ., 
olmn'k için sevimli ,.e tntlr olnuık 
•la ,ret m t'Z: ' cfah, çıılışknn bec~ 
rikli, ııbırlı, prntlk olm:\k lüzı:m
dır. 1\ısaca.. e\inde hem hl7.ınetç~ 
hem lı::uırm olmıısmı biloo ka<lın 
ideal kıulındır. 

KADIRCAN KAFLI 

mil ve tnhliye le !&atı yeııllcştlrlle. 
bilecektir, Elektrik idaresinin kö. 
mür ihUyn<"ını temin etmek llzcre 
lahsl edılcn üc şi!epten lkJsi, yOk 
lerlnl boş:ıllmı!!lnrdır. Di~cr şilep 
ler de yakında rabrik"anın lhth•ac; 
olıın ı.önınrü Rclircre'ılrrdir. • 

fon:ı birdenbire parlalırlar. nu u 
retle bir meıre boyundn ffBHI , fi. 

kıcı bir alev fışkırır! • 
Bu ıkı kap ııldcn blrindr bir hn 

mız, Ôtl•,ınde dı~er kıın)evl hır 
mn.dde ,,udır kı blrlh.rlerine de~ct 
dc~nıc;ı: derhn! nlc' ıılmııklndırhr 
Hem de söndürulrmcz. ~Hldr.lli bir 
alev! •• Bu aıe~ he>t1en hulunduftu 
)eri h 111,tıırur ve )al,ar .. Ilunlan 
:ııöndfıı mek lrnkiıımz derecr~lndP. 
de Rilt;;Hir! •• Bir defa Alınıınlnr sa. 
yet ba ıt bır şeJ olan bu yangın 
p!Akl rını lııı k.ıç t.tn'Brc rııosLvlr 
1nslllere s::ıhı"lcrlne cı plllor mı. 
yn uyab ' ll r ek ne ''nrı;ıı <'l'I\ ır ~ayır 
yak:ıc;ı'.Jıırdır! •. 

Ynrb:ıy l<'kror ilirııııı dnvrnndı. 
Fakat Eslonyıılı kiın~a er sert 

biı hnrl'k<?tlc onıı dm hır r ık: 
- Musııade lııl\ urunuzl dedı 

Şimdi bur.ün b h<;ı:lti~im hu silüh 
ve vasıtnlıırla foA"lllerr. nd'.!larma 
ne surrllr lıuc ım o"un ıı:ece~lnı 
hııllisa clınck ısterim ! .. 

Ynrh ı) önün le' i kndL·lıl, neşco;i
nln hiç k:ırııınını oldu~un•ı gö le. 
'"'" ral>rt ı ıı 1 r.ına dil ti: 

_ Hnv lı ::w dt i, l u)'lınınuz! .. 
- Aln .,nlıır tnı:ill:ıı adnlnnn ı 

lıOcumn (( Ol{' ı Vl clJJ r. o~\er 

l ıkannı\ 1 ı, ır.ı r vernikler• :tnmaa 
t'\"VelA hUcumbcll n. denızaltıları. 
deniz tan'~Jarı, torpil tııyyre'erl ~ 
t;ıuka laY\•tıreleri df! dahil ol '"n 
hii!ln kıılıın d"nfz kuvvetlerini ılr t 

,rı~t~ (D~ a J 



f)eaellk 

6 a3tık 
• •Jlık 
ı aylık 

tdare reı fona: ttS'IO 

a rne .. er r 6 . r ı ı şeill'• 
a garı aldı Dllnde.n ltlbaren ekmek kn.rnelcrinln 

(Ila tarafı ı ncide) evlere d~ıtumamııa ba§lA.nmıştır. D&.. 
• (Da§ tarafı 1 nclde) alt.ısı ikı Jap n dcnıza tısını batırmıı ğılma i§lni kll ve erkek mckteplilcrle 
Berlin :re. yosu Rwı cepheslnde. tır memurlar yapmaktadır. Bunlar dlln 

l:i güç erden bahsederek Sov • Roma., 12 (A. A.) _ Stefani: ~ Jnerk~de ve balkevlerinde 
Y< •ı ı in nkU fe.aUyetlerlm!en (Caf taro.lı l nclde) Fili.pin ha.re-kAUnm bitmek üu- ~ıanaralr, kendUerlne nrilen zarf • 
c. VJ ıı.A. Yll).I'8.ll8.cagını tbd artetmekt.e oldut:u qiı.tudır. ·Bu re oldugu ve SOıgapu:m karıP yıı• lan almlalar ve evlere dnğıtmağa ba§.. 
ı;oy emil • 'Kızrl Yıldız gazetes • yük Brltanyanm SovycUer birliğine pıln.n ho.rekctlerin luzl"'"''I.'" ..,, l!l laml§lardir, 
bu ıd 'ıı. k.,,.,., dı;,,,, .. .,ana taarruz ha --•--me.1 sevkini taW etti ~· .. - ...__bcr ek.. 

1 
...... - ~·· t.alhn ö rp .,_._, rada Japon kımnnda.nlığı .ilerle. Karneler dagttıtmakla .,.,.<> , 

etmek l~.ıı Siblrya.d& . g r. ve Katkaeyad k1 lııgUl.z kuvvcUerlnln ınek hususunda ne k&da.r irndeye meğfn hemen bugünlerde kame usulll 
m te olan yeni Rus zabıt ve o.s.. S!ngapura gönderlldlklert haberi Mo • '-'VUine ı k d &Udlr 
k ..... le•""ın nasıl }ıazırla.ndıklnr-..ıu sahipse bunu ya.pma...\t ic;ln de e • ile 1- geç lece - e11 . 

s 

"Ihıva ve U e" adlı fılmuna. 
)'nmu,.-ıtmı. Rn at evlerinin, Jın,;8' 
tıı.lan gl1n &ôrle olacak, filim gUD 
büyle olncak .,_ Wuntnlerlne. 
~ üıanımdrlmtt &6ylıtn!JU.. 

Birlmç gUn C\'\ elld bıı.va dolayı. 
De rasathanentn elediği olmadı. 

hemen ertesi günü U'kfm bulda. 
l\nr d~ rUzg&r da dindi. 

.... ..... tadır kovada glddeW tcnkldlcr yol açmış. l}nde o lta.d.ar v~ i;a.la.rı bulwıda.. Bu huauata Koord!Da.syon heyetin • 

Anadolu aı'cınm u: R~••uzrı:ı.d'-.!.,.~ de. birçok tır. K1DUl §iddcU seçer geçmez Alın o gunu is t ederek 1''eleınenk Htn.. den k&rar alınacak ve vcklller neyeU 
b .,. ...,. ,,.._ .. oı--w.. taarruzu tekrar ba§layacak ve n.-.•--. .ı·, ... A_ bu k + ........ tUk•-- --- -"-e. lere (!ort dılnua va. ... ivetınc a,."t., :u>.:.t.a a. Alman ha.tl8JIC1m ya .. ~ ~~wı.ııı:na. kaıı5ı hucuma bql~ aran - e ............. -, ....... 

[ R at C\ lerlnln tahminlerine 
pek fnanaıruyoram. Demekle yan • 
lr bJr De7 *lylemeınJı oluyonıın 
r.aıuıederlm. 

Bllhns.sa eski mUneccimler gaip. 
ten haber \>ermek yUzUnclen t&rlfi 
lmklnsız ınkmtılara dU~Uyorlar. 
çekmedlklerl gUçlUk kalmıyordu. 
Bunlnrm kehanetleri, t.ahmlnlen 
baştan ba."la hatalı, fsnbetsiz çıı.-t,. 
ğı halde, dev:rhı lldl geçinen gB[il 
leri yine onlara d&nr~-tan geri 
kalmazlar, Onlara sonnadaıı bir ı.. 
fe el "'Unnazlardı. Mllnecclmle n, 
takıların fildrlerfnl almadan 1 p 
ilAn etmJ ·en padi,aiılarla, au ma
na bUcam etmiyflll bqbuğlar ı>P'' 
çoktu. 

