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falıdmnlerin ~ wm ir~ 
cblr kanun t:ı.yt)\umm bütf."O encümc. iŞ 
ıwıdo müuıkcrr.etno do~am edilmeli • 

Yazan : Hmeyin Ca.hit Yalfın tedlr. önümUzdokl birkaç giin l!ifııde 
lıl;\1ha ı;on ı:;ekllni alanı.k Mccli umu. 

"Libya.da da.1ıi il.i senedcnbcıi mı heyetine kcdnoocırtı_r , 
l\ı mı m kara oldular~,. Projede bazı tnililAt yapılnta!rt4 ul. 

Derhal hıı.ber \ereyim ki 4e cıağu tnJdlrilmckte m bu uıfuı.uıebotı!.' ı 
ltalyn.n :radyosunun ~ıııhur söıcü. yaptlan zamiarm nisbetleri i.tıakııll? 
lc.rinden ı rlo PelUnsun ne~riya. aUnali ı td ~ Hı\ ('(n ~t 

~~~ı!lrb~~ u~::!ıC:y:e~ ;~ylendi;i:~ 1;:~: kü: :~: f 
ederken bu fjahe5Cri lco.t etmi.;;. ra ytlzde ~ nbbeUJ!dc bir tt\'11 yaınt. ı 
!(~"fen it .reMr 'knnıı,, Jt.a.t.ffi. ı~ ol.ınasnın rağıum bn miktar t ' 
~!!dl 'l"clianın:ı bt'c hrmı hr. Lfb. 
llldıi lt.a.ıya.n liiıW.rct:hıdcn eseı· p.ıh:ılrus-ı ~&J'il5Jlldt. J.. ,;m .,..,,, .. .._.. ,..,, 
kn.lma.dı., '.l'utuxıdııkla , ~tl l~flfla~ m.ahJ~~ttc değ11dir. 

n en !San meı; (D .. .. . 
kilerde hile doraıruyarn~ t lim C\~ı 0 mıebd ") ı 
oldUla.r. · t ''maskam olanlar". 

Pcll~~. ~~~g:1~':;ce~ f Birınanya Başvekili 
" vrupada, Obınchill ''e Uraln- k• · 

~ Roos \'elt \'e dotar.ı:u-ı ~k ~f· tev ıf edı"ld"ı ı cttJ. lkl yüz clll, uc yoz uııl· 
YOIJluk Avrup bizimdir. Artık 
vnıpa. ittihat etmiştir. \Tt!pa. 

da. Churc.fı1JJ si ett f nınwnllc 
nıalnolmo tur.,, 

Moj~ w ~u.n;\ 

şe rı • C3ba söıcii hunla.r-.ı. kendlsl 
ı~or mo? ille 7.311Dctmeın. o 
öyJUyor, lnanın!ık mhnıet"ni de 

ha kalanna. bıra'tnyor. 1 aln:.z bu
rada. tuhat bir 5Cy '11.r ki ona i 
ret. etmek ~ t<Crlm. "Av.ruıı:L bizim. 
dir" deni ~or. lla dJ A'TU1ı:ı mu. 
cru!cl~elcrinde .ltalyllllm ne hl sesi 
olduguııu bi~ onnıyn:ıım. Alman. 
lamı kn.zandıklan muvaffol.."tyetle. 
~ onlann da istJraldni kabul ede
lim. l' alım JYi an la ıl mı~ o.n lıir 
nokta dnr: mih\er .\vrupası 
kaıdi malı obnak itin ınJ ele ge 
çi~tlr! Hani Avrnp::ı. mlllotleri
nc hürri)et, lstildiıJ, a.daJet \-aado
hmf1l onlu? Pellius'on iddiasına 
ha1nhrsa vrupa ortadan 1'-a~, 

laponıarıa mtnase. 
bette bulunda 

anıa,ıldı 
Lonclrn., tn <A. A.) - B. B. C: 
Birmanya BtışvcldJi USSô'nun 

tevkif oo'.Jdih'i ifBa Cdilrnitıtir. u~ 
sonun Japonlarla. miinnsebettc bu. 
huıduğıı a.nln.şı~tır. Kcnd· inin 
clyc\"Jn nerc:!e bulunduğu söylen ~ 
ınctn~kt.c:dir. Yalıuz Japon filosu . 
nun Pca.ı·l Har'bour liınanmdak 

• 
Sokak ınuharebe

leri oluyor 

"onlarm,, olmuştur! 
A vnıpaıım ittlbadma gelince, bo 

;;tlu A'TUpa ~ bir ~Yde bir· 
f~şUr: sefalet \•e ı hrap; istiJi. 
Ya ~ galeyan ve hatta '\"el' ... er tsnn. . ·' 

h"l.Sknu yaptığı gün Honolulu~ 
b':llJlt.duğu ve Oradan hareketle 
Bırleşik Arneriknsn gittlö-i ··-
~lnıi;rtir. • o• ogrc ' 

Ruslar ar ,o mtt
dal2 a ,att11u delme

§e çal ı orıar 
(l'amı S ünclidc) 

I talgan vapurile 
son gelen mallar 
Bu ~abahtan itibaren . gümrüklerde 

ıdhal muamelesine başlandı 
Ticaret vaki" atı, Jalaız 1ra1ıoarua 

ıerbeıt olaaadllJnı llUdtrdl 

l\foekO\D, lO (.\.A.) - Taa ajansl 
bildirlyor: 

tzvcstlya. go.zete8} fiÖYlo yazıyor: 
Tarafım; memle}tctJQrdc bellrc.::ı ye. 

ni temayüller k~da HltlercUer 
tı?llı.,.11,."l. dO~Uşlcrdir. tımçrc, !svcç, 

mavan.ı1 8 üncüde) 

ç 
de • I! 

Artık yalnız 
değ;liz ! --R rri et dava ıİI 
a a der en 

ba e amek 
ıazım ı 

Hamilt.o:ı, 19 (.A • .A.) - .Ber. 
nıud adala.n) - GeÇE!Jl pcrşeru.. 
be günü, Çör-çil Eennud mebuslar 
nıeelisindc cöylcdiğl nutJwnda eT.. 
etimle demiştir ki : 

Bi.rleşen 26 mille!:, fert hürriye· 
ti e:saslarmm k2.t'i surette teessü• 
'1lılc ltan arkada • hır nradii ı.. 
leti yOrllyeceklerdir. 

M. 99n:fl mı cözleri ilfı.ve et.mi~ 
t;r: 

Londra. 19 (A.A.) - Japcmlann 
Siılgapura. ka~ merkez: f.st:S.kametm. 
den yapacak Olduklnn hUcw;nunım 

gayet ağır olacağı muhakkak Mde • 
dllmektcdir. İngilizler bu hUcumu kal'. 
ftlamd: içlri bazırlanmaktadı:rla.r. 

