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''Refah,, hddisesi 
tahkikatı Mecliste 

- --
Kaloriferli 
Apartımanlar 
Meselesi 

-ı·aıaıı: Hıiscyin Cahit Yalçın 

n 
Kalorlleı lj 4Jlıtra~. kim~ 'L 'ı•ri

lcn apc.rf mıanlann ı..,rhlmaç,,ı mc 
sele ine hclcdi3cnin 1 rı<:ınama--ı 
hap edeceği noktai 1uızs.n111 ~hir 
ıncd!!lindc mücfafaa eden azanın 
ınütnlen.lanuı dihık\ı sa~ unv..<1 İ· 

Başvekalet 
tezkeresinde 
iki zatsn mallık•· 
meıerı ıcabettlitl 

blldtr,llyor 
.\nkar.ı, 16 ( • \.) ~- ·~ liy~i> l 

Millet Meclisi bugiln Şemscttın 
G\lnaltaym rcısli{;indc i ·i celse :ık. 
cıct.nW tir. 

Birinci celsede, Refah vapw'U 
i:iıdisesi hakkmda. B:ı~ekA.letten 
.,;elen a~"ııd:lld teikerc okurunu -
tur: 
UAŞ\.EKAL1','T ThZKt~RESI 

Türkiye BüyU.k Millet Mecli~i 
yfiksck reiSliğinc; 
Rcıah vapuru hachı:e~iııin vıtkuu 

U.Zcıinc en büyük askeı i adli 3.ınir 
-ru'S:ı.ilc genelkurmay ~ 
ta.bkikatıı. memul" ettiği Milli Mü
dafan Vekaleti müs~.,adığı tara.
fmda.n 2S • 7 • ı fJ41 tarihinde ~.ı-
1."'..D tAhk.iJcı,t neticesinde 11 - 9 • 41 
tarihli fezleke ile s:ı.l.3hiyctsizh& 
karan veribniş YC bu hususta.ki j 
a~:y-alor genelkurmay ca$ilmuli~ 

· · · ~·. • füşarünilcyh ına.- ı 
Jca:ıııca ynp?lan tetkikat ncliccsind-: 
16 - 9 - 1941 tarJünde alınan bir ı ıı!!lıiilll 
tc2'.lkerc ile meselede a.lüıkadn.r mil· \lı 

(Devamı 3 ünclide) 

Riyoda toplanan 
Amerikan 

devleti erinin 
huduUarını 

gösteren harita 

Mihvere karşı cephe 

Maaşlara zam layihası 
----~~ _:p._-W ..... cnzv ,_,-' ~ • 

Hususi ınüessese-
lerde çalışanların 
vaziyeti ne olacak. 
Kanunun ınüzakeresi esnasında bu 

nokta Hükumetten sorulacak -
Layiha esaslı 

tadilata 
uğramıqacak 
Ankara.dan ha.her vcrlldiğiAro 

gôrc, memur ve mUstahdemlerc 
verilcoek fevka.lidc zam hakklrı. 
daki lıiyih:ı. bllt~e encllmcniMe 

~~c=========14 / ıncclenmektedir. Encümenin 18.J; üıa.d:ı. esası ı bir 
ta.dil yapmıyacağı ıınl~ktadJr. 
MUessescle1' bal-emine ü.bi mUcg• 

(De\'amr S üncüde) 

Harkof 
tehlikeye 

girdi -Bular gırt 
aldddan 1erıer•e 

Fabrikaları 
tamir ederek 
işletmeye 

.-.:...---~~.,....,.-.başladller 
~ n (AA.) • Bu aabiıoh 

SoVJ9t rumı letı14ti: 
11 Kiııwıuaaııtda kıtaatmıız d\İfln•· 

.nm mukavemetini kıraralı: llcır1f'mei 
cıevam etmL5}erdlr.· 

! :r.ah ctnıi tik. Şehir me<:Jl.,inuc, ki
: rarJların "ektikkri '"t ırab:ı. ehenı· 
rni~cf '~rcrek ıiyaJ;C'"f ıaratmılan 
'ukulJulan teklifin 11u ~neden iti• 
haren tatbik olunmasını te'kljt c
<ien r.atlar da. bulwunnc;tur. Hatta 
uzli.d.aıı biri Ankarnda da ap:ırh 
nıanbınn belediyenin emriyle ısı
tılmakta. olduğunu nılı;:ıl getirerek 
riyMct teklifinin ' c bunu tu.s\ip 
eden encümen mazbat "'llllll kubu
liinü f~ti tir. B:ı"k;ı bir z, t 1) ıı 
:t .... ~-iadorif9"1t ~. 
ri 5ôndthii1cliliüAü, N&bahl~in de 
aueak saat ~kiıden ı.on.ra l n.kıl
üığmı, ~abahle)in e1~icnden i5leri· 
ne "İtın~l• ~buıi~etinı)ı- hulu 
ııan kimselerin ve ı·otuld:u·m bu 
~ füden ıstır1'() ı·ekHJ,lcrini ~i)vli-

· l crck hnnı.rettn rece 'c gündilı; 
• n~-ııi de1 ~·ede t:utul~ ı l,ayc1wuı 
ıuaddeJ e ila\ cc;i ft'kltfindc hile 

' lıulunmu~tur. 
:'llttlislenlc 'c eııciimculcrdc 

b(i~J ... •ki ııt fil.lr çarpı~ınca ruut. 
laka :u-abJucumr ı:ı~mıak idettir. 
Me-;cJe~ i keıstlrip ntmakta.nsa lJ• 

~ a ı-ab.ma do1ruıımıyacak bir ~l 
dlisimcrek bir mUddet S~iu ba .. tan 
atın.1l3 ı ida1'el ıaa.ı.labat icabı hat• 
1 a bir nezaket 'a:ılfc i t l:tld•i c. 
clcrb:. B•J Pletıelode de medi!>"tc 
ı·arııı-.aıı ikl :at. mUtalca:1, ı reıl ,

0 
~ a. 1.abul ctmetlen guler ~dıta b'r 
hal ~re · hrı' mık l ola; olnım;tur. 
f ünhii oc:aseu ri) ııı,ct in tekliil ~c
ııi lıi"11i\u11 rin ~clcl'el< cneden ·• 
1ibarcu tatbik Pdilıııc~iui isH~or. 
du. O ' ı.·te kı!d:tr rlclı:ı el rath 
tetkikat '\apılma'K Jııı,.usi ı,anwı
larda m~lenin t~Iük ettiği ci
hetler nra.~tınlıuak Uzcrc C\ r.ıkııı 
enciuncnc iade5i ~biı· tarafı d:ı. 

Ağır işçiler 
Komisg.on bu sabah topla
narak bunları tesbiie başladı 

Riyo kon- Singapur 
feransı tehlikede ! 

DO§ınanın yapl!lı,, olduğ'U mukabi 
hücumlar kcndlstno ıığtr zayiatta ptis • 
kUrtUlmU§tUr. 

Meskö.n ve sayrtmeskün mahaller 
iıstırda.t Cdllnıi~th'. Pe~embc günll 4ri 
AJma.n t&.yyarfsl dO§i\TWmfüı. 14 Stı~. 
yet tayya.rcsı xayıptır. 

Amerika 
devLetlerinin 

Karne tevziatı bitti. Yeni 1mraeıer 
er~en datıtııacak ve allus karıtıarına 

göre doldaralacak 

Mihverle 
Siyasi 111Unasebet-

1 leri kesmeleri Fırıncıları iyi ekmek çıkar
mağa zorlayacak geni şekil teklif edildi 

rıltmaıdı \C etraflı ~lliikler ~·a· Kcıldileıinc 750 gram E'kıne'•ln 
ııılıua ı hizumunaL da"ruınu bu tc- 11c.r gü~ı Verlln1csi ka.bul ·cdil::ı s 
hhur nMıl herkesçe ıuuruı-,iv olan ngır i çı\erin tayin 'c t.esbi

:.;örii.lobUirdi. l:"alnıı bir J,ı..un \8• ti i~in dün yapıJ:ı.n fiat muıııkab 
t&ıllda larm haksız ;\ere çcl•f~ıderi komi"yonu fcvk::ı.lıl.de toplantıs.m 
ıstırnba. bir an encl nihıı~cl \e• dan -~; 0~'1n .kom·syon bu sa. 
ribuesini iı;tll enlet bir is göreme• J balı nuntaka ıktıs.at mUdür:iliğUn• 
ıııl,5 oldular. Onlar da acele i':'C de derhal faaliyete geçmiştir. 
scytaıı kan~ hUknıünii dii5Une Ağır sa.na)i ve -~~din i icıiııin 
rek mu\aff&kın~lzliklcri ;, in lıir vnsnlarmı ve i~ bolmn~e~ ini ta~ l..11 
teı;elU bıı1a.billrJer. eden talimatname ~.eş~:kı ~rma:yi -

leıini yapan ve gece iı:;Icriııde ca. İ .Bu teklif 2~ ~evletten 18 i 
lu:a.nJar için bir ~yıt mevcut de· 1 larafmdan dtn::am olunuyor 

ği~~ıindzdc henüz hu f.alimatnn- ! ~:cı;;~ 17 
d <·~-·~·> ln- B.B.U.: 

mc Uzcıindcn ekmek tevzia.tın.1 ' n C\" c er in R!o dö Ja.. 
baı::Ianmı« d g-·ıd· . Ynlnız mües • ne:'.>Toda rıkdcttikl rl konferansta diln 

- 'J c ı U. bü'Un A -ık el 
Eleseler bu nevi iı:cileriu isim ve • _meı · ·an cvlcUcrinln mihver 
ev adreslerini bir q-r beyanname i. ile siyası_ m~na ebctıertnl kesmeler\ 
le Yermiştir. Bu ü.atelc1·c göre gc• \ tcldlf cdılnııstlr. Tckllr. ltonfcran5't 

(De,·ıwnı 3 üucUde) (Devamı a Uncüdc> 

Asllerllk •lddetı 
~ir oıeclitiindeki ınilı.akercli:°r• cien istifa.de eden bütün ~Uessese

dC: '11kkate çaı-pan l lr n<f'ita umu. lcre bildirilmi.;ti. Evvclkı glhı ve 
mı hıtzıs..-.ıhıu.. l ımunwı Yt• bu aüıı :\ apıla:n mUrocaa.tlardsn bu '..rı
ku.nwı dolayısi) le beledi~ elerde ll;n.a.tnamenln kafi derecede şU • 
huhmınası ica.p eden meskenler İ· mullii olmadı,;1 neticesine ,·a~rıl - ·· k 
<larebl tc.skibitııım hk· bahi ge\'- m:tır.Bmad~ mesela at.cı.;<;ıl~r. Dün Mecııste muza ere 
ıucmi-ı ~lma ıclır. \caba Hakkı lıi.S'Uk .s:uıayande \'Olkan~~) o~ e d ., 'en b 1 r J< a n u rı 1 a 
l'an"k l r. un Jıatırlattıgı bu luwu- }D.pan jcı·ilcr matbaaların a{:ı'll i. 
ııun uıovcudİlcli unutuhnns nıu - ' dd 
tlur, ~OASa kanwıun m~ele.)e ta- ~·-·"1..- -··-···etJ-..:n- r-"'-t rab"t Muvazzafhk mü eti sınıf alliıJ..""U 4Jluıadığı s,a~ et sarih 'c .._ ıı-· .... ....,. cu... ... 

--
Joponlar 
Tampun 
şehrini de 

aldılar 

Moııkova, 17 (A.A.) - Bu ab&bkl 
tebliğo Ui:\"c: 

mrot §ehri~n j~llbdo ele geçirilen 

1 

harp ma.17.enıeal §tınla.rdn": 36 lokonro. 
ut, ııt> vagoıi, Ol kamyon. 

Londra, 17 (A.ı\.) - Merlm~l cep. 
hede Ruslan:ı ilf'rlemcst neticcsind 
Moajiakc 1'ıır:t tehdit artmalttaaır. 

Harkot"'Up Rusların pt'ncest ellm<hı 
-O--- olduğu görUlmclttedlr. 

Siagapur gece glD• Ruslar .\trn:µıı fdıın kurıarıı.n ınn. 
1 ha.llcrdek! sıı.rınyl 'c ~ıııe.tl IilH-b et. 

diz bombalaaıror 1 me!:tt:dlrJcr. P'tl1>r!kalar tıunJr edilmek 

Cl"n7.ı r :i üncUdc > tc \'c J~\cmeğo ba§laıunakt..&r. 

Askerliğe -~avet 
330 ve 331 

Doğumlu ihtiyatlar 
talime çağrıllyor 

Beyofıhı, Taltsim, Yobarıcc Seyo94u, Eminonü, Yabancı E· 
minön~ Fatih, Eyüp, Bakırköy, Şehremini, Seşi:(ıos, Sarıyer askerlik ~übe 
!erinde kayıtlı 330 ve 331 doğumlu ihtlyatlcndon (Jakatlar hariç) ökme, 

demlryolu, askeri fob, ika, kimya, ho,•a deniz ercıtı talim ve terbiye mok· 

sodıyle :.i16h c:dtına davet cdilmi;lcrdir. 21. il. Kiını.:ıi. 1942 günü top

lcınmo günüdür. Bu trırihtcn sonra ~übelcrc muıacaot edecek müke1!ctfler 
hakkında 89. 90 mt'dclclcr tatbik edileceği ilan olunur. 

1. 1üm Askerlik Dt1iresi 
kat'ı bir mahi~eü haiıdir de on. de~am edebUecekJerine artık em• ayrılm- k 3 sene oluyo 
,1a.ıı <lola~ı mı ağa bilı> al'lllWlSI• niyet "etirınişlerdir. Bit htr feua 1 ~ sızın r v 7 
Jla, lüzum görülmcınbtir': Burası· hk \"e i«a.\ÜI. ort3Claıı kıslk:ılll urguncu . ar ve 
nr kestirmek zordur. 1\ıınmıwı derken i~ d.ıüıa fena oldu. f,.\in':.li ,\ııkanı, ' (.\.,\. ) - BUyuk :Ml1lct .wnuıı 1 ı.yı!ıa"uır:ı d3 bu-!ncl rnüznkc. 
•tıC\cudiycU unotuınıu..,tur denil· !)imdiye ka.Wtr biraz teredlfüt Hl )lcclislnln bugilnkU toplantısında. in. rc"l yo.pılınıştır. '.Fıkı-n. ~udur: lı • l e 
ııı~ Pek kolay bir j.., olnııyacağı korku hissedip de kaloriferleri ~:ı· hiSal'l:'.l.r u.num nılldllrlüğü 19.3S yılı "Ht.kn sl'ahnltınaa bululU!n ,. bun ev sa ıp erı 
idn ke~fileüu ne ı;urelle izah c l.anlar \ıLf'Sa. onla~ da mcyd~ın he~:ıbı Jtı:ıt'isinc ve !l41 mali yılı muv~- dan :ıonın silah altına. alınacaı~ olan 
dil bileceğini uilmh orunı. ıı~k tamamen serbest kaklıg nı .-cncl umumiye l>ıınuııuna. bağlı J3UyUlt m.w~znr eıattun tnm hlzmetıcrı.nın 

t ... t .. ;.;oriilu~or 1'i belediye tı~· :.:urerek aııartımanları ı:,ıtmal.ıuıı ~rıııct Meclisi bUtçcsind" mün-.ı'kalc tr. muvau..: Uık mliddctı ri s 
1 

t frtJ· d k• 
l'İ\ 1 mildürlügli•ıiin bü,iH; bir m:· '~ct·ccf:'~lı:ı.dir. ~ehir ill<:<:lbhıin ~asın~ \"C nakli \'l'Sıto.larını gostcrC'n dllm l~zln, 1cvk:ı.lnd ... ~aı7:ı' ~C\'~n~; Ev sah ·ıpler·ııe k·ıracılar araslll a 1 
7 •kcUc \Çnfiği uıaJiunat zihin 'e bu i;C\~kUıı.ı ~sıuda. ap-•rt • ı cetvele bazı ilaveler yapılınasma dair müıldetiJ"lcc üç ve Iusa. hizmctlılerin • w 

'icdanlan tatmin edemiyor. tıısaf· ~ 15~h~ .. de,·am c~n ı:anun ıa.yihatarı kabul edilmiştir. yedek subay yctı"ecckıcr hanç • iki 1 münasebetler yenı• esaslara bag•••ıyor "'l 'e t>orkusu:r. ınuhtekirlcr çok ma1 selu_plerı .aKikaten fehrı~ '· . . nun bel inci madde·. senecllr •• , Hlll 1 •·nııi \ ( • il t ı ıA.,..,>. naımJl';hı km~l<•r ıli"ınet:tıl'- As ... ı;rtıl, lmnunu :ı j lıcı d' 
1
' ecmmu c ruu·ekc et C."'l 

11
.• ıh "l bl fıl"ra. eklenmesine -Oair olan 1 :Meclis pl\7 .. urtcsl g-ı.inli topla.ı:ıacıı.k.tır. (lt'- S:.lllMAie) e ·~ t'deıı 'e QtQrit<Jn Jı~ b\-r.J.• ler, .sınc t: • 



Ar A 4N PARÇALAR ....... .:tr:,"· .... 

Kanun ve Ah 
Kanunun · cbar ettiği mukeUefiyette ablik menaababa 
olamaz. Devletin medeni kanun lan ıallhiy ... ttar orotrite. 
ferle makamlann vatandadara vüklettiği birtakım mec. 
burt sanlardan ve itaatlerden ibarettir. Birisini tok11t1a
mak veva tahkir etmek. memnu bir yere zorla ~innek na. 
muılu kadına muıal1at olmak, bir sev calmak tribi hare. 

ketleri devlt'A kanunu menetmektedir 

YAZAN DOKTOR RASiM ADASAL 
Gazetelerde her sün te ır edi. relel"e, hudut boyundaki kahraman 

Jen ve muhteHf cezalara c:&rptır-. aallerl .... •ıaaeı.. _... ,.... 
.laa multteldtleriıı lalmJertni bay outılırda bulanacaklarma llatel k 
ret ve nefretle okuvoruz. Haberd r~ b&r mukavele ile mukayyet 
OstMI HUseyiD Cablt Yal lllln a• oldUJan pıtlara da riayet etaıe.. 
putmıan lbt1'lrcılan Mkkmda môle ml&llldı:lannı iDltlr ediyor • 
~ olduğu makaleler dıltkat lar demektir. Kanumın cbe.r etti 
ta~. ~ (İltaııh da ta. ği aUk Hef ette alıWı mevm _ 
bvetl edebıye) gif>I çoi oriJinal bahıs olamaz. Devletin medeDI 
bir başlık taşıyan musahabeaınin nUAlan aallhiyettar otorite erle 
eon kmm ,u vPCD 1&Urlarla bit. mabmlarm vatand&§lan ytlldetti 
mekte Ye ba Ticdanaız ntanda ğı birtaJum mecburi p.rt1ardan ve 
lar lc:.n liddetli cezalar talep et- taatlerdea ibarettir. BJriainl to-
mektcdir: "'lnea!m Rngmler ta - katlamak ve,a tahkir etmek 
rafmdaıı ilkenceye tlbt tutulan m u bir yen sorla ı rmek, u. 
we eoyulan bır bs~ n.tandatfua m\lllu kadrna musallat olmalı, bh 
ecmıanm n lhtlklra k&J'Şt mUca. şey çalınalE sibl hareketleri deT 
deledelri ciddiyeti ptemıenJn Jet kanunu menetmek edir Bun 
t.am 8IJ'lı8ldnt. Bu m~lekette bir ra itaat etmf en herhanct Mr bı• 
belediyenin .,. hllkümet..ıı mevcut sın boJJ sn tekabül eden cezalar. 
old u •t c.ta~ln dlka&•ı dan Wrlne mtlatahaktır; binuaa. 
gelın tir.~ ~:aiıidUS ~ leyla bapia Ye para ceamna ~
.mlııi ohnM 'hdınnd• alb:itiar pdır. ~Yle bir adam dence derece 
hllkftgl :t_ tellWlerbQlr le arfc.t ahlikm •Ythr ve ktlltalılılmm 
tik" 1l'l ~ .. --~-r veya cUrmbün •iddetine ııJre bir 
erde oldaiu gR> memleieftmfidr. cıUddet med nJ baık'armdan maıı.. 

de bir nevi iN'IAtaızh:kla nım edilir. Flıkat bu JuıaanJ mi 
mllcadelede Waid anlı • kelleftyetlerı itina ile ıapan bir 
10ru. Uaun adren "'erek insaDa da fullet aalıibi cllyemeyi% •ftlml devam ett 11 mOdde~ ve ııncü <lYi ve Ar6lıt ntandq) c• 
gerekse omuukabln4eki buhran.. tiketlne hak b•nır " hüikf ah. 
b devrelerde alılAJrt nhtJaıi ae.. lala ü daima ba fttanclatluda r 
bebiJet ~ ,en9 ft ... rantü IAnnchr. Vuife YI yardım 

en bu manevi ç&Untnterln hia.a, 1DM1UD frtd rub mtitaçla 
peik<'lojiaj ~Cımdm-. H,.us mJb nnda bulmam ve ahllld kanunlara 
" saafeJ 11\ttde ~ ,. lKL iıa.t etmek beteri ualet Ye ful• 

maddi ve manevt iıimetler• lettlt. la uda sinemaya ıttmele 
malik olu ~ ~~ ve .. sQsel bir mm rmefe ba. 
~ ..-ıtilt ......... nrlaaıyonml, BUetim dahi ~ 

Y;oda.n Mhip~rine. idealilt mO • den ~ etmlllm ve ba ıece 
~erlai't~ .. blL de pteme.... ba metlnu' ftlmt 
beaa bU1idu '!Uir ıtt kutleterl k~ da bWyenm. Tam 

l•rl bA mı b:iıaat blr kelime ile ,... .... 
.aı,_ ur filMof Kant .. AhlAJd e• 

"&Slar" nam kitabında bu wı ç 
kullaııd 1 kelune m rdur; ona 
~re abl!lı m u b r e ir 
11aaer katı dır bir bnp f ca c. 
gortk'tlr BUtUn bet rt ~e ahl!kl 
t'7.iller b ıı etrafmda to ak 
tadır H iki rve- 1 ko 
es bir serveti bir hayır mil 
line vakfetmek gibi, hJ ah 
b r tfoaah rden bqlta bir 
:?ildır· çl1nkU altro mı anı _ 
Nnf en baJc ki ahlA.km faz e n t.. 
tad•Jdfr. Aac Comte g'bi baz: 

tıtef kirler phsm vU u una 
karşı olan vazifeleri dah inklr ... 
tierler w ıuıcak ba.ı;lc an 
11amak ve bqka.larma h 
mek flllerini ahllk •yarlar 

Dilnyamn her tarafı kan 
:s. boyand fi fU beteri ı gınlık dev 
rinde fut et iıltiyecek tadar na 
zariyecf defll s; fakat l6a verilen 
bir aöaO tutmak bir mukavel.y 
Mıcldr olmlılı il> remnl taa.hhOtl 
re d!lhl riayeti ahllk ve fazil t 111-

"Jacak bdaı- tmanltfa .. ..llll&dJk Bu 
ifa oJmadJtı tMdtrde devletin mer. 
hametsts lrananlannıa 111llr9caat et. 
mektea bulra çan )'Oktur. 8aJr 
Z )'a 119 .. nm haJdcı V'&J'DUI 

TeMlr • wl••m'J'8DID !takla 
116tdi&ir-

YOL PARASI 
.madde ~ ~ • bp ...- 1*' butQa 191nbJıe 
aı•tedtr :'lir 1 ...... '*' ııı.-1111111~~--, 

1ıluhteklrleıi yola getJrmek ve ticaret ~esi t&beJ&aı olmadığı c'• 
ı 'YUifeleriıd hatırlatınM f heıtle .llannnca bu ııa.taya kOfDlak 

çln ı ddetU kanunlar~. A• mecllartJetW ~~ l'a. 
parm.. lahlptert ~rl kat 1'lr UI fıalncle cftlft!DG)'(lll' ve 
uııpet~ ahWd mlJreUeflyetlere bana bt, btr em r ftl'e1l vicdan!. 

Y vıedtmlarma ram ._ 1ılı:a - mm •elline l'lllD oluyorum, Vlcda 
mm bana hl;ı ~1• YM'4ıa etfıt 
mek 9UitttlDI Jrat.lrJataı"1Ctldn' 
itte ahllkf baun ı.ıar. Bu vte.. 
dall emıia her u-a illa &ıai 
~ teceltl ettil:nl ........ 
...Jeyb tUmulltt bir kıymeti oldu. 
l<'JDQ göril)'Ol'UID. Bunun lfanıda 
da madd1 l*o IOft .,. atDfaat yok 
tv. BUAIM .ı.ll....,.._ llMtalar 
ıuutnda yoru]muş olan bir tnaau 
olıdufum IUılcle SilHl filmt feda e
derek k banın en malt :ve '1Dlal 
~ ftlyel'N yine r huta 
nma enea!ne gtdiyonun. Ba batt. 
ketimde cemiyctla medeni, bcledt 
btr kanunu ile mabyyet değilim 
Bunu daha baalt miaDerle de ifa. 
de edeltJ.l rlm. 1'i,r k&DUıd ek ol.. 
aam ,,_ bit baeta eda.,.,. mtbmı
m içiD ,..,.,_ a118d•i'i111m ~ 
Wtcn dftH11am açmakla mU:kel. 
lelim. Bu .kuumun blltD.ıı teubUr. 

o 

Bina ve kazanç 
vergHerine 
eklenecek 

Yol panunnm mem.leket ban 
ll&hip1er:ııderı mOıteeavi:> en alm • 
masr mıılllnUa adalete unıuı ol. 
madığr yOhlnıdald dllfUnceler be • 
rine yol pal'Umna kaldmlınası 
bunan 1erlnı biDa ve bzang Yer• 
gilerine muayyen nispette bir 
7ADl yap .... ileri .urıımı kte 
dlr. 

Villyetıer, yeni leldlde tahaJc. 
kııkau teRJi.t ederek ekilete biL 
d l"llCetieftllr. BIUlmı llzeri~ b 
kbıet tarp.fmdan h" rrlanacak 1 • 
yilıa da KecliM aewolunacaktn 
Kanun Meclisten ~ c;ıknıu 94: 
~ ve'l'll tab kt*atı l,,_ şek"• 
de hurrl ...... br. 