6 t~ vizml tamamen imha eck!cektu. tır. li'elcmerıX Hlndistaru Malakıı ğın kame ile tevzUne bqlanacağı '11D· eclU5 nldığmd n baluıctlnie, 1 soln - Koperılıag, 12 (A.RJ - Stefanl: Yanmadası'yle ve 1n ..... lllz B~ radyolar .,. gazcte.ıerl• halka UA.ıı .. 

1 

r.nd --'--..;. Ruslarm Alınan aruan. l" lk t 1 -'· .uıt; 
1 ~UIC:' • ---' ger• .. ·. Po ıt en gnze csın n şıı.-.. cep. ıle birlikte Bi.rl-lık Amerikanın dllecekUt. 

r.7.400 k oınctrcillE ~ -··"' ..... d 1 k tt·~· b ..,.. • _ l.ınan ~ besin en a uru neşre ıcı ır telg. ikinci müdafaa hatt:m teşkil cd • .Kanıeler, nlitua cUzdanlarUe karp • 
1.rwr.cu.::..I \aşlngtonda dlc.tiWı.mlln·w o v;~ '!: ~ylardıı. Af: mrta ezcümle dcnilıyor ki: cckti Brle§lk Amerh Felemenk lqlmlacak, fıızla ekmek almağa te. 

n m nUeu Dtill blr 
1 5 

milyona <. ttI• Almnnların kışlığn çekilmek ka. Hind tanmı mUdafua etmek Uzcrc ,ebblliı ederek, iki veya uq yerden kar. 
haber l:il:limıf'k <lir. Bıın:ı g re Al o.n za~6 un n ~den beri Al. rorı'nı verdikleri sırndo. lcrketmeğı kraliçe Vılhclmine ~ı Avust.ral. ne teda.rlk edenler. atır surette ceza. 
man gen lkunm.yı ıııu r ıçtn doğu g ru 1ve ~n tank 149 zırhlı • esasen ko.rarloşhrdıklon bolgelerın ya ve Yeni Zel&nda ile blrllltte a.. Iıuıdırılaca.ktır. 
cephes1 :ıtn bir ri d ''bir knhm ıutomıı.n arb.,.n g" top 3'595 bawn to.. ışgnli rnaksndlylc Sovyellcr en gu-- lcncn taahhUde girmlşUr. Fakn.t Milli korunma kanunu, evlen •· 

•--· B _.__ 1 t o ""• • "· :ı.ıde ihtiynl kuvvctlerinı muhnre.. --ıt Am · bu h" u ı d d·ıı· d öiilmU., hıu.ır&aü.Ustır. unuau nuı u 20534 tnşıt vnsıtnsr kny'bct ..,...._ 91...,.,. erllm lruvveUerl.nin ramak sallı ı~e n e ver ı8ın en, 
lnıan)-tı), bu Un lc;lndo bulundu~ f 'w söy ~ ve eözllniı §l)yle lıeye sokmu,şlnr ve munzzıım kayııl. taahhtidü tutup tutmıyacaklan:Dt fhUyoçlarından faıla ekmek aldık. 

dunımhn lrurtamnk ve mUttefilt dev tir:ml§t:r· "Almanlann m ınta .. h•ra uljramışlnrdır. E{ier Son•eUer an o ) lar österecektir. Lerından ~Uphe edilenlerın evleri 
' tıer nmsmdıı lhUW çıtmrma br. z:ını çekilm hareketi isnıhıi 'e-. ırkaç harta bekle elerdi bu bölge- Bu arada oon gelen hsl>eTlere annacak n faıla ekmek bulunduğu 
Hn.urt:uıruı pLl\na g re mlh r ortalt- <Wtle i rica.t ı:i.n öded~leri pııihıı. lcri kayıpsız ele secircccklerdi. O. g~re. gnyot bUyUk Jıı.pon nakliyf'! 1 takdirde uhiplerl, örn İdııre 
lan .Japon al'l, cll er yanılan be m t. · tl ııilmüıdckl ilkb:ıhordıı Ru lnr tnrıı.. gemisi kafileleri donanmanın kuv. I mahkemesine tevdi edileceklerdir. 
tenklcr nu ~-ayı koodl balla bıraka. 'D\l ~~Jra, 12 (Radyo, saat 7,l:i) ından uğranılan bu in on hnl ııtı ""eW tcGkllleri ~ııkat!ınde Hol - Hükömctln -bazı lnmaktıı olduğu 
alldardır. A1mıuı gen lkurmııyı Rus • Dun g y:.rrsr MO""...Aovatln n ve mol~eme isrof!nrının vahım ne- landa Borneosuııa Sclep adalaT.D& teni şekli, muntazam oldu~ kadar 
yanın bftkk dan I:' ıetıllmck l l mllt- r ilE;l T~smt Rus tebliği: ticeleri sörUlecektir ve Yeni Gine'yc yam tngihz • A• da kolaJ' '4liYflCck tarzda tertip o.. 
tenlden. n hıırc t rbest s1 btl~e • { 11 So~unda krt.aa:t.mm bü· ---o----- merlkan mukavemethıin -.on uttı: d•lml!Jtir. 
c- ırtır. Buna muJuı.ba ımmıy ı 1 tUn cephede ilcrlemeğe devam et. l alyan münakalat nazın ı:a kaJ'!P gen 5lçüde ikinci bir U.. 'Bir defa her vatundaşa verilen 
, ıurlnltl bUt!ln oıem' ' tnm bir l". ler b rook nOktaln.rda di1!'ml • Viyanada a:rnız hareketine baş~la.rdlr. karnenin her gQne isııl et eden 
Urrl3 et rermer J:ıp oyayı bınüuna.. -:tın m' v~et.!ni kırarak BrJnr.:- Viyana, 12 (A.. A.) -:-- İtalya Selep ada.la.rma. asker çtkarınclt parçnsı, o IJ(ln kcudlsine bebeme. 

ya ve beyu ırlun )ilksck Dlt:'Jlfaatlerı 1 .ıraı 75 ki ometre şimalinde kf.in mUnaluıJat nazm Ventun Alman mes les.'nln strateJik ba.kundan hal ekmek verllcccğine bir senet 
adınn dapoıı :n kıw.3ı bnrp etmek L ı.udin<>vo §clır'..nl ve Kaluganm nosta nazırı ve maiyeti refaka.Un.. bU~Ult bir mlna.sı olduğu gibi ta• işkil eder. Ondan sonra dl rınn.. 
dil m t fllder crp ı katılmnyn 20 klometre şimrJlnde N skono. öe Viyanaya gelmiştir. lt.alyn.ıı na bly bak nımdan da mUhim. bir ml lnrdan başka aynca ekmek tem 
tıadr bulunmakt :1ır. nıı Alm3n P~ vap stinl geri a.I.mışlard.Ir. ı.m Vıyanalı pbııiyetlcrle görllş naısı vc.rdır. Zira bu askeT çıkar. yerleri eçtırılncnktır. l liyen ek-
tım gUttUtU hedef Atmıuı ord •ınu l..onılro, ız • (A. A.) - Taymis U1r nıa i§l bafıta.n ~ dilfmana ait meAlni fırından da alııbllecek, bu 
harpten bozulmamı bir halde ırurtar- ~ete :ı uıkerl ınuha.birf bllı:r• m';eh~ mneescıselerini gezdikten t.oprnltlarla Çcvrllınia bir Mlgede ıevzl yerinden de temin edchHeck· 
ınaktır. nu P~ bakksıcla D.1 B. a. .rt_yor. onrtı yanh Almanyadald yahaU cerc~an et.mcktcd:r. lir. Bunlara iltıvc olıırıık ter hrın""ı 
:tansı dl)Or Jd: Bundn.n ~ gUıı evvel Alma.D ne nUıayet verecektir. Selep ad&lan hava ve deniz mncıa. hu ust tııbloklır tutarak e,ı N hun.. 