\'f J, l9 ( A..A.) - S1Dgapura ltareı 
Japon tehdidi arbnaktadır. Japonlar 
bllhıuıs::ı lnglllzlerin sol ecnablarmı 
tehdit etmekte ve Malayanm garp M-

l.!llerioo çıkarmı;, oıduklan askerlerle 
İngillzlcrin l!Ol cenalımı Çevirmek 1L 
teınektedirler. !ngilizler bu U\hdJıU 
bnle.meğc uğra.~ııktadll'lar. 

HtNTLlLER TESUM OLUYOJ-:. 

vı~. 19 (.-1.A.) - Japonlar tanL. 
tındo.n çember içi.ne almDU§ ulan 4Fi 
tncı Hi;ıd fırkası dUn ~bahtnn ımıa. 
reıı teslim olmıı.ğa 'tıa§laml§tır . 

Vl§i. 19 (A,:A.) - Maıayada. Japaı; 

lara ~ efddeW blr mukavemet 
g&tenn.1§ olan Avwıtralyıılrlar rlCAt.n 
ba§la.mr§la.rdir. 

~~a. ıu (A..A.) :... Had>iy namı 
-1 2.. na ... ııli~ 
tarihlııfn ilerletildJgtnl, buııla.nn 8thh1 
muayc.neleriıı!n &Uınlizdeki matttıı. 

yap~ ve gelecek cylW ayaWı. 

qlalara YOllmıacaklamu blldi.rmlftir. 

Anıerık."ld."ı.ıı Ru~rıJu ı;ôııdorUcıı toy. 
;rtirclcrlo uı:~k ı~ ı•Jlotlaruın r 

komutan ızalıat 'ı!ri~ or 

...-----·' ver devletleri 
arası . a 

er inde 
Askeri bir 
an aşma 
'mza andı 

Ucrlin, 1~ (A.A.) - DUn Bcırlınde 
ınU§tcrok dll~ana kat?ı alınacak ted.. 
btrleri tc:sb1t etmek Ur.ere Almanya, 
İtalya ve Japonya arasmcıa ~kert blr 
anlB.§?nı:ı. aktecUlınl~Ur. Bu anla§ma 
Alınanya ve ltaıyıı namına genelkur. 
:rnay relsıcrt ttlraf'lndaıı, Japonya ua.. 
nıma da genclkunnay murahhuı ta. 
rafmdan fmzaıanmı§tır. 

Bir lngiliz denizal\:111 

dönmedi 
Londnı,, 19 (A. A.) _ Amiı-al.. 

Ekmek kartı tevziatı ____ ....__....., ________ ..., ______ ... __ _ 

Bu sabah vil§yette bü
yük bir toplantı yapıldı 
Vali, Şubat tevziatı etrafında buton 

alakadarlara talimat verdi 

Al'yaya gelince: itaJyan sözcii
sti AsyaYI &öyle bir gözlüldc se)" 
redlyor: "Barada h:ı.jta 100 mil· 
)"Ollhık Japonya ile ile, dört :rüz 
~yonJuk Çin \'e Hindi tan, Ara .. 
bilten,, hak, Sllrlye, İran, Fili:!• 
~~ Yeın~n bepsJ bizimle 
--"-.an.ur. Btlttta hekrtyetJ eski 
es&ret vaziyet.inden L"lII'bncak o
lan mihverin galebesı :nnıhakkak,. 
tır. ÇönkU btAeO ktıt idlr, adalet 
tir. ZulUmdidc bütün ınUJetler 
hllniyet w.ı istikJıillcrine ka'"llıJa· 
r.akJardır .,, 

Burada Pellfus bil)iik bir teva. 
ıu gösteriyor. Bo kadar 005tu1rtea 
5onra nJçln ayı, günebi ve btttttn 
Yılclnlan da kendHerı1e ~ 
SaYJna!lığına gCrf]ekten ha}Tet e

lik, "Persens" denizaJt.J ~11 Bu sahalı vilayetle ,,ütün kıı~ma. 1 bfr toplantı ~apmıştır. Vali mua'ı 
ge~iktfğini ve zayi olnı~ sayılma. kamlann, nahi:rc müdürleri~ ıc cm- ni Ahmet I\ınık•ın da hazır bulıın. 

So11 defa Akdeniz yoluyla g:ıezı l Pılınağa ba§Ianınıştır Bu partinin 6l ıcap ettiğini blldinnektcdi.r. niyet :ımirlcrlnln iştirakly;c lıihiik I duğu bu toplantıya vali ve beled~-
ve hepsine binfen Ticaret V~e· içinde çok cbcnuniy~Ui bir yekun ~c reisi Dr. Lutfi .Kırdıır bizzat n 
tinee el konulan malların. k!ğtt. tut:uı her cins matbaa. yazı kiğıt. ı •ıt A Yaı;ct etmiştir 
!ardan b8§ks. hepsinin serbe6t ol• la.riyle diğer muhtelif kağrtl:ı.r it- ngı ere ve im an• . (Devamı 8 Uaclde) doğu bild"ril<liğindeo bu sa.ba.htan hal edilmetnektcdir. 

dflch1Ur. 
İındi bUtiln bu coşkunluğun ve 

hiddeun asıl sebebini anlamak Is. 
ter oı'SlııJ.z? Pcnıu u dinleyiniz: 

'1ngi!fzler iki senedeııb:ri bey· 
hudo Yere Qyiat ,·erere.k Bfnga.zi 
\'8 rrabJua ~Jlerfy)e uğraşaeüla 
l'llla Uzak dofqdaki lmpantorlak· 
luını takviye etmls o'solardı men. 
faatıer1ne daJıa uygun lıareket et .. 
llıil'.I olurlanlL · 

JngU!zleı:e ~ l.öyfo bİ\" tee. 

itibe.ren gU.nuilltçe muamele ya . ~eniz yoluyla son gelen pa.r- • ı • ı 
tinin ıçtnde çok çe§itıi maddeler. ga l• 7 t • . . 1 ngı iZ er 
~l~VhaJar, boyalar, bilhassa e ıcaretımız kimyevı ve tıbbt maddcıcr bO§ ... B el '-aneUerl kit Mcıak bir tngtlb dostu iarafm 

dan dermeyan edlleblUr. Eğer !n· 
gilbl~r İki senedenberi Blnı,rari , ·c 
Trabhısta uira§makla hata ctmi~ • 
seJer İta~ bana memnun 
olmaları linmgelfrdf. Görtililyor 
Jd ~ memn1111 obnadMan bl§ka 
blli.kis fena halde Jrmıı,lardır. 
Çtlokti kendllerlnln bti · tln lualya.. 
lan ve lmpuat.orlok!arı uçup git. 
mi,ui'. Fakat Pelli•Cu dlnllyelinı: 
.MMUra olanla.r İDBll"ılerdlr! 

filmler ve saire vanı.7 Bu'.nıa.rm OmDI A 

hepsi riat mUI'akahe bu~ tara l İ ~ ıt lzerJne ylrlmete = ~~~!1!!f~tı~~ I ng .. ereden 15 milyon lirahk, başıadmr 
re sa.ttıklaruıı derhal fiat mura. • ıth I " t . ~ ) _ s.a.o: 
kabe bürosuna blldireeckelrdir. I a a eşyası gehyor ~~ R~~~ L1byad& tubllı. 