YAZAN:CUFPORTDHOO« No:48 
f'ek ..ımlt .ıil> .... tululm11t 

ayalan• ıürukleye ıiirilkleye bar 
dao çalup ıııtti. 
Mothamıo arkaeıudaa hayretle 

bakakaldım Ve lçımden bu esrar 
küpll adsmı ,\mer kaya kaçırmaya 
buna mukabil bu kiip6n deflaelerJ. 
ııe de el lı:olmaya imkAu basıl ot. 
C88J lçı• tteY ametten kendımi a.. 
la madam 

•UG NKf IMAr.IYA'!VIN P.SR4HI 

maa"~ hemen hemen biç tenımı-
70ftlll.. 
....... ......._ bile ha 1efer 
ha~ ... _ ..., ... •d lmell. 
dlr. Zira düsm nlarmı pyet ıvı 
Ye s11n ımıne kad r tanııt k an 
'IOon harelcetr. ıeçmekle me,hur 
olan bu do"ll nmı• 89lih.. 
bu seferki harple ıJk defa bu ana 
ani prensip erinı ılunal etm 
benzl)Orlar 

Zira yen 'lmaı y yı 

bl.nıouJ lar ıibi go r, u r 
Boa dı kısmen hık 

ö 

Dun mahkom olan 1 Otomobil ıasti · 
muh ekir:er ihtiyacı 

1111 tae • a e 
s r meı stendi 
uliye kinci ceza mabkemellt d 

de bir bay iht kir da\aam& b&kml 
ur Bunlardan iki taneaınde mQdd 

mtltaı 

muav 
ya çupalm9 

&AJr:DUUUIMI& 

mrtne gaz vere Ur Dafıtmada ı 

kt.rtk •• lı&vqul Jru1laııau,Jula 
terctıwı ta ~cektfr 

Maarif vekilinin bir tamimi 
Maarif Vekili mekteplere gön

denl ğl bir tunJln1e pe8lif bnui. 
manın eh yetiai tebarOs et. 
tirmit. 12 maddeden ibaret olu 
tedb rler arumda maneviy&Ur. 
müdafaada oynadığı n>le biUıaaaa 
işaret eta.lfUr, 

Eski harflerle yazılmıt 
kanunlar 

Maniea mebuq &efilı Şevke• 
!nce, eski harflerle vazılmıt ka• 
nun nftınume, •e taılmatnam • 
ler n Yeni harflerle tab'ı lıcla hl.. 
kfunetin ne dt!ftndiı~ne da~ 
Meclıse lfa.h.f bir sual takıil'i ver
mlftir. 

r.;'en t reaı ı.rr 
ıe e 11onaı k 

Egede dün akıama kadar 
12 milyon kilo tütün 

•bldı 

Bak al1nn s it• 
almmas na &aştan yor 
roprak 

Albn fiyatları 
Altm fiya tıan yU mekte devam 

Y • lO I" I ~I diyor Olln b r Re adiye altmı 3060 
enı ırll ' ar 

1 
Kwı&p. klllç aı D1ll ııramı da • 

Alınan"8da tabed hm Y9ftl ı• illa kuruta ~k~tır. Bir bei1 bJryerde ıM 
bkl&r tedavU e ç kanlmlftıl'. dradıı. 

Veyahut İngiliz doslJarımıs, ıa 
1914 harbındenberi ıayet i1l bU.. 
dıkleri Cermenlerin bu sırada her. 
hangi bir mucizeyle pek delişmt. 
yeceklerlne o kadar emin olac•tı. 
lar ki yenı Almınyayı yeniden teı. 
kıke bile Jllzam ıôrmemft olacak
lar. 

Halbmf bugflnkO Nasyonal Sos
yall&t Almanya hayli defişmlttfr 
Demıyorum iti Alm.n ruhu tama. 
mıyle dellşmi, bulunuyor F•kat 
bu ruh kendi istidatları n mey~ 
teri lstlkameUnde e«* teluamll 
f!tm it ebnaiy~ 

Tod rnühendl Tod bugOnktı ~1-
manyllDm mua11am teknllt meb 
n 7.masının beynld r 'Bu adam, ye 
n Almanyanın ha ik1 dehasıdır 

Tod yeni m nYRntn ı>atansiJel 
enileb Jec yenı munzzam en. 

düsırl cıba ını yaratan •e MTk .,. 
daN' eden b r kn ~ deridir. \ı. 

manlar polilikacılan bu harbe .. 
~P olnl lıla ba!jkılanaı ıluım ede-

ypt nrhı ı r ı etturıhıklan h•Y 
ıte mut k fır ı, bu h be bil i1D 
\l n nva m azzam b r harp ına 

sı h l et makınel ırertılt .... 
bu u ıyor Bu muassam 

ıd eliren ık mll-
ıd 
ek nomi ıs 
yari ı 1 

1 r n f' h r 
d r. 

n s 1'- n htt. 

lerdir: 
Geçen harpte lnıtlizler Ye mlt

tıhkleri "lmnnyayı bıriblrfne bal
b lld açmazla yendiler. 

Bunlar da abluka ile onan ..U.. 
eeai oJan komuniıt luıreketi)'dl. 

NasyonaJ Sosyalistler, lJNtına 
ıeçer ltÇmes nvell bu Od 81Dıf• 
brıı harp •çhlar. 

İtel ıınıfını Soıyalhl preeslpl• 
tine 16re refahlondı,..ralr ballıda. 
lar. Dır def• lplılerl lt'endlrdiler. 
tşsls teknisyenleri de fabrikalara 
Nasyonal Sosyallst parllslnio lıornı. 
serleri m•bfyetfnde Yeya fı.brilıala. 
nnın kontrol nılidürlen teklinde. 

Betrieb dlttlrlftr) 5MI altında yer. 

le,tlrdller 
t.enere btınyofo 111Gdern fld 

.,.,..yonlan radyo 'ft '1ıbrfkal•r8 
ıelf P ıttmeJı i('!ln otomobiller ~ 
'" ettiler. 
Bir bakıma bu lıonmnfsmln itele 

ıere nadethA konforun tahkiki ~ 
mek oldu. 

Zira f~ı hfr 
r ulaşablJttelf 
ldn~u icarlar 

du 

omunıım fhtlllli)' 
refah• mDntkl• 
mutı balana,_. 

Her lfÇlnın h n a yani sıetılr 
uya nırtyo u vr ı~ ttellp -'fmelf 
çln k il kUf , nm bHI tf'mfn ~tı.. 

11t • oldu. 
Hattl N ırf J1 fti'tl (Kraft dal"Ch 

reude l :vıtrı ~~ tnınet 
rnme) fe$kfllh "'11euda tetfrdf kf 

!,o t"tr 'At• men~ lttfleP btltthl 
~ lmıtnYA"ı'I f n i1 ntt- lerf' ktftp. 
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HA()i~ELER 
--~ aH 

&aaatb b • ide ıer 

ler*; mOeueselere ,Prmek " spo... 
runu oralnrda y pmak bdkına S&. 
la.ip oluyordu. 

Bu suretle ftel dmreaf dahi .. 
sengin zllmrenin lobtı.rındı ıpor 
)'aprnak. ellenmek haJcluna utp 
oluyordu. 

NasyonaJ Soqalllftep, bmunt.. 
nıin sly•sal tefkllihaı da blltll• 
Almanyad• tlddetle alp orladH 
lta'dırdılar. Teblllrelf konıuaıstlerf 
tecrit k•mplanna hlrhlır. 

8a suretle, Almınyadı ,IOl1al1t. 
Ulr lfel ırnınan için lromunlmıden 
erken " d•h• nYel duranmıt •• 
tld sınıfını lrucalılamıt ola A-.. 
le, bngOn, btıtftn tetkllltf)'le SoQa. 
Ust bir amele ballnde ...._ •bDtl
tJr . 

Onun irin AlnuıD71da btr tem.. 
alst hırelretfnfa pıtlatnıa baır8a 
bemen hernfll fmUnııs bir bale k• 
nulduta emn Yf"Jhı Mirim balana. 
ror. 

~ blukaJ'll b1'91 t11 Alnttnı.ma 
b61'ftn eepbrleri71e nnd •le8clele 
"" ttlnl berkM bl l)'OI': 

Ma•nam !lfoklı1' b0t8n A.,.,_ 
etn mıddt 1r n•klannı ele ",.. 
melt, dahıJde dıfmı 61r 10 .,. Oıtl
yath s rfıyat 
~ ~·f!T bn tJ un rf)'hı fnlfltere 

'"" ken ittin ,.PabfleeeRt anı-
lan ı, oldulrl11nM kanf ha 
unma t d rt 
8nıriln1ctt A Ym:ırı"" muhalrht 

~o~nlfst dllttıtura "'" "m'"~ 
ffM' ( ,.,.,""", ~I', 



-
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e .... N AJm.AJU ı Re a 
''k ~~ok~7~. rı.!:~. 8VUS ralyaa "S nda <Bn tarnrı ı ne1de> 

R\h 1..60 • H.00 • s· f •• l 1 l li mUdafaa vckJli }<:;ı--,tJ ıcan nıebusu I hangi bir 'tahkikat hA.ltimliği ,ile 
ı "' . •. f.00 • s.oo • ıy ı muza cererer Saffet .Ankanla MUnLkahit vekili ı &ol'g'U h "kiminin farkı Y<>ktıu· teı. 
1 allık LGO • ı.oo • . yapılıyor Sinop mebusu Cevdet Kcrirn lnce 'Ç'fr ~"i~_.mebu.sun ifadesine ~Um., 

Vlıd. 1'J CA. A.) - n: le~ A· <faymm da tahkikata dahil edihn e!ta n= mınamel dahlltmiz dcrpi .. 
idare l'elefODaı US'70 meri.ka ile Avus ralr:• bU~-r{uneti ~ lüzumu Başvekfücte bHd l'ihn~- etmemi 'ir. Bwıun 'çfn bınn.da 

-;;- s."'lL!lmd:ı Me obourn•'da gi si mU.. ı ve verilen cevapta me ele ile ala: ~~~e ederseniz BUyfüı; Millet 

11 
r..kereler ynpılmn..'rt P". B mll.. kadar diğer zevatın ait otd ~ c sı naınma bunun caiz olma • 
Z'.kcrat ne iccsind• i~..: nıem1eket nahkcmcye tevdii ile mezkrır nıu~ dı.,nu, lı rlıan~ bir t...ılıkfkat işi • 
a~mnda ın1n bir fı:; b ıs;f tctiı t. \ . akcmenln. cereyanı CSl!Bl!Inda yu. n!rı Yliril· e~esı 'çin nizaınn:ımci 
dı c kilr. Bu müzr.kerc r,ürıüıf f ~ndıı i&mı geçen iki veklı n d dahllim'zin tayin ettiği usul dal. 
en mnh:m siyasi hAdi~ f:İ"i tR.şkil <>-ıvnyn dahil edflmesi lfızmH\'eldlğ~ rc;ı~nde Büytik Mlllct Meclisine 
e'mekkdir. kararma vasıl olduğu ta.' 1irde ica~ ~ü;aea.a.t cdileceğni nrzetm.ck ta. 

• dolu cıj~n-nnın V'f"difj. 1 aber- eden muamele yapılmak üzer me. rım.,, 
· eore dii.n11a oozuıetıne ba'J.~ ( ~elenin bildlr'lmesl yazılmıştı Yusuf Kemal Tcngirşeıı.k'tcn 

m turalı ı 11 ide) Bllühıre genci kurmay ba..~kaıı ~~ra reis: "BaşveMlet tezkere.. 
il g t t•':'ak edeu 'n.

3 
Amrrlkan d "'etinden l:ğmdan 22 • 11·1941 tarihinde 8 - ~ n mUtea.kip fıkmla.r:nda fkf za• 

-. • l ıs 1 taratındJUı llUzom t'ı:l • u tir. !man bir tezkerede tenvir nıntı~.a: u •· ~uhakem~ edilmeJerl icap et• 
Konteranam t killi kabu oocc ğı sa fiile eski Milli Müdafaa ve Mlina ll'l,'l n.srib ed'liyor. Buna glSre 

Alman Drt t naz.m Fwık dün Bcr e kaUıt VekHierinln ifadeler n U ztı..mnamedeki ahkft.ma nazaran 
hn ünlvcnılte l.nde "Yeni Avrupııııı nıınıakte.dır. . racaat zanıretJ hastı olduğu eb;:ı • evvela böyl-e bir tahkikatın yapıl. 
elcoııomlk çebreaı .. mevzulu bir koıı!cı. Şimctiy udar çekin~ gt rfln: :r.Idlğinden mesele TiırWyc BU ~ masnıa lilZ'l•m olup olma.dığmm 
ru.nıı vermııtlr. Funk demiltir kl: \.rJ ~Uıt Cumımr yetinin dalın sıkt r Millet Me~U.si reisUğ ne a.rzediı ~.~1 .ic;bı bir encUm<"nin int hnb; 

Avrupa mUletlert tarllılerinin bir lgb rlığlne temayQIQ bellrmltUr. rek gel'('k eski Milli Müdafaa V~ ~çın tsunfor o!ı:una.ca.ktır. Buna gö.. 
4 nllm noktaamda bUlunuyorın.r. Gele.. kili En:lncan mebl!BU Saffet A e arkadııııla-r beş zatın :lmnlnj 
ccktcıu ekonominin ba§lıca iki vutı kan ve gel'ek eski MUna:'talat v~- ~auı.rak b'r kutuya atacaklnrdrr 
0

• a"aktır: Mll§terck ve aubcst ik. • e ' kili Sinop mebusu Cevdet Ke~ emıs Ve reylerin kutuya ~ 
ı= d. :-1aklld lkt.lsadl hDrri)' t ham İncedayı, BUyilk Millet Meclisi ri- 1 Bma ba.qla.nmtştır. 
bUı.dd erle yiyecek maddelerin e ..ını ı6.nkıır:ıdon bildirlldlljtne •öre, 

1 
vaseti vesnleUie tenvir :rnnksadll Tct U, 'E , 

~ ' altmd.-ı buJunmu U&6ma dnya., "l lcorcı \'ektıleU ) ı~ ecf'k ve gh·ecek yazı ile vn.ki olacak mllrncaata CPe • F,.çiLE r.mt 
ıur. Avn.pa her turıu lhUyaçlan 'kar. mnddelcrl Oıcrlnde vurf1\ln<'ıılu:. vap vermeğc amade oldukların İkinci celsede Re' seçimin nc-
ı·tı.)abllec k tJıe:nkU bir ekonotni • )llJlnnlar ~e ev kirnlorını orıtıran· bUdinnl§Jerdir. tic~lni bildirmlı,tir. En çok rey&. 
ıu,cıır. Avnıpadn en önemli bam nıa ı 1 lar hnkl,ında milhlm esasJ:ın ıhtiva Ahiren 19 • 12 • 19U tar hind lnro.k tahk'.kat cncOrnenine ~ 
deıı:r ~ardır. Muhtaç bulunduğumuz eden b:m proJeler lınzırlr. •ştır. gen~lkunnay ba.şkn.nlığmdan alı • !enler B"l"aeiyle Şttnlardll': 
nuıdde.eri d Wz.e rk aeterı temi Aynı z..ımnnda ev sahıplcrlyle kira. nan tezkerede, yap lmış olan talı Recep Peker (KUtalıya) Yusııf 
<ed".:uUr. eılnr ı:ırnsmdald münnscucllcr de ı kikatm ncticelene.ek, hfıdi ede 8 • ı K nıal Tenginşenk (Sinop)' Fiıkret 

Kara toprakJ r, tıınge8' lcnflnıoyc yenı esnsl3ra bıığ'nnmnklııdır. '!ev• takalı göıiilenler bnkkmda fı.m.mc ~ılny (Konya). Funt Sirm'e!'t (R'• 
•çıldığı zaman Avrupa.ıun ab!ukn.dan r:mıl>:ıh~ projeler muaddel '!ılll.,1\o- ı hukuk~ dav~ı nçıld b'Tlll ve istnl zc), MUnlr Çağıl (Çorum). 
ve buhranı rdnn korku.su kalını.;·acnk. nınnı11 kanunu ile ~:ıkındun nl.ı ·rıh "ecen iki zatın da davava d }>;! 

tır. Avrupa.nui vaz.ııca §imdiye kadar olıiui;ıındnn muhtelit encümende edilmeleri lilz-:msa da. masııniHti 
hn n1 edllınlf Ol!l.11 bu berckeW • 15~e. tclkık eılllmektedlr. teşr'lycleri dola;rıs:Je, kanunen bu. 

c.c geni§ ölc;:Ude ziraat yapııırıktır. na lınkfuı gCSrUimiycrek b.Illirj dH 
Avrupada vuktile hi.m&yecillk aisteml. mfe.tile vazlf~izlik karan ittihaz 

ılk adımlarını at~1 "a ~-lam•• 0 • edildiği bildiı mi, ohnakln b' ..... lk 
J - .... <& tnrnfr 1 jrırırle) "'11 t ~ ' • lan ıır<nıı.yı in' 3.t'ta d vııın edecektir. w e ,,fecli& dahilf nizamnamesi-

Ee!:eler memurl rmm tcikalıt t v. · 70 • 
'la l'llZ ş-ı rkl ki her memM<ct ken. nın I ınei maddesine Uyat"lk tuh 

kifatı he p edilmede'l za· • ı. u • 'k t · 
dl bU:lyc"1De uyun sanayii yaratacak bilmfrlerı için bir cereyan ~ ır. KJ a evrakı le bu hususta. B3ŞVe • 
tır. Her memı ketin sanayii o memıe_ Bövlc hnreket dn.ha ~dil 6 \,ln, '·. ·filetıe gencllromıny arasmd.a ce 
Pt.ı.n uıt.ıııaaı !fal'U rma. en çcı uy.,ım ta.dir. I.Ryiha umınnl heye t gô.. e~-nn eden mııhabcıı:ıtm mucı ı ~ 

Ye Avruna p ı.88 TTOO nıu-... ını ... , surc•Jcr'nhı 14 do~ oln-'- • .r.,,. ,,... .... ...., ... ,, • ~ rUşlilüı!Jtcn bazı mebuıı'larm h~si ·J~ •H-ll '"" 

\,Yl karfl]ayao .s;uı.:ı.y den ibal'(lt ola • mUcSSe'Jclerde aylık hnHıı 'ri Un s~ mak<ım'arm:ı takdim tdlloij!c... 
ktır. del ~le çıı~anfaı~ vnziy~l!~ ni aaygıla:rnnla arzedeıim. 

Lakkmda hllkCtm tin d · il J" B:ı \'ekil 
\ ?.K CEl'DESt1'"DE: -.. . c ne t" . u.. Doktor Refik • u",'cl..ım 

r;..ınü so ın.!lan, bu mevzw:. tcnıfts ·' 
Dlln geceki Alman tebliği d~ etmelen ihtimali uvvetliiir. D n Btmu müteaJdp Yusuf Kenııı.1 

lnin merkez ve -Şlbl&l k .. s.ı:nlııtic <!an b -:.ı. mahrukat be ~:il: ·41 Tenginı nk (Sinop) söz al~ ve 
'Llhnrebcter d vıım ettlgtnl blldlr - 1 mUe ~e'or mcmurhr na d tt• •• unlan söylom.istir: 
ıııe .ıcı.ıır. {Şlmııı k slmi.'ldc Sovyet su. 1 mili ve 1500 rakımı ~ r'n ır., o "Okunan ter-kerede, Genclkur _ 
varl!crtnln yaptıkları, blr taamı.za ra.~mnı e &:.ı'.DID JaWulü ~k'lile • may başkrı.n.lığmm, be'l m tab ıim• 
ka.rvz bl.r Alın&ıı piyade bölllğü muka. eekttr. le tahkikat hAklminln 22. ı ı . 941 

hücumda bulunmuı, 10 top, bllyO.k tarihli ler.kcıeslnde tenvir maksı 
ıniktnrda mJt.rnlyöz bomba topu. 860 " be J -.a diyJe mP.bUSlard:ın !Jd3jnin İfo.d • 
ba,r.;ıuı zaptetml§Ur. Rua1ar 1800 d!!.n s'ıtı mü.nıeaat ettiğinden bahs ·-
fazla ölD verml§tır. Kınmdll Kcrç cL lstanbulda ilk defa olarak U ·or. Tahkikat hAkimli..,.inin bu 
arııubkl emner üzerine yapuıuı hll. matineler i~in numaralı tezk ı'Csi mebUBln.'l"ft tebliğ edile 

m ncUccslnıto 1~00 tonluk b r 1 bilet veriliyor rek c v p ve. ip vermivecck~eri ~ 
l..ırıllDIJ blr muhr'i,... '1.aaara uğ1"1ltıJ. Rebeka ıomanını okuynnJar :ın .,--z ruluyor. TşldlMı csa 1 cnın 17 n• 

mı;ıtır. l beyu per®J gör:rnek ~ ~u el msdde5i hepiml:ı:in rr'nlOmud.ır 
Sovy t gece tebliği laarrıız.Iarm bnr ederle",. -n lpc!tçi knrd •1 u z: )3ir mebusun mıumunen isticvabı 
·ıım cttiı:ttnı 16 aonktuıunda n A.1.. I filmJ Amerllmdan getlrttlkıc~~r, :; l heyetl umıımiyen1n karnrma m .... 

an t.ııyyarcatntn dU:ıUrü'dll~llnU btı -1 aym l9 uncu pıwırte:ıı &k§nmı M"l~k. nuttur. Bu. mebuıı :.n masunlyetı 
L."mi§Ur. Bundan btı~ka iki ay en·~ 1 le gl!sturcce• lcrlııJ llb et.rnl§t dl ı tcşri:yc..<d d'""'1!!1miz h kkm esML 
Almıuı taarruzu Uzcnne Mo kuvada 1 DaJıa. ııı: &u • .-1.1 gala mü.saıuc .er ı ı nı teekiJ t-'.ler. Sonra n ?.arnnn.mci 
llnıtıeba.1.np. cıc1Uen barikatı.ar kaldınl. ı lt bllctJerln 1 ~Um Mtıldı"'·~.'; .. .ı:,u Q,.. j ıiııhlllnin 182 ncl maddesi"de m'\.. 
ıaya ;118-llnllft.rr Bu fa.alı •. t .. _,._ e; .. d gun:.rı nJ U _, i l bi • 

ndlrmektcdl!'. • ..,e ~ •!nema mUdluıleU, bu fllaıi, (İpe'k m: ye n kn..ıclınhnMlr r n I' n:e 
de de g!lstenıw~e kar " verıııı ıı::.,> busun kendi 1 alebi k!\fl değ1dır 

l.tnl"AD zı: tedbirler 81 1 tIT. Bu aracta ~tan· ıien'yor. Bin"! nnleyh, masuniyetı 
ı buıcıs ffk d f olarnk stlndUz • oşrilye hakkı bir fert bııkkı d ... 

Orta r. lngllls kuvveUerı umunıı len itin biJ u mattııe.. fit ma~eri bir hak oluvor Mecli 
ö dlln er numnralRDnı.ıJ ve 11& • • • 

argMuıım tı:bl.tı.ne re Agc. tılıtıa.:,lf-ıı h cııru:n ~tır lıenkt '>in haklı:: ol.ıyor. Tesltiliıtı ~»1-
UA çevresln.1 a.z oeğışlkllk olmu~ Çin evvcıd"' bı.ct ıı:ımak m ;1l.nler L ""' k nunu m:ı""'"'"fıı~t" hs'tıMlu • 
~yı boyunca Certiycıı yyar kuvvet., lacaktır. Bu usul Avnı da Um.klln °· nan heyeti umumiye karnrnm D"• 

la manialarla dolu araz;dtı Jruvveuı zıız lngııtcrc w İtnh."B.: vardır~ I•yııL rr! v~rllece~i y-j.ftj teqr'f ma!!Uill 
ur tutan ı.nibvercilerln mukave. 1k1 buçuk at 1>Urmektcdlr M. ~D" .. etin nnsıl kA.l<'inıla"RM ni7'..,JTl1'8.-

t.I karuwnda a~r llerıeaıekt~Jlıler. JIUıUncıer 2.4rs rs-tr> 1 kt :ınc;l< rrcJ dahflil'in 11 nci b::ıbı ve 78 n• 
ilıvcır tayyareleri bUyUk faaliyet G,so, Ucı aınem'dıı. 'da• llflpc e 

1 
'"

1
• °'· ; mndde~lvle onu tAkln ed~n mnri 

c termektedlr. Halfaya çevreauıde vare 21 d aı.r "e'"'ıi!lde srmyla go'!tPrilivor Her 

B rınanya - Si ya;n 
hududunda 

onlarla 
i i ;er 

arebeye 
şu ar 

Londra, tı' (A. .) - B. B. C: 
Cen~bı B nruı.nya.da ve Siyam 

hududur.:rla İngiliz kuvvetleri ile 
Jap n':ır &I'88Ulda ÇBIJ>IŞma'tv oı. 
muştur. 

İ.rgi·iz tayyareleri, Bimıanyada 
bir d an hava meydnnm., taar
ruz etm' Jcr, birçok dll<mı n tay. 

e· in· hn.sarn uğr:\tnıt§lar, bir 
:r• h'• tre 'n d~ bfic"m ed ret 
t>k')m t fı t hı .. " ey mifllerdir. 

R nr.oorı J7 (A A ) - Ordu 
\'e hava k vı:ctleri müşterek leh. 

nrle kıtnlarrn Binnanya • Tay. 
hnd hu:Iu~undn Jnponl.,rln tem~ 
"l. :ti dlkı .. ,.· bfl"i'r'fhrektedlr. Teb 

<'f 'e deuilivo"' ki: 
Ta ya 'elerim!~ yant lan çı:k1ıtJ • 

h r 1re~i em smda Siya.md1 bir 
h"va mc fo.nma hllcum etm'Rler 
v~ blrook tnyyn-cyi ciddi 8Ur(>tte 
h~s"-nı u!• trr1qla""C111. Tayyarele-
r "nlz n lı bir treni mitrnlylS:ı: 
teslnc tu+ml'"b.r, lokomotifini 
~a e•'f:I u"'ı-tm1"J"'l"dır. Lokomo 
tlften d· rn .. nıa ... ç1mıağo ba§la • 
m.rqtır Rfltün h:yya?'c]erfmjz ea.ll. 
men c:fönmllı:ıl•rilr. Krtalanmıı 
M. ~t ·~ dü!l!nanla ~mna:ı gel • 
~·~ "l'.hr i'vtta B; 'l'nnnyıı. şjma. 
1"' ' ~ı ve b·ı t"'m'!.., dUn ece Vt'• 

k bu muştur. He.nUz fnzln tafsUAt 
yoktur. 

Olcl! llar arası futbol 
maçlan 

01tulla.r ar .... i futbol ~brm& 
bugün Pcnerbabçe s+.ııdyomunda 
devam edilecektir. Hakem Adnan 

<i. 17 ( A • .4.) _ Röyıenı göre Akın ida.rc"Lde ya.pıl~cclt ms.ı)ur. 
1 d .... . 1 . dan c..'1 mül:..imıni Hayd<Jrp:.ı.c:a L . 
. vını .a .;,ıngııpııron vazı)el nrn G 1 •--- L ta•-ı 

. k ı d'I kt d' A rua ......... ray • um ftn a.rnsm • nelı e me ı meme c ır. s. • 1 •• ka~ dı:r 

kui m.ıhafil, Singapur mi\drıfna ( a~'~er mü~a· da J -"ı{ B~Jrr~ 
hrıllının dımılmnsı )'üıünden tngi. 'f k 1,:_ d ~- • ~" 

'
. ı . d h ü l b' t san:ı~ o n J.<14• nı :mı au...c. ız crın a a m CSb r ır sure le ~ f ta. Ja ,.. , 

1 
.. 