Bu bnber ncrtln o b tün :mııbmte • m,duow Ruşliı.nn Alman kış hat. fa I çl.ıı tevkalAde mo.saıtur. Fakat Jar. TllStlasiJ lf! dr. ı>'kmd; rff'l"f!-

J lngilizltt ve §lmal1 Amerikahlar bu " ı,Ur. 
rtndc bir luslartııın yaseti gtlı1en tma boşuncı hUcu.mlar yap:: 'klan. lklncı J pon dalgasına ma.ni olm~tı Kanıelcrin tevzıtndcıı ııonro hentız 

ynelm lel yabudl :ı.Umre81ııln en bu. 1 l.l söylüyorou. o =l>e~~w; E ""'0 tu•· tu·· n kudretinde değtll rdir. Cihan bu garl. beynnnııme verip kame aımıyBllln.rm 
C1alnea bir ynlnru obnık tel!Lltkl edJ... ilen h~eti mil n.o • '1" bey1 naaıı izah edeceğtnl bllmiyecek.. blr hayli olduğu ı;örlll"llU~tUr. Bu gt. 
U •or. Vaşington tarnfıııd;ın yapılnn J.a.rd:ı devn.m ctmi.§ ve Alınan imhı Ur İJıglllzler ve §lmall Ameriknbtar bllcrtn hemen nahiy mMUrlUl<lerlne 
Ve bunn be.nur lddl:ılard3 bir l•cllme deği4,5IIll§t°ır. Şimdi Ruslann Alman piyasası umum yctl zaıınedlld ğtnden çok d mllracaaUa beyanname ıumalan ve 
blle dofru olm:ıdığmı )ieırı -e ın • l.a.r tanı.fmdnıı terki es:ıaen karar. ha qağı bir harp kudreUne mi .ahlp. bun1&n doldurup v rm len bUd\rll • 
ıwın bllc yolttıır. .Laşt."l"'llmış olan araziyi . tal et • HükUnıet muatahııh koru- tirler. Yok!!a hu.swd blr htı.rp plllu mekt~dtr. Bunlarm da karneleri bir 

RK CEPIIESlNDE: mclt i.c;.in ağır kıı.ytp1ara uğradık • • • db" l ld ibl k U rinl 'hn•ka b\r ta k dil _,_ 
Al

-ftn ro•kumnndanhıı.. tnrafmdtın bn söylenıyor. mak ıçın tc ır er a ı muc nctı uvve e --w kaç gt1n ltlnd" lııum-lanıp en en .. 
..... ~ ı;• rnfda kullanmak Uzero tensik etmekle verllecekUr. 

~lln gece n~rcdllen tebllf;de do:U Viazma henUz cepheden uzakta nknl'& 11 (A.A.) - T es.ret mi m • dllrlerT Bu lkinc1 faraziye 
Clq>beslnkı tmaJ e merk kO!lmle • olmakla <bembcr Rizcv, • VJ.azmıı, ve lcti.tı&n tebliğ edilmi3l\r: ka111smde. b r tUTlU tahmin batuı 
lillcle AlmMı ıutııtnmım rook Sovyt't Orc\ ve Kul"A'k <"imdi kızrlorounı.tn ,.,. --·-•··· ... da tutUn pı'""'""' ı ır ~ Bı"r randevucu polise rüıvet 

\ 

r.;ge ~uoıaa.ou• ,,_ plUtokrasller için mqum olab ı . .,_ 
ta&rnu.ıannı plisktlrttUkl-11, Tco40&- tehdidi altmdııdır. b 115 inci pertembe gUnll kat tahmin batalal'1 lngUlzlcrıe vımau verirken yakalandı 
h llmıı.nmm bom.bnl:ıDdıl't blldlrll. DI,ı;er tanı.ftan Rus kuvvetleri • sı ~ Amerikalıların elmdlye kadar ~t BeyoJllunda, Parmakkapıda otu. 
lnektedlr. Lenlngnıddakl aakf'.rl hedef. r.;•:n Doneçi aşm:ı!kta olduğunu. bil. aç Am.do:· ajan'"'m .... rodyon.un kolaylıkla ve .mk mk yaptııııan hata. ran Araksl a&n.da bir kadının, 
lcr dUn de bombardnnaıı cıd11ml tır. ?~-~~~etini de be- tavassutu ne evvelce de mUstah. ıantu. pansiyonunu randevu evi olarak 
aı~ra bir ııtlAb fabrllmııma tam L UJ'.UJ,J,ÇA g ır. .11 • h:e blldirdlğlmh'. veçhlle, işletıl!ıl hah ı alınmış, pansiyon 
8abet knydodllmlşttr. Alm:ın gnzete • 

6~ ertm ın en iyi eartlar için.de a.. Eyu·'pte bir ev yandı dOo ani olarak basılmHtır. 
\en ıark ccpheslndekl mU~ldll p.rt. ~Im~ve .... ııvıece devam etmesi Araksl ;ı.·akalandı~ını nloyınca, 
'-~ 11 ı. ...,. INJ EyUpte, kapıcıçcşme cad~.slnde 
-.-ı ıö.}le tcbarUz ttınnektedlr: Nelerden yapıldıiı 'be i için vckAlet ınzwnlu tedbirleri al. ~110 numarada oturan Ha.yriYc dUn polise rn .. cı vermek ' temlıı;, para. 

rtltır 1014 alpcr barblnln en fena olmıyan pastalar nuş ve mndahale mekanlzm8.51 iyl. odaamdakl mangalı yanar olaral< bı yı 'Verirken de cfirmüıneşhut yaoıl· 

On yedhıcl am:n mtınecclm 
den Hüsevlıı efendi devrlnhı 
nlifuzlu adamlanıtfuuıdı. SıP 
l!ıtfıdi{;lnl ~- o lodtu 
ki~ l tedl rl ı:.anın.n manlıedcler; b~ 
Jc tadil ettiriyor,' bu m~tle el~ -
le.nlen kUlllyeUi mlktarda para 
lryordn. 

Hil eyin efendi her yd, 1ıuır \• 
dı7'..'1 tamime bazı kerametler, '"" 
tikbaldcn. haber veren terler de i
liu ederdi. Dörollnctl Murat öld~ 
ğü zanuut~ hlr~ menı'K sahibi ona 

İ'daı 
- Padi§alım öliimllnü kaydet.o 

meml iniz. Shin gıöl b!r tuıtndın. 
bunu k~fedlp yazmamam blr uok 
!SM de~l midir! 

IIU eyin ef endJ gtlldU, yanıbe
smda duran tak\'tml alclr, bir yap. 
rak <,le'\ıirerek bir~ satır okudlL 
lla tmııuı ta'mlye denilen wıuı.. 
ıe oa terkip çıkıyordu: "Padip.hı 
nfun11rat,,. 

Bu. dlnllyenJert hayret lphıdr. 
bıraktığı gfbl, aluıl:ııı ağıza ynyte 
luak ohretinln &rtmuma. sebe1J 
oldu. Kcbanetlnin Ustilıılll~ dı,_ 
lerde dol~ nıağa ba§ladr. 

Aradan hl~ DlllUl gettJ. ODU 

Çekemt eıller, bu sefer bir kat da 
ha alnlrlenmeğe ba!!ladılar. DO 
manlan ayağrmn altına karpuz 
kabuğu koymak için fmıat kona.. 
ma~ koyuldular. BUtUn ODU fleV• 

mJJenler, çekemlycuJer, bfr sakat 
ı,ını, mllnascbctslz bir tarafJB• 
bulnınyo 8.\ ıp durdular. 