Diğer taraftan, bUtUn bu it.ha.. ı dulu Agellil UJıerine yQr1hn91e tıq]a. 
a.t malla.rmtn hepsinin dörtte bi.ri a ı mı§lardır. lngWZ sol eenam, pnelll 
ithamt Ve ilımc:ıt birliklerindeki e en .,,. araııada 23 llln ton demir Romeıtn oenup cenahDe temua ... 
mnracan.t bürosu emrine nlnımıa • mtfUr. lngiltz ıayyareım dllfman ııst 
tır. Bu nınlla.r Ansdolu tacirleri ı 'V8 f.811Jı d8 V&r lan o.ierinde hOyOk bir taauyet ,_,.., 
ne ~~v~ ~ldg. (Y ... , 3 thttıöde) ~. B.IMna ~ ,,~ 
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Münak~ at 
iş~er 
----0--

Yent va o ve .. 
ıo omo ter 

faal 

·Son hıı.ftnlardıı.ki şiddeti. so~'U:k· 
lıı.r ve knrl::ı.r do1ayısiyl.! birçok 
!?Uçlülder l".arş·smda krılan müna• 
e • 
kala.t işleri intizama girmiştir. 

Kıal.tıı.nı: babıı rolünde Ertu{;n&l !Iuhslo, ku.l rolUndc Fıı.tma Arkan 

HıikUınet, nakliyat ihtlj acın: 
daha geniş bir şek ide knr'"ı.nm:ı.k 
için ha~tcn vagon ve lokomotif 
g~tirtmeği knrarlıı.§tınn ştı. Ev 
\'elce lngiltercye sipariş eaılcn 
650 vagondan 248,i ve 21 lokoır ·
liften 18 i topraklarnnIZ.'l giını ~
tir. Bunlar fanllyete b~lıımn.k \:. 
ı:ndl ... Bu ar~da hflldlmet tahmil 
ve tahliye işleı 'ne d• ehemmiyet 
vererek ls!:cn:Jerun limnumm tak• 
vfycsine çalışmaktadır. 

sonra 

~,.ruğrul M ulısinin 
bu seneki fil ~i: 

o~ k ©l lfli ·eç; • Cumlıwiyet bıılk ptırl.Jı Aiı nra 
Demlrtepe oc:ı.gı t.ıırn.ındı:uı verilen 
bir kararla ocak az.ıılanndnn 2~ kl~I 

(lstlhlAk koopcratltf) kurmuşlnrdır. 
Parti genci ıckrctcrllğl bu tc;scbbUstı 

ta.kdtrle ka11ılnmı§lır. Diğer ocııkınr 

da da böyle koopcratıncr kurulınaın 

ml1DA8·P görülm~tur. 

Bu sene de, Ertuğrul 'Mulısini 
bir yerli filmde gönnck naaibl· 
miz.de varm:g··· 

Geçen ısencnln (Şehvet Kurbe. 
m) ntlan son.re bu yılın (Kıs. 
kanç) J. •• 

Bir seneye ~ bir zamandan 
beri. (Kısltnnç) n, tam bir sanat 
k:Iskançlıfrryla emek verildiğini 
biliyorum. Senaryonun haurlaıı• 
ır..ası, artist kadrosunun tesblti, 
dekorhr, sahneler ve nihayet ~ 
f•D filııLn çevrllmeelne başlanma. ' 
IU.-

( 1 p ekf'Um) stUdyosunu ziyarete 
gıttiğm gece llı.'Wl İpokçi, kulağı. 
t!l8 eğılcrek: j 

- Size blr mUjdcm var, d~ 
ti, yak nda (l{rnknnr)ı Çevinncğe 
başlıyoruz. 

-Ne .,·il.ki•? 
- 6 Teşrın evvelde. 
- Rejisör? 
- B zzat Ertuğrul Muhatıı.. 
- Baş ro'lcr? 
- Kıs:Canç rolünde Muhsin. 

baş kadro rol.u:!de Cahide. 
Sonra tekrar. S"Wwldinl Eyyue 

bt'yi ıtinlcmcğc h:ıslamıştık. Ferdi, 
TaUıt ve diğer art.isUer, bu Ara.p 
filmini, Türk zevkine uydurmağa 
öyle gayret ımfediyorlardı ti 
(.Kıskn.nç) etraf:nda fazla bir "ey 
konuşmağı bizzat ycrsi% bulmua • 
tuk. 

lhe:uı lpcı'kçiyi, geçende tekrar 
gördüm. Hoş beşten sonra, ta.bil, 
flk sorduğum sual eu olmullu: 

- Krslm.nç ne Alemde? 
- Biltl. 
- K.ıskn.ru;ldttan %lll ! ! 
Ul.tif cm onu gUimirmflştil: 
- Yok cannn, Allah esirgesin. 

Yani, çevrilme& blttJ SlmdJ moa.. 
taj:nı yapıyoruz. lst~niz Osma. 
'DiL telefon edeyim, gidin gtirU.n. 

- TeŞek1tllr cdenm. Fak&t ~ 
dan evvel mevzuıınu öğrcnıehil"' 
sem? 

th.san tpckçi. biraz d~dnktcıı 
aon.ra onUmUz.dcıld (Perde ve sah.o 
ne) nln son sayısından SU ea.tırlan 
okum ağa bru}ladt = 

- Bu toprak yığ;nı }'al'adıldığt 
ve ~ dilnya yuvarlağı dlSnmcğe 
ııa.şladığı g\lndcn aoıın Ad.emin 
Havvndnn peydruılad·ğı ilk C}OCUilr.. 
'ar evveli kıslauıçlığı duydular. 
o gün bu,,,,<>Un kıskmıçlrk deneıı hc
vul!i, ins~nln.n 'korkutup durmak. 
'adtr. 

8C'D yahut bdı bu bastahğı b • 
:friz. Bu yarsrun a.cısnu baMn u
~tan, bıızıın ) lan ve çek ir. 
en çektik. Sevgi bağ-.lla dalıp da 

1U a.ctyı tatmall"'l'f: ı..:·m VVdır! 
Durmuştu. 

Cigarrı.la.rrm.J:r: oırer llfılClli ~. 

• D11n OakUdar b!Llkevlnde blr Mev. 
JAna günU tertip cdllmı,, Mevl!nn hak 
kmda konferans verllml§ ve McvUlna. 
n.m en güzel rubaileri okunmuştur. 

• 1\\rklye anğır, dilsiz ve körler ce. 
mlyeU yulık ko;ıgrcsl, dlln EmlnönU 
halkevinde yapılmı§, kongre dört s:ı.nt 
devanı etm!fUr. Kont:rcde yeni idıırc 

heyeU Ye '!&Yalyet divanı aeçlınJ ya. 
pılmıvtır. 

• M.enltonun M.armca 'k!Sytı hıılltm. 
dan Hatice lle kUçUk yn\·rusu C\'Vclkı 
abah yatak~ıınnda donmU§ olarak bu. 
lunmuflardır, 

• .EvvelkJ sabah lzmlrde KtıltUrp:ır. 