.. d f d l l ki tnh · 'ılere 5 a.ı:ı y:?.,. I m::sı ,ızmı.. 
mu a .ı::ı • a ıu unaca annı mıo selen oktillar arası flıtool mar.':t" 
etmektedır. Bununla beraber Jo.. n ise 6!1hanm bozukhığu ~ • 
ponların daha raı:a şiddeUJ hQcum. dcıı tchlr edilmJ tır' 
lon he!ılenmekledir. ~ • 

Vi{tl, 17 (A.A.) - Dömel aJnn ı 
mn Tokyodnn bildirdi~ine nar.aran 
Jnpon motörlü unetleri dün Tam
pin ~rlne girmişlerdir. Bu oehlr 
mühim hır sc\•kıılce)'Ş mcrlı.ezldir. 
Malako şehrinin ilen knrekoJudur. 
JaPon kuvvellerf dil~manı ı1ilr'atJ~ 
IRkip etmektedirler. 

"işi, 17 ( A.A.) - Bir Japon teb. 
lıb nde bildlrildi~lne göre Japon ~D 
cO kıtr.ları dün Johol"da ileri hare. 
kl.'ll<'rine dtmım etmlflerdir. 1 

Son datikndn Alınan bir Dömtıı 
haberine göre Japon motorize kuvw 
Telleri Johor hududunu 20 kllomet. 
re geçmişlerdir. 

Sr.yyar bir Japon kolu MaJakanın 
garp kısmında fok mühim bir me•. 
kli 'le geçlrml~ n llcrlemeAe de. 
Taın etmiştir. 

Slnoa1ıur. 11 ( A.A.) - fnglllı 
tan·are'eri dün dOşmamn falay 
daki yol -ve demiryolu rnlinnkıılL 
tına l\a~ı ıı~ır akınlar yapmışlar. 
dır 

51!\GAPURA l'APII.AN 
RtJCUMLAR 

Tok110, t7 ( A..A.> _ Ceılheden 
gelen tclgran:ıra glSre, deniz layya. 
releri kalabnhk teşkiller halinde 
15 sonklinundnki ukert hcdcfltrl 
ve bi'hassa Dcnbavan -ve 'l .ınga 
ha\"a nıt:l danlannı tiddetıe bomba• 
lamışlardır. 

nu hu!.usla -rerilen taf liit nrn.. 
sında bombrırrlıınanl:ınn Eılip~snn_ 
duı e<:n·~<ın ellisi, Singnpur·u mü.. 
dnrııa eden bava kuvt'ellerinin lıu 
urellc zahnı n Japonlann hOl"<>

lnro hôkimiyctini mc3o·dıınn koydu. 
ğu hcllrtilriıcl.ledlr. Japonlar ~)(' .. 
rinin ~akınlığı sayesinde oomb1r. 
dmınn tayyarelerin! avcı tayyarl'l,.. 
rl refııkntinde sevketmcl•tedirleT. 

.laoon h n kuvvetleri, lngltit.Je. 
rin \laler~a vaı 1111 dasında i~~ı 
e!mC"•le buhınduklan !On Mktıılan 
dn ıı:ldrfetlc bonıhıırdıman etmfceler. 
dir. nıı noktalar anısında ezcümle 
Japon devletinin merkezi olan Jo. 
ho Bahnı'nun hah ,ımıı.llndı 
Skudal •e Kloın" tayyare meydan
lnn vnrdır. Rurııdo tayyare luırş1 
kovma fop('1l'>O çok iddc1Ji bir 
mı•' belf'de bulunmuştur. 

:ı:-:ıvlıııı nehrinin kt) ısırıdn on: ya. 
nmnd mn şark 6ahill fir.erlnrle •·§. 
in aynı ismi 1ıı~ıyan ş~hrc snMI ho.. 
)unca inen Jopon hınetll"rl hn!"um 
ı-lmişler ve ~c-hri hava hombnr"r• 
mıınına lutın~slnrdır. Cepheden Err j 
len son hnhcrlcr. Mnlakımın :vnbn. 
cin !'!llkut "decl'~ini r-ıB !ermekle Vf! 

Jııpon ancUlcrinln Mı~nr nehrlni 
dahn Cfnttpl:111 aJ\lıkl:ınnı h&ber 
•ermektedir. 

d~~·ıe e 792 ihti· 
1 

kar hadis 1si veri!di' 

OKULLA!? KIR KOŞUSU 
Okullro- arasında yapılmakta o. 

an kır koşul.a.rmm 4 UncllaO ~ 
Mat 10 da §Wi koşu ~ 
yap·\acaktır. 

170 gporcıınun i~ edeceği 
bu koşunun çok heyecanlı ol~ 
ve ağlebi fhti.mAl Haydllll>~ lise.
si atletleri tarafmdan b.~t 
talımbı edllcbflfr. 

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

(~ tar ı l eide) 
rck · yerlerinde gerekac evlerin.. 
~ bu ~çiler hakkmda talıkikat 
yapılaca.k ve ban.'!. göre dlerinde
.ki ekmek karneleri yenileri~ de. 
ğt~ti.rilerek ekmek tn.ybıkr iki 
~ sı:knnla.ca.kt.J:r. Bu i ': 
ratlc yapılınam mukaıTerdir. 

K.AR.NE TE\ .. "'1.ATJ Bİ'i rt 
.EkmC>.k karnelerinin ten ~ db 

gece PO vakt.o kndar ful& memur ça.. 
lı§t.ı:rılm&k surctlle bit!.r1lm!ftir. 
c11n hemen hiçbir tarana k&meslnJ aı.. 
m&Dllf ldmııe kalmıyacaktır. 

YEN! K.ABNELEll RK 
DAGJIA<JAli 

Vali mua'rln! Ah.met KmJ1ı: bu h 

ta guat.ecUere §Unlan Bl!ylem.ı,ttr: 
••- Bı:ıgllnderı 1Ub3.rcn flrm1ar(b. 

normal ekmek tıevz!ı 'txı§lu.GJ§tır. N 
Jı!7e merkezlerinde, h&lkevlerlnde )'L 

pılan tet~l rOG lıamea hem(l.Jl ka.rD&ı 

aıı:ıııyan kimse ka!mndı:tmt t.csblt t.. 
tik, Karnem ka.i. ll. r :uuvrı.l<kat kar 
ne nrUdiği için ekmeksiz kalan yok. 
tur. Şuoot a.yı kar.nc:crt, Anka.radu 
onUmlizdelti pru:artes1 gUnU gelec:et" 
ve &71D 23 üncO pt?'§tı.ın~ glinllndr.n S.. 
Ub u-cn halkanıuı. b r kolaylık ol.ınak 

Uuıro heın~ tcvzaıM- b."alanacnktır. 
Kanıelerin da#tt:Imas! lçln on gtln!Jk 
bir u.ınau &)'nlacağmdan herk keııCi 
~ea1ni rahnt.ça w TZ:JtUnden ffY 

eıaca.kta." 
OQ'rtmdi#lmiz. i'are, atrnıek kanıe... 

ten öııUmUzdeki aydan it baren nUfu.w 
k&yJU&n .... olmak Qzere doldlU\I~ 

o.ııt:a. 
DllW tanltt.&n, AJlkar&. lzmtr .,. 

t.1.&Dbuld;lzl bqlua Çatalca, SWvıi .,. 
Kartalda da ... ay oo.şuıdaıı eonm kar: 
nr. usuın tatbik olunac&kt.ır. 
PRr\l'liOALA JılJUı•LA.Hl Eli~ııı:I\ 

'l"APAOA.b 
ı,eıınnıtade §imdiye kAda1" bpalr 

ıruıu.naıa -.ııys. Francal.a çıkartıp da 
Franc&Ja.nuı ks.tdırılmuı b&k.kırıdald 

ııoıı. tr&ru üzerine kapanan tırmlı:ı.ra 

cltınck çıkart.malan için mü.sa&de ". 
rtıır.eğe baolanml§tır. Bu fırmlarm 
nsf}'eU~rt uym•kamlıklar taratnı .. 
dan tetkik olunmaktadır. 
FIBINLA.BA UN TEV'..tW.'D ~ 

ESA 

rekAta ı,tırak etmek üzere HOr ~ 

::::!=~~~~ıTahir ile z·; re ~ bl1" dere boyoııd:.t r.cçl"'-cclder<'I 
C~lrte ıty 1s1Jt '"'rdı, ı;- ce lı!r t'fll ı. 

1st.a.ıbul mliddcııınıumlliği gc-
1011 senesi zarfn.da adliye

den geçen lıti!;ar !~l('tintn munıa. 
mm bir i t.. l-i,.Hğh~i hCl:t:·l:ın; 

--- tır. Bu ist.atis1 ~c naz:ırnn bir ~ 
ırnrlbln blriddlr. l'anımuu ~cllr de ne sarfında, 1010 scner:.udcn dev. 

ıcvveıce ber firma muayyen bir mDı: 
tıı.• un verilmekteydJ Halbuki limdl 
bu UBUJ ka!dırılml§tır. Her mm an. 
cak günde toplaya blldigt IW110 
mltan kadar erteaı gO.n un alabUec:ık.. 
tir. Bu sureUe t.ınıua.r fazla sarfiy 
,vapabllmiık vo kAr nt:sb::Uerln! )'t1Uel 
tcoılınek içiıı ekmeklerini iyt çıkart. 
ı:nağ8 mecbur olacaklardır. TopJ.ad:ll 
tı, adedi yani 1!1&-lışl dll§en tınnıarm 

~::-:: ::!:ı o ::1!!~tt" ft .... ıtoın"~ktır. Ballr 
okmcğ:inl Lstcdlği fırmdıuı almakta t-.. 
"!lamen ecrbest bUluıımıı.ktadır. muatur. Hava kuvv Uerl tebliğinde Jae 

1ngWz tayyareleri b1r Yllnkenı tayya. Yua.n~ t trend r F 
restnl den17.e dlllUrmllflmUr. 8onk&.. e • 
nunda l8e lkt Meueromtt ~ bir Fiyat - 89 -
t&yyarc!i d~!mtqttır. Trablu.I u. 'kadar clwma4aa, llrzb lua... 

0ZAK""'1tKTAt lal'. 

aıaııı JCDldeıı bomba•e0mııw0 h glıtller. 
ilk köylllll tarll uıı J'ola. 

Cımklııgden celtın 'beTlere g&re ı 
Japon kuvvetleri Şan mubarebesbı.. - • ldyadan amk' ~· Onlar • 

aonra tam blr rıca.t .ballııdecıır. lnınm.da kalan daj'uı arlUMYJl'1a.Ymıa.. 
Honan flmallndek.l .Japoıı taarruzu lar,.. 

tamamen akim kalmııt.ır. Kanton Dl· Dtyorda. 
maltnde Lupae geri almmı t.ır. Burada Tnblr klynyı tntım dfi nnmtıJVı 
liddeW bir muharebe olmaktada. du; Zllhı'elllDla hayali pne rı.llnllıı 
Şangada Japon z.sytatı ruml olarak HoUne gelmlllU. ~1' Ostllnde gicterkeıı 
IOOOO dir. Dom.el ajanam& gfire 1d&n1. ZlUuenlıı Uyle kon uyordu: 
l!ıını f1ma1 batmndakl Bulbe koyun. "--iş~ eana gcllyonım, ııuıııınrm? 
dald mllııtahkem "Davıto" adaaı .1 Seni tı:ı.ır etmrğe. eeTlndlmıtğe 
pcıııJ&r taratmd&n ~gal ed1J.ı:n13t1r. Bu. gelfJ onın:ı. Hn:ı oldufunu dusdum.. 
1'ada 18 ağır top ele g ciı11m1gt.1r. lo- dnnd3n Tanrmın y&rdımfle kaÇtım 
gal genç lnr wbayla 10 nder tara. Beni bekle.. g&Uııım )"aflDI "" 
tından yap:ım~. AJnerlka harb!Je dllmoı,. 
nezueUntn tebllgtıı gere ıse Fillpln. 
.!erde bUUlıı cephe lı&Umd& muhteı1f 
fiddeUerd kara muharebe!erl devam 
ttnıektedlr. J&PQ!ı pike ta:vrarelerf 
thırma.dan hUc:umw yapmaktadır A-

cn ka balıriye nezarcu de .Mya fi'o. 
Ullutı 8 Japon nakliye gcmlsSnl ve iki 
<ı~u,.. tı\lebl batrrdığuu bllcl!nr.. ltte. J 

IUf. Uu.IWı.rıa gimdin kadar 14 tır.a.. 

tR A'JUNIN vınmıru DADED 

YoJan ~ok m:unıtu. 
o gfuı ~21. J.-n 

dini nmedon ittiler. 

att ilD ' ·11I~r. 

re ortalıtn Ti rştT nn , blr l ı ırlııl 
ı;-lire'>lllyorbrdı. 

Tt !'bolannı rıkımp bir a~'ll I' tn~ 
cıtnrWıla.r "" JcnM! ::ı me~ ı .' ıdı • 
br. 

ı 

- Ne ~ iz bir ~ •:ı t;ı .. 
Dlye 91DUJ'dıvıdı. 
Tablr: 

•b. mi~ d ı "'1 drl"('n'l1 
~tıı 5Inlb!!lnı doynıul :r mu m" 

- Dere bana bh aeyler ı;!l Jemıyor 
- Denı ~'"'ille lccıı:ıu uyor. b:ln:ı 

d rotıcrlnı açıyor. 
- Ben 8Uların tUlln m nııbnı.ıuu. 

a.r!J nım! 

",:\llb karnını doyurdu. 
Tı\hlr futa bir y )'om ın. 

Jfü crıblnı llCbcPf>h yere nf\ 
&.-:ı~tı. 

• ·ercdeysc )'lltrp ayoyıu:"1'<1udı. 
Ba ırada zaktan g ı,crı hlr yol 

c:r_o<ın tmın kişncdl""lııl d dular. 
Tıı~lr: 

- Atıabıı btr ı:1 '111 ou T 
D!l"erek mı 1, ldJrdJ llb C"ftldfi: 

-~ 00,ll'.dll buro.larda atb d 1 • 
m ?. 0 da bJ:dm gibi blr yolcu o1aa 

4j:t'ICk. 

Attı ya\t&s yan ahnı 

hı ı ı.ona.rtoclan ~yordıı. 

Dd 

hOf: ı,,:'3 ederiz. rol<ın 6 ~l~ 1 iı •"ı,te 1 l.::ı.'1lnl n·l''• 
Tnlılc IUnu etmedi. e::inc 792 hnt:n· h!.. 11 esi uıll 

llb sllr tw.siyle tırdı: kal etmi tir. Bu hadı~cıerin dı•. 
- Volen! Nerden gelip ne~ rt.. ru.'5JI1nla.rm:ı a.<;liye 2 nci "etn malı 

·'I orson '!' :Eğer z:&l'll1"!tz bir aclnm kemetindc bc:ılalara.k 554 dU neti. 
yanımı cı !JOkut_ Vf! scrı de bldn gthl ceye "armn: ,.e •rara~ ba.;·ıı:ımn·ş. 
burndıı koııaklnı trr. Sut'ul rd-ın 3 5 i ps.rn '~Zil.ısı.. 

Uwrtıı.a blr cevap Vttdlı ~. 2."' t h m hn.,ı ... be-n'I psm <'e• 
- &•nlııı kimseye urnrım dolnnı s~sma, 8 i i~e ~rgUre mah'k\ım t• 

nı: L. Şu kırııld köye ctdcedctim, o"- dll.nıirlcrd'r. 12 d.,va tevhtd olun. 
talik karanb, olnrnn kaybt-!tttm, ın~. 124 d l\'n dtt bcraefü: netice. 
f\cnı:tı halinde SPWn bir gnrlbtm. lt:nmı~Hr. ı:ınmın <'C"'.'.l,nr"1-!an bir 

llh l il kalktı: kl51m kcsb: ltp.t'h•t> ederek. infn 

Yen! zt~ılıırnk tırı'llaT"8 Lir miktar 
~vamr un vertıecek ve ilk glln yapbk. 
ı n nk~k tışı nazarı dikkate &lI • 
nan:ık verııeock un m\kt&n arttınıa. 
e..'lklı1" MOtenkip gtlnlcrde un1an a. 
tı:ı rmıı ~örr: ıuttınmbUccek veya elt. 
sntııeci!ktlr. 

f mıirde karne usulü 

tr.mırdc ekmek kaındcrtnln tevzfiıııP
,-nrından iubaren ria~ıtı\mağa baalA
ıuıeaktrr. - 031.e l!!f! ~akla& ~ıuıım1:ıa.. oluıunurtur. 

Yoku tmı AUrd • tncm dlbhte ' ~i~iliimiiimmniiimB;;m•iiii~~İDİiiiii~iıiiiimlE. • ~---rn:lll-IP 
gcldlı .. 

- Merhnba erenler .. 
Sallb at Uııtı\nde.kl yolCUJU Jakrn 

dan gördU: 
- l\lerlmba, ba t 

Bu dam altnue ya bnn b " 
ll bir dervtıw bcnı.lyordu,. B:ı§ında ye: 
U nk VIU'dL 
rnhlrı 

- .?\ e nurt J'tlzli ftr' cledl, )'k 
8cbmdan lı:ı D zarar elmez. 

D ~ hemen atından otladıı 
- lüo burada ne iniz var, 11 • 

tftlerP 

SaUb oernp venıtı 

- Hele otur 

Blrt1hı dlinyaı:ırn :!IOıı~ hı~("('9fl)Rrla ~dığt S mühim ııene 

BUGüN PERDESİNDE 
CANLANlYOR 

CLAUDE1TE COLBE.RT. RAY MILLAND'rrr 
yat ve.1"dlit 

A D A 
Şııhcı:iert 1189 • lMS eenelo.rtn.tn 

........ Ottbn~ Blnbtr vakit dolu i01'h!rhıde yqanan :bpan~ tuı.rb 
bs~laJan, Parlaln ı plbulea lllley~ aJuı • lıı07ülf bir acık roımı. 
ımbr. Telef• .gş 

Bogihl _, J ile tl!!lıülltb _.... 

............................ im ............ ~.-· ·· swı:mr 



Saatimin maceraıarı 
Nakıeder · 

, ıı on ı:ı: .. a~ d beri ini< . .t< kat bir cep ı · .ı vssati 
.asız ve muntazam bir suretle h • sııat,. meziyet kşkll deıniyecc • 

Şehir 

1 
s ~ 8 • • - Abam IMl9t.MI 

Tiyatrosunun 
Akpm 20.IO da 
DRAM KISMINDA 

Yqadığumz 
Devir 

KOMEDi KISMINDA 

BaCoD OllDdlllı ı• de: 

ÇOCUK OYUNU 
A.qam 20.80 da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

17 SONKA?tıü'"N - 19'~ 

ııe Sabah 6üle ve Akşam 
"yordu. Ölmezll~ ne immma :ı gindcn gene bir saa~ıya göttll' • 

lam: 1. Faka 1> wı, <lo mc-k mccbw~\ctindc kaldmı. K•.s:ı Beyoğlu Halk SinemCllll 
usunu tcr&enh bir gece onu : • bir mua) cncdrn sonra rcgülitö .. 

limden di1...<1irdum. Belki hasara rün bozuk ., uğu anlru tldJ. Regü_ Matine 11 ele ısece 8 de 
uğra.ınıft.Ir endi ile hrimiz:n 18.törüu n oldu_ğunu bilmcdiğ"m 1 _ Markopoıo, Ttirkçe :! _ Maau· Her yemekten sonra giio de 3 defa munbazaman dişlerinizi fıçalaymız 
rasgele bir .saa ine ötU üm. halde arazın n1üElhhlm olm:ıdıgmıı 

1

. en. Dorou .Lamur. 3-Rlad o.vcı alayı .., - "" .., ,,. ,,. ,,. """' .., "" -
O eı:ne alıp dikkatle mu y ne et.. memnun oldwn. amdülil~h bu "' a: • • :..: :..: * ıaı 
tikten sonra: sefer saatiın kusursuz ~al-şıyordu. 

On daJdka eri · iyor! de'. Yalnız. baz8n keyfi olup da bUtUn ~ lstanbul DeltenlarlığınJan: 
i. Taınj.r elıtı.ek lamo. giln cıurmadan i lcdiği oldu MU, o "'I: --4' 4' ,... :ı.... g. Defterdarlık umumı evrak ve doeya odalarile tefti§ :tıeyetlndc lDilll em. 

Saatimin · ı calıştığuı:ı dair o• gece biltUn çarkJıın coşar, mera• . 1 ~ 6 • lak '\/'e mubakemat mUdUrlilklerJııde ınevcut mblt doaya dolap ve bankolarrn 
1 ızahat , e n k ·c boşuna kea.. simle dönmiye ba lar, .sa.balıa .ka. · , ('ii85.00) lira kr!jifll t mıratı: 2.2-942 pazarteGl gtlntl mat 15 t• açık ek. 
dimi yord.Ulll. H kimse anu11 dba:rı· ç-~~nrdir11.end;ricj b

0

1 orkc ra ;::i. '"' ailt.m · il' ihale cd!leeekUı-. Muval::kat teminat (562) Uradll'. 
ikrini değiştiıcmezdi. Bu sure~ - ..,. -- ---..-.. tstcklıl.erin en azı r l a.hhilddo (5000) 11.ralık bu i§e bemler iş yaptık. 
e te«;sUr "c ricalarıma nıe5m~. Bu saat dcrdind n usanmıştım. lann:l d.or dair 1 rin n almr oldul·Jan veaaJkc mtl8tıeniden lııtaubul "it. 

a.ti tamir etti. Pek ta.bil olara.k Buna rağmen fakat son defa ol (G•utemlzlıı birinci MyfaüDcl& uıtem.:kt d r. <G.ıt l nrozlnc mUra Jiy +·n~ Urnc:ı tı ek nt ı , t rlhlnden tatil gUnleri hariç Uç gOn evft\ 

0 günden Ponra ileri gitmeğe baı,c:,.. mak üzere kUçUk bh' ra:ıtçıya ver• ba&hk :ranmdakl tarih c;er!,-evesı kupo. caat. ı ı r.mı c hlıy t ve 941 Jılm:ı. ı;ut tic:&rCt odam vealkumı ibraz etımlert DU$ 
:ıdr. Günler g tik ,. sUrati de cı dlm. İki yi.iz doL-ıra aldığım saııt nlle birlfkt.e a;öaclerlJecektlr.J • 15 .}.ı da, orta il ıya kadar oku t r. m• ıf; fUlrtromc ' .I! lr mümıka.88. evrakı mllll emJAk ' encu kalcı. 

nispett artıyordu. Bir hafta zar. şimdi bana iki binden fazlaya nı;;l E\'L~X!IJE nıu.tFLERI, Is ARr\ mu.,, t nmmış mUeueseıcrde ve Alla 1 nd r !f'b.l r. ( 01) 
fmda öyle bir hummaya t:utuJdn • olmu~tu. Son saatçlm.in ı:ı:ı.hsmdn, M.\ , iş VEBMJi,, \ LDI. :S.\T OI dolud.ı mUba~aıı.t ı ıertncıc, c;:alışn' --------------- - - --- ------
ki naıbzt dalrikac'a vilz kırk atm&.ı saatimi bu feci akıbete ÜriikJiyen g ibi t lcar) mablyell taalz olmr~ıtrı ku. biraz <l:ıU lo \C t lcfon santralm~ r 

~ beşlaml§f.t. İki ay 80llra feb.rin alçaklaıdan 1 iri 'ni tanrmakta gec çt\k llli.nlnr t>3ra n: U""rolunıır. anlayan 1 gene;: DZ b.r Urrctıe iş r 
n serf kl'onometrelerlni geçerek kalmadmı. NamW5suz herif • jn," m:ıklll ır ''Mu mnı r) r mzlnc m ı 

takvimi tam on ftç glln geride b:. 11188.tlme di":<katl b'lktı ,.C' le hiF.i. Evlenme telılilleri: r .. c:ıat. 
raknıağa muvaffalt olm.uftu! Bi • rı.i koydu : • Ya :t. boy liO, kUo 73. <' m r • L. n n blrlncı 1ımı ndan çılcar 
rlnci teşıın nihayetinde o, ildnci - tçkııdc C'Ok buh r olu~or. de. ..-" 00 b'.r ... n<; J;•:ı:. ı:ı rhnn ı l r da1rc vcyıs ___ , ..... . rren- bir m .. sl ah1bl ı ....... z lira .. 
e§l'in orta.lanna varmış karlı. fır. dl, ~y.,;unı armak ic. b edecek! rnOe;~ • c talı U.yl mUteD&&lp bu 

t 1ı kT 
..n..ıı~ı ıc... "'-·ap '-·e f tr _,_, __ 1 kaDlnçh bir bav. ·O., l ıırm o,U. 

ma ~ 0..uul:'ı-nu yaMmal!i .. baF- vı::• ~ r ne suıa na VIUU1 • f" arr:.:n tadır D:ıktllo da blllr. (8. V 
bir ımruk · d. _ _,. H zel ahi k'r .. ;anıın, b lık tinde. orta ,.. 

Bu vazlyet karşmnda bendeniz Dll§ oldum, N Ueeae adamm te • halli, ev f§lerlnd n anlar, b U'W!llO. ye. 
J.amııftr. yı ın ımım. mcımt al - ('...amlıca) r mzln müracaat. ı 

ıe kendknf eaatimin zamanma uy- da,.·i masarifini ben ödemek me('. mek pl irmeafni blıen bir btıy3llla ev. • B.r b:ıy. en JyJ şekilde ve ı.tenJ 
durara1c ev ve dllktı.-tn kirala.nnı. buriyetinde kaldım . leııJMk !at.emektedlr. (M.K. Aceleye) Jen )"\?ıe gitmek 8Uretne matematik 
k&tlbimiA maaşını \'aktinden evvel Bu hldiseletden sonra, amcam remzln,. mOracaat • 112 ve flzi t d nıleri vermektedir. Aksa 
ödeımeğe mecbur oluyordum Fa merhum V ehbf'nJn - Allah rah • ı rayda LO.lı.: 1 ıı.partnnan 1 nmna.rad8 
kat bu, i.IAııilıaye böyle dev'.am c- met eylesnı - me!jhur feJsnn eöz it ve ifçi anyanlar tl.T. <" lıln l mUracaat 

demodt; bu kadar erken top at _ ler'.nl hatırladun: • 
mak niyetinde değildim. Saatimi - IMatlarmu, naSıı ki bir bcy. I 17 yu~mda ortı tııMU11, :yazı ı ı . 
ıkinci bir saat · götürmekten 1 gir baytaıa gideceği güne kadar tek bır TUrk klZt, mUeeseaeı rde, bU 

~ yarar, uat da öyle: !18...-ı~Jnın 
eline dfüıtü mti, artık onmı hııvnm 

~ çar ~ordum Bu • ı rolarda. \• ya yn~ i 1 rinde c;:all mak 
~ de -e aca.ip bir Alet :.: • ıstcınektcdlr. :.!~.30 liraya kanaat e. 

görün •--·'· tt• der. Kem de verebilir. <TUrkekuı) 
~ muayene e ı · 

- Her ~yden evvel t..emi21.en • remzlne mUracao.t. Demirci, n$lbsnt, vapur maki • 
ni2ti gibi c.:ınat erbabı işle tinde mesi, vidalanması 18zım. Ondan • 17 31qmda. ortam kt p mezunu 

flClllra maidncsine bakarız. blr genç, mu!udcbc \ c yazı fşleı1nde 

• Ortüokul 3 Uncu :nüta b1r genç 
mali vıı ly tinin bozuk! u, dolayıalle 
az · !r Uı.:reUo h r Un leı1en 80Dra 

~aıı.nıak istem klodır. !'l.lyadyeal ku'V 
\CW Hı ;->azı ı f~l l lir. <Kwltan) rem 
ziııc mU.racaat. 

muvaffak olmazlarsa ne yaparlar 
zaıuıedeıSniz? 'OçUncll mr Raatçiyc uğradım, uygun bir ücretle Q3lıfm&k istemek • 

IUCSC'leYi anlattJm. Tam.nn biç d~ tedlr. (lıl. Akçay) remmıe mllraca.at. Diye sorduğu zaman rahmetliye 
cevap veremiyorduk. Meğerse ... güç olmadığma dair bcıni temin • YUkaek ikt1a&t ve tncaret mckte. 

tti. Ben de sözüne iııanmaksızm b!ne devam eden, Ucarl bllgtlerı mil --na.raretle ell.Di sıkarak mehareti kemme l istcnografl u.sulUnc dktf, 
'*1 kendisin'· tebrflı: ettim. daktilo bilco bir ;eııç, huauııt mUes • 

OrW.Oltul son mnıfın..ı. dc\a.m cd n r 
17 yqmda. blr genç, uğJeden ııonra 

çalıpnak UZCro horban l bir dıılro v 
....... l K 

DOK '.l: OH 
- R·ca ederim, diye ee'V8t» ver. .. .. Tt Ucaret2sanelerde Ulleden llOll. HAFIZ CEMAL i. Vasifemi yapıyorum. • il• ı hn (11.A.> 

"LOICJIAN HEKiM,, 
1 OABtLIYE NVTEllASSI~ J 

Ve hakikaten vnzif eeini yaptı. mUraeaat. 
damcağız. Bu defa saatbnfn ~ğle- • 16, y8§Ulda, ailC\.1 vazl,yctinln bo. 