'8.rtlanndau daha fenadır. Bir aydan h Ia.nnuş bulunmaktndır. rakmış, sıçrayan kıvıleımı&rla ev tu • mıştır. 
t»t-rı blr cUn bUe lsUnıJuıt edemlycn Belediye mı.ğlık ~len, buğday unun. ce Fil:rkika. bUkfunet milli korun_ tu,muıtur. Yangına çağnl&n tttalye Pansl)onda yapıl n araştırma so.. 
ıaln.)l&r vardır. Asltcrlc.r • :1n&Cnk bir dan pasta. ~rek ve taUı yapılmul ma fondundan ıurınnu kndru' parayı evi kıamcn yandıktan ııonra söııdllre.. nunda muhtelif odalarda bir çolı: 

Nihayet bir punduna buldola.r 
Dir yıl ba.ı tn<la, ~kardığı tak\im.I 
ele aldılar. E\'\eloc kendlslnden 
lJğrend1ltleı1 t&'mlye usuliyle, bk· 
\imılekt cUınle ve kelimeleri tah
llJ ettller. nır kö ede "MuhıwımP-. 
din mıınıu,. sazUnlln RJ]nş~ 
oldoğonu g6rt1Uler. 

Ye.r buldııldan 'UUD:U1 oraya ıstıt ba. ya.sak edilmesinden sonra bau dUlı: • i da mUdahale ~ Ticaret bUmiaur. kadın Te erkelı: bulunmuştur. 
llnde dolmııktadırbr. Kınmtıa ııUbu. kı..ıınrda neden yapıldığı belli olnu • ~r~ctinin cm.rine vernı'§, millt Bundan ~ka. dlln gece Alemdar • -----00---

::~ ll!fı: ~•o dPl"i'!CAdlr. 1n e yan pasta ve tatlılardan nUmuneler ba lmlıı.rmt"'.'Z da. kredi vıı.dlsln~e da, lbrahlm Etem klmyabaneatnd d1t Yurtta yazlık ekim faaliyeti 
n r n altında süçlllk- al&rak tabl lhanoye göndermift.lr. 'k diler.ln d\l.6en va.r.ifeyi Uze.r • ywıgm çıktıtı ı rak b1r hayU te.. rtt 

le Uerll)or. Halkın a.:ığhğnıa zarar verecek mad en e ' a ı 
UDY ADA.ı delel"den yiyecek yapılmumı !inlemek rine almışla.rdır. tahsilin h&ldn ol- ıl§a dU Ulmll§ ruıca.k bunun gece bek. Mı.aınn alım fiyatmm y11kac1Wmc.i 

Dava prtlarana "'9ka1'de fetaa ol. üure bun!arm n~lerdtlll -pıldığmt ..... ";,~u~leta.kt, .. ~nset..ıA& flvatıarla çlsl tanı.tmdan bir ova ıçinde yakılan ve her ~t topra'k mablrullerinin p&. 
mnama nıtmen lnglllz ka-n- u rl dlln J- uuı:-~-· w.T uısı kAğıtlar yllzlloden çıkan dumanıar ol. balıca Q}UfU memlekette ynzlık mah-
dtı Agcı.d b 11 A eda ILr'QıdıA aılh. belirten eUlcet bulundurulınaatna ka "ha ·aals.rm başlıımasn ve de. duğ\I ıuı1a,ılmt§lır sullerln fazla mlktard& ekllın s1n1 tef. 

rar ver 1 ce.ır ve mıu kontroller yapı. mu ~ -.a~..ı. ·~a.beden 
r kuvveU ' e tluı.rnu. etmı,ı r 1 vı-nuns. neuret cuc<=" vilt etmleUr. 

HalrnyBdn.ld mlh'ier V\"eU rındcn acakur §e ;ıuf' mUdahal .. de bulunacak bve hkeleden dilştü KCSytuıer, araıımnda anlaşarak el. 
lngllh tuı.tııırma Ut112lar nııo - a~'J'lı rnmnntln blr ~UlA..eyon a. Bınbirdinıkte, Kfı.Upsiıınn aoltağ'IJıd& ıertnd kl mraat hayvanlarını. pan 
tır Nil çovres ndeld r knmplarll v ın'"'ll :fiyatlara nlzatn~ ka:et. oturan l:lalil Bqd mir, S:ı.raçhane ba. ve pulluklan iınec UllUlU kull rımak 
bastan.el re 90\ke4ll rl ln t.op. Teşekkür t ..mesine dikkat edılecelt • da yıkıcı AbdUttazakın yıkımında t& ve ekim luwrlıklcı.rı yapmakt.adır. 
tan 2 000 rakamına ynıuıcımtl- Ga:zetem. 12 nei yqma bas~ Bu roda ml.lstahsillerfmlzc dU çaJı§ırkcn iskeleden dU§mU ınubtellf ıar. Bu yıl fazla kar yağdığından k!Sy 
Ur rdan 200 den f r.Jaaı 811 ,. masını tc 1 ' ı ezaiketinde bul • en vazife JUzumSUZ aceleelllk )erlerinden ğtr yualanarak Cerrah 1l\ yıım bir bel"eket yılı olacıığma kA. 

urc '1000 b!lnl Alman, 860 ı 

1 

~ T ve Vnkrt refik\ • 
1 

g· rrneden sUkflnetle tızamlA pnoa bastan ine kaldınıınıotır. nldtr • 
• olmak ııı..ere 19000 bini d ttal. rtII1 ıee \qtlc"kUr cdertz. r 1 nnı Mtnıalal"ldn'. ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

:raııdrr. - Tlt~k e 1a )"&V&f tıllvlrmıe.. Tab1blm, 11öyltır m binde blrlııl. 
Alınan tebllil Sollama kaJ1ı lnı,'1Uı. T ·ı r ı· ı s l u·· h r l')fy rc1u. tbttyar köyltl De tı.uJJ ... te b1ı4laC11: ,Aıık olan go.yet sevor flrlnL 

baskı mm dm; m ettığlnl. Agad bya I ' dUier. redM Selabat tacını vurı:n'll.§ ba ma Okuduın, klla:pta gördllm yerini: 
da sıla devrl e tnnll•etl oldu1~ .. oa, Al· ı lr «"V<' gellr ge1mfW: pen~ ,.,. u 'b 

., f1U uvz m u gatl~tten uyanmaz oldu Sabır gtbı devlet bu1unmaz lin1e 
t11an ta)"YUl'clerlnln 1nglllz bava mey. b ktı.. Şimdengerl gtlzellerin andına 
ctaııbmıa ballkınlar )'aptığıw bildir • -85-- Ve ltendt kendine: Ben inan m gönuı inanmaz oldu 
cnektecllr. - H!IA oyuyor, dedi. olnp httnıll!r 
UZAKŞARKTAı YWUI' l Kt:::ND m F. 8ERTELJJ ılclı ll!lbert bile yok. 

0 ruı: YolUDa 4elltUr •. 
Tokyodan bildlrlldlttne gllre llaler.- ııana acırım. ııl ol dl\feNlat 

nııuı tlmal bntumcla lnglllz kuvvet. myarb:ıJurdıı çab uır kert'd\t 

lerl kaU bir ıelcDcle maııap edltm1~. - Tanrı beni korur • göreyim. On 
ttr. Bo lnıvveu rln yekana ıoooo kl. Z.Ubrcımi dilnla G J le ~ 

tcUr. 8 lllt&l 8'lrell blr mubarobeden dan ııra tılt!CJD de k aeıcıı: 
eonra .Japon urbb blrllkJ rt thU)nr kU"lll, 'fn.tılre ço ınnJıyını. 
lcrln 20 kilometre dertnıı _ Ha~dl el, ıenJ ~-.ınıC' 1 kaltp&li 

Gllnet d yor. nurada far.la 

lhüyar kfiyto, mn önl ııdekt ·~ 
altında oturdu. 

- Kimdir o~ oyu)'l'D f 
- Benim arkadaonJı- mrrl.. tıeııUt 

lılr ('Ohll vaa. 

Aflanm ağlarım, gl:Szl r1m dolmaz.. 
sevtu!m yanımda bir ııaat kn n:ı.r. 
zamane dilberi kavltnd1ı durmu. 
Döner tkrarından utanmu oldu ı 

UJtlyar tW-tlJ itin c;ekeNlk devun 
flttJ: 

Tahir blrdruı lııl k ti.. 
lııtiyaruı goiJerl dolnıuştu. 
- Ne ı;Urol bir den "erdin ben&. 

tul: Gerçekten dUnyada .ahır s\bt 
dovtet blılım naz a.ma. marlf t sabre. 
debUmekte. ın ı otlunıuı bezan ta. 
hammlim taşuor da lsyan edhertyor. 