Jtm Si eylUl kapuıı cJvanndıı. ağaç altın 
da bir ceset bUlunmuştur. Bunun 20 
yqında Boğl1%1ıyanlı Mehmet oğlu Os. 
man olduğu anı ,ıltnl§lır. Ölllm sebebi 
tahkik edUmekt.edlr. 

mmda bir genç im var ki Gfmdlye 
kadar ne ealıncde, ne de beyaz 
perdede görUlme~tir. Sinema.c'.• V akıt 
lığnntz lç!n blr'QC)k ıscyler vaadct.. "Avrupada demokrullertıı dll§Un. 
tiğinf nıUteha:ısrSJar eöyJUyor. , dllğü ycn.ı na.anı,, ba§lığ'I n.llıDda yıız. 
Sonra, Galip, Bchzat, Neci.!, Sut'• dılt be.§1Dakıı.lede A.aım Ua, diyor kl: 
vl ...,.,_. H dJ <>-• <>--.1 T-"' Gerek Ba.lkaolnrda, gerek merltCZi • nuuı, a , ...... t, ~ ve -· ;ı_ 
sim gnzinosundalrJ İngiliz varyete Avruradald kUçUK de\·Jetlcrin \:U-· 

artJsU. lıJ.ıfarmı ve lstfldiıllerlnl mUcturaa 
- Film kaça mal oldu? ve mnhafa:za edebilmeleri ancak 
_ 20 bin liraya, Bu para, bir mit~erek tehlike lc:ln lktısndi, si. 

yerli filin için şimdiye kadar aaı• Jul ve askeri milli mUdafa.a lru\'· 
\°etlerlnl daim nlh za.mruımlln iken 

!edilen paranın en yUUeğidir. Şı.p blrl~tinnekle mllmı.t\ndllr. na 
nu söyliyeyim ki geU:rd.lği para tarz mUdafa.aom en iyi yolu da o 
da, bundan fazla dcğil<Ur. de·:letlerin konfedere de~letlcr luı. 

- Kazanç! 
_ Kazancı sıdcee miikcmmel Une ı:;-elmcleridir. 

O halde yarmkt Avrupa hntct.m 
bir Yerli filin vllcude. getirmek da demokrasi dc\'leltert ile total!-
içln azami fcdakArhğı yapmanın t.er devll"tlcrin hıwrlıulf.tlan U.i 
verdiği vicdan huzurudur. lllrlli blrllk plioı lılnlır: Almanya 

:llı8aıı İpekçi ile, bira.t da, bu ba.rbi kazanırsa kendi hü.Mmlyetl 
ıcnenin llilncma hareketlerinden altında A\TUpn dc\'letJerinl birleş. 
hangi f lmlerln tuttuğundan. reko. tlr~~nl ilin edh·or: buna kal'Sl 
nm - şiındiye kadar - hangi s'. fnı;iltere ve Amerflra cenubi A\Ta· 
nemadı\ olduğundan bahsettik. U. pa ile merl<C'ZI Av:nı(ladnkJ 1-iiclik 
:sun U%Ul1 sözler ... Yazmakla . bit• mllletlerl birbirinden nyn ilet birli'!< 
mcz. Hoş, yaz.sam da, bu okuyucu. haline getirmek bo lld blrlcc;iJ 
lnnnu değil, sinemacılığm ticaret! ' de.,·Jctler zümr~inin yusıunasmı 
ile u~ıe.n aliiluı.dnr eder lı:I 1ıarp sonl'Aliı AV1"11pa.smm mılhu için 
bana ncT ... esaslı ~rt olarak tıınımnk istiyor 

REŞAT MAHMUT demeldir. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:47 
ua çektik: Ayın fekll ve kıyafelte S. S. fefl 

- Sonra! içeriye giriyor. Kadın Almad oldu. 
7atacak, giyeeelc ve it hoynlında da 
haksızlık •e suiistimal olmamasına 
nezaret tlmekledlrlcr. - Çıldrrnstya seven fakat ec.. ğu lcio ocr kendisine evvelı\ koca. 

vilmı,>en, ihtiyarlı:k aczini bllen ı;ının, erkek kordeşlerlnio veya o. 
fakat gençleşemlyen, kansmı ku• iıullarının nerede bulunduklarını 
tlurmuşça.sma lcskonan fakat_ ollp. I ııoruyor. 
Mı ni bir tUrlll yenemiycn bir a. Eiıer cephede bulunuyorlarsa ~r 
~.mm sllrdUğU &nUr ne &ehfrlldlr. ciddiyet ve neznkctle oturuyor ve 
Hayatta yanlış a.tılan bir adıın.In erkekleri c~phelerde dö#fişen bu mO 
ııamuslu, sakin, mU..cıfik bir aile bn- IP.Ces!ds Alman kadınına mükemmel 
basmın blltUn ~mrünce kunnağ:ı bir nutuk in-O ediyor. 
ı-alrştığı yuvayı nasıl MrStığınI, j Böyle bl dfi$manııı nıdyo unu 
a.a.sıl direk d1.rek ytktığmı kıskanç. bir daha dinlememesini tavsiye ~ 
ık kitabm:n bu aayfa.smda ~kuya• ı diyor Ye kadının f<ımfnl ~ııbıka 

'r!Z. Böyle bf.r adam için artık defterine ge<-lrl)oı. 
mha.t, ne huzur, ne uyku V8J\o Fakot bu kadın ~~er, kullanmak 

lır. Kendhıl b!r Bele kaptlmu§. bnkkı olmadıgı ha'f!,. bir asker ıi. 
"1r v~ bu 8Cl omı kayalam çarpa gnrası salın almı • forhol lmrş•ı 
.,.. ~. na dlzllecekUr. 

- ?>emek l:l &mOm.thılln roma. S. S. şefleri cephe arkımnd&, 
aı. PekJ, bu roma.1, Mu.Mlnle Ca. cephede dllliil~en orduların bfillln 
ddcden maada kimler oynuyor? haklarını mulinfarı ve hirn~) e ottfk

- ~ ~ ,,._, AıUa • len gibi halkın yıy<.-et'lk, içf'Cl"k, 

Cezalar dninıo Uılillil ceznları, 
yani en aJırlnrı olmak şorUylel 

İşle bu teşkiUH &a)'e ıudedir ki 
cephelerde dögüşen askerin n~ıı
sında ne i°htlkllr, ne bir hakrızlık, 
ne sos)'alist konunlanna muhnlif 
bir hareketle hulunınıık kolay dejlil. 
dir. 

Gestapoda dığcı cepheden S. S. 
lcri tamamlamructa, si)nst hareket 
ve teşki!At, sabolDJ ve casus'uk gl. 
bi hnrekellerl saniyesi saniyesine 
tnkip etmektcıdir. 

Uu suretle A hnrp 
cplı lcri~rlr yaptığı uu~ ıık ıhtlUıl 

~for, arkadau vurulmamak için 
tifte bir emniyet altına alınmış 
bnlttnmoktndır. 