~~ mnracaat. 

• Tllrl ç;;-, .fran.srıca ve n.lmanca.11 
iyi bilen ı::> ya§lnda b.r genç, hcrhant>l 
bir yerde ce.lt mak istemektedir. <S 
Altmel) r ın.zın mUrnc ııt. 

Diftll7Gla . .. 1 e kadar intizamla işlediğini. ııon. zukluğu ytbllndcn orta mektebin bt. 
Muayene aaaUerı · 2.M.Teı · 2~9" ra bir~ aaa.t istirahat edip aJr. rtnci suııtmdan ayclmış blr genç. va. 

aım saat beşte teknlr faaliyete oat bir Ocretk herhangi bir mllesae. -- -- - - ---,.. ... ..-... ,. ,.,eçtlğini ve 22 de Yeniden istira• d!! 1§ aramaktadır. <Vatan 55) remzi. • Halen :ıı llluıck, iktiaat ve ticaret 
mektebin devam eden rlyaziy lruv. 
veW. daktilo bD n b!r n tlc ret . ~ ......... ...... !I tıate muhtaç olduğunu mtlşalıede ne mOracaat. 

r.ttim. HUk<ımet m~ olaayd-01 
;;aatim bu defa .ıı.Uphctıiz beni tat. 
nıin ederdi Fakat ne yazık ki me
mur değild m ve böyle bir ftinlye• 
tim yoktu. Bu sebeple Yine taıni. 
re götilrıneğe mecbur oldum. Bfr. 
~ giln içinde hazırdı, Meziye tle• 
1ine diklaı.t ettim: kff eo çanları. 
mn cenaze merasimleli:Dde çalma. 
ıma bemer f]ekilde Y9'81 yaVB§ 
ı;e matemle ifliyorclu. Bu ytlzden 
ner vakit t.renlert bçınyor, borç.. 
a.rmu gcci.kthi}>ord'.llll. Velhasıl 

muhitlmden blr, iki. Uç gün rGtaı• 
it bir hayat ~-qlliordum. lmr.cde
ıki mumyaya karşı içimde bir sem.. 
ııatl uy&JIDUltı. Onunla ınUtemadL 
ven IObbet e ek · tiyordum. 

Başka. ·r saatçiye gittin:ı. Saa• 
tı n kil t ı.ıe.n;alarına. kadar sök 
ttlk n sonra lindıirin tırık oldu. 

8i>yledi. Ta.mir okmca saatim 
"va i ooat,. i g&rtcrlyor -

<AU. Yarını ·· 1 zebani g'.\bi ko§ar, 
mflt~akip ou iki 5 t uy'ku çeker -
oi. f :ına.fih k Jbettiğl zamanı 
t lafi etmek h saımıa. da malikti. 

.. ;j• 

a. n n cev 

1 
t 

1 

1 

Ahmet Akk t>vunJu f 
• t'almlm l'aUmhaııe Pataa No. ı 

; 
puan1aa w.acia herıau .... , ·~ ~ 

rı•n •oora. 1'el,ro11 mı.ı-: , _ _ j 
"' ~ ---

OPEKAT()ı' 

Halid Ziya K.oDQralp 
lRlNOt {;"t:KK:lHI oöçmrn 

d voğlu fltlkW caccıu Elhaınna 
Apartıwuu l Numarada 

U ı ~P 6f;ll'dea IODn' ? ye KadıU 
l'eletC'll : tnet 

Doktor Hılzı Balnm 
DABIUYI: lll"C'l'l:llA8ll 

l.'akalat: ,....... .... OGııtsGr 
&pllltamo bergtlo öj"ledeD eoaıa 

Linet eslı:i arkeduma dikkatle 
baktı : 

- Anlat ha.na w.ız bakalım. 
\imınis ~. dedi. 

- İsnti Siıoon Do~I... Uzun 
JOylu, geniş ODıU&lu, çok ~ade '"" 

ı cvkalide se\-imli bir genç. Aile. 
si Dövanşirln en hanun!arından ... 
Fakat. harp dolayısi.le ".ok fak·.
dil§müşler. Beş .sencdenberl birls:
nin mallarJll, arazisini idare edi
yordu, fuat bu adamcağız dama· 
lınr b!rdenbtre sat.mca Simno om
da keldı. Ne onwı bir kennrda b _ 
rlkmiş 'bir kunıro:u rnr, ne de b 
r.im, Linet. Ayni %3m3nda evlen -
ınemlı de lazım. Eğer ben OllWll 
evlene:mezscm muhakkak ölUrüm 
i\.nl?lor mMun, mu·1~kkak ölUrtim 
dıyorum, öltlrllm. 

- Haydi Ja:ki :?iilünc olma .. 
- Yemin derim k' s:ı.n:ı öldfi• 

rl.irlbn Jı:endlm.i. Bu çocuk be ~ 
c;\tza Çevlrdi. O da beni deli gL 
bl .s~!Y<>r. Bis ~en n~
ıı muuını )ok ~a ı:,ı DID.;. ız. 

- De en eki ciddi Jaxl 
- C!ddı, hem r k cldd·i· hem 

do C'.Ok rnUthi .. 
r..:-..mh ~01lcıı bü.> ll~ er ci< <le ~ 

''nm etti : 

' 

1 

• TUrkçe, alnıanca \ "C traııaızca b!
l~n. gayet ırert dakWo 31azan bir ba. 
yan if aramaktadır. (ROSA) rem~c 
milracaat. 

* Ticaret llseslı:ıden mezun. mubn • 
szbe ve rranmcayı ıyl bilen bir genç, 
bileden sonra herhan&I blr mQessesc. 
det, aramaktadır. 12 N > rem~no mu. 
racaat. 

• Sabahları başlayıp. alcşılmlnn 

evme dönmek Uzere, ev i§lerl ve :re. 
mek yapm:ısmı bilc:n bir bayan ı: nrıı.. 
maktadır. Yqlı bir baya da b::ık b!llr. 
( .'\, 6> remz'.ne mUracaat 

• Lise onuncu auııfa kadar okumuş 
tUrkça..aı dllzgUn, biraz franınzca bilen 
b!r bayan, 2 ya,mda çocuğa bakmalc 
ve den Yermek ı.ıemektedir. CiJdi 
bir dairede yazı ve tele.ton ı,ıerinde 

de ~ahpblllr. (E.ö.R.) r emzlne mUra 
c:aat. 

• 17 yaşında, orta ı den tasdilaıa. 
ınell dakWo kunwıdan mezun bir ba 
yan, ruınl veya hu81151 bir mOeaısese. 
de sabahtan ak.,ama kadar çaıl§Dltlk 

hanelerde ve_ya husu mu lt.:ıd , 
muhuebe \C muhab r i ı rinde ça 
l rJ1Dak ist m ktedlr. ( A.0.) remzine 
mllracaat. 

• t ile tıılulU!, cııltl " yeni yazıyı 
mUkcmmcl bilen, muhabere ve muha. 
ı:ebe işlerine \/lkıf, seri ılaktı.o y zan 
28 ya~mda, c!ddı. namuslu bir .,ene. 
rcsıui V'O lıusust müesses "/Cya ticaret 
lıancd~ çalııımak lstemclttedlr. (N. 

• 28 Y8§mda, orta okul mezunu, 13 
sene motör \e makine tamiratı Uzerln 
de nmcll ve na .. J.r! olarak ç lışmt!I 

lstanbuldan clıliy tll bir tn!:, makine 
tamiratı vcayhut herbannl bır f .:ka 
da. makin!J!Wk \"C o!ör!Uk ) p • al< 
istemektedir. Adrc : l\:umk p1 Muh 
slnehatun mahallesi telli odalar o . 
kak No. 3 tc F.Y. Başarana mUr ca. 
özer,) remzine mUracaat. 
at. 

• Bir Tilrl< bayanı, orta. 11 e ve ll . 
nıvcrmte taicbcsine ehven ı;ıırtıarla 

hueuat fraıwzca dersi wrmek iste . 
mektcdlr. (Fran:uzca denıl} r mz!n 

- Bam.o bu hal benl korkutu. n•z. Fakat ondan muhakka · mcr..1. 
}or. Çok seviyorum onu. Biı".n mu nun k:J.lacağ-nıza eminlm, Bize 
luılrltak yardım etmen lazım 11.. racıkta bir kenarda verece '?in kti• 
net.. C'Ücük blr evde yaı:;ar, sı:k sık biti. 

- Bun.ı her zsman )apabill• b·r;mizi görllıUz. Ha ·di Linet b -
rım. Sana daima tekltf etmediı 1 na. cevap ver. Evet. de"il mi': .. 
mi?.. Kabul ediyorsun değ"1 mi? Si d". 

- Oh hayır. senden para ist.. ye kadar .. enıkn hiçb"r \' t tc. 
miyonmı Linet. Şimdiye kadar mcmif;tim. Bunu ı:ıim 1i banıı ya -
k;mseye muhtaç olmadan ~-~am:ık r..aca:ksıu değ·ı mi? ~öyle b 
icin mücadele etilin, çalıştım. rn- va.adet dnstwn, haydi. 
kat 6imcii Sir.ıon da ben ele boşta. Linet knhkah!tlarl., gülmekt" 
)'lZ. :\klın1:ı mükemmel blr fik'.ı k ndini nlnmadı: 
geldi. Scni•1 bu ara.zh i ta.meme · - Hay 1ı h"';; lım, u Uzel nı• 
">lltm a ldlğmı öğrendim. Hcrhsı:. ı:;anlını ... tir <le bPn de ~ilzeniğ ·ıi 
c4e bu toprakları, mülllU idare e • lıayra.nl .-1.ı seyrederiz Sor. a b 
decek b 0 r idare memuı·una, o:: İ"". de le beraber or .. üril . 
kih;.n;.-n ihtiyacın vn.rdrr. Bu i 1 D:di. Jal i :ırkadıı ının boynun 
~imon:ı veıcmcz mi81n? sa.nlclr ,." ,.,..n~'ldarmdan ö tUkterı 

J.lnct, oh! .. diye bir hay et n - • ~onı : 
dası clkarmaktan kendini a lamad.. - L' et lcdi ~ou "lic n 
.Takclin arkaatunrn s& "'Ö~lemc3i • kalbi.n Yar ... Doğrusu ana t ı -
.c mfınl oldu. yorum. Sen üyU;c. <;ok bU~üksün 

- Oh, dedi . hlç merak etme. . - lfa··cı· J:ıvJ, böyı mal r: 
Bu gibi mülk id. re&i işlcrlnde be · l:>'rnk 
parmağm'h be hUneri vanlır 
Te<:l'iibe>lidir, bu ""ibi işleri coi\ 
Ya.pmıştır. Söyleyjn Linet, ona bu 
vazlfe.)i vereceksiniz doğll mi': 
F.:ğcr !liz..İ tatmin edPmeme vazife· 
sine nihnyct vermektr ı.ııel"lıestsi _ ·un" ·~· 7- l .ı "'Y •m 

lstanbul 2 No. lı Kazanc i t iraz Komüyonand1D1: 
c'"'ıne~ıc ı.l 00 numar3.da. pe.kelmet imalAt.hane&i 

ret tlh v ika.mctgAh adrealcrl ~ AluDet 
mzanP. v rglniz hakkında l oJ11l!yaınmıuzca ~-
1 p etmiş olduğunuzdan dıyeceklermiz cllnleııll 

ı ı on stın za.rfmda. kom.t.ııyonumuza mom 
ı :ı lt6.lm olrua.k üzere llln olunur. (485) 

lttlanbırl Lokantacılar CemiyetinJen: 
Ccmiyctım•tin nclll ıl lad umwnl lı;Umaı !?3 ikincikllnun UK2 cu 

ma. gilııii .ıroat 1ü t bc:l d y ı rmdo. BııbıA.lt ceddusinde 10 numaralı blDıl 
daki cemiyet m rk•.ızlndc yan•lnca trr. 1 ::ıyrtlı az~lanmızm bUvi3"et .arak 
!Jrll"- teşri!! rl rlc olunur. 

] 

,. 
RUZNAMF: 

o ıınm r. 11 

ınr t bdıl i~ın • ç m ya.pılmu 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmııı ı 

edıp ta T1.zım 

qenid en 
açm1.ştıl' 

Kıtap. mecmua, gazete basar. 
Tabiler n•"''"" ~i.,.m ;ttferi alır. 

i' .... ' . . ~ : ._· :· . . . . ~ . 

Müteferrik : 
Hadım ,öyflndc bulunan her cm W 

nd bır t tıırıbu!a izlı.li •elen bir 
" lj 1 bir kadm, veya ne 1i bir a!l 

~ nmda • nstyon r olmak istemek 
t d r. < Pa.rı lj on} remzine mUraC' t. 

Aldırınız: 
,\ _ğrd:ı r miı.lerı ~uılı ohı11 o. 

ı.u~ U(•ulanruııın namlıınna gelen 
uıeoktuplıırı idarebQ.nemlzden (par.ar 
!arı barlı;) t.ergUo sabııbtan ıs11c3 t 

hndar "rn m1ııt 17 d~n l!Onra nldrnua 
l ırı • 
l H.0.~evlınli) ( G . .Mine) ('Muha.üer tı 
c Den\ l (25 Sedef) (3!S A;t·cSopn ı 
tL m3n Y.) (Nadide) r:w. Elkarı 

(İ nayaıı) (G.X.) S.B 'J. .. ) {Ful) 
C27 F.G.) CKU!l&kan> fS.V.) (Saa 

!i) renulnc murııeo.at. 

Y.A.A) ('M.K.A.) <S.T. ~) tF.ODJ 
ı :.1 F,A.) (GOıı .11) (Bahar ~l}elt 
(A. Abmetl <M. ım r) (Va n 55) 
tOK.t (L.K.ı9) (Em k I\ <T.R.J3) 
(KUfkor.şe) fHn~ t 4) (T.1. Egluna) 
lAkyUz) o:. Akın> (Aktatay> (H.N.) 
(T.t. Egluna) (F.K.M. 9) (1'ırkeku1) 

• 18 ya_ınd ., llkmekt p n c .. unu bl.ı 

b~) ıın he rhun;;ı b r m!l ..... dt.: 1§ ar.;ı.. 
makta<l r. (B. hu l<okı ) remstnc 
mllrııca t. 

1Iıtiy "ı (Turgut) < Anl~ahm) 
<Fı nprzca hocam} 

1 Jr genç kadın n mftıhim ı-olil ola., 
bir 1 kanta genonunvn katıt ıııe. 
.. . ·nı dilşUtrllyol'du. 

( /) 1•,11111 ,. il 



Sonkinun 

18 
PAZAR 
~ 

Sayı:3S55 

fDAJ:t; l "ERt: • .\1\'"IUH:\ CADDı:st•\'.\1\11' ı-ur:oır. ISl'.\.NllU(. Tel. 23Si2 

Çörçıl 
Tayyare ile 

18 saatte 
ingiJtereye döndü 

!tu aAf~ Ay başında yeni ~~!.~~::~,~ .. )bıı'~:~ak 
Apartman k lJ d '-' İ J y~':!ll:ı:~~:~~~~~~~:J:ın~~~~ S h • 1 • • ar ar a gı 1 a k Vl\5Jl Olll'U orad'.ll'l treni• L'llldray a . ıp erının . c a f.:'ı:!;":;.~.'"=:.. ~! ;; .. ,;~':'~ Mu .. dafaaları ve blı.ı;!>k Z:vvııt kendisini l\a.r§Ilamış. 

Maiezyada 
Japonlar ingilizlerin 

çekiliş hatlarını 
kesınek için 

Manevra yapırar 
Viçı. 18 (A. A.) - Japon Jraş

naklarmdan gelen haberlere .
süra.tlj ,Tapon kollan diln se.Wı 
Jchorun g ı.rb ~'lhilindc buhma.n 
Hatutr.ln İ,;<;al etmişlerdir. Bunı. 
yn. tıkan J::ı.pon krtalan İng"lisle .. 
riıı ricat hııUar.ıDI kesmek i!;ll1 · 
mane•'l'e. yapmaktadır. • • ~ • • tır •• Ba.§vel•llin hanın Y<'I ile geleceği 

Ve Şikayetleri ıstıyenler ~kmek ıstıhkakı yerine·:.~~~.~:~;~~:;~~;:=:;:;: Ja}1n-olar hem bu istikametten 
e.ürk sahilinden ve demlryolu bo. 
~ unc:ı ceplıeden Herlcmektedtr:lef'. 

Yaza.o: Hü.eyin Cahit Yalfın un alabılecekler 1 1 )faln~ Uv:rine Am~rikamn ıınrk f;:ı. 
hlTiel"'.ne bırco:t Alman denizaltıları 

Kaloriferleri ISltnıak tnesclesbı. ~elnılşlir. Bıınlnr lı'ıtl'ı. onıdtı ~kllyor. 
•le ~imdiye kadnr hep tıszı apartı. d Sark cepbeılade ıar. 

iXGtLtZ ZIRBLIL..\RI 
\"i~i, 18 <A. A.) - Tokyodan 

\•erilen haberlere göre bir Japon 
h"ıvn. teğmeni s·ngapur a.çıklarm .. 

<De\'IUIH s ttneide) 
lılan sahipleri 'ale3hiurleld 13".kii.yet.. Bu a QlJlR muayyen Yaı;ingto:::d f~UC..\Cltin hususl ki.ı.ll. 
ıer tızertmıo dn.rduk ve onları hak iSlirabat i dea bı örıy·nın bel ıırn gtirc, Çörcn. 1ı.. ~•7. Ye kabahatll görd'iik. '"am ... c •• ' d l k .. .,. . 'er ın e o aca ~rik::ı. cun~huıTel&ile §l.mdiki vo gel • 
·•dil hir fikir edinebilmeli i!:ln, bir g Un L t&D111ar cektekt aı;kerı ve bahrt harel•a.t pta..ru 
ru: da apa.rtnnan sahiplerini dinle- CDennu il ünclide) ':~ icap eder. Apnrtmun sahiple· 

ınnm ihtinıaı ki pek doğnı ,.e hak- Kart usulu... ~:2.f&t~,,,.;~ h1 
ı görünecek miit.alea 'e mUdafa.ıı- ~~· .. 

l.ın '\ıtrdcr •• ~akııt onlar tararm. kasaba ve dan hana sö;t Jenen ~yler de esas 
lr. bir. mUlihaza3a tesadüf edeme. 

dıibnı ıurar nıecburi>ctinde:rnı. ko·· ylere de 
Biı:_ apartıman snhfb:nin iddiası-

na ~orc, apartınuı.nıan kaloriferli teşm·ıı edı· ıı·yor olarak klrayn 'cnnek kalorileri 
~·akmak ınecburiyetini taza.ınıııun 
etmezmiş, Kaloı ırer tesisatmı ,.0 Ya.rm ''ileycttc J<aymııkam, n ..... 
rnd)etiJrleri bir ı;ü-; t lnkhi etme.. hiYe miidürii ve E.lllnlyet iınurleri. 
dili~c hu ııoktaiııazıırı fmhule im- nin iştirakiyle hir toplantı yııpr -
J,ftn ~oktur ııwncdcrim. lfalorifcr lacnk Ye yeni ~kilde hnırJ13naral> 
1 esi ~.tı b"tıa.~ ı blhna~ içlıı yop:.. rı.y başmd~ dağıt~~~~ obrn. '.ka~
J'!"• böyle lıir apartuıuı.nı ı,iralryun J J:ırm tevzu _ f§I g~ruJlilc<--e.ktir. Bu 
kımseler IDC\ fmj ~~Iin('c DJ.artı kartJann glinlük v5 ı gnl~ ckmcl~ 
ırıaıım ısıtılae:ığma emin bulunur- miktarı znnbalı olarak dor<le hı 
lar. !\"nsıl ki buı;Onc hular cerc· JiimnU.""tlir. Bu suretle- l1cı1tes is.. 

Tokyo açıklarında 
Bir Amerlllaa 
dentzaltııı 

3 Japon 
tiGaret gemi
sini batırdı 

~-nn eden örf 'c teamiil trunamen (Del"altlı g iinclidc) 
hu sekildedir. Yn.Jnı:ı baı.r npartı
ınanlarıla kaloriferlerin ynkılmn.sr· 
na baslnnmak \c ısıtnıa\a nih:net 
' "ermek tarihleri &L "Ok indi ·b·r 
'-Urcttc tesbit editnıi ... tir. raJmt 
~imdi bizi meşı..rul etlen mesele 
knlor"ferlerio ya'kıhn.,.,-nıdıı b.iı-liaı;,· 
ı;lin1ük bir t.e~hlıur da'\-iısr deği? .. 
ıUr. Du mevs"nırlc artık her kalori 
ıer :ral.,1mış olmak il.1~zıı. eder. ·:.ı .. 
..,_1 ki lma1~e kadar j t~sııtl! rı lıep 

ı Vaşington, 18 (Radyo '1,15) -
1 Amerika bahriye nezareti şu teblf 

ği neşretmiştir: Amerika deniz ı..-n 
' etleri muharebeyi Japonyanın tiı 
kııpısınu kadar götünnü~tür. )!1 
Amerika dcni:ı:albsı Japonyanın ji. 

... 1 ~ itnlıtı olan Tokyo şehrinin buhm. 
duğu kôrfeı: medbalinde 3 Japon 

1 licarel '\':ıpurunu batırmıştır. 

l1oiyıe o•ag•hnlşttr. 
Bfr apartnnan ~hibi de kalori

leri yakt•iını i<ldiıı etın'"ür Bu 
drığtudar. }'akut hararet ~ d~esi 
hes ile on " utj~rad :mı ml" s.aı. 
11laSdadır. 

Milli ŞEF 
Devlet kon· 
servatuvarın' 
şereflendirdi -.Ank!Lracla.n bildirildiğine göre, rlya. 

scUcuınhur Örkestraıruun yedinci kon. 
seri diln devlet koruıervatuarmda ve • 
rllm!~tır. 

Sııat 13,30 il. <loğru rclslcumlıur lıı. 
ınet İnönü, ya.nlarmda. :ıne.artt '\"ekfll 
Basan Ali YOcel olduğu halde ~alonu 
tıereflendirml~lerdlr. Milli Şet !'}lddelll 
bir nlkı~ tufanı ile l<ar11ıonmışlarorr. 

l!,e!!._~ğl~nda 14 ka-
1 sap _cezalandırıldı ı 

Mc:nda ve keçi etlerini· koyun 
eti diye sürüyorl_armış! 

Amerikanın Asya donanması kn· 
ınandaoı şimdi şarktaki milttefili 
ıleniz ku,.-.eUcrinin Jcumandasını c 
llne almışlır. 

· Bulgar harbiye 
nezaretine 

4 milyar 171 •llroa 
tabılıat verildi 

-0--

Geçen aeneye naaran iii 
milyara yakın lalalık """ 
So.fyn, 18 (A-<\.) - O.F.t. 
Sobrnnya meclisi, d11n akpııı, ıMı 

yılı harbiyi) nazırlığı blltçealnl • mil. 

Bazı aparimı:ınlarda '\"alnız ba. 
cadao lıafff l1!r duman ç;kenn:ı.kla. 
il.-:tifa ediliyor. Galiba i ~emin~ 
duşerse kaloriferlerin yal.-ıldığmı 
~·emiıııc teyit i~ bir "hilci ~r. 
iye" a.raıuyor! Ap:ırtmıanlan kafi 
tlcrccetle ısıtnuyan mal sahipleri 
lflu kendilerini klracılnrma Jmrşı 
i!eruhte etmiş olclnlda.rı 'ccibetJeıı 
'furtarnu::; ol:ımıyac:ı.kları I aıuıa
tmclcyinı. Muk:n elenıuncllc apar
~ nlanu ~ dt>r~c l"•tılnca.!da. 
~a dair hır barnhat bulunmasa 
~?!"ı· • ortad

1 
• ıı bir Örf , e iı.d~t, bir 

~ı U uzum 'e icap vardır ,~ bu. 
ııu kestirmek de zor bir I~ cJc~if
dir. .lpartımanlarmı böyle lıı!~n 
\c zihircn ı ıtnu~ ı;•Jrimen nı:ıı !\a 

lıiplcrintn fena nirctlcri ve 1tilc
ti.rlıkları ink·r Jmbul etmez b1r 

!nr;llt:cro sefiri rcflka&ıe blrl!ktP. 
konserde hazır bulunuyor\ardr. lfilU 
Şefimiz lsmet lnünU, lnglltcre sctırino 
llUtat clmişlerd!r. Konser, yUk!Ck ea. 
unUdir Emcst Protoı-yus id3.rcsi nl • 
tında b.-ı.r,ıından Eonunıı. kadar \rir mu. 
\"nffaklyeU0 netıcclcnmışur. Bilhassa 
GlıızunoVUn dördüncü eenfonlsl büyUl~ 
alk~lar toplamı tır. 

yar 171 rnuyon sıo bln leva oiup bu. 
nun lltl rnllyar 550 milyon levaaı aıeı. 
ade masratıara ve bir milyar 6%J mil. 
::ron sıo binl fevkalade muratıan. ay. 
nlmr~trr. t Rindi ve tavukları ,ı,ırerek satan iki Bu mnsranur, geçen sene blltçesine 

k asap da cezaya çarpıldı 1 ~=- bir milyar 840 mu,on ma 

hakikattir. 
Apartun.ıuı Mbiplerinin nıazc.

rct mabıuıımda. ileri Urdü1deri bir 
tnkmı sebepler \'8.rdır ki bnnların 
meszıe llc Jıiç nlalmsı t:ısanur e· 
iliJcnıcz. ~Jc<>e~, dl)orl:ır ki: ,\. 
ııartrnıanlmn labnlan ernıale. 
ancak yüzde iki Uç taiı: getiriyor. 
llUJ..iunet tüccarbr i<'in !:.Ok l ül;. 
sek llir Wi.r hnddl •,,abul ettiği 
Jıalde enıJüJ, ,.e aknr ısahip1erinl 
I.iraları YUlıseltmckten mcnetmis 
tir. t;')nt p.1.Jııılılı~mdı'>lı bie de 
rnuzfarip oluyoruz, biııaenaleyb 
lJrafarı :ırı. tım1al: hakkmuzdır. 
J\ nını Lımo. mini olunca b"ız d~ 
ı ' i , -a.o~ fctierj Ytı'klnı~-a:nı.k hiç 0J-
111gz~ bum.dan bir ta arnır temin 
ctmcgc balu~oruz. 

l ine diyorlar ki: 1'1raların art
ı 11 ılmaması foınırıa,tınlırken kö.. 
ııılfr fiatının yüksetıne!>I hiC' güzö. 
ııilncfo tutulmrunı~tır. Jiıtlorlrer!e. 
~; c~ki f gibi yuko.r~l. cıol"j.,j •uı. 
ılar bile fstiradc edcıniyeccfüz, da
••:-t aı faiz u.lmı. olacağız. Kônıür 
i(n huı.;iıu bir knnı~on a1h lira 
ll'lkli}·c iicreti n'~ or. 