- Rakkm ' r, baba! yetmlıtnden 
Mlllra ovllt acı R"6rert bir lıuan sabn 
•• olur_ Ta.bnnuAwu dalına ta '" 

- Btr gcn!:ken ölUmli dU Unm!IT. ve 

O yıllarda ()smanb tahtında 
DördOncU cbnıet otunı7ordu. Ve 
bu ~li keJtanet onun öleu.ğhıf 
haber "eriyordu. 

Ke if araya blldlrilaJ ve padl-
llh gnıaba. geldi. MUnecclntbaeı
nın öldllrillmestnl emretti. Hlls& 
yln ef cndf. ölUın eo,ezuma •lnı
madan evvel tsttn e) e UrUldU. O. 
ra<la talebelertncJcn blrlııin e\1ndi 
oturmaya ~tadı. Vakttnt rtmll 
ılolanekle geçiriyor, heyecanlı u 
atler yaşıyordu. Çttnktl, hsyatma 
kaı.tedUe~~ haberi :ındalma ıeı. 
ml!'tl. 

!dam fermanmm ~ktığı gtbı. bir 
rpmil attı, yıldızlarla konuıtu 
Vardığı netice f1I oldu: ÖlUm ~ 
knrtolu \V! Fakat, kqflnln, )'11-

dttlann mUJdetdnin ae\incl, s\lnml 
kalbinden ıaprken, ferman geldi. 
oJ1lMkhl kafurnı kestiler. 

l'armı keııfetmek, istikbalde °" 
loealtl!ln h:\~r vermek iddiamıt\ş. 
hulun:ın '~ bundan gurur doyan 
mtıneociın, keneli tfkballni göre. 
meınJ"', mezarının tistllnde bağ<lq 
!rornp oturduğuna antıyamamı~tı. 
Böyle ç1ng ece fal olur mu ya?. 

LAEDRi 

tehlllcclldlr. lk ~ mı T 
- Mezarı ktu da t-t hl ' " 

- j,J bir ıukada§ secm~ln! Meri 
in anlP..l'la ctt\şl\p kalkan11lnJ' 111rtı Y6. 
re gelmez.. 

1.1\hlr, lhtlyann J&DID!l otnrcla. 
K~ık bir -ıe konUJmap ba lBdl: 
- Çok1anberi hıı k.-6 4" mtaln, b1ı 

Her g ce do t ılaam o dll§Itlan oıur 
Blr WUfU bana blı lhlian olur 
.A.dlln ne uıursa dili den bulur 
GönW o an bUA w maz ldu. ınmdco korı.ııınzdım. Ttpkı seoın gt. Dün mahkCim edilen 

bl dnftıbuı ela tn. memlek Uen roomıe. 
Bun<;e dllnv nı n Tl\hAt )f!rl ~-
lıktır ~ırdım. ISllllC r 

- ndığm doğrUdtır awn. 1 
lçtn Bld burada gör\ 1 t.phrlr.11 T 

ler 
'.l'nhtr lt'n rt koıımu: t>aWtl a1itı
ı ı:nr oc rn n ıı~ nlı.h. 

ola düzühlüler. 
Sen"ler1n t pestndp mini ınbıl ~r. 

ı;o .ı."'O ıarumı tn ıltı ı :'1 •lk eli~ ur ' 
ahır bu lili~ kııtlıırıı b:ıliltrak: 

-4'0 )azık Jd, ı ı l ınld&-
cr\ ·ıı \er<'ınh i J. dhe aöylffii 

onlu. 
Tal lr m n çıkarken bir aur'a 

lıa' 
- hırlc yıldanbert bılnwla)'Ull.• 
_ Ondan önceP-

- Tcbrlzde3 dlm. 

- oralı mı5111' 
_ El•ot .. oralıyım. 

nıtara neden geldin t 
- ... Jl..•} 1 ki 

K ıtm g!lç ettik, o~ .. • '"' 
- tratınıır.ı. f)nnt ü&dı1' ora 

.arın tr e 

ııı.rdn • üdd ı onııştuktaJı nv 1 cc bir ın 
. k6'<1ll, kendi do du ı 

nrn. ı ~~ ~ alr1erln1 hatırladı 
mı:ınl .. _ vnJ<ttle çok b 

- nırun tarafn ua '/. .. atrlcrl ı;cllrdl. 
mau"er SÖ) '1)"8'· t Hl tı 
8 11 , • 0 b1rlnln ko mıı 

Hlltdııdır.. 

verdi: 
Bana derler 
GllnUl gam 
Felek vurd 

ad olup da güt n e 
lk n gUJUnmez imiş 

sinem hançer okuna 
rde fiillnm z Lrnlf. 

kete g~r dol&fıraım. lllr.btr engel muhtekirler 
Yoluma mani olaınıu., beni gldoeettm A&Uye ikinci ceza mahkemeei dtU\ 
~erden geri te~m ..:dl. Ftıeı, çı. d" baaı lhllklrcılan cezalandırm!Olll' 
mı. Akalnnı ağnrttıktan ~e belimi iki B yoğlunda SaQok ıııa#&ZUt tezgAh 
l>ültlum ~ ııtıktnn ııoıu·a, ben de irkil. tan Suzan lhllkt.rdan dolayı tevkif .. 

d1m.. imdi l r~ Ut.\\nde ifil wpnmılan dUm•aUr. 
lca dayanacak bir e)lm kalmaclı. Fatihte evinin kir&BUll arttıran mı.. 

- B nim c!fl l!\rndljtlm ve dayan. 1 mar camlııi müezzini Yılmaz 120 ~= 
dıton bir teY '\Ok, \mba. Allahtnn tıa • para ceza.sına. Karnk!>ydc Ergene 
iUlSU1a 1 a~mıyorum. '\'alnız ondan cadd inde Arlato ç1mento ihttkArm
yardnn umuyorum .. lr\mdc bh' IM!Tint dan 25 Ura para ce.zuma .e dllltkA • 
var: ('.ol< aktndn .. ~ı:l lmf' lrıtvu,aca. nınm yedl gUn kf.pattlıJ'lıuıut&. aGlat.a. 
i'tnıı ı< • .nıu onım Bu, belki dt' bir tt-. de rl'8.1' 116 m yf bakır çM 
&ellidir. B t dr ~ r dün ela blrt ihtlklı.nndan 80 ıra part\ cnaaırur
drlmtze ka\-Ü cııAn- klmbtllrY Al. ında Ta~çılarda yağcı Per. 

'ah blh1 ı th o~ , a re ron 'I. tev maktnev lbttk rından JT ı1lll 
lllıl!l.."'ten b&§ka elden , ~t11'r k nmm kap tılın ııma ka.r&r ~rll 

t ıeeıa'k~ (D,ı mtıı r:rr) 
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c:::.;a ... EJ;;;;ı13~~] JSTAN8UL BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 

v/'v ,,.,_ v .-..v -..' 

ikinci devre lik maçlanna dün 
Fener stadmda başlandı 

iti bUklAI emddfl91 

Komedi knmmdlı 

AJqam 20.ao • 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Dünkü maçlarda galip takım-:: A,::; :khovunıu 
lar rakiplerini açık sayı ~: =.=..uı:~-_:~~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJt, KIRIKLlk VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

arkiie mağlup ettiler ~~~ ~fiıoft~-~n. l'eHmı •
0

1%' 

Kar d8lgalarJDdan, fırtınalı: havalar 
dan" alıalarm bele kadar çamurlu 
olm&Jarmdu dolayı O)'IWWDıyan lik 
CJ7UDlarm& Kadıköy aahaaııda ba§lan. 
dL Hanımı az gUnqll olnıa.sma rağ. 
.men kalabalık göze çarpıyordu, GU • 
n8D mWı1m mllaabak&sı latanbulçc>r-
1& - Befiktaf anuıuıda oldu. Bl.l.ba88a 
ı:.t&ııbulsporlular bu mu.&baka için 
kap&lı .ıonlardan iltilade fderek ~ 
lı bir gekllde çallflDlflar, Begikt.8.§lı. 

lana. ellerindeld malzemeden istifade 
edemedikleri gfbl bir tQrlU çalı§&MR· 
IDJflaı'drr. Son bir hafta arumda lo. 
k&llerinde yaptıkları sıla egzersilden 
l10lll'& bu mUsabakaya girmişlerdi. 