Mnhendls Tod tse, h Ucikatte, bir 
ı~rafüın hııgün harp Almanya ının 

Yeşıtaqın 
konf!resi 

13 

Oemiryolu amel -
sine peksin1et 

KHoırna 8 kuru 
ark lron .. u 

Snt; olsunlar, muhıı.rrtr arka 
d ar, s k sf& bW, tarihi ronıan· 
cılnrı ten'dt edrrler. Unutulımı.k· 
t..ınsa. lcıı'.l<le u~rıun.ıı.k elbet iyi.. 
dır. ı'lle'ilıur ~öwilr: .. Yemi"'ı.lz n
i:""CB taş atılıwı2?,, 

Yeşllnym 22 inci ylldönUmtı, dCln E. Devlet dem!ryollar:nm in.,,~t.t 
mı.nö!lU hnllicvl ıaıonlıı.rında yapılın!§. ].~terinde çalış:ın ve bliyiik gnın. 
ur. mmgrc~e Lstıkla.J mıır~lle bajlnn. '~r teşkil edCll tlçilerlnc toplu ol
ınış, cemtyeL reisi Dr. Mazlııır Osnınn, duklann.dan dolnyı e:ltmek verildı· 
ecmlyetl..ıı :;?2 senelik tıu1hçes1ni anlat- ği bnld() muayyen arızalar doln~'L 
mış dahn sonra idare heyeti ve vc%lle sile şebekenin mubtc!Jf yor!c?ine 

ldı lyt dosllnmıuzd:ı.n birf de şn 
s:ıtıriıll'ı y:ı.zıyor: ttırihi roır & 

gellnre l;unlarııı tar.Jıle tıiç mu 
ıı:ı.selıetlcri yol.tur; lıcp ııalaHıı 
dır; cfs:ı.rıelcrl fıaldl at dl.)c oku· 
\"Uı•ııi • .ua :;unmu~hırdır. Tarihi ro.. 
m:unn yüı:de dol ~mrn mevzuu 
ı.la m •lı::ın el bllıu.)elerdcn lb::rct
tir \'e ütilda bunl4lrıı rağmen tari. 
iti ro nan nıuhnrrlrlerimlz bir 
"Cç silihşorla.r,, bJr "doıd llal
"'a.mo,. b'r "lln.ramon ı;onıllhl?crft, 
liir ''ll:> j;ya., bir ••volu;an fü; UıU 
ıan,, lcrrınıcmi lcr: bu ayal'da blr 
e:'ier ~ azanı"mL'i ::ı.rdır! 

raporııın okwımu~. ısu yeni a.za!lm giden mUstahdemlnc ekmek veri.. 
vemlo mrraslmı yııpıımııur. lememekted r. Yapılan te§ebbUs • 

llWJunıı sonra seı,;ıme bıı.flı&nml§ ve l lcr üzerine arıza.lnrn ve yol açna 
aet.cccıe MoZhar Osman rwllğe, Sil. ~!erine giden ıımclelere polcsimct 
ııye Hüseyt.ıı Elbl, Ur. llırahlm .zau v .. ri'.mcsi taka~rUr etmi~tlr. 
O ~et lktncl ı-çiallklerc, .l<"abreltin Ke • , Devlet dzmiryo'!a.n umum mU. 
rlm ceı:ıı.y umumı kAUplıge, Fehmi uUrlUğü Uk pnrtJ o'.nrn.k ııs.ooo 

Auınç uruwııl k.tı.tlp muavuıı.ğine, lh. 1 ki'o p~imet yapUracn.ktır. 
l'.aıı önder vc:uıcdıır~ığıı, mcbwı Tur. , :Mtina·ıa'At Ve.troletl ile Ten.ret 
kl'ın örs Ue Nevzat Ayıı.a, Prol. HIL. I V ..:ka eti aıasmJa ynpılruı tenı.as 
;ıdc Edip yüksek nıımar Sedat Çetin netice-·n:ıe pclt.s!mct .imnliı.tmm 
ı..ıış. öğr Lml'D Nebııluıt HAmJt Kara gliçlllk!U v: fazla 1oçi

1 

ik lst~diği 
orman eema.ı AkyUz, F~rlt lKıra. ee. r-ıZ3.rt dxk:.te alımım. t poksımet 
ıa1 1-"eyyaz. Er. t'rot. ur. A.. Süheyl imallit na k lo b:ı§ına 18 kuruş 
Onver, Dr. Must.aııı Talflt, Dr. Aliye 1 ı:arh konulmuştur. 

lfit" liimsc lnl.lir edemez ki en 
ço'ı: yer \e en çok ol.uyuc•ı lıulnn 
muluı.rrlrlcr ara rndn tarllıi roman 
nıulııırri .... i bcllJ bııı:ıt.n gelirle • 
1 :ıldd edenler lll bir ~n gnıcte 
\eya mecmua al· ı olsalar mulJa
k:ı !IU ı.otii taril>i r rıııın mubar
cirlcı intl n bir \e\u lıirÇok lnrihl 
roman i.,terler. Türk olcuyucmm 
ı;olı tltlzd'r \'e yaz yı zor beğenir. 
Ucscndif,1 y:u.ılar nrtıf.ıntla tarllu 
roman lı:ısta gelir: bu lılr ölı;ü de-

ıtwı Tancıı. l:t'1at. Baba, Kılu;:crt. MQ. l -o----
kJp H:ud:ıgu. ve ncııime auılı.dara; Güm, ü k le r de 
Dilbeı"Zadc Şe\ ket, Hüaeyln Elbi, Sup 

hJ A;,cıuıer de mUrıık.pliklere lttitak. bı'ı 
1
., en 

uı. scçıJı.ıw,ıle rilir. 
' ğil ııılı'irY 

lfoııtllıı izi ber cnm,.mc"~ bf"lbi. 
r

0

ıni1.I lui ü'"m li lınstalığ'ı bizlle 
eski lir. nı."'Ço!t l lcr için "Oiz hu
nu bcc~r m~yiz; yfüünıilıe ı;özU 

Hô.kimler arasında 
GUmU>ih:ı..ne bt'iklmllğlne NISde afn 

ceza ıno.lıkemesl rel.BI Emın Aygen 
Niğde ağır ceza mahkemcaı rcLa!lğ!nc 
lstanbul asliye ceza hAkunı ArU Caıı 
ıtaya, Giresun ağır ceza mahkemeaı 

reı.,·ıg-.Ile GUmllşhnnc btl.klml Zeyne 
Abldın, btanbul aaJlyc ceza b&klmll 
ğlne Isparta agu ceza mııhlı.em.uı 

reı.sı Kenan tnyin cdilml§tlr. 
~ 

Şehitlikleri imar cemiyeti 
kongresi 

Şclıltllklerl lmAr cemiyetinin acne. 
ilk kongırcsi dün EmlnöııU ba!Xevı 1& 

tonlnrmda yapılmıgtır. 