\ine diyÔrlar ı,ı: .\Jı:ırtıman 
<.·ıJıiıllcrj zanneUii:'inll !'!"ibl ıen~in 
::clamlar clc~ldirler. ,\ııartmıanla
rım, bo~, harç yr,ptınııı .. Jnrdır. 
H:nıkalar kcndllcrlni ıJastmn:ık. 
'.:' · f_:ıkstUcr öd<'t!.JTlC~ lpoteh c· 
•ul!ru~ enıl:lk satı'"a. r·ılmnlmakte
''rr .. 'c ilb. 
, Bu fdiiaJarın ne dereceye im 
'Jr lıal,lı olılo":'lnuı nrac:;tırrn:ıl' 
'
1 ı.~rıl oldıı~11ıntı~ me\ıtı~ı Jıari• 

( De\lımı S iin<"iiclc) 

• Sobranya. mccllsi, harp blitçealDin Enmbct direktörlüğü ııJtınc.ı ş~ l tarı, lıcın dükk:inı~ı Jlis tutıuaklan, munzam tasıllannı da kabul etmlftlr. 
be 'm\!illtıtlun tınn BClOğlutıdakı i\lanto mand~ cUuı ko~-un eti diye 1 R Bu fasıllara gllre, hava kunetıertDe 
kasapları :ı.ııi olar::ık teftiş etmişler ~lma.k_ı:ın. :NıJ.io lieçi elıni koyun Mareşa ayhnav geçen 5Cll0 blllçestne nazaran 173 JDl]. 
,.c bunlaı·dan 11 lonesi<ı muhtelif <lıyr. suı:n~kten, Hckfr ın:ınd:ı,. etini 1 yon (30 bln leva fazla.sile 6315 mllyc:m 

Sovyet tebll.g"" ,· suçlıll'dJn doln~ı ccz:ıyn ('lll1lılnll,• k~~UJl dıyc:.alm:ıktan Yuv:ıkiın ı>at. Hastalandı Alman- leva,denlzkuvvetıertııe,47mllyon780 
lnrdır. lıgı ~omuı: .ell~riui. açıktrı ıc~hir bin fazlasllo 104 milyon ~ b1n ıeva. 

l.ond 8 T:ıksimdc kasıır sıran He HıriS· ctmCl\lCn, <.:ıf;crcı '\unu<; lrı llükk~. yaua dönert..en öJdA nyrılnwıtrr. ı~ı kıtaları tahlfsatJ, ~-
na ~ ra, 

1
' ( Had~o •. l i>) -- Geocya. to cfiikkıinl.ırım pis tulınaklun, Kal- nını pıs ve kokınu$ lıuhındurmok· 1 ~ . A " I "C:- ~~den JSS bin soo levn. fazla ol. U'-Il· '.ıt<>:ıkovuda ne rcdllcn Sovyct tcb. ,_ tı l in ton ceza . l d" .. ~. 

o • klncUduıu.nwı un yedinci ....n-u yonen kullu~unfü.'l n8'>3ll yo ı . ~ eınış er ır. 0.·a2ısı :~ iiııt'üde) 1 ınok Uzcro 353 milyon 300 bin lewdır. 
Sovyct kı t•.... diferi şfşirerc.k satmaktan ve .karı:ı • . -·---....___;, _ ______ _ talan rnerkez cephesinde ı 

!eri ~llr<akcUcrinc devanı cclcıclt şO.: ~~~;~11l~uşl~aş~_:oc~tt:~·, ·~;:~snı~~~n~; ş E K E R B o L 
1
. tofska.ya ve Letrtşlno şchltie .. lnl gen •.., 

:ı.ınuşlardır. etinl koyun eti diye s:ıtnıaktan. 
(Lata~lno, Moat<ova • Rezek !'!Osea1 LuI.rı sıhhi ınuayencsıni yaptınna-

üzerlnde mUhlı:n bir rıchtrdtr. MOBkova. rnaktnn, Saranga pislikten, Xiko el ı • 
dan 140 ldlometrc nı~_e_cı_ecıı_r._) -..-.;-~-~ü~l~İJ..:·~~tü.:.:.~~:.:ı.:~~~~:.::~~:....:~::::l~:::ı~:..:d~::.:~:;~~::~:.:kt.;:.:n:...n~-:ı._··: p i g asadan iht i g açtan faz ~ a 
Yan~ Yeni Koordinasyon şeker alanların 

Tütün !~r!~~!r.!e b~0!~~~~a~!~~~riliyor evleri araştıi-lacak 
- Türk bayrağım tcqıyan gemüer hakkında tahdidat -

Kuşyemi ve kuru baklaya e! k~nuyor - l a§c müdürlük . Bakkalların da şekerlerı· leri hakkında ticaret vekaletıne •alôhiyet veriliyor 
Ankaradan bildirildiğine gGrc, ı lalıdit olunmaktadır. k 1 d k ı 

p;:ızartcsi günü çıkacnk J'CSmİ gazc. Bundan ba~ka kuş ~cmi \C kuru sa a 1 arı anlaşılc' ı 
leyle Yeni koordlna.ı.yoıı heyeti kc• baklaya c.I kol ına hakkınd:ı dn bir 
rarJarı neşrolunaca'ktır. karar \":?rdır. Ellerinde kuş yemi Bunlar hakkında da takibat 

nuul:ır nrasınd:ı Ege bülgcsi tü· bu1unonla; bir bcyunnamc ilı! bun- yapılıyor 
tün piyos::ısın:ı müdnh:ılc için konu. !arın ınıktarını biJdlreccklcrdir. ~imni de ortaya bir fekcr- iı;i r }-i 

l:ın bc5 ınlJyon lira,·ı 011 nıilrnnn Du ınarldclerc ne z:ım:ın ,e ncrclf'r. okarıldı: So;-ı günlerde bi 'C ._ - , .. n ~tlmt5tr?", Bunlar ha'Akınd:ı d::ı 
çıkarnn hlr karar d:; . v.1r1Jır.' TJü. de ('] lwnnc:ığı ııyrıc.ı lılldfrilccı:k- umd.a§lann h3.kkaııam ~~·· .~~- trl~b:ıt. :ı·upılucaktır. 
liümct tütün mü ı lı~i111:riniu ko. tir. Yalnız l.uru baklanın bir gıda göstererek elinde-ki :ra. aı.:~m !Jehtimlzdcki E~.hiyettar :mı
runm.:ıt.ı icJn her lf'.dhiıi ıılruııktu "e maddesi olarak istihJAk odlldiEli \"e bulabild"ği kadar P3 ek~~ J:ır..e J:~~_'.l?', ~Ikın ;;ekerc bu tehacü· 
bunun için büyuk Jıir p.:ıt .ı ,J:ı tah· yerlerde ~fistahsile muayyen bir nazarı dikkati ce}be~1: •. gı ın un ar.rJyle Yersiz olduğu 
sis etmiş. bulunmakıaliır. - ~ • ınfkt:ır yemeklik olarak bırakılacak hal, tabi:ıtile, bakkalla ea:r. Bu nu, \"al!:fyet böyle devoın ederse 

h" k d Ti V mal "'eke .. mik•- rda.kı nor. halknruzm ortaya ekmek kine Diğer hir koordinasyon heyeti tır. Diğer lr ıır&r . n cn!eı e. bnzı bakknll ı.urııu ~lttığı gibi benzer bir me9ele çıkarneainu 
k:ırarlrlc Türk lırıyr:ığını tn~ıyan ı kwetine vil8yctlcrdc ı. o;;ı ı;udilr. ~~ k 'i c:,, • 

1 
~ da ellerınde'ki l}e- sö~·lemekted:irler. Bunun i~ln en 

gemilerin ~yriiseferi lıugünün , .imirlilderi kurm-ık · :ıl:ıhlrctını 1 eı . ~;K nınago. _sevketmdit.ediı·. J:~Unnc <'Qre, bozguncu zihniyeti 
~ıırtl::ırııı:ı qörc ycnl<leıı tnyin .'<~ ı c-r mektedir. Bu e-ıh ~ t de t~ıl1kik111. 11~H .. Cf.;it'lo~ COM·"""" lhırtt.l('ı) 

t 

Karol Lomqard ... 
Tayyare kazasmda 111118 

cv.-.s~ 



H FTA SOHBE.11 - -
ve 

- 4 - (~) 
F l7Jleti .. nynnı - mu;ıttluğ erl~aıek - "1''<'.ııA., mertebes1 - ne4H hf). 

w arı - ~vflk'c ac1yaular - Asıl nvaDı kim - Hayyam ve Tııgor -
-u bir ıkı•m - ÇfüolAtı>~n bir kale:n s.<thlbl - llaeıyn~ ve yobs:r; -

'\ ı .. rmn tc;tiı;i mim 18,868 ki'o! - J~rn.r ve llfı;on - l\öpekl r~ koyun 
'·"~ uı n ~ntnn aıtlat - Cç n11uı•l'll1 nlaın - Şiir, viş..-ıe ho,.:ı.fı - ~a"'° 
aJaldrml"l - L!:lhamnı sam,!' ı H' t..•I• yumurta - Knlfürım rıbıını. 

Yazan. MJ İR s·-.LEY AN ÇAPA }O~LU 

Et mese es· 
o 

Csiep er kah hati 
Mürakabe Komis- ı 

~~bu~:!~~:!o:! .. 1 
.laıı et IJi gene chemmiyeUI bir sa1ba..) 
ya girmiştir. Perakendeci kasaplarda. 1 
dağlıcm kilosu ıoo, kaı-amıınm 90 ku. 

akar na fiyatı 
yü seHilmiyecek 
Fabrikalar maka:Tnalan 

yük ek Fiyatla AnacloluYo 
•atıyorlarmql 

iki sürgün 
· cezası ·verildi -Piir<U:emyan Malcıtyaya, K&. 

mil Cirit/oğlu Zara.ya 
aürülecek Ncy::~n Tevfik . "fııtlleti S<>fıya.. r~nk, bi!r.ıc-m hangi tablonun, har..

•.e,. yi •ııhunda duym~ blr insan. {;l renginde vardır. Ve bu gilzcl 
m".Onda, luı}Tct edilecek bir dere rengi ha.nfi ressam tablosunda. 
ccdc i~nf edcn f-İir". tasavvufa, hangi §tl.ir manzumesinde bu ka• 
M~vıana~a ve H:ıCJ Bektaş VeU. ı\ar muvaffcluyetle canla.ndıra.bllir. 
ye bağlılığı bunwı bir teceUü:ıin• Hele k:lıç balığının leuetinJ oalr
den b:ı.ı;ka b"r §CY değildir. O, ne lerlmizfn manzumelerinde bulabl • 
gı'bi tesir ve tcrtiye tk bu dere. lir misin? B rindeki lezzetle, öbU. 
ceyi bulmuştur? Bu sorguya böyle rUndeki burukluk ne kadar aelklır-
krsa bir nuıkale çerçcve'li :içinde dir. 
ceva.p verilemez. Yalnrı, pek üç yıl var ki ağnma bi.r ka.tre 
genç ynşta tel;kclcre devam etme. J'Rla koymuyorum. §inıdf blrlcik 

, daha o zamwı ruhunda taaav. zevkim, dilşUneem yernek, boğaz! .• 
vura ve sanata - bir kelime L. Dostlarnndan kime nısgelsem, sıh· 
1e -- sonsuzluğa erişmek lıevw hatlnden evvel bildi.f, güzel, lcz
,ayandrğuu gösteriyor. zetli yeır.eltlerin blmlerini ve na.. 

nıp. çıkmı§tır. "Ne koyuneult.ır, ne mu. Fiyat murakabe komlByonwıun am Edremit tacirlerinden mıseyfııe 
tavaMıUar •e ne ese kıtMplnr flyat içtlıramda. gör11~mll§ olan makarna. 480 l:raıtk manifatura eşyasmı 
murakabe komisyonu tarafuıdan ko. fıyatlıın Ur.erinde Ucaret veı~aıeu ııok. 1200 liraya sn.tarak lhtH:!r yap • 
aulan narha riayet etmemcMcdir. Fi. tal nazarını blldJ.rml&ıUr. VekAlet, m.a- m1!.k suçuntia.n a.sUye ikinci ceza 
,at murakabe komisyonu bugUnkQ et kama ve emsaıı undan mamul madde. mn.h.kemezinde muhakeme olunan 
urbmın lst.aııbuldıı. şimdiye kadar gö. lere fovkllltıde Hlzum olmadıkça. zain Sultanhıı.mammcb, Ça.kmakçılarda 
rUlmemı, bit hadde cürnıış olmasmdan ynpılmam llı.zımgclcce#f mOtaıeasm • 91 numarada ma.nif•tura tac1ri 
dola)'l arbk bu narh 11Zerlnde ttkraı &clfl'. HnJen makanı& fabrikalarmd:ı. Klrnll Cirit.oğlu jle tezgAbta.n Mu~ 
durmak ıılyeUnde değildir. Bunun lçln bUyUk stoklar oldu'!'" .. yapılaıı tahkl. tnfonm muhakemeleri diln bitm'ı:ı. 
ftyat murakabe btırosunun bu işte çok kattan ıınlll§ıl!Dl§ta. Fııkat bakkallar. mahkeme her ildsinin de beşer yUı: 
§fddeW hareket etmesi takarrür et- da makarna yoktur. Bunun aebeb1 t lira p3'l'a CCWSI cdemelerl.ne ve iki 
mtşUr. Pazartesi g11nllııden itibaren tc.br,kalann uıı tlyatlanna zam yapıl. !'!et' sene de Znrsda sUrgüıı kal.ma. 
t&ezbahAda Ye ıcbirdek! beııapıar dr. dığı gtındentıcrı sabp durdurmuo cıL lnrma karar vermiştir. 
~ddeUl kontrol ba~Iayacaktır. maıandır. Bu şekilde fabrikalar wı iL Mabltcme bundan başka bir muh 

Tevfiğin zcklsınm en mühim mi pi~lrlldiğini soruyorum. Bazı 
leeiyesi, namUten3.hillğe ve ~lllla- günler, ço'lt, haddinden fazla yed:. 
ta karşr beslcdi&'1 iptIIA ve hicve ı ğlzn halde bir tnrlll doymuyorum. 
lı:al'!il du)·duğu ~kt.ır. Şı.h-lerlnde 'Maamafih on beo günde bir mi. 
tasavvuf, ~vvuflu hayaller nde 1 ocmde bir akademi ~:t'lnnıyor, bu 

DUıı bu hUBUSta keııdilerlle ,;örtıştU 
1 

yaUarma zam yapılmadan nnı lm&I tekir haltkmda daha. sürgün eezas: 
tomU.Z koyuncular da §ClyJe dernekte •

1 
cdllm~ olan makarnaıan da yUUek vermistir. Bu da manifatura tacir: 

dlr: fJyaUarla satmak tstemcktcdirler. Ohımnes Püracemyandır, Fincan • 
•- Hata tıyat murakabe komlsyo. Bu arada fabrtkaıar toprak mahllal cılarda Mahmudiye hanında mant. 

arip bir ea.fvet vardır. Bunun i• nkndemJ Wlan: "Bugün artm az 
$indir ki Ufkunun hnyalleriyle knn. yiyeceksin, bir yumurta, biraz ya. 
maz, hayalleri için ufuk tanunaz. ğurt k!fl!,. diyorlar. Ben de az 

.. !lSil sanat yolunda yükselme' i yiyorum. Şurasını da söyliycyim 
"1lL olr ihtiyaç olarak duydu~, ki, insa.nm i§tihıı.sr olmak demek, 
ıayni ~ onu, "!ena,, ıı1ertc. n:ıwızzam bir çiftliği, mllyonln.rca 
'bcs olan gayeye erlşcblJmeğe sev. serveti var deınelttir. lspruıyanm 
kctıni , bu ILl'ZU)"ı kaJblnde tutu..,,_ Ethnınra e:ı.rnymı bir )'Umurtayn 

nunun blltnn kuaplık koyunlan aynı ıert otiBllıln evvelce kendlleriıııı vere • faturn tica.rctıle u#nışan Ohannd. 
utıteden addedip blr tel< fiyat koy • ceğlnl b!ldirdlğl un miktarı tızer1Ddell eJJnde iki balya ve 84 top siyah n.. 
mumdaclır. Bizde satışlar dı:üııın b.ay. yapılmr~ olan maliyet beaaplanam ba.. ten olduğu halde mllrocnnt edc'l 
vaıı.m randJinanma gönı yapılır. Ko - gün için muteber olamıyacatım Deri memurlar& yok demiş ve mahlı:e • 
mLl)'OD en raııdmıanlı beslenmiş hay. ııllrmU§lerdir. Buna eebeb olarak da o. meye komisyoneu Sllren, Serlds 
nn lçtn azami fiyatı koymaktadır. tıaın muntazam un vermemekte oha. ve Bünyamin admda 0.ç yalancı p. 
LılklD en za)'ll hayvanlar bu tıyata rsunu g~termektedirler. Bakkalar ela hit getinnl~tJ. 

lu..mu: J:r. .. .:tefişmem !,. 
O.ıu ı Neyzen dcrbederliğine, mcrscri-

sa.oit f .. • 4Uınıa bt .ookta.- !iğhıe r.ıfmen, rakıyı brra.kıp, bo• 

atılıyor. Tabll be&enmi§ olanlar için tıyat murakabe bllroauna mllıa.. Uahkeme Piiracemyanm su~ 
~Jct&n lkl. Oc bq ıı.ra almıyor, çare caatıa makama fabrlkalanDdan ma • da &&bit glSrmllş, kendisini lKJO Ura 
zayıf Te beallı hayvanlarır. ayn ayn karna.ıarm yUkaek fl,yatıarıa Anado. para ve ti acııe Malatyada sürgün 
naıta koymaktır_ luya satılmakta olduğunu, bakkallar. f lmlınağa nıahklım etıufıjllr. Yalan. 

dan da kUo ba§ma il kurut ful& ft,at cı fahjl:lerde ~ n.y mUddetle ü.
lltendlğın thabcr venı:ılflerdir. BUıo, plıl ttmılDNI 1:;!!.l'pı111nşla.rdır. laı® top1o0mıılc ğum.a dilştflğil ~:ı.n. derbedcrH.. 

... lıii:-t :ifttt,.. f{i. bıralmıı,, t..enıiz bir in.ilan ol. 
k. ~ m• naıvtu. Üstünde, bnşmda 16.kcdcn, V akı 

ma.kanı.a tabrikalarmı akıvtı.racall.trr. Bmkho lmdca riçı çenberi ftzc • 

biı· hezt.•ynn ret~ çumurdan eeer yoktu. Kollıın, t 
Onun t~ ı:ariP b1\.n~ pa.ptnlonu meze lekeleriyle dola .A.sım trs "stzıppur tfl!lı!!ltloıdc ml?., 

sn.bit nrist kliğıni değildi. Odası,. en titiz bir kadmın baoJıkh makal1:ıılnde, ıxı.ıı hup vnzL 
bvm ~. bkkında birçok odasından daha. dcrlltoplu, daha ,.eUııJ anlatanı.lt ıllY1e dı,Jw: 

e) ... roylerla. Sarhoş derlu, ptı.'k fd!. Ve bir 2nr8Y ahçısı uatal:-. General Vın-clln 1"lhsmn bnğ .. 
J:a. Iı detler, derbeder derJer, bL ğı Ue yemeklerini pl.*Jyor, ve çıı. laruın timltlcr gcrçeldc§rr..eı: de 
Ll&l'e derler. Acırlar, merhrunet e. ma~ırlarmı gıcır gıcır yıkıyordu. Singnpur JnponJann eline düıje<:ck 
der1er. U&tadun Ahmet ~iu .Maalesef bu uzun eünncdi. Ve o!on;a bundan ne gibi neticeler çı. 
iled:ig-i giıbi oıı• "t>u mfuıcmrıwa.r. b!.r gün geldi ld, bu g{lzel )'Uva knbillr! 
Ja a i:ka.sr ... Sermest ınc. önğıldr, Tevfik koltuğunda ney, Uzak cJo!tuda Ilnvayt ve F1llpln 
dam cleğ'il, ınecnu.ıı defll. aıkm cebinde ve elinde mey, g8zler fin· ednlan j]e Honı;.Kongun clnponl:ıra 
r.in.d lxı.deperestl, bu dfyarlııtm sa. ecan gibi btlyilmU.,, yüz, g8z kaldl" ;.eÇmcsi, hattA Japon ordusunun 
rıa.ı.kfuı, metruk, munis, uryan ve r:m çrb:ınlnriYlc dolu. dudaktan ~1yıun ll.ıerindcn Uinılistanın im .. 
pe.i n, fo.lınt cihana lAkayt bir fa.re artığı yemiş gibi r'..e eiı, bn.. prsı demek olıın Birm:ınyaya gir· 
şıiı nefstdir." ll~lo.n dumanh, gti~ be.i!rr acı1ıc. mest lnglltare '\'e Amcrilm lçln te. 

.. cyzcne acrynnlar, cmun btlyllk t<>kağa, k:ıldrnnun Ustune dil§tO. n ct1ur:nez 'bir kn.yıp '1eJ;"1'. ır. 
bir Ust.. me fthameUerin ilstUndc Ora-tan ba.ska yerlere, Baknt6y Zira Pasifik ~cyanusu ile Hınd 
bi..r mevcut. b!r fev• ~ .. oldu• Alal hastanesine. Pendlktekl kar- Okyımu a nra~mda ldllt !-'ot:tıısmı 
ğunu anlrynm·yan 'l"Wl. dc.'}inbı ev·nc gitti, geldi, oturdu, • l~ld1 etlen Sın~pa.r lngıllz .kont• I 
Jardrr, ki 2Stl mva ·ru ~attı, fa.kıı.t, blltlln TU.·Aiye ona rolll altmda bulundnlcça tn,.ıltere 

• 
1 

r. bal;nnı a.çt. ~ halde, 0 MI& kaldı. \'e Amcrft:a, Jilncll tan \'e Ortnş:ırk 
T~vfiğe gSre dilnyanın en bi'· runda ve sokaktadır Ve o yıllarcn rnUdafııa ku\"\"etJerlne ve Ro cep. 

yük ş:ıiri (Ömer Hayyam) dır. O, list tlstc - tnbll tedavi altında ve h~fne her tUrlO yardım \'n."lttaları 
(Ta or) u da sever. Onun iı:ln di- istirahatte bulun'3uğu gfuıler mil!'. ı:öncltrehillr; bir kere dcmo'<rnsi 
yor ki: "Herıf sedeften bir Dff.m, tesna - iki gece bfribirl lliıtllne c~phe91 her türlil harp h~ırl.ıkln. 
inciden ~r sema }'apml!J. Fc.kat bir yerde _ hele bir yatıı.kta _ mu tamnmlııdılıtan sonra yıne Sin. 
benı cl~urmuyor: çilrola.tndıuı bir yntmnmr 'trr ~par Us üne dnynruıralı Jıı.ponlıı ,. 
kalem !ıibi." Neyzen ~layr çot defa bırnk· ra knrşı muk:ı.blJ hUcom tedbirleri 

• mr<-tır. Altm~ yıll k ~mrilnUn •• ılabll~r. Falmt Slngap?r Jnponla 
TC'Vfik rakıya nasıl hqladıITTnı çinde bö)lc fastln1ar ço:ttUT Fa.. mı elıne clU,erse tn~llız ve Amerf-

cb:. ~öyle anlatmıştı: kat, bu brra1oşlııl" w:un ~lar lmn donnnm.nsı lçln Hind Okynnnsu 
- Çocuhlulı: devrini gcçfnn~, devam etmcm'ştlr. artl!' erbest bir deniz olmııktnn 

Kaymakamlar araamcla 
tayin ve nakiller 

Ankımıdun bildlrlldiğhıt göre, 
Pertek kAymııkamı llomdl Ora1 
füılnn knym:ı:hmhftıno, Kafan ka)"lt 
maknnıı Nuri ÇnJışlar PertcAe, Bo-
üyilkten Atı: :)OkrQ Osmanellne. 

Yıtylukınn Şnhab Yalvac- n Kepn 
knymaknmlı!ıından vekAJel emrlnie 
"bulunan Fnhrl Yaylağn tayin edildi. 
lcr. Osmıınell koymııkaını Cemil 
Oinsöl vekalet emrine alındı. Co
rum hıı~ust muhasebe mfidürD Faik 
Glrcsuna, Kara mQdQril PerteT 
il.mas ·a , Çorumd:ın Tcl<fılet un • 
rinde l\lchmet All Karsa ve Samsun 
varidat mildürü lla:>·ri Çorum husu
si muhnscl>e müdilrtn~ilne tayin • 
dildiler. 
Emniye\ müdürlePİ araımda 

Ank:ırodıın bildirildiğine RÖrt 
Diyorbnkır emniyet müfellltl hayrl 
Gl)kcn)', Cnn:ıkknlc mıntaknsıno, em. 
niyet umum mfülilrlü~ü dördüneO 
sınır emniyet mOılürlerindcn Ser. 
med, Kanı emniyel müdCirlilAüne 
t:ıyln edilmişlerdir. 