Hakem Şazinlıı idare ettiği bu mu_ 
hbn maçta Befikta§ talamı: M. Ali~ 
Yani. Feyzi. Çaçl, Htlaeyln, Rıfat Sab. 
n, ŞllkrU, lbrahlm, Şeret, Eşref kad. 
ro8ile oynuyordu. 

KilAbakanm ilk on dakikasında her 
ki takım çok hızlı oynuyor. Ö)rle an. 
l1flb70r k1 gllzel bir futbol Myredıe. 
eğiz n nıtektm ae b01'e otcıu. 
1lei' iki takını o kadar güzel oynu. 

or kl ıw.ııurıan, fal.solan görUlmüyor 
Ju. Bu cıa be§ dakika zarfmda 1ataıı.. 
bulılpOr, ortadan ve soldan sıkı lnlfler 
yaplJOI', bepai tehlikeli.., Bu milhlm 
nifler eanumda JL Ali bir gol kur
tardı. Dakikalar geçtikçe oyun Beşik. 
tafD1 lehine dönQyor. Fakat bugün 
Şerefin güzel, yerden ve çok mUkem.. 
mel bir oyun oynaYl§ı Be§ikta!f hat • 
!arını bir nıaldne gibi i§JeUyor, saklıı 
ve kafalı ayn.ıyan lbr&lı.lm de Şerefin 
gUzel tempoauna uyarak zevkli pasla. 
ıP.yorlardı. ŞUkrUnün yerinde mildaha. 
ıeleri ve güzel oyunu da gltUkçe a. 
r,ıll}"or ve bu suretle lataııtıuı.por mü. 
dataumı fena \"azlyete aokuyordu. İf. 
te bu güzel anıqma netfceainde lb. 
rahlnı Be§iklB§tn ilk golllnU yaptı. 

l''akat latanbulsporlu'!ar canlı ve ate§. 
1i ayunlarlle derhal buna cevap verdi. 
ter. Ve oyun blrbire oldu. 

Top merkez çizgisine geldi bir da.ki· 
k& oynandı ve bilmem naau oldu el 
çabukluğu marifet gekllııde latanbul. 
sporun kalesine iklııci gol oldu, Ve 
bundan aonra oywı zevkli bir bal aldı. 
ı..t&nbulapOrlular mütemadiyen aol 

tuartan oyııuyorlar ve sağ taraıları • 
111 Umaal ediyorlardı. Bu ne biçim ta. 
biJ8JdL Daha dogTUIU bir l\&t Ur.ertn. 
de OJD&manm ce.zaanu çektiler. Çlln. 
idi 1'e yanyacak 80I taraflannı e7A! e. 
ıe bltlrclDer. 

BtriDCl devreyi Befiktq 2.1 galip 
'Qlyette Olarak ııahadan çekildi. Bu 
deft'ODln eon d&k1kalarma doğnl 1s
tantıul8porun .qtÇf ceza çtzciai için. 
de yakaladıtı topu lıl, Allııin kollan. 
na atmak gaft•Uni göaterdl. 

tkiDd devre lıqJadığı zaman Be§ik. 
tapn aft!' w ba.akıb oyunu ba§ladı. 
8iDlaU& Şerefin uaun pıuıtanna şnk. 
rU, Sabri yetl§iyor ve pek çabuk kale 
önGne kadar ı.nıyorlardı. Bu verimli 
&Uplanm bırdcnblrc lletlceleri gö. 

tllndll. Ve Şeretin ŞUkrüntın yaptığı 
ollerk Be§lkta§ rıı.klblnln llatUno 

çıktı. 
lırtanbulsporun belkemlği olan ıner. 

ku muhaclmln!n Feyzi ile çarp~ 
nettceıd olarak bitkin vaziyetinden 
btr torUl kurtulamam'§ ve aksaya ak 
saya 07UD& dev&m ettiği görülüyordu. 
Daklkalar geçiyor. Be~lktaş, 1stan. 
bol p.aıplyaııJutuJıa yakqır derecede 
gtıael bir oyuna bqladı. Bılhass& Şe. 
ı'ei merkezmuavtne ve Hll.aeyin soHç 
mevkilerine geçince oyunun hararet 
'e abeııgi gÖfle bat.yor ve goı adedi 
de Jılyadeıeınıete ba§'adı. Fakat be§ 

ol yemelerine ratmen latanbulspor. 
lular lıomulmadllar, yorulmadılar. can. 
ıannı dlflerm- alarak mUtemadlyen 
tasyikll OJU11UD devam ettiler. Ve gol 
yapmak le1n çok çalışt,\lar.. Şunu da 
911ıy1.-ek .l8tetls ki İlltanbul8ponın sağ 

. 
1 • • • 

tarafmm iyi olnııyan oyunu bir çok 
gollerin kaçmaStn:ı sebebiyet ,;eriyor. 
du. Hatta kornerleri bile atamıyor • 
ıardr. Oyunun son yirmi dakikası için 
c.; B ,ıkla§ takıını gol adedini yediye 
çıkard .. Bilhaııs:ı. Şerefin gotu harlku. 
.l&deydi. 

NASIL Ol'NADILAR 
İstanbul campiyonu Be!fiktaş takı. 

mı dOnkU oyunuyla ilkte en güzel 
oyunlarından blrlnl oynamı§tır. Bil • 
hıuısa iklncl haftaymm otuz dakikası 
geçen seneki Be~kta.§ı hatırlattı. Blr 
ilkte 84 gol yapan bu asıan çocuklar 
ikinci devre ilk oyununa güzel bir ne. 
tice ile gtrrui§ bulunuyorlar. Fakat u. 
nutmamaıan 14.zımdir ki henUz Gala. 

·ıa. ve Fem?rle blrer maçları, 

rdır. 

• ta Şeref, Feyzi, M. Ali, ~Use
yin, Rıfat ŞUkrU ve daha doğrusu Be. 
flktaftn hepsi iyi oynadı. Ve ııunu da 
86ylemek isteriz ki geçen sene takımın 
1ag t&ratıııda "°k muvaltakl,yeW OJU 
1Nn'll ee3ıetttgtad21 eabr1 bQ '0)'1Jft4& 

tıpkı Şakir gibi çalını hevesine kapıl. 
dr, Bu sağaçıklarm huyundan mıdı;r, 

suyundan mıdır, bilemeyiz nedendir 
bu çalım ve gahsl oyna.mak zevki,. 

tatanbulspora geıincc: Yedi gol ye. 
meaine rağmen bir gey kaybetnıt§ de
ğillerdir. Dtlzgün takımlarmm bazı 

tarafları noksandır ,;c geçen seneki 
zorlu İııtanoulspor değildi.• MUkerrem 
sakaUanıncaya ltadar güzeldi. Rtl§tü. 
!eri de fena oynamadı. Bilhassa mUda. 
fi Hayri göze çarpıyordu. En f•nıı. ta. 
ra.flan en kuvvetu tarafla çok oyna. 
maktır. KllşkUl amanıarda bile sol • 
dan inerek gedik açmağa çall§ıyor • 
lardı. Futbol takım halinde oynandığı 
için her hattın l§letil lesı lA.znndır. 

!stanbulsporlular bu feci rakamlar , 
dan ve gol yağmurundan kattyen U • 

zWmemelldlrler. 
Hakem Şazi Tezacna gelince: Bir 

iki ofaayd müstesna gilzeldL Yan ha. 
kemleri çok bayrak sallıyorlardı. 