Kongıreyl lııLanbul mutttı.su F~ 

üıı;cncr aı;mışt.ır. ldare bcyet.1.ı:wl blr 
!!Cncllk tıuü1;yet nporu okunduktan 

sonra nizamnamenin dlği~tlrllmcal bak 
kındakl teklifler okunmuo bunlar ela 
kabul edilmiştir. Bundan sonra lz& 
nm artırılmııaı için ne gibi t.edbirleı 

almak lılzım~ldlğı konu~ulmuş ve ye. 
nl merkez beycU seçimine geçUmJ~ttr. 
Seçlm sonunda eakl idare heyetinin 
aynen lbka edildiği görUtmllş, beyete 
yalnız Doktor operatör Rabime Ba 
luk IJA\e ~dllmlşUr. 

Oğretmenler için mahrem 
dosya 

Haber aldıgımwı göre orta ö~t1m 
okullarında, mUdllrler tarafından, !ıeJ 

!lğTetmcn için ayn ayn birer mahrem 
dosya açılııcak ve mUd!lrler, buraya 
t>ğTetmenler hııJıkmdııkl mllşah le Y( 

mUtelealannı kaydedeceklerdir. 

Sarhoşluğun ıonu 1 
Fethı ııdmda blrta!, sarhO§ olduğu 

balde Aksarayda ıckercJ ııokatmdakı 
bir kahveye gitml§, burı:.da bağırıp 
çnj~mnağa ba§laınl§tır. Fctbl, kendi.il 
n1 lkıı.z etmek latlyen polla memurlar 
na da hakaret ettiği için dUn adlıyc~ ı> 
verilmJ§, muhakemesi sonunda 1 ay 
20 gUn hapl.a yat.mağa mabk~ edU 
mlştir. 

sın ol kuı..lretl ni kuran Ye ytlrülen, 
ve AlnıJnynnın haklld teli olaıı 
p,d:ımı..lır. 

Toı..I bütün Alman unayllnl harp 
pliınlnruıa güre oyarlaın14, Ziıfrld 
ı~Ul.kiıııılıırını, Alıuuo ordulurını 
bütün Almanya icindc bilalar ılbl 
se)) ol bir hole seli ren muııııanı 
yollar inşa elmiş, daha harp~n 
çok evvel Alman fo.brlkalarının 
hangilerinin ycroltında ve nHal bir 
aııdn harp endDslrisl h:ıline 8ctlri
lh·crecek şekilde yapıloeaklarını 
tayin elmiş, çizmiş, yaratmıthr. 
Almonyanın bugünkll tııorruı or

duları, denilebilir ki, Tod'suı bir 
adım yQrü.)emezler. 
T~d'un elinde karıncalar gibi it. 

leyen mllyonlorca elcmondnn mü. 
rekkep inşnnt orduları vardır. Tod 
bu orı..lulan da hiçten )'aratmıya 
muvaHak olmu5tur. Zira bir kanuıı 
cıkarttırnrak bütün lise lnlebelerl
nın iki sene fabrlkalıırda ve inşa
atta slaJ g6m1elerinl mecburi bir 
mükelleriyet haline koymuştur. 

Bu sayede mllyon'arca ilse tale· 
besinden fşci V<' işçi usta~ı olarak 
istifade clnıekti, muoı:rıım İ!71f'.rf 
l!olnyca bıışannaktndır. 

Tod taarruz ordul.:ın anftnde ~e 
ıırkn~•nda hnrll.ul'ıdc bfr "Qr'alle 
phndc ve motorize kuvvetltır foln 
yol ve köprüler inş etmekte, mn. 

malıar 
ml\lc bulc tınnz!,, deriz. Ba.5lav 

Yıırnıı an l tlbaren lnn s<i.)l•\·e SÖ\'l°\•e blıl de c;liyl u. 
yorlnr; ''Etrfild hl ldrük" tub'rt. 

~bale ba ;J!DJJ0f' nin neticeslılir; bu <sÖ'ıU ynb::ınCJ. 
C _._ la '·"' U 'ar yn"ut licnclil ... rinl bizden say. Um.rQk ve- -·r r ve ..... e sene 

' 1 nıryanlar ıc:ıt cdlJ' l ' ' n•lılar: ö lerdenberJ gümrQlt ambarlarında ım.. 1 1• • bo 
1 

• ı f •t 
u erın l'\' ıın \ "~ n.. aı 

l:ı.n ve içlerin:1c yUzdc ~O a kadnr olur yet l'r ld mı:... nn m lllleti 
ZelvolJe. Slmy:ı.m; Tlyıı.ko ve Viııtrn 1 tr:nıİe bU. Un miras ıUl '::ı.zr:~mlı;; 
gilıl pamuk yerine ikame edilmt;t olun o'sun"nr; (:ı; at <;,ıı"mt gürü5lcriııi 
sunı elyat karı~ık ola.ıı ve auıbarlıırda 1 ıle m rn~ olarnlı kabul lı;lu mru· 
k:ınwu müddet.ini dolduruuıdıg-t tçln ret yol,tnr. 
Enlı'~ıık ~~ olan meıaacnt ile gc. Clzde y.µıJnn tarllıi rom:ınlıır 
çen bırlııcıt.e~rı.nln ba~ınıı. lmdar güm. , içın:lc lt~k lul metli olnnl:ır \'ardır; 
rUklere e-el:p de b:ınuz çekılmcmtş o. lıund:ın ba5lm lıepıı'nin de fnytln.lt 
l:uı gene bu şekUde tçlnde ıunl eıynf oltln "'lınn ~linl~e ctl"Iemc7._ 
luı.n§ık mensucatın bir defaya mahswı "Uç slla 1 0 l:ı.r., m muharriri 
olmak UzeN lUı.ali.ne mllsaade edUdlği- OlinıB h:ı!dmıd::ı. p k nl!ıhly tU 
nJ l:ıtanı>uı gtlmrUlderL-ıe blldlrml§Ur. bir cdobiyat t:ırılıi şu hi.:' ilmlerl 

Gelen emre g6rc bu maUD.r ipek ta. \Criyor: Ü!çiic;Uz eser... Cunun 
rifQSi tızertııden değil a.ell tari.!eleri c erleri kıdnr !:Ol< ldm~cmin \'nk• 
U::crindcn gUmrUk rcmnınc tıı?JI tut.ı.. tini gcç'rten 'e e~lcnclircn eserler 
lacaktır. B:ı malJıınn IUı.ııl muamele • bclld yoldur. r l nt ~ erll renlı pek 
sıne yan.n ba§lıuuıcaklır. Ancak hu ) uzdcn, fnnt-"1 ynlıurr: • kil acele 
mnllo.rm aahlplerizı1zı nihayet blr ay ~ ap:lnu'j \'e muptczellllr, Cir tıAnat 
ıçlnde g1lmrü.klere mllracaat ederek Ti olrmı.l:t'Ul zi~ adr tlrnrct i~ 
.mallarını cekmcltri ıçln mühlet veril. oluyor. IlJ}"lfü bir krsmmı da Du .. 
ml§Ur. A.ksl t.alı;.dlrdo Y'W1le.ıı mllsaa.. m::ınnı imzası altmdn Oı:ctlst l\lake 
deden l.c;U.adeye haklan olmıyacakur yazın ,.tll'. 