11k tedris:ıt \:alimatnameaiı 
Mn:ırif Vckllletl, ilk leclrisnl toll

mnlnıımc~inde bazı <leftişiklikler 
ynpmııito knrnr vermiştir. Mua~llm 

mo'•tcnlcrl, köy ensti'lileri n eliit
men kurslnn olmo1' 01.:crc Oc mües. 
sese ilk lcdrisnt icln eleman yeli.,• 
tlrmeklcıtlr. 

delhnlrl k çağma ~. Bak.. Umumt ho.rp mnlarmda, 'Oskf. "ılnn . otu_r. Hiç ~ he yok Id, böy. 
tmı herk rala lçlyor; bunda ne darda bizlm yalıda otururken. 1~ bir \ıu:~yet demolmı.sl C:CP~esl ~ 
\'l\ diye merak ettim. İçtim, mis. Tevfik, dört, beş ay ağzına içki r;ın strateJlk bir z:ı.af tc!!l!ı1 eucr. 
\'MJa dişlerini yıkryan, ylln ço • koymadı. I!UUlphıuı':llle kapandı, YalntE Va.stn~rtonda hazrrl:uınn 
nıpu, ayn.klnrm01 murdar kokusu.. mUtemn.c1Jyen okudu. Fakat b!r Çörçll • Ro%\·clt plAnr Almıınyaya 
nu glderm.ek ic;tn hacı yağı ııUre~ gfin ~yle b'roz dol~nvmı diye rnnğlüp olm:ımak ~in gerekirse cnğı, fnt,at bir ltere Almanya mc
hocanm, brylklarmı "stınnetl aenf. evden ç1nuı Neyzen bir bafta Slngapanı sl>zdcn çılınrmnğı bile \•offnk olursa bütlln demokraııi ltc. 
y~. tarif nee kestiren :rOO:ız-n tik. f\Onra geldi. Geldi ~a. ne ge. h~aba kııt~r~tır. Bu ~':W tngilte-

1 

minin tehlilteyo dü5eeeği kararma 
ı ıği Şeyde bir fenalık garnıe. ı;~ ! Yllz g8:ı:, parça parça, elleri re ,.e Anı~ıka mUttcfıkı~rf ile be. vımlmrr tır.. 1 
~ Dediğim gfbi beni nı.kı içznc- yn.m, bel"e ~inde. Sokaklarda dUF. raber bütün ku\"\'Ct lınynaldannı Uu ltlbnrla amk do~aa Slnı;a. 

e teşvik eden obıadr. kendi kcr.• nıekten her tar:ı.fı vara lç'nde Jı:aı. Japonya.dan ve tt:ılyıtdıın eV\'el Al· puron f'O on <1erocelerıle 01Uclnfea 
dhne kı..oln.d m. Hem de bUrmctl::. mrı::ı. eslrDeıin tabfrly!c ytlzllnde ınıınynya ka~ birleştirmek mıık. cdllecefö muhııkkalc olmakta bera. 1 
tazmle içtim, bir z~c:rn sibi du. krudırun çlçclderl n~ !!Ladmn. RÖl'e karulmu3tor. Jıı.pony~ her harp hııreketlrrirun ,;eli m~ • 1 
da.kla.rmın değcllrclim. ıım mnh doh'llda elde edebileceği !eri karşı mdıı mnhtclif lhtlmal!crl 1 

Yıtlnrca ayık gezdiğt.mI bihn'• c•> Bundaıı evvelki yazılar n mt. I ~l".ferlcrtn en pl\J'l:ı~ tn:;iltere \'e incele ':en bo no!rt nm da batıra 
yorum. E~n hnyatrmda bh- ke. klnu.n, 5, l1 Sonktınunda çıkm~t.ır. \mcrlI'a tı:ln 61Um demek olm•ya. tutulmııs1 lômndrr. 1 
re sarhoş oldum. O gilndenb:ri 
mahınurlu'lt bozuyorum. 1914 ııa.. 
ft.;mm tonuna kadar 18,868 okka 
rakı içtim. Ne 1;-uıu;·orsun? •. He-
6ap tuttum. hes1p... Fakat ondan 
mnro..c:mı b3mlyonını. 

Rn.ludl n b:ı.'ltn, flı; dört ton c~ 
rnr içUm. Bı.r o btbr da afyon 
yuttum. Bu llç uanı~t.11 h~3ınn 
knfamdn saltennt kurdu!o.r, a~C: 
lerce lmn l:h>.n!I'::ı; ı!ıı.r or:ıda.n. Ba 
IJ~ bU) ük k'Jvvetln 83.Ytt'nde her 
ı-engc ıtird)n, her bo .. a:vn boyn,.,,_ 
dı:ın. Sereeril•rle dlişUp kıılktmı 
'Y.U"Bh. P"ras::?; g · z .iim. C .ın; a,·1U.: 
'!Tmda. meza.-ı '"t.nrda. Ye:ılcıun!., 
niıı ~ca tara!mdıı.ki merdivenlerin 
' r 'l~e J·öp•klerle koyun koY\llla 
v ti:TJU. Velb: t. hn ·ntımda ..... 
"ten ev"iycl•t' kc.'1::.r her ş~y oı. 
ium Tn.<ı, ynğ'mur, soğuk bnnn bir 

Ya.prn:ı.dı, mpa.şsğJrun ger.• 
" "ll • ., 

Neyzen bir cmınlar nılayI bı. 
raktı. Rakı ııevg~l yerine yemek 
muhabbeti başladı. Kendi ta.blrile 
bu aşk ona s:ı.zı da, 8<SzU de, el'rf 
de ur.utiurdu,. Tevfik o zama.n1ar 
bana ~an söylemJşti: 

- Şöyle bol tereyağb b!r p=. 
lb.\.', (Rafaet) in to.blolarmr seyre. 
dcrkeD du)'dutum heyec:ı.n kadar, 
bcDd daha fazla ~ veriyor. He. 

.., ..... lqıııl~ 

Adalarının 
istilası nasd hazırı dı 
VllflPJ!fc.:!:.i'li'ef~k 2 

YAZAN: CL:~FORTD HOOK. No:~6 

Sosyalızm ki Almnn nıbunun en 
lchlikelı te1..01hürü olmnk llızım ııe
Ur. Zira ) eryüzünde bilhassa Al
ınunlıırdır ki hemen hemen ı~ı o. 
lnro.k Sosyıılisl ltmııyilllero ıahlp 

bulunurlar. 
'fek bir Alman iş söremez, kn

Bn edemez, hullA ş:ırkı söyliycm~ 
Hıılbukl birkaç Alnı;,ın bir arada 

Yeni bir ruh nlırl:ır. hiç kimsenin 
göremiyeceAi luıd:ır mükemmel it 
örürler ,mllkemmel döRQşQrle.r, 

bnttft mllkemmel şarkı söylerler. 
Bu 'imdiye kadar dQnynya g6s. 

terruelidlr ld ::iosy.ılist ıı;lslemlerl, 
Almanyanın ruhuno lJlr elbise ka. 
dnr uygun sistemlerdir. Bir Alman
ya ancak Sosyalist oldu{tu zaman 
dQnya fcf n korkuntlur. ZI. 
n Sosyalist Almanya ruhuna bul. 
m •~ bir AJnı:ıurcdır. 

ü,ptıe ır<>.k' ld Ji4'rtllın.iR bir Al-

manya, A!mnn nıhu söndürfilmcden 
vücuda getirilemezdi. 

Alman ruhu pıırlntılmndnn dıı 
Sosynlisl bir Almanya vücut bula· 
maı. 

Nasıl ki Sosyollsl e!blscsl gl)•en 
TC kendini bu fin!Corrntı Dllındıı her 
s:ımlnkindcn dahıı kudrelli hisse 
den Nazi Almnnyası, Almnn hcge. 
monyosı allınd:ı ynlnız Sosyalist bir 
Avrupa deAll, fakat Sosyalist bir 
dOny• yaretmıık istemekedlr. 

Bu sosyalist nıhunu duymuş AL 
manytnın hissclllltı benli!ıln bir 
OnlversııJluısıyon humın11S1-dır, diln 
yn':ı:sma hamlesidir. 

Almnnyaya bu hummanın selme.. 
ili 1rıı1·ot tabiiydi. 

Buglln Nnzıtcr, 1·ıınl Nııstlonal 
aosvall~t liderleri yrnl >\lmcny yı 

'Ollr.>('B • ~dij,'kf 'iC yııJ Cfll,) 

helcrdcn de b:ıştan bnşa yeniden 
teşkilatlnndınnı~lıırdır. 

Hnkikntte busün A1m:ınYttnın 
fevk •e fdnredckl lt!,ldl6t mal;!. 
nnsı herkesin blldi!ıl gibi deı;ildir. 

Herkes her şeyin rllrerden çıkı,. 
Rını unnedlyor. 

Hnkikatle ise, ynnl hnlrikl ffirer 
de bir ferd dcAil, bir sosyalist ca. 
mlııdır. 

lşte bıırrfınkn Almıın:r:ının ) ine 
Almnn nıhnnn uygun olnrnk tek 
fertten ih:ırcl olmıyon ıçosyafüıt fil
rcr'i hııktı.t Hit'crll Yani Hlt1cr lbir 
tnrnf!nn crlcfınıhnrhf)•e;re, bir tenıf. 
tan da mühcndls Tod ve p:ırliye 

bn~h bulunmnkltulır. 
Dıınfarın hepsi de S. S. der tara. 

fınd:ın hlmııye olunur. 
S. S. tcşkiltııa Hlller, Tod, crMnı 

harbiye ,.e r.ınrtlnln doğru<l:ın do~· 
ruya dcYlclle millet arasında itll'
yen icra vo~tasıdır. 

S. A. lnr da S. S. Jerl fkmel et
mekle \'e hn'k sını 'l"rının daha 
1(-erilerlne ~lrmcktcdir. 

nuı:ıün ordu dışında cephe nrdını 
S. S. ler kontrol elmcl•lcdirler ve 
tsı.:.t sosyallı;t prcnsfnlerine ı:tôre. 

nır Almnn r'o~tum S. S .. lorı b11nr 
• $ôylc lr.:ıh ell I: 

- A''Tl-ın) nın hıı,.rın açlılh h"I 
rıt%:ıt hız SOc'ô>ıtllsl llıUUUdir. Ve 

r!nde ihtilllr 181*' Tahtakalcd: 
tamlrd Saft VU:liyadiıs de lKl lira 
pcua, T gttn hapis ve 15 gUıı de 
dtlıktfınmm kapatılmm&ı C'dıaun& 
~tır. 

"' Bir müddet evvel lWJyadan de
nfı roliyle limanımıza gelen tıoı. 
ron men~li mallardan kCığıt müs
tesna diğerlerinin fdhl'Jine mOsaa
dc ıelmiştlr. KAAıUara vilAyetçe el 
konınuJlur. 

• Tfc.uııt VekMcU, euvalla yapı. 
Jacak ihnıent icin bazı kayıtfor koy. 
mu~tur. Bıı kayılların, birtakım fh
nıcnlçı tnclrlerl mOşkill mevkide 
bınıklığı iddia olunarak Ankaraya 
bir heyet gönderilmesine knrar Ye
rllmi~tlı·. Hu heyet. Anknrada v .. 
l:ı\lcUe lemas ederek kayıllann 
bııtinerilmesini istlyeeeklcrdir. 

• Ellerfndil kllftıt bulunanbırın 
nrml'k zorunda olduldan beyan. 
name müddell ıamamlıınmıştır. 

• Belediye muhaschccisl Müm. 
taı, hiiklımclin bir şuballnn iliba· 
ren yapac:ıjJı yeni zumlarıo ne fe
kilde tcıliy\• cdllecclli hakkında Ye. 
kôlel.:C temns elmcl.: üzere dün ak.. 
ınm Ankarayn gilınişlir, 

(1 llazı ı:;nzclcJer Alınıın)oya ld. 
h.tlôlc;ıl ırrlRn mürekkep bir heyetin 
ıidecesinl l'llzmaktadırlnr. Şimdilik 
böyle bir h('yclin ~evruuıti mcvıuu. 
bnhis d .. ğildir. 
• I.inınnımızdaki Bürhaniye vnpa. 

nıncln yüzlerce lira kıyınelindc kıı. 
çn!& monifnlurn cşyıısı ve oıomobll 
lAstiği bulunmuştur. 

• Osküdıır Pıırli !mlonundn kun 
Parti idare. Jıcyeti reisi ı.oın Aksoy 
tıırı tından bımün (e-kmck karnele
rinin ıcv:ı:i işi) ctnıfındıı Parti o. 
cıık reislerine iznhat nrilccektir. 

etbelle ki bu ihli:tJ büllln prensip.. 
Jerlni dünyııdn kunclle tesis ed""' 
cek ve ıIJn)ndakl bülün di#er ide.. 
olojl sistemleriyle ı;nrpı~:ıcalı:lır!-

Blz şimdiye kndar iht!Ulllerln da
ima sivlJ kıınetJcrlc yapıldığını 
gördüliüıuiia: Jçln bir milletin Orf::O· 
nizc ve munloınm ordu:arln bir ih. 
lililJ ynrnllı~ını ve muzarrer kıld. 
ı;tını il'. dda görmilş olnenaız!., 
Munt·ı:ı::un \"C mnI.:emıncl orılulnr \"C 

11ütün ;>il· ırı iıl..!t lınlinde şuurlu bir 
iMlliı.l :. ııpı1ı ;:ı için bu ihtliu:ın 
muz ... ıer oı.; .. a'., ş:ınsını, clbclle ki, 
sh·ll ve dcı;ınık ihliJAUcrln muvnr. 
fnk olmak Ştınıınd:ın çok yüksek.. 
tJrl .. 

1-;tc S. S. lcr bizz:ıt Alm:ınynnın 
içind<.: •>U ilııiliilin tc~ki"Otıdırlnrl 

nu .U••ı:ın•n öyl:uım hiç le mQ
bnll\i} llı •l r :ı. 

7.ira S. S. lcr hıı~iknlen bugünkü 
Almnnya klntlc c;ok bl\yük salo.hl. 
ye!icrlcı lıur- ı.ct ediyorlıır, 

Dil:lln ccı Iıe :ardındaki mll'et 
.h:ıy •. ı 111n l:ı zlmi, kontrol ve sevk 
ve idare btırıların elinde. 

Bir ~ m Lalıayorsunuz, apartmcı-
nııı ızın O:.nııısı çalınıyor. icerlye 
hıı' · ··· n:en bir lhllllllcl ~l5zlerlnf' 
hcn"h•cn ~:ı~ ~l \'clı:ın gli7.lcr ve son 
<!crt<re ciddl bir yüzle tanuuadı#J. 
ıı 11. bir arJa.m 14M.yor. 

Af)i~ELE~j 
?AIRiillJ 

Ofll karasa 
'J'alJlat iti~ WY'lıta ..... ...,.. 

vermez: kMd1al de ebedi dej'Ddlr; lılO 
delfl8e renk ve rv.h deltıttrlyo11 _.... 
Pf!k cok, llattA tıemeldm *lttecıelU 
• kadar ld artılr ...... .,, cıılılmkfd, 
;Ja1nıt bir llJo. 

Gfilün t:az.elJği lıtr menim Mle .ar • 
mez; IKllar w kllnlr. Ona ....ıwıt 
zınnan acaba ban;t pmandırf ISazıJa.. 
n gon.caşa bayılutar; ı.aıan ~ 

mrşfnn bot!anırfu; laanMlap mmalll 
beğenenler de ftl'dır. EUmdeld ldtalııll 
"~ lmnhal ...,. lgll. lllae ve 
Utb nıuJıarrlı' .. "'•"'- lılıl ... 
eakl 

K atee. aıomlılı. sene, top. mtdl 
mot.ör, eeplle, mir, 611. ,.,.., keU... 
lerlle lmlaklanmma •fulıJacbta ..., 
lıa\'t\da "'ııamamr tllrler.,ln lhf1lldl .. 
kıp imana - sbel ıetJyor; dJlarda 
kuırplar llnuturarkee •• cıamlan ..,.. 
aarkea dik wı YUrpa 1dr odada kele.. 
beklerin ~ uctaan lıtr raJılar 
clb)'NI aedqw! Çok ıtlldlr blzdea • 
a.k olan ~ fdikeU Mtea edebi .... 
rckeUere ~ dellldlr. til'akup KaL • 
ıt.,nJıl o C'Olr libd aeslrtert llqtmka 
cDll .. ,blarma 41olll doindu ... 
ra:f'a blJl9 ~ ..,. lmmpm: ..,.... 

Rllda ruhlara o la:ulrplardaa .... 
kunettı fllllltılar Dnbmltta. .. 
vmnlnln Tlbtc 9efel'lnde ft •bl'Ollll 
ele ....ı mllkemmel bir llleDlr olanık 
yıusamata lıatlad.ıtma .. pu M)iıt 
bir saımndlı. .... edllmlt sördüll. .... 
la ol&raJr "'Gllllnmam,. lıılııe memtelse. 
tla renkkırtnl clerta bir tathhkla ak. 
9Atflrtyol'. Tarlbçbıba karo .a6bll "'* 
DllllUl mdecwı bir l8taUdlk .... 
yanıtllblllr; •ki ••blad ... bfwt.. 
drebltem, • devtrlcırla - .. rmkJerlat . 
ır~JMtnl btro ~ meı1e1r...,. 
hC "90rlerdlr. Bana~ ld edebf 
yat wı tıarth lkl Ql'llıau .. uaı. 

'"Etem Ongnn,.aa .. ~ -1 ı 
r.cvkle okudum: "GtıUer actı, s&ıi111 • 
değlL Dm açWı.n pacada pert,aa hl 
da'!'ıhş, llcr c1altlaa sllde. ed7tp eo 
ıaa bir l>L'.ah: TM- Şimdi aftClllDlJB 
bir glillmrmo: Bmd 111f.ıık. kolıı:DR •· 
ak be.barlarda kal~ dıeU pDill, it'. 
nlnkl hangt dJyanl& gesljVrf Ollllm. 
nısn, işte !W..l"ordum seni de rtıqt.rdat. 
Owkoruım1 GlilkoJ'UlaZ... Ah ba ptu 
tıLrtusoı... .AJı ı... .. 11ııwc1e --. e1.. 
ıııasat ...• 

... ~. deıaabtee "'0111..9 •tma
-.ır mt\mktıa mnr o~ menlmbıde 
yollan gnt 3'11Pmkl::r0e, çitleri ıüJ eki. 

llW!Uerlle ~enen 'l'llrk J'Urda; luall. 
!arımn ,ezJert de gW rengindedir; ;Ol. 
lertn renkleri eankl olllAra wrmu tur. 

GU%e1, blsll, Utb. 1ıV mU~btı o1aD bo 
flf!er memlt'Kl'tl de aksettiriyor: temiz. 
pmJ rmJ, tml imi bir IUdakl 11i5t-lii 

"" c.Jl&-m akfslert lflıL 

KADIRCAN KAFLI 

C> C> C.~A i"1 
ile 

eıeıe 

Avd·n günlere 

Dö-.. i2lerin vasati fiyatı 
Ani.ara, 18 (JelefonlaJ - 11orsa. 

da I:oıe olnn dövillerin öniimüı:dek1 
şubnt ayı zarfındaki \"'asnli (iyotla 
rı ıcspil edildi. llunn göre bir ater. 
Jin 5 Jiro 22 J;uruıı 75 snnlim, yfir 
dolor 10 Hm, 31> kuru,, 25 c;anlinı 
)'Üı: pezeta 12 Jirn 90 kuruş, 50 san. 
tim, yüz h•eç frangı 30 Jina, Rlil 
kuru~lur. 

-Bu adım kendisini şl))•Je prezan. 
te edi)·or: 

- S. S. teşkllAtı teflulndeD 
Hons!-

- Duyurunuz!,. 
nu lnsnna çcklnsenllk •cı kor. 

ku veren akarlı adam pıırmoAını 
radyonuRa uı:nlcrak 5erl bir neza
ketle: 

- Dayl Siz memnu oldu!tunn blJ. 
di~lniz halde LooJra rady()sunu 
dlnlirorsunuzl .• 

DedllU zaman meseleyi -ınlıı'Or. 
aunuz. 

Zira bunun cezası biç meçhulü. 
nüz değildir: ld:ım. Hemen acele 
cevııbınızı verl)"orsunuı: 

- Fnknt, muhterem bay, ben -.. 
nebi)•lm! •• 

- O hıılde ıırfedersfnlzl .. 
Şer nynı korku ve ert nnzt selA

m iyle çekilip gidiyor. 
Fnknt cAer bir Amerikalı yerine 

bir Ynhudi olsaydınız, bu Yakarh 
şef sizi derhal kul"'funa dizmekte 
ıercdtfüt etmlrecektl. 
Vakıa bülOn Almanyuda 1.ondra 

radyosu dinlenilmiyor d<'All. Fı ı,11 
bunu dlnliyenler ekreriyıı l\ndınl r 
dır. Tahlt, yine bu knrlının da n
pnrlm •nıııın knp,sı Lir -llkş m ıır:ıı 

~'•ilde çaJını)'or. 
(IN.11(1Jn, ı• ırl 



ffARER 

iJakkı taUrli ua 
N· 

ldığı )'er: Vakıt ı.ıau.awc 

A.DONE ŞARTLAJU 
'l'Urkl7e Ecneb1 

n.oo Kr. 
H.00 

l aylık 

u.oo K.r. 
7..GO • 
.c.oo • 
1.60 • 

l'elelonıu 

• 
8.00 • 
1.00 .. 

IU'70 

Anadolu ajansının verdiğı haber
lere ıöre dilnva va=i •ttine ba~ 

ç 

alfayadaki 
nıihve ciler 
tes ım oldu 

e lr 

LonW.. 18 (A. A.) - Myter 
nja.nsnım Llbyadati muha. 
biri yıwyor: 

~Ub vekW ÇörçU Amerika 116- M..'lm' hududuııda mlbwrin eoo 
bo.ttnden PUmuta dönmllştur. ('-ör. kalesi olan Halfaya 00~ mu,.. 

cuı~ birlikte Lord ntverbnık, aminü. hasara eden cenubi Al~ Ye hUr 
~tlnyınund. hın'll kun-etJCl'I ba~ Fnı.nsu: krtalan, gn.nı'zonwı kayıt• 

llnrl Portny ela. lngUtcreye ıqz şart~ tcısHm olduğunu göriln. 
~lerdlr. ÇQrı:U l'Umutta be)·o.n:ıt. ce hayret etmi5}e.Mir. H&lfaya ~ 

• hulorunu,, tayyare De ııeldz saatte niln~ İngiliz komuta:ıllfl, d~ _ 
4K ıO kllomctreUk btr OJıl!llmte katetu. mnıı malzemesinin gitgide artan 
ittnı "'UYl<'~llr. kifayc~izliği.nl belirtmekten e -

l>lkı.T taralUın Deyu nıyda Def. hC'DlDl!yetJe imtina tmlşse dr, 
~en b1r t.cblll:'de lııgllb. vckW. dUşnuın kuvvetlcriııin teslim o!u -

in Aaıcrtk:ıya :r.lya~tl C!ID..Bmda RU% ftll, bu klfa.yetsi%1.lğin azmtBJı rn § 

Ue Çörçtlln flmd1W 'c Ucrdek.1 m~. o!duğuııq göstum~. 
ı, asltcrl ve lı3hrf bıırd<At pl.11.nınm 
%!mı h:ı.maooııa "tam bir anl:ı 

ya,, \ıırdıklan bıtcllrUmlıtlr. 

tokholmdan gelen blr tuıbc:rde ln. 
gllb: htılkınm Çörç!J ltn.hln~lnde bir 

---o--

lo bar 

Malezyada 
Ulat taraf, 1 nclc1e) 

ek Ja~ olduğu bir uçuşta 35 er (l~ııı:ı tn.rnfı l nclde} Berlln, 11 ( A.A.) - Bir nDrul isa 
btn tonluk Uç İngiliz arhhsınm &il- tlzertnde tamam11e mutabık kalmıştır. , bclile bastnlonıın (e!d mareşal von 
ratle cenubu tm".dyc doğru gel• Londra halkı b:ı,pekW alkışlarla Rııyhıı.,. Almonyıı1a dönerken öL 
mekte olduklamu te~Jt otmlştlr. kaJ'§ılarnı~tır. Cıı.zctcler bu aabnh ma.. müşlOr. 

Bu haberden Landro.nm Süıgıı._ kaıcıcrtr.de kencıu~ "h~ geldin., dL aerıın, 11 (A.A) - Fllhrer, mem.. 
pl41U!I mQılafaamna btlyUk bir c- l'Orlar. Observcr diyot ki: Jekete ktymeW ,btzmeUeri dokWl&II 
bemmlyet atfettiği ~ta. ''BUtll.ll mDlet &şvekitlııe kaVU§tu. m.areşaJ. Vem Rlşeno i!:ln mıw cenaze 
dır. ğundaıı dolayı memnundur. Ba.§vekil meraaim1 yapılınasmı &mretJn1'tlr 

INGtUZLERIN ELfNDEKt ı myıısı yolculuklanndan en mUhlmmlııl Alman mlllettnln ttıhrer'l maUyle mı 
'OSLEB yapmıştır. Her tarafta mevki~ IUba.- rlng'I kendi namma cenar.c meraalmln 

V"~ 18 (A, A.) - .1aponiann 1 n her zamo.ı:ıdan bUytlklllr." de bUJT bulunma.ta memur etml§tir. 
btld'.:niikleriııe göre Malaya yar. ÇörçU. ilk fırsntta parlAmcntoya Ma~ Von Rundstedt HiUert Al. 
madam Ye dvannda İngjllz.lerln ecynbaU bo.kkında malOmat ve Uzak. man ordulan ha§ kumandanı ıntaUyle 
ımcak O.Ç hava Utıısll b.hru@tır. Bu §arkta mubarcbcnlıı idaresi hakkmdıı. t.emstl edecektir. 
bal İngilizlerin hava baltnnındıuı kı tcnkldlere cevap verecektir. --------------
mllşktll va:;l.yoUe oldttıUanıu gös • 
tl"..ımt"ktcdlr. 

Lonc!n, 18 (A. A.} - lıangon• 
daA bildlrUdiğlne giJre cenubi Bir. 
manya ile Taytand arrunnda kUçUk 
çaıı>!ŞTD&lar wku'buhnuı,tur, Bu 
çZJ"pışmala.r 1.ng:lizlcr lch.ln1l ink'. 
~af etml,tır. 

"önende bir ayda · 
20 kadtD Z 

çoc do 

manlar eni 
köy ad ~ 

Bulln, t7 ( A.A.) - Dnb. oJeosı 
nın hlldirdı~lne g6re, Kursk'un ce 
nuhu şnrkl<:lne yopılnn Almnn mu 
knbil tıınrnızu, tıidücUI bir mücade 
leden sonra Almnnlar için muvof 
fakıyetle nctlcclcnmlşllr. Almıın in 
tol~rının tııorruzu Bolşeviklerin iş 
gıı lı allındn bulunnn bir koç köyü 
hedtf tutmakta idi. Bu kö)·lcr şld 
delil ı:arpışmnlnrdan sonra ıf'ple 
dlim i şlir. Diişmonın uaradı~ ı zoyl 
al nnırdır. Bolşevikler şimali şar 
lıly~ doıiru ~ekllmlşlerdir. 

M cariıtandaki Ameri. 
kalılar 

Bucla.~ l'7 CA.A.) - Birle• 
~ Amerika aefareti meınurlarlle 
Macarlı!tanda. bulunan Amer kan 
kolonisi azası hu.sus! bir trenle 
Budaneştcdcn ynlmışlnrdrr. Bun· 
lar 75 kişidir. Amerikalılar Hırv:ı.. 
tistandan ve !tnlyadan geçerek 
Marsilyaya gidecekler ve omdan 
vapunı bineceklerdir. 