VEFA - TAKsİM GENÇLl.K 
Gllnnn birinci müsabakası Vefa ile 

Takllın Gençlik kulübü arasında ya. 
ptldı, Hakem Ahmet Ademlıı ldarea1ır 
de oynanan bu mtlsabakanm blrlncl 
devresini Vefalılar hlkim bir oyun 
dan sonra 2-0 galib blUrdller, tltlncJ 
devrede Vefalılar daha düzgün blr o. 
yun çıkardılar ve dört gol daha yapa 
rak ııahadan 6-0 gallb ayrıldılar. 

ll'lllNtmBABçı: - SVLEYJIA.Nll:9E 
İklnci mlllıabaka FemırbalıÇe - SU 

Jeymanlye arumda hakem Adnan 
Akm ldareainde yapıldı • .Mll.Babakaya 
her iki takım da eladk kadrolarla 
Ç"Jkml§lardı. Birinci devre Fenerbah • 
çelller hiç de kendilerinden beklenm.L 
yen bozuk bir oyun çıkardılar wı dev 
reyi ancak l-0 gallblyetıe bltirebıı. 

diler. 
İkinci devrede daha hWm ve çJUz 

gün bir oyun oyııayan Fenerbahçell 
ler 7 gol daha çıkararak mllsabakayı 
8-0 gibi büyük bir sayı farkiyle ka· 
za.ndılar. 

Voleybol müsabakaları 
Eminl5nU halkevlnlıı t~rtlb ettiği 

ı:oleybol mUımbakalarmın final: ~Un 

evin ııpor salonunda yapılmqtır. 'O. 

~~=~ .. .-~ .. --. . - - - - -
. _, ~- . 

(Gazetemizin birincJ sayfasında 

~lk yaomdakl tarih çerçeveeı kupo. 
aile blrllkte gönderilecektir.) 
EVLEN.HE TEKLlFLERI, iŞ ABA • 
&IA, iŞ \'ERME, ALDI, SA71M 
&:lbl ticari mailtyetl balz olmıyan kU. 
çök JJAnlar parasız netrohınur. 

Evlenme teklifleri: 
• Yaş 28, hiç c\'lenmeın..lş, orta. boy 

lu, l::u~day renkli, 11!10 tahsilli ciddi ve 
kibar bir bayan yüksek tahsil görmll!i, 
Jyf huylu bir bayla evlenmek istemek 
tedir. Çocuğu da olabilir. Fotoğrafla 
(Zaran) remzine mUracaat • 100 

• Yaş 22, boy 1.65, kilo 70, sinema 
makinlstlifi ynpan, aynı zamanda sa-

BU HUŞU KLU KLARI 
ve LEKELERİ 
nasıl ''SİLMELİ" 
~* 

eu-·yeni' vt. 
flJ&nl hayret 
GÜZELLiK 
REÇETESiNİ 
tecrübe ediniz. 

Ctld hücey
relertnden 

istihraç edL 
len ve genç 
ve ·sağlam 

bir clldln 
unsurlarına mti.fablh olan ye
ni ve kıymeUI bir hiilasa. Bü
tün dünyada tanı~ bir clld 
mütehassısı tarafından keş-il 

!edilerek kemali itina ile se
çilen ha;vvanlardıın istihraç 
edilen ve cBiocel> tabir edl-• 
len b1r cevher, şimdi clld 
gıdası olan pembe renkteki 
Tolcalon kreminin terkibinde 
'mevcuttur. Bunu her aqam 
yatmazdan · evvel kullanınız. 
Siz uyurken clldlnlz bu kıy-ı 
metli unusurlan ınasseder. 
Her sabah uyandığınızda 
clldinlzin daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu-· 
Runu görürsünüz. Gündüz
leri <Yağsız- Beyaz> Toka
lon kreminl kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 1 
her kadın 10 YD-4 genc;leşebl:.. 
lir ve her genç kl.zın gıpta 
nazarile baktıtı şayanı hay"' 
ret bir tene mallk olablllr. 
Tokalan kreminin müsmir 
neticeleri garant.llldlr. Aksi 
takdirde paranız iade edilir. 

bahtan öğleye kadar radyo tamlr&tikı 
me§gul olan ve aylık kazancı 180 Ura 
olan bir bay, eamer, ortaboylu, 20.26 
ya§lannda ev l§lerlnden anlayan bir 
bayanla evtcnmek istemektedir. tFo • 
t.oğratla (Temiz kalb) remzine mUra. 
caat. - 101 

1 f ve iıçi arıyanlar 
• Ortamektep mezu:ıu. 13 senedir 

her nevi motlSr tamlrclllti ve ma.kL 
nlBtıı yapııuı, aynı zamanda İstanbul 
dan ehllyetnameU bir §Oför, herhangi 
blr fabrikada, makinUıllk, tamircilik, 
\'Cya şoförlUl:. aramaktadır. Kumkapı 
:Muhsine hatun mahalleııt F~thl Yunca 
müracaat. 

• Llac 9 dn ailevt v&ZiyuU dolayıalle 
aynlmış, uzun müddet muallim vekil 
ı:ğt ve tayyare mubaalpUği yapmlf. 
riyaziyesi kuvvetli, dakUlo bilen bir 
bay 1§ aramaktadır. Ak.saray küçUk 
IA.nga caddesi No. 28.1 kat 5 te Uuıvt 
Akbuluta mllracaat. 

• Lise 10 dD tasdlknamell. 23 Y&fDl 
da sağlam vUcuUu bir genÇ herhangi 
blr iş a.ramaktadrr. (Taıınbfllr) rem. 
zine mUracaat. 

• Franaız llaeslııe devam eden bir 
genç. dört buçuktan 80Dra ge.•lfl"•k 
Uzere ff aramaktadır. MaDUaturad&n 

• da anlar (Sen bcnua) remzine mtıra... 
1 caat, 
1 • 17 yqmda orta tahslllt, yazısı 1§. l ıek bir Tllrk lazt, mneşse.sclerde, bQ. 

1 
rolarda veya yaşı l§lerlııde çalışmak 

latemekted!r. ~.30 liraya kanaat e. 
der. Kefil ~ vwe1'QJJ". (TQfp1,cql) 

.Nmllla. ••• ••·t 
• 17 Ya§tAda, ortanıektçp pı,~ 

bir genç, muhasebe ve yazı i§Jerinde 
uygun bir ücretle çalqmak !at.emek • 
tedlr. (lıl. Akçayı remzine mQracaat. 

• Ynk&ek iktisat ve tflcaret mekte. 
bine devam eden, t1car1 bllgtlerl mO • 
kemmd latenografl uauuıoe vAlaf, 
daktilo bilen bir genç, buaual milea • 
ııeııe ve Ucarethanelerde öğleden aoıı.. 
ra ııı aramaktadır. (H.A.) reınzlne 

mOracaat. 
• 16, yqmda, ailevi \'azlyetlnin bo. 

zukluğu yilzO.Dden orta mekt.eblD bi
rinci aınıfmdaD &ynlDU§ bir genç, va. 
sat bir UcreUe, herhangi blr mllealıe. 

de 1f aramaktadır. (Vatan 56) remzi. 
ne mllracaat. 

• Türkçe, almanca ve fraııaızca b!. 
len, gayet seri dakti1o yazan bir ba. 
yan 1f aramaktadır. (ROSA) remzlne 
mOracaat .• 

• Ticaret llsealnden mezun, muha 
sebe ve fraıwzcayı tyt bilen bir genç, 
öğleden aonra herbangt bir mlleeııeııe. 

1 
de i§ aramaktadır. (2 N) remzlııe mll
racaat. 
Mütelenilı: 

• HadmıklSyQnde bulunan her orı bq 
giiııde bir latan bula lzlr.ti gelen bir 
genç iyi bir kadDı. veya nefeU bir aile 1 
yanında pe.n.s.iyoner olmak lBtemek • 

~dlr. (Pansiyon) remzine mUracaat. I 
Alclınnu: 

Atattda remlzlert yu.ıl& olan o. 
kuyuculanmmn oamlarma seJea 
mektuplan lda.rebaDemlzden (pazar 

lan barl9) lıergöıı aabal' • n ötleye, 
kadar ve ııaat 17 dee llODru ıaldll'ma

lan. 