--- --o Di~er romn.nlıınn muhal'T'irlcri-
Kömür hcıf)=an tahli:;~ye oin 1 imleri bile n.nı.mryor. Hep.. 

te§kilatı ı;lnde ayni be~ itler, a,·ni c11tı fün 
tar: 1uwrn.man bir !o;nfll '>Cfil bir 

zonc;-uıdak kömUr ocaklarının Ere~. nsll P't'nr m fre<iler f ı ·" 
u ~Jetniet1!nP. devri Uzer' ne Zonguldak. Pl'e"'l ., \'c~:n lmııte'>ler: g~~n: 
ta ocak l\mlllet1 arıı:smdıı. ötcdenberl 1 ruhla k:ın' ı l:ır, k:ınbur ruhla 
taa.ı vette bulunan kömUr havzaaı tDJı ,Urhı 1er, o;'J 'rh-.1.f"r, m um kız· 
llıı'l- v tc.tıldl!ı.tmm Uı.s!lye edllmcsı ta. 1 l 'r '"''l'Sl'ri'<>r er" ~'o'nr Clır! .. 

:'il .... ' ••• karrilr elml!Jtlr. Bunun yerine Er ull bu l lnr O"~ r, ız tarihi rom:ınlu.ı, 
l§letmesl • !\ro!mdan blr tahlisiye l* la l n ı:u- pal \ m b illi biç l'tl.Z•I~ 
kU!l.tt lnınılmuııtur. 1 :uadt. 

()cşk l.'Dllterı gelecek paz:ırtcst gü. n m:ı. V:ılter S'mt, lfü"'o, Gogol 
ntı Zonguldnkta bir topıantı ynpnrak llrr·me \n ol rnuc; Flober, Si .. 
eBkl tah!L'1ye tt"•'•llC.tımn taat ye ka. c ı.; e\ ·c ., t h'l~t• ""Ydi \'e tarihi 
rarmı ~;ereceklerwr. ro~"l.n ~a o ':u c <'r,... 1nc ı:elc.ınc· 

·--~ d" im n !10 ..... ~~ d" t !ıl( knznnmn\ı: 

'
~ f? r Q lm_li \ l'dl, '!Of O nn )ll<;ta, !;O• 

. • "'· €1'1'4 ... a "' I'. e e culdu·. •u u e endiren kifapl:ı.r 
Dün eaat 8.30 da Afyonda gldd<ıt. bn'.knda o ı:un:ı, ki ölçU il JıU 

ti bir yer depremi ?lrnuııtur. Zarar yok 1 lim 'crrnj, elim 
tur. 

hlmmo.ı ,.e erzakın yıldırım sDr'a. 
U)·le en uzak mesafelere sevki fçin 
yine yılıhrıra Mlr'allyle havai hat.. 
lar karmaL:tadır. 

Denilebilir ki Alman ordulannıo 
:nltlırım harpleri mühendis Tod'uo 
yarattığı yıldırım in~ııatcılı~ına ve 
yıldırım endüstrisine da)ıınnınktn

dr. 
Alman ordular, muhaktıtkhr !ki, 

bu deY endilslrislne bnsanık dün. 
yaya hnmledebllmektedlr. 

Almnnlnr büyfik Alrnnnynyı :ra.. 
ratmak içiıı bu Avrupa hıırplerinc 
slrlttlkleri zıımun şüpheslı ki yal. 
nız düz topraklar üzerinde hnrp 
ctruiyecclderini biliyorl:ırdı. 

Elbette ki dn~lar aşncaklonnı, 
nr.hlrler sectteklerfni, hottA önleri. 
ae denizler çıkaca~ını Llliyorlard1. 

Millhlş motorise · kuvvellcrinln 
yQrüyebllmcsi için (yıldırım )'Ol 
ınş:ısı) ~tıruı elinde kalncaklnrını 
da lldtAJA tJı!·dir etmişlerdir. Onun 
ıcln ordu mQlhlş bir eodllstri ma
kinesine dayanmak mecburiyetin. 
deydi. 

Yol rneselcsini Tod şiiphcsiz de. 
hah hir şekilde htıl!elmlştir. ÇünkO, 
yıldmm harplerinde bile motorize 
kuvvetleri arkasından pl)'8dc )il. 
rürken hatır yamlmı' ~·C'nl yollan 
ayaklannın altına .serUınlş buJıt>ak. 
ı dır. 

KADIRCAN KAFLI 

Almnnl:ır, nisanda Noı'l·ecte h~ 
cum ellıkleri zaman in •iliz dostla 
rımız henüz knrlı olan dnlUnrd ı • 
kotny müdafaa etlcLilcct-kleriııı 
sannıışlnrdı. H:.ılbuki, Alman kıtn. 
lnrı dnillard n hemen ha,·:ıl hnllnr 
ceklılcr ve n~ırlıkl:ırını, lıu surcllc 
l lldırım $Ur' tıyle oradan onı} a 
nakledıverdllcr. 

Boşta hozırladıklnn knnnl müda
famıına Sil\ enen llo"lnnd.ılıl;;ır ol
mak fizere loprııklarındn IJÜ) ük ne. 
hlrlrri hulunnn billün mulınrip 
nıcmlekellcr, Almoıı akınını dur. 
dunnuk için hü) lık, küçük büUin 
köprulcrinl h:n·ıvJ ucurnıak u u. 
lünr Sil' cnmıslcrdlr. • 

Halbuki Almnn askert endüstrl:u 
k6prii n.eo;elesinl h:ıllctınlş bulunu. 
·ordu. C "' sı ışır arsa nehrin kor. 
şı sahilinde bir noktayı Sluka lay. 
':ıreJerlyle tcmizlı) or, ie:ıbedcrse 
rı ışütçulc le hemen bir köprü 
btı ı nlıverıyorlar. 

Ondan sonra kauçuk muvokkst 
koprü yıldırın snr•nııy•c cekillp 
köprü bnşını takvıye edecek m .ır. 
l"('zrlcr ve köpril<-üler geçiyor. 

\iotor ıe lwprQ lesl\'llı'ı hazırdır. 
KöıprQ svak'arını ~ zt\ or •• 
Bil\ fik könr(i kıım:ttırıl rı \'DOOSJ. 

'or. hlaldna.b pulrc.Ucrl uz:ı.o o~ 
lar. 

(Dnortmı 



oınz yıidu, 
- ü tatlım Ahın t R im n tabi
ri.le - :ıh nede J'U\ n.rla.nı l duru
)"oruro. nu nede b rço ro r 
-'ılını; stnjycrlik yaptım. l\lul bl • 
ilk, tn.slıih ~Jerlnd çalı tnıı. e'k 
l'c~rlik ynptım, makıı.lc fıkra, W
kAye, rom:ın, ta llı l ıuılnn. \' cll 

1, _hl'r boJııyn bo)ııııd m. llu y ı.. 
lar .tinde, bn ımtln.o birçok ş tl \e 
blşad valuılıı.r geçtJ. Acı \C tn lı 
lıahrıı.tarmı vur. 1 nknt beni en zl.. 