-
Papanın Fransızlara 

yardımı 
V1~i, 17 CA.A.) - Pa.pa, ~ 

sarım harpten zarar gören mille 
adcllt nıhanl dalresi emrine, 1 mil· 
yon 500 bin frank tahsis etmiştir. 
Papa vekili, bo mcbınğm le\'Z:lne 
memur edilınivtlr. 

de 1'l!;lltUk beklC'dlğf t:ildlrllmektecllr. 
r puteeı Çorçlllıı avdetlndeo

0 

aon. 
ra kt-ndl ını bekli.) on ııı, ~in bllkameı 

es.""ıı bir d !jlllllk YBPmnk o1au. lngilterenin Moskova 
tunu yıw.>or: UULk,arirtaıct mııvar. Artistin annesi ile 17 yolcu 1 • • d ... • 

Cıvor k~irnlerindekl Alman hat· 
lorına karşı yapılan teşebbüsler 
akim kalmış, düşman her tıırafl.ı 
anır zayiata u§romışlır. 

Ganenden bildirildiğine g6re bJr 
v r.arfmdıı 20 kadın "kiz doğur. 
uştur. Muradlar k8yllnden O"

fY an kanır. Dudu. ikiz olan yavnı• 
l:ırnu ınu doğurmuş~. Diğer r,o. , 
nıklar •e anneler Bıhha.ticdirler. 
"!ocuklarm ek.eerlsi erltcktir. 

lak.lyc~tıt'rdcu vo Ituzvdtle "llPL A l e çısı egı§ti 
6.nr .. da ölenler arasında t 3 • Londrn. 17 ( A. 4.J - Re.,men 

g • ..,,mcl relen sonıa birçok na. ın l bfldirill~·or: 
arlıklnrda ck>ğl:ıUdllder ~ bf1. IA•. Angtloa, 17 (A.A.) - Sine: Ç l ~ ! Büyük Brllıınyamn Moslı:ove el. 

kıı:rdedilmektedlr. ma aktrisi füırol Lombard, ennm;ı • elsi Slr Stafor Crlppıı geri ~dınl· 
Amerika fcdunı.I demiz komltıyonn ve diller 17 )"olcu He birlikte bin- mı!':lır Ye yerlnc fnı:ılllerenln Cung. 

Ruz.veltln rzusu veçblle ıou eenceJn. mi~ o!duAu tayyare, Los Angelos'un Fı·yatı mülemad·ıyen yu .. kseltenler king eldsl Arşlbnld Clnrk Kerr 
milyon 1-0D rukAınma varmak bıılısındıı Luwuaı clvanndı dilJ.. 

tayin ed'lt'eeklir. 
ln yeniden GS2 gemlnlD lııŞll8l lçln mOşlQr. 

llı.ımgelen kontrntl:ı.nn l.mza cdllcllğt. Tayyare rere ineceği rıırado ate, Tı·caret mudurıu··g~u··nce tesbit ed·ııdı· Çocuk Esirgeme k'1nımunun 
ili blldlmdışttr. ıoıa eeneslncle 1ııe ıo almış olması muhttmeldlr. BOI001 ~ bağı§ kutuları 
ltlllyon tonluk ge.ml inşa edilecektir. )'olculor ,yanıınık filmftşlerdlr. Ankara, n (A.A.) - Çocuk E-
nı:er tarv.ttan Alm:uı ba\"D ordusuıuı Knu aloşılma&ı ,Oç d:ı~lık bir llllçe 81 lft to lay Dlar ki e ·r' p;irgcmc Genel merkezinden bildi• 
~p ecleeek kuvvcUI bir bava do • b6Jgcde TukubulduAu için vaka ma. rfuniştlr: 
nmıw vtlcadc gcllrllıncal lçla nw:.. halline bir prdım eklplnln varma. Altın tlyaUaı1 ailraUe )'ilkı!clmek. , fazla blr fark g!irUlmcsldlr. Bu vazL KununumUZUD milcee:se ve ~ 

~ıı tanııındnıı baz.ırlıuı.:ı.n ptAn tııJıak. ıı ıomnna mütevnkkıflır. Artist te devam etmektedir. Dll.ll blr Re§&. yeU lk1 §eyle lz:ah etmek kablldlr: lcre dnğrtt.ığı bnğış kumba.ralan • 
&ruıc etmek UurOOir. Blnlenıe pilot • Clark Geble tıana~ mevdanında diye a.llmmın fiyatı 81 liraya kndar 1 - Altın ticaretlnt kencUnc mcslck om açtlmaama ba.51arunı trr. Kuın-
kcrllk ~belerin ~ktııdu. ou hrısını beklemekleydi, Kaıa)'ı ora- çıkmıutır. 2' ayar kWçe &lLmm biz edlnmlf ve bu tş'"..ckl menfanl1D1 her baralann pek çoğundan Umfdin çok 
~eslnd arda ~bin, l»S ııcocslnde da haber almıştır. gramı iit 440 lrunı§tur. r-'Ytn fevkinde tutan bir takım ellerln 0.Stfin~ bağışlar çıkmaktadtr, Ço • 
ay ıo hlu tayyare )'llpıl:ılılleceğtnt> Altm ftyaUarmm bir mUddeltenberl yıırnttıklıı.rı hareket. cuk Esirgeme Kurumu lyllik sever 
dair Ruzveıı ta.ıntmdıuı t61lllnM vcrU.. tıebebllb Ye mütemadi )'{llu!clf.Di karoı. 2 - Harp dolayuDe kuançıan çok yurttaşların bu yilk.ı!ek flgislnc 

tir. Ş il R O «mdA muıtaka ticaret mUdUrlUğU bu artml§ oı:ın bir takım 1§ erbabmuı cand:ın tc§ekkllr eder. 
ŞJ\ nu. OEPJmstNDE: en- • elkoymuı ve tahkikata b~lamı§. parnlanru aıtm ve dl~er kıymetli ma. Erlerimize kt--lrk hediyeler .._it tarafı 1 incide) e> :.. 

Dnıı gece neıredllen Alman tebUjt1. be plyMayı allakbulkık eden kim. tu. A)'IU zamanda WUiyct vckA denlerle altın .flyaUarma tealr yapan De)'Jll1zan. 17 (A.A.) - Knhra-
ı:önı 'nustopoı öollnde Almnn ve teleri yakalayıp adliyeye' Term~ ıet makamına da blldlrilmlJUr. Zaman kymeuı ta,,lıı.nı yaurmaııın bir mani. man erlerimize kışlık hediye alIIP 

llu..ıro kıtııl:ın Sovycller&n ılddetU Ur, Bu maksatla. ~nfunUzde~d haf.. saman fi7atıan dllotırllr gibi göstc~ faturacı, blr znhlrcclnln velhnml atm. mak Uzere kaz.anuz merkez ve k1Jy. 
Ucuoılnrmı ağu zayiat vcrcllrerel• ta iclndc ba.Jdtallaı'Clan Şeker alan. rek tekrar ytıkııeltmek .ureUle balkın eü,ye kadar:: bir dirhem altın aıdığı g6. lerimh: halln tarnfmdan ba~la • 

ı>Uakilrt.nıU!llercllr. Cephenin merkez. vP lıır, ulo bir kontrola tlibl tutula• genif m1kyasta zarannı mucip olan rUlmeml§ olan §o.hıslarm ııtmcıı kaııa- nan 3672 Ura 70 kurue Ktzılıcy vcı; 

1 
l1lJlAl keelmlerlnde b:w Alman kıta- cak ve ihtiyaçtan fa.z)a alnnlar ougQnkll nzlyeU. 6tedenberl alun t1- larma külçe altm yerlc,Urdiklu1Di nesine yatınl~tır. 
ları mUhlm tay)-attı teıklllcrlnln yar. takip edilecektir. , careU itlııdf l.limlerl ıeçcn birkaç tir. !Mı~ görllyoruz. 
dunUe SoV)cUere a:U kayıplar ver. Bazı k"maclerln, btrk~ el V'&IL mıı. tle bazı rratıarm yarattıklan Şurasının yurtdaşlar tarar atan u.. Baam Birliğinin A.nk ra 
dlrmlıılcrdJr. tokholmd:ııı gclea haber taslyle piya.sndan teker lol"lnttır. tcsbtt ediJml.şUr. Dlln bu hususta keD· nututmo.ma.sı ıtı.zımgellr kl altın klr. Balosu 
~ göre ltua tnYJlU"l'cUcrı Mo,Jnl de ( dıklan da S<lblt olnnı~·.tlll'. Bu ci • disUe sörtıoen bir muharrlrtmlze ku.. geUrmez Ancak ytık.Beldlgı zn.ma.n bir Tilril Basm Birliğ1nln 5CJleij!( 

uıuuı Alm:ın lnn•vetlcrl.nla nako,,. betle Upbe uyn.n~ kim 1 • yumcu Hasan Be§Cr fU tzaııatJ vennli nema bırakır 1d oı:ıun da rlakl dalma balosu dUn ah..~ Ankarapalaı! 
dvannııakt bu son mu tntıkem aokta. rin evleri de a.raı~tınlacaJc ev tir: tehlikelidir. Halbuki bugtıı:ı diğer lt ealonlnnnda verilmiştir. 
J'1 kütle lıAllndc t rkcttlklerlnJ t.c-mJn lıalkm bµ en tab;t ~fa y le ~~,.,,..e .. _ Altmm Ye diğu kıymeUl §tlY· ıı:ı.halannda çok bUy11k bir gcııi§lcme Hariciye, Mlill MUdafaa, Ticaret 
e:>lemdU.cdlrler. Şehr1o )'IL!uotıa dil _.._ lnr d , ~ı- ks 1 -•-• b:tr vardır ve k~r lmkAnlan da 0 n'-bette 
~I tahaulıı olnııu)or. 6daı;z; Yereahoynrya.ni {'T ıa: örft i . lertn ooğorl rtnln y11 c me...... ... ve Nnfia Vek!llerimiz. Rlyaset.L 
LlnY DA: ~ re m kcmc:s ne venlecekt.tr. hlldd kadar tabıt göreblllrtr.. Her ctne artmıştır. Altın biriktirenler Vtı bu • cumhur k!t.ibt umımıls! Kem:ıl ~ 

Sollum • Ralla;>a mevkttrn lı1 ,.eker lirket• he!:tıplaı-nn göre her e,yanm ttyatmın arttığı b1r zamanda gUnkU vnzıyctc yol açanıar bu altm. deleç. Hariciye umumi Jtft.tFoi Nu-
lnı;Ulı. kora ve deniz toplarllo~: ~~alndd ,.m n. "M"'UJ..l ıı:ekcr isff11JA1d, altm. gt.lm~ Vf! kıymeUI tqlarm bun lan ellerinden ı;:ıka.nnağa ba§ladıkl&n man Mencmencloğl~. blrç k gene-

• ...,.. r e ~kcr 83.rlke.+t .,....\._. dan "ar!,. kalmam bckıeooınezdl. Yal ve bwılann plyas:ıya dökllldllğll ..n- ali h bul ıa-ı-
~U.. hn-a baakınlan )'llpıllUlfttr rih ,... . . '"'. 1;1. l'!Q,. .. " &o.&U 1' er az.t?' UDDlUF, HUC, 

ltaıynn tebliği Almıın • lt.ıılyan . ...ı.. Oı.:ı.!'llk bilbrrektcd r. E r'l'.m 1. ım: tat;h görQ!~mlyecck bir cUlet var ne kadar zarara gtrdiklerlnl &n.layacak Balo saat 23 te m·m 1'8ltısla.rta 
car ~· F6kcr s.llJTI s:"t"lltn.I kon•nı Nlh8.yet bir hı::tta tçbıde btr altm 11. l&rdır. Vatandaşların memleket tkU. b 1 t 1· 

ıı!ronlıı.rı.nm git :tdo artnn matı.eme lh Yet kola,, ola--,,+- ro~ •·ı -:t ga dl tı ı h aş ıun·ş, ~ye neşe 1 ve samlmt 
" \;<Uo .... 'w'U"•ll\ u <u.&C ranın "''• kuru"tan fazla yUkseımcal sa ya nm c ;.ne oımıyan bu 1•t.e 6... b'- hava frlnd .. 1 t L-..ıı 

.... u<·ıuu r men JddcW w:ılmvem l I lcrtn h Lkt mall!tız.du • 1 J.... .. 11 .. _ ba "il ır ... e · ·~ vn t e .._.ar ...,, " r kQI ıt da Ut kunı•U\ll k ... ,e rekeLlen beklenir.. d t.ml tir 
ôsterdllderlni bl1dlrlyor. Agelya et. -:::~========~~· ====~;;~ç;e=a;;mı;n~C"';m;m;=e;;==..:;"::--...::::..::=========:;;====~;evam~;;e;~';;· ======== 

vnrında tlddetJJ kum fırtıruıl:ı.rlle yağ. -. 

mur barck'"ta nınnl olmaktadır. a . . l" 
l 7.AI Ş UU\'l'A ı • 1 

S!ngo.punın \-nzJyctı gtttfüı:e tetıli 

keyl dli:tm 1.-tedlr. Tokyodan gelen bir 
her Jnponl nn Slngnpura 80 Uo. 
tre ID03ll.f d Bnbupa.lıatı mptcttik. 

lertnl blldhi,) or Mnlnka. yarmındn.'!lnm 
aark bilinde fanllycttt- hulunıın el 

y zan: tsımnder 
-90-

nen1ş ~'C 

Jlb sordaı 
- Neredt:D ccllyo 
_ D:ılyarb:ılurdıul.. 

T 

re 
"lolU 

bettin in dllşmıını: ı 
Derviş giıı.le.rlnJ açarak: 
- 'Yok. <ığull ®dl • AııUer mrnııı 

ınemlt·ket balkı demek dcğlldlr. Bun. 
Car zaten <ltedcntw-.rt Kutobettınl tnıu. 

bır, rgtyt Yt·rıııezle.r ve ıırsa.ı 
buldukça 70ııan ke6ip Lsyıuı eder, 
aacmlekeU 90)'1Ulıır. 

- Buolııruı tıııp51 ldl~ dtğll mi f 
- Ev.&. AJoaııu-ındn )t:rll doğlıLIH 

- B n Olynrbakıroan \lıknb on lld 
gıtn oldu. Çıl·ncıığnıı güne kadar ter. 
"cıılo ~mda dolnıµn bir tek lıabeı 
va.n'lı. 

1'ı:ıblr bın.ızhkln eorctm 
- NedJr ol' ıuıl.ııt bnknlnn.. 
- Canım. alzJ bclıcı ıılAknd!u' e 

leeele bundan 1 rettır • 
~lr kreddilde dlietn: 

- A<ıabıı, Sııllhln &öyll'dlkler1 yalan 
mJ T 0 beni O)'aJomak için mi eldi 
Mnrdlne'll.. 

Dlyr dll1Un~ ~hcb: 
Tnhh1n tereddUdil!IO g1Sr1ln. 

ee: 

(Ba:; tarafı l nc1de) 
tı:hluılmu -:iört fi§ vererek ola.bile. 
cektir. Böylece vatandnş!ar ekmek 
lcrlni lokanta ve iıı yerlerine tıııJı.. 
mı:ı.ktan kurtulacaklardır. Memur. 
lar, bekçile?' marifetiyle a!B.ka • 
d:ı.rlo.ra gönderlleock ve lmr.a1a • 
narak al:nacaktır. 

Kartal kazasında kartla ekmek 
tcvzı cdllmesine bir iki gilnc ka 
ciar ~lanaca.lttır. 
Diğer taraftan villiyet muh~ 

hk teşkillı.lmm tekrar kunıtma.smı 
dıı.hil'ye vekAletlnden fıstemişttr. 
Bu te..ı.ll!t lhd edildiği takdir .. 
de ekmek tevzi. işinde de mUhlm 
bir rol oynıyacağt il eri ısü~ 
tur. 

V ekll.let bu hususta diğer 'f'l1tı.. 
Yetlerln de mntaıcnsm.r ldrktan 
eonra bir karar verecektir. 

KARNE USULU KASABA 
KÖYLERE DE TEŞMİL EDİLİYOR 

DiR'er tnnı:ttan, ekmeklik ft yem • 
tik hubub:ıtmı t.sWısa1 edemeyip dil 
gene toprak mahaullert ofiatnln hu 
bub:ıt vermekte oldUSU köylerd <!<' 
beher nııtua ba§ma günde 800 gı Dl 

hububat vcrllecekUr. Bu huauatakt 
koordbıa.syon heyeti karan pazıı.rtcsi 
gtlnQ resmı gazete fle nqredllccektlr 
Aynı ka.rar1a hububattan ekmektc!'l 
başka unlu maddeler yapılmııcmı " 
ııatılmaaıru menetmektedi.r. 

HALKA UN VERİLECEK 
Diğer tan.itan hUkQmct va~ • 

ıann evlerinde una olan lhtlyac;nı 

göz&ıllnde tutmU§ ve muayyen zam.azı 
larda un vert.ımeaı de kararlll§tnı tı:r. 

Un dağıtma ı,ı de ekmektcı olduğu 
gibi kupon klll'§ılıA'J yapılae&kbr. Un 
dağıtma zaman ve mlktarmı t1ca.Nt 
vektLleU tayin Ye O~ edecektir 

Un dağıtıı:ıa oek11 oöyle olacaktır. 
HllkOmet me8ClA &yuı muayyen gün. 
lerlnde, halkın ekmek L!tihkakmm nuı 
Cma veya tamamına mukııbil kendi 
Blne un Yerileceğlnl 1lAıı edecektir. 
Bu wreuc un alacak olanlar o gU.nktl 
ekmek tatlhkakmı &lmıyacaklardJr. 

Böyl halk, alacağı unla ı.ııter çor. 
ba, ıater taUı Yeya börek yapab1lecek 
tir. 

Bu 1.aabeW kararın mllmldln merl$. 
be çabuk tatblldne getJmC!i balk ta. 
rn.tmdan anbırsulıkla beklenmektecı.ır. 

Ağır İKiler hakkında 
vilayetin tebliği 

lstnnbul Yilü.yeUnden lehli eda. 
miştir: 

Aaır işlerde çalışan işçilere ve. 
rilecek ekmek karneleri hakkında : 

1 - Al;ır işlerde işcl çnhştıran 
milesscseler bu lşcllerin isim, ad
res Te q6rdilklcri işin nednl f!6S. 
terlr iki nüsha cetvel tanzim ede. 
ccklerdir. Bu cet veli er me\'Zuub 
his işçilerin iknmet ettil.leri k,ır.alıır 
Wbnriyle 8)TI ayn olacak, ysnL 
mfiessesc her kunda iknrnet eden 
işçileri için ayrı bir cetTcl tnnzln> 
edip altını mesuliyeU allındı ttı~ 

dik edecektir. 
2 - iş kanununa ta.bl ıuıulmlll 

ol:ın müesseseler tanzim eıt i 1.tleri 
cct\"cll~rl, Sirkecide J.imun hıı rı ın• 
d& Mıntnka lktıs:ıt Müdürl"~unc ve 
4 Korıununo tabl tuıulmamış ol o 
mftesselcr ise Sullnnhnmııuındı 
Atabek bonında loşe Müdürlü~üncı 
tevdi edeceklerdir. Bir lşy< rin 
bn~lı olmayıp kendi b:ı~ına ağır 
işlerde çolışıın münferld şahısla" 
da, çahştıkl:ın işi gösterir esıknl 
n .beraberlerine alarak yine vukıı" 
nda sözü geçen laşe MüdQ .. lui_ıuM 
bal} vurncaklıırdır. 

3 - Bu cetvelleri yulrondıı ôzfl 
geçen mnkomlıır tarafından tasdik 
olunduktıın sonra alllkadıu mne._. 
se5eye ınde olunacıık ve bunlıır da 
ceh·cllcri alt olduklon kaymakam. 
ltklara ıbraz ederek munmeksfnf 
yürillecel:lcrdlr. 

Alftkadıırlıınn mnlfımatı buluo. 
mok üzere tcbllA olunur. 

ükreşte kar poı:ı mUfrt"7klert aroo doğru bir (('. 
vlnne ~keti yaı nıl' Pah:ıng_ neb. 
rlnı gcçımlalordlr. Bumda lngW:ı 1ruv 
vr.tıcrUe ılddetıı bir muhnl'f'?le olm.'lk 
tadır, Tol<yo Nl5I :Nlıl gııute 1 lngs. 

purun ."nlluıda dilıJ cettnl ya~or. Bu 
vtı7Jycttt-n aonm A ,,,. t.ral.> 10 Ame. 
rlknnın blr mUııb•llllcl olacnğını, 
ln~llt<'rcrıln A\-uııtrutynyı mııcı.arna ı. 
~n bir ıte;; yapamıya.cıığmı yauıınk 

- nı .. ıl oıaya gldett~ı:ı. 
- Çok gbç bir yolcuJUk. 'F<ll1arl 

• Yar. Asilerin bir ço'ru göç.ebedir .. 
!ilerde yatar ve koruı.ldnrianm. of1lŞI 
Y:ttanlan olur. Biz Türkler KutbcU.lııl 
9'lTCJ'b. 

ama, bent:u •t.:lmdt' bir ıııu bf1'8ktı da, 

aklnnt'lıuı bir türlli t-ıklllJyor: \'e:drlıa 
oğlu Tnhlrl M.nntın lmh.'slnc tlrmllş. 
ter •• bu genee tok UC:t) onım. 

- Sebebi Dl') mil' bu sUrgünUn T .. 

- Ben fazla btr le)" a5ylelD('k iste. 
ınem. aalannnl dedi • Şu pannıığmız-
dakı )'Uznte bir clcla dikkatle bakı Bilkre,, 17 (A.A.) - Ronıan~nda 

18dır. 

Çunl,lngde noşmc!Um blr tebU~ 
Koı:uıtoouo ı;arhındald nehir llurlnde 
bulull.'.ln eep'tıed Çlntlll'rln Luppo leh. 
rlnl ııldıldnn L•ldlrlll.) or. 

il llcr tutruu,_ 
n oıuııı a;clebUcllJa lturan q. 

dar 
- Ben rttll >·onan blllyördum. Ya 

maç rdan sinerek geı;Um. 1ar 

11 rle dolu .. 
- llicre;)e gtdJyonıunT 
- u karflda glSrüaal (Yaaı ...... ) 

kliytıne.. 

Yıım:ıneıkb mmnP 
- Evet. Dofma, bU.)ilme oralıynııl 
~ Dlyarbakıra bco n ııefortm ftl'. 

dır. Artık bu yollana ırurdu ofdUlll. 
Fevkalade kongreye davet Tnhlr m nıkm1 yeııcmecD: 

G 1atıı~m;>hln.r ceml~tL'ldenı - DıotıanıakJ ncr bA1A 42fulup 
CeınlyeUmlz nı.r.amnamesinln bazı gttmedUer ınl1 dedi. 

mııddelertı:ıııı tadili dolayıalle heyeU u. ~ mı Uadıı 
mumlyentn f vkaltıde olarak lçUma.ı - !>"!ar kola7 koı:ıy daltlaaıll ..a. 
lhım ... e:d ğ'lr.dcn muhterem azanın lflkl:ırn lwll%Cmlyortar. 
2U,942 cum rteııı S11DU aıı.at 2 d ce. - Dertleri n~"lnlıt 
tnlyet merktttn tcşrltleri rica olu • - Ull.kUmdara lsyaı, tm!~ter .. suı. 
rıur. tan Kutbetlbıln tabıtan buneslni, kil. 

<Evvelce yııpılan ll".na rtıı'!men flk tW· kard~lnlıı btlktlmd.ı\r olmn5DU la. 
Planudıı e crı t nm d ı; .n '"n UJ url.ırınt,. 

d ta ekııertyete bakılmakm:DI ka ı Tehir birden lnı 
""~~~~i - 14 

-Ku 
laclık. 

ttbiı scTiulycıılere çok rast. 

- Ba n•t!nclıldarmsz muhıı.k.imk kJ 
l'Urk cltllllerdL 

- Ttlrkçe ltODODUYOrlnrdt ama. ı;ılk• 
l'IC!ereleıinl 1ıetıdk etmed!m. 

- Kutbetttn 4dlt, llwı.Dı blr bllldbn-
-.. Ye89e1Am. 

-ıse. de MU ıleğlldlr deml1oru1D 
mm, l~e ~)enle phlt oL 
dnm. 

Sııllb bu Wıa aumaDl:lSJ ıçtn, der. 
d!te düad ı 

- Karnao ~ nu, baba 'l 
- Hır.yır •• Blnız öncıe bir ~entn 

llıafUlda Allalıı ne nrdlywe yomlştlın. 
_ O tıalıle btuı Dlyıırbakırda son 

sttnlerde neler olup blttığtnl anla.t da 

ıUnlJ.rellın. 
- Dlyartn.ko'& >'elll m1 gidi) omı . 

mn:f 
&:ıını yall'.n ıı6y1rmf'ı\'I' meclr.ır u du ı 
_ gTflt, •eoı ıtdlynnıa. 

Der.ril p"8ed" 

- Hallun n~ı:ındu dolaşan t!ı.lıııra 
b:ıltılı111a, ve:ı.Jrin oğlu, 1Ultanrn kn.mı 
~lyorrnu:ı. H:ızın babn!l1 bnnu duyun. 
CD 01:'1!!,•wığı M.nrdlnc &lirmUıı. 

- liıunı llClşllkııuıa mı veroaek'11lfş T 
- Öyle ya, Ulr bUhUmdar, kızınt 

kendi \'e7lrtuln oğlun verir mır EL 
rattııkl hllkUnıdar otuııarı n &"üne 
dnnıyorf 

- Hut!>ettln kendine böyle bir da.. 
uınt tn!ln rlrunı, mı f 

- lmn §8hının oğlu ile söz k 
dl) orl r. I• :ıkat Zlllı.rtı sıılt.an l?ıuıtnı.na 

dı~ ıı:ın. kcn 11 lnl bir türlü TnJuıuıa 
gôuderenılyorm~"' 

Tn.hlr lçlnl çel<tl: 

- Demt'k ld. ZUlırenın bMtnlılı 
dof:nıymus !.. 

Snllh hhldctlendl: 

- Bunların hepsJ 'illan, hepsi b~ 
yamlu. Ben blrkat ı;tın ilneıe l>l,ynr. 
bal :'C1an gelen, Mn.lhıe ln'.lllılır lıtr Yol 
en lle konuştum. Kutbettln ktt.ını L 
n:n şahının oğluna verıneı< tııtcmlyor. 
maı .. mdooe Ynlde auttan bUna raıa 

vl . 811 1 <»kta. 8IJ)'ll 4!Dıımtl• 

DiL. cok kor yal!nıoftıı devam etmekte· 
Tahir yavaKa p:ı.nnnıma. b:llrtJ.. dlr. Bükreşln dış mohııllcl rinrtt 
Ve Sall~ dönerek fı:.ıtldıulı: karın kalınlığı bir metreyi bulmuş 
- Tamam,. vnun )llzUtli.. tur. St'yrl sefer son dcl'ecede gOe 
- ()halde endi -YC lllıuı.o yok, Ral. Jcşmişlir. 

km tzı tututma.r.. • .berlms bin t:llrm 1-------------
IAf sö~ıcr. 