1 

(Fevkalade} (G. lılioe) (Kuhaberat) 

(Denk> (Kardef]er> (8~ Aydofarı) 
(Leman Y.) (Nadide) (aotaztokluğuna) 
(İ§ arıyan) (Roea> (8.B. 12) CM.K.) 
(27 F.G.) (Kutla.kan) {A. O.) (T.N.) 
IM.A.A) (M.K.A.) cs.T. 2) (F.G.D> 
C27 F,A.) (Gtınqll) (Bahar çiçeği) 

(A. Ahmet) (S. Altmel) (Vatan M) 
~o.K.ı (L.K.79) (Eme.kJi) cT.R.Bı 

(Boğaz tokluğuna) (SK.U.) (İhtlyaçı 
(.Akyüz) (Y. Akın) {Aktatay) (H.N.) 

[ lıtanbul Belediyesi ilinlan J 
çQncu katagorlde güzel bir oyun çı. Tahmin B. İlk Tem. 

~;ı1 Kartal takımı, MUhendill ma.ğ. 2200.00 166.00 Bahçel(u· mUdUrlUğU için alınacak 200 metre ı 
etmı,, ikinci katagoride lılllhen- parmak ve 200 metre 1•1 çeyrek parmak ıaelezon · 

dls KurtuJU§&. birinci katagorlde Be· tel muhafµalı lAstik hortum. 
yoğlu spor Galatasarav.. gallb gelm1•· 

J- "7 700,00 52,l'iO İstanbul, ÜskUdar ve Beyoğlu ııari ııaataııklar 
t.r. 

Güre• müaabaL-'arı ınUcad,.clc merkezleri ictn alınacak 700 kilo kur. 
~ '"" şun mWıUr. 

GUre;ı aja.nlığı taratmdan kulUpler Tahmlıı bedcUerile llk teminat miktarları yukarda yazılı itıler ayn ayn 
arumda tertlb edilen gıreko remi açık ekslltmeye konulmU§tur. Şartname1m zabıt ve muamelA.t mUdQrlilfti 
güreşi denemeleri dün GOreı kulO'bll I kaleminde cGrOlebillr. ihale 23.1.9"1 cuma ırtıııU ıuıat H te daimt encümen. 
aaıonunda yapılmış ve bUyük b1r m•. de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu% V<'~n mektuplan ve 941 rıh. 
rakit klltl<!sl tıırafmdan alAka ile ta. I na alt ticaret. odasr V<' kalarllil ihale gUnU munyyen s:.ıattc dolmt cncUmen. 
kib cdi1ın1şUr. de bulunmaları. (152). · 

• 
Devlet Deniz Yollan l,letme Umaan -rl 

Müdürlüğü IJinlan 

ı a ilıint:ilıôntınan 18 ilrindlcGnana ltoılar ,,.,,,,., ltdl· 
lara lıalliaeali oaParların i.unleri ve leiıllaı ,,.,. oe Midi.,;. 

oe luıllıacaklan nlılımlar 
KARADENiZ HA'l"l'INA 

BARTIN HATl'INA 

MUDANYA llAT'l'INA 

BANDIBMA BATl'INA 

• 

AYVALIK RA'ITINA 

lZMtB B1RtN<;t S0ft.A1' 

Pazartelıt 17.00 de~ Pc·,cm 
l7.00 de Abu Galata nhbm.muıuı. 

Cuınart..ı 18.00 de ~ 
n2ıtımmdan, 

NOT: lt'an üinı kadar lıattada 
post& yapılacaktır ,,. bu pollta 1:ae1-. 
luya kadar gtdecektlr. • 

Pa.rartem. -.ıı ruo de çaqıunı., 

perfelllbe ve, cuma 18.00 da (Tl'IM• 
eumaıteeı 1'.00 de (Karakas) ft 

zar 9.110 de (Trak) Galata nh.tnamdı ... 

Paarteal, çarp.mba w cuma 8.00 
(JlarakU), Galata nlltmnndan 

rıca cumartesi 20.00 de (t)Jpın) 
hane nhtmımdan 
NOT: Çaıpmba gOnlerl mat 20.00 
latanbuldan Bandırmaya 
w perıembe gQnleri aat 2UO lfJ 
bandırmadan lstanbula dl!nmelrt.e o • 
lan aralık poeta lf'an aldN JmdllS' 
1~. 

Salt Te cuma 19.00 da Buna ...,.ro 
Tophane nhtımmdan 

Salı 9.00 da (t)lg9) ~ 
nhtmuııdu. 

NOT: Badema tmroız pcıoıtaı•n ı.t.o
lluldaıı pazar •babı yerine alı _.,.. 
ın kalkaeaklard:rr. 

CUm&rtesl 12.00 de Jırenıbı Slriııeel .,. 
tnnmdaD. 

Pazar ıs.oo te ·(lzmir) Gaıa.ta nlltl-
mmdan 

Nar: Oldlf ve döDUtt.e Gellbolıl .. 
9"Mkh't"9 GlllŞ D "'r . 
lf'an ahire kadar lmııt poeta& ~ 
:nnyacaktıl". Ayvalık poetaaı haftad' 
bSr yapdaca'kbr. 'Bir hatta çarpm.
gtlnO kalkacak poeta Ayvalıktan -
~k Te mDtealdp hatta comıirtıeıll ,0-
nll kalkac;ak PCMıt. İsmlrden ~ 
tir. 

Not: Vapur .aeterleri b&kkmd& ber tOrlU malQmat atalıda teWon Dil• 

ınaralan yutlı acentelerimlZden öğrenilebilir. 

halata Sa, ACftltellll Galata. rıhtımı limanlar umum 
mUdUrlntU binam altmd& 4231% 

Galata Şube Aeentellji Galata nhtmıı mmtakıL Uman 
retııllti biDast altında 40183 

Slıbcl Şube AcıeatelJtl Sirkeci, yolcu a&lonu 23140 
(IOI) 

Jandarma Genel K. Ankara Satınalma Komiayonuntlan: 
Bir DMtrea.iDe ~106 klll'Uf fiyat tahmlıı edilen (108000) metre portatif 

çadır bul 1U.H2 çarpmba gUnU saat 115 te Ankar&da J. Sa, Al. Ko. 1111. 

muzda kapalı art ekalltmeaUe alınacaktır. Muvakkat temmatı ıuı ı...-. 
Şartname Ankara ve İstanbul 3. Sa. Al. Ko. ıarınaan pe.ıum almır. Na. 
:ınune herg1ln komisyonumuzda görOlllr, lateklllertn kapalı ~ teklif mek. 
tuplannı eUUtnıe vaktinden bir saat e\"ffıtne kada1" kc:ıml870DUDluza wr. 
meıert. (9619.ıtffO) ... 

Tl•klre c•••••rett 
ZiRAAT BANKASI 

1'unıJ111 tarW& Ula. - ~ı ı-.-... ftl1l ....... 

Şube ye Ajana adedi:.265. 
Zirai ue ..,ı iter nevi baMa maaıMleleri. 

PJlra ~tlreolere 2S.800 l1J'a Utr&mı,. .,..,.. 

Wt Banbıpnda kumbanlb ft lbbarSIS tuamıt b~pıarmaa • a 
~ llnm bUlanaDlara 88Mde f defa oekllecek kUr"• ile qaCJdatıı 

'ttllna g0r9 l~ dağrtdacaktır. 
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orıat.Nr: ~ paralar '9r MDe tçuıde 50 lira4&Q _,.._.. 

ctQemtyeıuen Uualııdye Qllltltt taıdnle " ıo tUl&alyıe "rüeeekt.tr. 
Ketadeler: ıı 11&11. ll ~ il !'JJUU. ıı Bır1netkAnun tat'l!ıft 

rtııde yapılır. · 