~'itt bu k.npaıı a..onıı msdnn bu Uef akşam 
CIOJ' nnl.:ıyauındı.. fZ 1 

Hayretle lkl!lnlıı de- rlld e ka- -ı=-------11111• 
rakı 

- Gizli bh dc.rdlnlz 
eruuu çekile~ iıı:ı, dedL 

be bir 

Tahir dervı,tn e\e(;lnderı tuttu; 
- HJç bir gizli lı:lmlz yok. dece 

Olyarbaiurm ahvallnl öğrenmek 1!!11. 
roruz. SelAmetıe onıyu vnrabnrcck ml 
ytı. 'l lıte. bUUln dtırdbnh. dU!!lln<'t'\mh 
budur. 

Tahir bu ırada elini yıkn~k için 
deruıln kcnamıa indi. Oöderlul engin 
~ çevirdi., Zuhrenin yııllnt gtirdD: 

Kalbimden vuruldum gene. 
Daldım 8.§km derdine. 
ôldUnmu .. Bağ mımı? bilmem: 
~ı:wa .DM )'"~ Jr.oiıdiAe T 

( Duımm 1'tr1' > 

(llae, tanıtı 1 nddcl 
dndedir. i'(ı.lmt hepsinin aynen v... 
rlt oldnğu lmhul eclllse bile bunıa.. 
rm cezn mı ~.~el\ kiracılara dilşo 
mez. l\lııl a.hiplerinln onlara ~ 
bütun bn n.h,'81 ,.e nernlt m"\"CUl• 
ken '.\"npılmı blr t~hlitl ri var 
c1ır Bu tnnbhlit yerine getJrllnı 
~dır. !nl hlpleri hnldf il -
l etlerini hUkfimete ane<ter. 
dertlerine çar anyabillrlcr. fa-
kat n.zlyetlerlntlen kfracJhm m 
uJ tnt.up onlııl'I so,!;ı1rttuı. titrete 
meder Paha do~-ro!ln. tıtretmc. 
m~lcrf • lcsn eder. l'olnm halrflaı.t 
te bu in fsa.IJiı _pcıı'VMID4 J'&Pf1' 
d ol'QY01'lft ". 



AYAK i Zi 
Çevıren: CEVAT TEVFiK tNSON 

Mösyö Leonar, öt.edenberi llo Nı ı .. y-:t a:;s.kkalııcı daya.u:uıu • 
lc:Yuda. ayakkabtcılı1' yapıyordu. . • J... sorda: 
Küçük ~ehird~ki mUs e>~na §&hsl.. I - ~:c 1-,;j':', :Haıı~ !z?... . 
retlerin ısmarlama n~ kkabtlan - ~ u luı~da ııftin tucnnde 
hep onun elinden geçerdi. y?rd~~ıinü~ iz. Bu. b.~~ bir hi-

Rolcvudan iki k'lometre ötede 1•ııycaır. Bura.:ıa geldiglluiz vakit, 
mösyö Lcmııj ie..-ninde gayet ol"iji. birçok i:)e:- :·nptırd:m. Ayni za • 
nal bir .,hı:> oturuyo!'du. Mösyö manrl:ı cv.n ctrcıfnıı şoee yaptır .. 
Lemaj iki !"enedenbt>ri o civarda drm . .A.mele1cr zift döktllkleri bir 
lıulun~ bir c.-:ıto\ n y lcır;.mi3 bu- günle lt~a Yapılan i§i ııeyrc • 
funuyordu. Ba :ıc1r.m lı:ıkkmda faz cıi~orchık._ Birdenbire delice bir 
la. Mr FCY bil' horclu. Haftada fikre zah\~ old~ Böyle bir flkJr. 
iki defa chı C in.•n W<'l kadından &.nc:!ık dclıcc Ccvışen genç a3ık -
da bir ~ey öğreru,1 k k bil olam • !arda ?.~~gösterebilird;, GUzoll 1 • 
l'M)tı. Çilnkil k:ı.Jm kekemeydi ve \"Ona aoncrek: 
bir cll.mle ) apnuık icln • üyUk - Bu ~ato, bizim aşk yu\-amız.,. 
mU,.kü ~ta me..'"tlz k'l1trordu. dll', dedim. Bumda y~ayıp lhU .. 

\':trliyacaı;tz. sc,·gi ve sadakat ni
~anesi olarak henllz soğumıynn 
:U zifte güzel ayacığmlll bir baB. 
lzi ebcdivyen kalsnı. 

Ne~e iti 'llivle admnın gayet 
zengin v~ ; ten cekilm"~ bir ban 
geı- oldug'U ögrcnilnfr::t . h nsr ev 
den .kaçmı.ştr. Adamcağız kar.l'ınt 
pek ~.ok sevmekte olduğundan bli-
iik bir tee~ür i<'İn ~ arkolmm,• 

tu. 
Bir haziran s:ı.ba.hıydı. Aya.kkn. 

h•cı mösyt1 Leo:ınr bangcrden kli· 
C' .ık bir pus:a. aldt. BüyUk bir sc· 
vinç içlndeydi. Çünkü banger ö: ü 
almak için kendisini şatoya ca.ğr.. 
n)'ordu. Bu g:ı.yet mtlh m bir vaka 
idi. Mösyö LeonaJ", bangerin Pa.ris. 
te ayakka.bı ısmar1amsk itiyadcl• 
da olduğunu pek ata biliyordu.. 

Môa)iö Leonar o gün en güzel 
. clbH5eltti.ni giydi. Alet ve edevat> 
nt allll"a.k ı;atoya gittl Pencereden 
bıri~i ba§IJU ~.Ikararak: 

- Mösyö Lema.jı r.:rıyorsanız 
~Jcr izin bulunduğu yerdedir. dt• 
ır.Jı. 

Aya.kka.bıcı. ndam.m söylcdiklc. 
rinden blr §CY anhya:mamıştı. "İ.. 
zin bulunduğu yer,. ne demekt!. 
Biraz ötedr. baıhçe~i tanzim et • 
melde \'&kit geçiren bahçıvana 
ı akla§arak sordu. Şa cevabı aldı: 

- Mös~ö Lemajı biraz ötede 
izin bulunduğu yerde görcbilin!i • 
nfz. 
Ayakkabıcı p.tanun bahçes'.nde 

epeyce do!aşlictan sonra bangerl 
balab'ldi. Möayö Lemaj. nadide 
~içeklerdea yapflımo olen kUçUk 
bir bah~ oturuyordu. Tam b.11-
§JB!Dda he.-ıüz ziftlenmiş olan ki.!. 
~ bir peyi 8Ell-Tediyordu. 

Yeni gcJemn ayak s~rlni itl
ten ba~gcr, kibu6lu b'.r rilyadan 
uyanrrcnsrn~ gözlerini kaldı:nı.ra.k 

sonlu: 
- Ne istiyorsunuz? •. 
- Sizi rahatsız ettiğimden do. 

layı mütc-ss:.flın. Ben ayakkabtcl 
l.eonarım. Ölçü almak için .• 

Banger, adamm ,ııözflnU keee • 
rek: 

- Anladmı, pek ili, dedi. Bana 
l}iSyle kırda do1a~ i~ sağlam 
bir ayakkabı yap:nız. Ötedenberf 
aya:kkab:larımı Par'.ste yaptınr • 
rum. Li.kin başıma gelen felüe~ 
ten sor.ra. Par.isten nefret etmeğc 
bqlftdnn. Tabii dzin de bu mesc• 
\eden ha.be..-i:ıiz vardn·. 
Ay:ıkkabICI kat'.8mak yollu bir 

oevap verdi: 
- Evet, pek çok şey btlmemek. 

le bernbzr gene bir şey biliyorum. 
Zsnnedersem madam •• Evet, ma. • 
duı ba ka biıiaiyle ~.m.DJ. 

- Evet, beni aldattı, bir gece 
kaçtı. Vakti) le bura.mtı geznüe • 
Um. O zamanlar pek çok hoşuma 
gitm..ı,li. Derhal satms.ldım. IAldu 
saadetim ancak altı ay 8ilreblldt. 
Kanm kaçtı ~II alıma.kçamn& 
izin k8l'§ısmda oturup duruyorum. 

- .MııJıaklı::ı.k, bu k ı Mısıra 
git.meyi dUşünUyorum. F-t iti • 
raf ederim ki insanlar beni man. 
zaralardan dalın. fazla nlıl.kadar <• 
der. 

- Sizin gibi bir büyük PBiko
log 8neak :insanlardan ~1t du _ 
yar m~ö Puvaro ... 

"Bizim teyze , Jo..1{an tası saht.,i 
ıOOsyö Blondcn hafiyeyi hiirrnet~ 
. elamladdctnn sonra çe!ci.Jdi. 

Zene' or~C3trasl biıihirini Lut -
nuJan muazza.m bir ~irilJtü ~ürn. 
t ıyor. bUtür. Londra. dans ediyoı • -H~ hemen lıütilll yib:Jerden 
•,o~ ıili!ycrdu. nirçoldan d;ı 
·derli gO o U.rortlu. 

Pm r ııı ııaz&l"1arı nihaytt 

Kanm bir ~ocuk katlar se\indi 
Ve zifte b:l!\tı. Altı R\' l!IOnra da. 
teni terkettl. 1 te gôrdüğUntiz 
gibi ben de iatcmiye istemiye bu 
ral:ınc!, ,;s.hte izi durmadan t.t'yre 
d.iyonım. 

Bangcr. göı\•aşlarrm silerke:ı. 
Möavö l~on:ır da a\'nk izine ba.kı. 
~ordu. 

Mösyö 1-emaj sordu: 
- Bu mesele l111kkmda düşün• 

cenı.z nedir? .. 

- Benim fi:kirl"rlme ba.5vur • 
m3.tXlall5llUZ mösyö. ÇllnkU, hayat. 
ta Pek çok kadm ::ıevm~ gayt"t ha!'! 
ttaS bir malılükum. Lı\kin, kırk nu. 
mara ayakkabı giyen- bir ka.dım 
sevmune fmkin ve ibtbnaJ ~·okttr. 

- J{trk mı dcclliüz?. 
- Evet, bu ayak izinin ölçUaU 

brkt.ır. Ve kadın ayaltla.rmda pek 
nadı:r göriilen bit ölçlldilr. Ne hi.. 
leyim? Madam g:ıliba pek 'Ucut. 
lu bir şey olacak. 

- Hayır. orta boylu bir 11eydi. 
Demek bUyllk ayak diyol"Smluz. 
Hatta. nadir görillen bir sey, ölçU• 
&Ünün kn1t olduğuna emin misi • 
rr1z? •• 

Aya.kka.btıcı şosenin kenarına diz 
çökerek CRçtU: 

- JINt. tam Jımlıt • t ..... 
Gözlerim hiçbir znır.an ~az. 
Evet, b!raz CV\"e l dediğim g-1JJi 
kırtr numara ayakkabı giyen bir 
kadını ııevmek benim iç.in im.kim 
o1mıyan bir {!eydir. Semra bu şeyi~ 
ro b:ı.kan yalnız ben d~ğilim. Er .. 
keklerin bir kadını tetkik edecek· 
lcri ınrnda ilk ba.kacalrla.rt ~ey :ı 
l' aktır. Eğ~r ayak mJnim!ni bir 
şeyse ~:ı gider. Yoksa battal 
bir f5'!'Y olunıa. İnsan adeti net • 
ret duyar. I..ikin bu bir %evk mcse• 
lesidir. Mösyö, ske biraz evvel 
~ediğim gibi. ben kırk numara a 
~"8lt:ks.bı giyen bir kedmı 11evemeın. 

Mösyö LeJDD.j, ayak izini tetkllc 
etti. Fakat ~lan nefret dolu 
idi: 

- Kırk numara. Bu bir facia. 
diye mırıldandı. Bu ayak değil, a• 
deti bir sandal. 

AyakkablCIJlm teliffuz ettiği 
biBaç kelime bangeri kansmd.nn 
80futmağa kifay~t etJnlfti. ÇU.n. • 
ktl, o, kanısDu uf&ktefek, mkıimt. 
ni ayaklı bir VCY aanmb. 

Mösyö Lemaj, çok geçmeden 
ar.MD<lan bopn<lr. Ve miıdmlııl 
ayakh gllzel blt' bayanla evlendi. 
Kadın bh' gQn pede dolqnen 
ayak izini gördil. Ve hayretler.i.. 
ı;;fnde haykırdı: 

- Bu ne biçim ayak, ayak de" 

bunemeıı. biribirine unmı bir çift 
ilıerlnde durdu. Erkek usun boy. 
lu, ge.ntg omuzlu, a.rkadqı da kıv. 
rsk ve sev.i:rnliydt Bu ~ bu -. 
ıı.tte bir ltı:ka labntada bulunma.. 
nın verdiği ze* içindeydiler. 

Dans bittiği 111maıı b".ı çit! de 
Puvaronun oturdulu muenvı be • 
men yanındaki mualardıım bJrlıDc 
dön:iU, oturdular. Genç ima yü• 
7.il kızarmıştı. Arkadaş;nm il&yledl 
ğl sözlc:re hafif hafif tcbemllm e. 
ciiyordu. Fakat Puvaro bu jnce 
l ilzU tetkik edince bu tebe88Ümde 
zevkten çok daha ~ka şeylell" 01.. 
duğunu g6rdU. 

"Nasıl da. hiııılerini anlatıyor. bu 
kti~ü:k ktz erkeğine fa.zlaıtile b!tt· 
it .. Çok seviyor bu erkeğt .. 

?>iye dil~UndU. 
- Bcn·m küçWt JaÖJl ... 
E:rkeğln- &CSi de yum§&ktı am -

ma. gtn<: kızmki gtbl ntel!li değil. 
di. . 

- Sim.o~. bu se.}abat seni bf!ıı• 
den c·o't m.u ınemnun ediyor? Sö,·. 
le ban11, benim seni sevdiğim in.. 
dar !Cil <le bent SC\iyor m.mun? 

- Haydi Jaılıl. l lne ~uJr.lu'k .. 
lam başlama .Oel da.QS edelim. 

Jforgül Puraro dnyduğu bu ~ 

Şehir Tiyatroaunun 

•~ Dev.ır 
KOMSDI IWDllNDA 

COnGQr lG,80 da 

Akfe,m 20.30 da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Ma&ble 1 t de gece 8 • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Buton Ağrıları Derhal Keser 

t - Jlarkopolo, Ttlrk~ 1 - ...... 
icabında Günde 3 Kate Almabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lararla 1ateJiDis. 

eli. Dorott IAmlrr. 3-BIDd &ftl alaJ" ! taıRlll•ıtalılRRllalalll!lllRlllim•••···-------------······· 
Telgraf Muhabere Bilıi ıi Olan llkmektep Mezunu 
Memur Alınacak 

? .,. - . Umumt MudUrluğunden 
1- - ld:ır ~.nız mUDh&llerUıe ilkmelrtep mezunu ~e telgraf muha.berc bilgi. 

slM vlkıt olmak tıaeTe alm&cak maqlt veya UcretU memurıa.r tçUı 

mu.abaka fmtlbanı yapılae&kttr. 
2 - lılllııab&kada tJIUVaffak olanlarm idıırenlo tekllf cdecetl yerlerde .mc. 

muriyet kabul ctmeıorı p.rttır. 
a - HUaabekada muvatfalc olanlara. ı656 sa.yılı kanun hUkmUne göre (10) 

ııra. I1l&ıi§ veya 50 lira Ucret verilecektir. · 
4 - İdare dahlllıı.den mUsabakaya 1'tlrak cdcce!t ha.t ~ bakıcı, b3f mQ. 

ırezz1. balacı ve mllveullertıı 30 Y8§1Dd&n evvel idareye Urtlnp etmı, 

olmaları p.rttır. · 
5 ldare harlclnden mllıiabakaya. girmek 1.BUyerılerle balen idare dahilin. 

de bulunaJ1 muv11.kkat memur, mu\•akkat bakıcı ve mU\"ezzUerln 78S 
ayılı memurin kanununun 4 Uncü maddesi!ldeki fartlan batz olmala. 
n ve devlet blzmellnc Ult defa alınac~t~ıarm 30 yaıı;nı ge~eml§ bu. 

lunmalan ıwmdır. 
6 - Halen lda.redo mtıstahdem oLanlardaD mtıaaba.kay& girmek taUyeukr 

26. tuba.t 942 ç~ı:ıa. gUnU aqamma. kadar yaJmz blr dilekçe Uc 
ve idare barlciDden gtnnek i.sllycDler do gece mezkQr t&ıih alq&mma kadar 
dilekçe Te evrakı mUnasebetile blrUkto tmtU>anm icra edileceği P .. T. mer. 
ke~ mtldllrltlklerlne mUracaat edecıek\ercUr. 
7 - MUsııbıi.lt:ı vUAyet P.'l'.T. n:ıerke:ı: mUdUrlUklerinde muhabereden 26 §U • 

bat 9f2 perşembe günU saat 10 <ia umnml bllı;ilerd"'n 27 §Ubat HZ cu. 
ma. güııtl saat 10 da. ynpıtacakt.ır. ( 445) 

~------------------
AVCILARIN 
Nazarı Dikkatine 

inhisarlar Umum Mudurluğonden : 
Ahvali hazıra dolayıaile tedarikinde nm.külit cekilen 
bir kıllDl av malzemesinden elde mevcut olan 
veya tedarik edilebilenlerin, Memleke\in diğr mınta
kalarmdaki ihtiyaclan da nazan dikkate alınarak 
yapılan tevziat meyanında lıtanbul hisaeaine aynlan 
miktarı bayiler tavait edilmeksizin yalnrz lstanhal 
Baımüdürlüjümüz 

TOPHANE BARUT 
SATIŞ MAGAZASINOA 

--ı SATILMAKTADIR. 

c:~::.~ ... e...1;;;;ı __ r.:s ____ : ::~m::== .::=.ı:=:=ı:: 
Boks müsabakaları •-mu-ilin-ohmar ...... ---------

Ankara takımı istanbul 
takımını 4 • 3 mağlup etti 
lstanbul - Ankara bobörleri a· ...... ~......_ ........ . 

hlanWb ............ 11 .... l 
salOftımu dold1.1ra11 bü~·ük Lir seyir 
ci killesi önünde yapıldı, Ye heye· 
canla ta' "p editd.J. 

Gnnnn ilk maçını tstanbuldan 
Tald, Ankaradan Zeki yapacaklar 
dı. Taki kilo farkı lle Zekiye bük .. 
men mailCıp addedildi. . 

ikinci maç Ankaradan Okla)', Is· 
tanbuld:m Mehmet . arasında idi. 
Çok güzel uüğü~n Oktay sayt hesa· 
bile galip geldi. 

Üçilnciı müsabakn da Ankaradan 
Emin, lstımbuldan Polihromise sayı 
hesabile golip ilıin edildi. 

Dörxlüncü müsabakada İstanbul· 
ôan Ahdi ile Ankaradan Kenan kar 
şıla~tı. Abdi 57 kilo ve Kenan 61 
kilo idi. Bu kilo fark.ına rağmen 
Ahdi ço!t teknik ve atılgan bir mil· 
sabaka yaptı. Fakat her nedense bu 
müs:ıbaka berabere ilan edildi. 

Beşinci maç tstanbuldan Hüseyin 
61 kilo. Ankaradan Helim 67 kilo 
arasında yapıldı. Rakibine naza 

lil !il~ adet& salapurya! .. 
Be.nger istllfni bc:ısmı)'&l'llt mı. 

nldandı : 
- Evet. zifti dılken ameleler • 

den birlmın a.yü Jzidir. Erkek i • ı 
çl.ıı hiç de bUyilk •yılmaz. Kn1t 

numaradır. 

ter. gördüğü Jıall«Wen econ. 'JÖY• 
le dQcıUndtl: 

- !ıte eeven bir lwlın ve ken
dilüıi aevilmcfe bırakan bJr e~ 
keok. Aaa.b& mee'ut olacaklar mı? 

LINl:r VE NlŞANUSI 

~Uıçük köşkün ballronund& il• 
:ıet IUdgevay'm Yamıda oturan 
1oni Vindleabam uzun bir :ırilküt -
tan sonra. aordu : 

- Linet. ks.ranruzt verdinrz 
mi! 

- Bent çok hain bulaca.kamız 
amma, ne yapa.yun k1 olduğum g:. 
bi görilnmeie mecbunmı. Size ha. 
yır diyeceğim. ÇünkU hislerime 
em.hı değilim, 

- Pcl<i. oovabmızı yine geri i>ı 
rakm... !st.cdiğiniz katlar d°"'1. 
nUn. ~n ikimizin pek ahi mcs-;ut 
ola})ilcceğiınlzc ~uyorum. 

-- Rica. ederim. beni j\; anla .. 
mağa c;_!&lifın. 

Bunlan söyled'kte.n sonra Unct 
fikrini daha aç"kça anlatmK için 
elinin bil}Uk bir h~eti "e bU 
t On ~lft~lği işaret cttt. 

- Een. dedl Bu dekor içinde 
lrenc1lılni <"* iyi, ~ mes'ut hı..c. 

ran daha teknik ve müessir döifi· 

.... HAM71n f8ı1- "........ ... _... 
Altıncı müsabakada Cevdet tsıan 

bul,· Muı:ıffer Ankaraya sayı hesa· 
bile salip geldi. 

Bundan sonra Ha)Ti Ankara, Hl 
mld İstanbul karşılattılar. Bu mac 
Hamid 5akatlanacağınd:ın doktorun 
ruüdabnle!iilc tnlll edildi. 

..\Itır sıklet knrşılaşmasında da 
fJya, İstanbul, Nazil Ankarayı nak· 
avt elti. Milsahakalıır da bu şekilde 
4 • 3 Ankara takımının saJebesile 
neticelendi. 

OKULLAR ARASI FUTBOL 
l\IGSABAKALARI 

Okullar ıırıısı futbol milsabakala
rın:ı dün Fenerbahçc st.'ldında de· 
vam edilmiştir. Birinci müsabakad -1 
Işık lisesi Bölge Sanata O • 8 galip 
ıelml~, ikinci mOsabaka d:ı Haydar 
paşalılar Galatasanyhlon 1 O mal 
ltlp etmi~miir. 

DOK'IOll 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DAIQLtYll M'OTmASS181 

Dlftd7ola l OI 
Muayene saaUert: z.3.8. Tel: 2239f. 

cByorum. Bu köşkü. bu çiftliği ı .. 
deal bir köy maliki.ııeei haline 
sok:mağa ~tmı. Muvaffaılc ola • 
bUnı"ı miy'm dersiniz? 

- Muhaldtak fevkalide. Siz bir 
artistı!llntz.. 

Ve kJ8a. bir &Uıküttan &Olll'a lord 
sözüne şöyle devam ett.f: 

- Fakat &z Şarltoııbu?'}i de ae 
VC1'91nb değil mi? •• Hiç 6ilphesfz 
benim ~tamun ınodemlettirllme. 
ğe ihtiyacı vanirr. Siz bUyWc blr 
zcvit sahibisiniz. Bu işi de büyük 
'bir nıuva.rraJayetle başaracağm!z:ı 
,.c §at.omdan h~lanacağmıza kn.t• 
iyyc.u emirıim .. 

Şarltonbury! .. Bu bmi duyun • 
ca Linet buz gilrl bir titreme ve 
bir tirperme h!aset.m'ett. Ba ne . 
ciendi? Kendisiyle evlcnmeMt İllÜ -
yen bu erkeğin şatosu meşhur de• 
ğil miydi? Viııd lesha.nun aildi, 
kraliçt. Eli:zabEt zamanından gel • 
me eski manır biT aileydi. Ş:ttl ton. 
tury şatosunda oturması so&yete 
i~iııde da.ha ~ bir euufa geç.. 
mesi d~ Kllçtlk tıSPDDtl pek 
illa terkede'l" ve Linet Rklgevay 
tomıtnı bıraıkarak Şnrltonblµ'y kon'" 
t esi ola.bili.rcll. 

- Çok ~-dl s ~ -· 

T0RK TfCAR'T QANllASI AS . ~ 

WPONLU VAD~LI MliVDUAT 
MI URADAr(t.11 

ye Lbıet kendi k~e a3ylcndi, 
Vindlesbam beni seviyor. Sc\'imii 
bir çocuk, o k1Mlar. 
Lhıetfn zilıniıMlen a.Uenıediği bir 

hatıra vardı. HilA kulaklannda 
arkad34ı Ja.kinin ateşli, ihtiraslı 
sesini duyuyorı:hl: "Eğer onunla 
evleıııneaem muhakkı:ıJc ölürUm ?,, 

Kendisi de Cincllesha.ms. karşı 
böyle kııvvetli Jı:alerle mi bağlı ı. 
ili? Muhakkak ki ll3yır. Hatta 
belld bu kadar 1188!!aS olma.o;ına 
i.mJtAn bile yoktu. Fakat kendİJlı 
sevdiği blr erkeğe brrnkına.yı tak• 
dir etmekten de geri kalnmtyor • 
du. 
Odaşmın aÇJ;k penceresinden bir 

otomobil gilrUltll.&U işitince toplan· 
dt. Gelenler herhalde Jaki ile ni. 
ranlaıydı. Kapıya çrka.rak misafir 
terini ka~adt: 

- J.lııct, işte niş:.ulım Sin:o·1 
Doyl ... Slmon, benim b~cik aık3 • 
t?:ıı,:mı Linet... DUnysnın c ı nn -
kelll.meJ kadınI<lır. 

Linet ka.ı'filSUlda uzun bo,·ıu. 
se.ğlam yapılı, açdt Dl3.vi göZJil, s:• 
Ynh kıvırcık so.çlı. milteh!ıkkinı 
çen<'ll. muntauım :ı~nılr gUzt>l, 
ııem~Lik Lir genç gfuJ i . 

CTene ad::ım Unetln kendfs.ne 

l!Zallığ1 yum.eak elini avucu i 
tbnık sıktı \'C bırakarak ha 
1 l.la se~ retti. Ja.ki 
rok gUzel olduğunu eöyl 
Gen<' ndam sukutu haya}<: uin 
ınaclı"'mı gördü. 

ı.tnet hiç !Uzumu yokken 
denbire heyecanlandı: 

- Oh, sizl gördilğiime pcJt 
,.indim, • dedi. Buyrun içeriye 
relim de sizi mil6taıkbel nfsa .. nhıdll• 
tı>kdim cde}im.. • 

\" c yoltla. :ırkada§mm kol 
r.irdi, kalıbi ça.Tp3l'8Jt y&'Va.IÇa 1 
kinin kulıığma eğildi : 

- Nelt:ıdar şa:mıJrymışsm s 
Jaki. diye fısıldadı. 

Tbl ALERTÔN 

Tim Alerton genlıj koltuiuO 
~ c.slandı Ye Okyo.nusa b21rorsk 
zıııı uzun esnedi. Sonra annesi 
dondü. 

Ma.dn.m Alertou elli ,.asi· rı d 
bcmbe3a.z aaçlt güzel hlr k:ıdllJdl 
Ne zaman oğluna ba.ks:l, anne ı&e 
gısinf sizkm.:l< için ciddi. l a.t 
sert bir ta.vır tnk·nırdr. T rı """ 
!:inin ciCı:liyctiııc n~mcn t; : 

li .. n t'mın olduğu il'·n: 
'nrı·mııı 1 