Yade Uzcn, mwı.z eb eden §CY, ) • 
m1amndald tcrUp b tnl:ın olılu. 
Ve bu hal, matbuat il In In ı-

p ttlğtm ber1 de\.ım 
dlp ı;eliJ or. 
Tnnnnın t. ine bakınız td 

blJ Olel.11 ll 1 inde tek bir ) l~ 
ha ız, tertip 31n.nlı ohnaJan 
cıkmadı. 

ŞimılJ d yn.zıl!ımnda tertip yan 
~ından b:ı.c;luı bir y dalı lu· 
Yor: \c:zirudL.llkl_ 

(l\lı nıJımlao lllınml r) ı yıu .... 
lraa~ b ıl.ıdı1mı gUn en beri 
- bir :rılıl:ı.o fıızb odu - fıkro,.. 
lıLrunm ar.ı.snın .rpi tlrtlı im \c 
ıonuna Ui\c etf 3m kıtalar, b 
YIUer \e m<srn.I r. l scl~n 
hu \ bi 
CJe ~f.OJOf. 

l"tllınl<İ.k:l, bizde nın.nzumel rl 
lllrlerin \ ctlnlerınl 
list etlenlcr öte 
lıaıımctll Mwıl 
Yana yakıl& 
elen ııolnnuy~ 
~birinin: 
Riın idcrdi A.rizu 

~ka ZC!Bl%CC l'tm 

Yine bazı 
el}huı: 

ter ısen e.nl 
•ğrcnmcli Avrupa 
ytlnı: 
ımc-k 

u<l<lclınce 

teşkıl cımc.ı: 

:ın esaslı bı r 
tı. Aııl:ışılıın 

heden nıu
)apmışlar-

oellr 

ore Rt: 1 ·• 

142 nıco; 

Alm:ın rnd) osuna göre Ru lnr 
1 ı ofun nı d fan h tl.ırını dl•lıııc
ğe l dı Ü elı -şlerd'ı•. nu lnrın 
Kırımda da bü:, uk bir f alıyel gö;o. 
terdıklerl Alm n leblı~ nden onla. 

şı kl dır. 

Mosl.ova, 19 ( A.A.) - Sdvyel 
gece lclıl ıAi : 

18 Sonkanun sunu, kılnlarımız 

1 ıanın mu D\cıııelınl kırnrnk 
ı rl ıncıle dcvuın cim şl r ve lıuzı 
ne Cın yerleri i 1 ctını lcrtlir. 
Pol ııg.ınk ve Zavod, bunlar ar:a 
SLO ır. 

ı 7 sonk nu da Hı dn m n toyya• 
r tnlırıp cd lmış r. ırz S l&Yl r e 
k beltık. 

13 sonk6nunda Mo kova clvann 
t Alm nl r 3 tayyare kayhelmiş... 

ç rçtı l: 
(Bnş tnrnrı l nclde) 

Da 

göre, 

.R A 8 R R - AJrı:mm ~~ 3 

s e tı an n e zı y 
(Baş taroft 1 ndde) 1 un an t jaf)OR 

lalJ'IJareter ı 

Anadolu ajansının verdiqı habe 
lere fort dı ttfla ooclvl'tıne bak 

;:;::. ~~a::~ kartı ktl!Urler gazetecilerine 
HlUerciler yeni Avrupanm her bu _ 

s 
re 

cajtmA aynı ıruı.ua fakat daha mu vat yar d 1 m 
taklycUo yen1 blr haber yıı.yıyorlAr. General Va velin 

otomobi\ine 
hücum ettiler 

l.spanyaıun Londra elçisi 1opllz b 
L.'ilmetl.Nı blr protcato notaaı ve Bu habere göre Ede.ııln Mo:ıkova mü 

znkerelcri mro.:ıında g{ıyn lngillere ile 
SovyeUcr bırlığt Çanakkale ve Boğaz_ 
ıarm Rusyaya vertlmt".aine tıy\l§InUf _ 

tardır. 

Boğazlar bakkmda Rua PllUrlığı 
ya.laıunm H Uer ve Rıbcntrop taratın. 

ort.ııya atıııuı eski bir manevra 
olduğunu y&lnıZ b!.Z ve lngıılz.ler deC"U 
bı.z.zat 1'11rk el1Ul.n da bilmekte ve 
a.ııııı.makta11Ir. BUlUD TUrk l.ievlet a • 
d! mınn ve gazeteleri, TUrk e!ka.n u. 
zun zamıuıdanbcrt bUlyorlar ki, 'lürkl. 
yenin SovyeUer blrlıgt degu böyle bir 
tebdil ancak H!Uer Alm.ıuıyumcıan 

ge m kteydı ve gtılecekta. 
.l§te bunun ıçinı.1.ir kJ Eden 8 aonk _ 

oundıı. Avam ka.maraaındaki duLUecı.n
.ıo haAlJ olarak mUttetlklcrin ı.atcrı.ıı.. 
den Ttırklertn blçblr korkusu olmıya. 
..a~IDl v Moskova gör~mclennde 
l'Urkiyeden cıoaı.ça bah.ucdlldiginl aöy. 
ıc~tir. Bunu berlıaıde Türlıı.1,yc 

menuıwıiyeUe öğronnuşUr. 

Göbc.sln bowbıı.aı l'Urkiyede patlı.. 

yaıua.nı.L§ur. Taıup eClllon heae.t Uclli.. 
uır. Yo::ııllglye uğnyu.ıı HiUcrcUerın 
uuıı.ruu uu-at11121 mcmıekel!crae ve 
tı1UıMsa TürluyeJe yllluiclunek ve Al. 
m.ııı ıutaıarmın ycııılmc.r.llğ meıııumu 

DU o ı.ad&ıl kaldır&n SovyeUer bir ıgı_ 
ne ol.an itımndı gene bu mcmlekeUer
ac \i b!lhRSjR TUrkJ)'ede baltalan.a • 

cnkur. 
(.Joruluyorkı HıUcrıo eskı usulle

rı hıc bır ter• ı;araın.ımışıır. \ uı.. 
nız tur kişıyı istıı;ua elnıek gerek. 
ur. Eskı hır Aıucrı1.no dıplumulı 

belkı ıstı yı;rek be.Ju ısıcıııh erek 
Ucrlınıo yııluıuna muznlıcrel sos. 
Lerınekle leı eıldut etıucıııışılr. llu 
Anıerıkun dıplurunlı duba bır kuç 
sun evveline gchncc) c kadar Ame-. 
rıknnın Türkı)·etleki bu) uk ele ılık 
makamını işgal eden Mac Murray. 
dır. 

Uu diplomat "Amcıikun Bııllimor 
Sun" gazetesinde son sunlerdc ne:ş

redıleo demecinde ~)lı)crek bnş.. 

ka bir şey bulamamış n Hıllerc~ 

lerin iflıralarını lekrnrl mışlır. 
Mac turra), Sovycller Birlı ine 

knrşı Almnn Uınrru:ı:untlnn evvel gQ. 
ya neşredılen belır ıı teblıillere da
ynnorak SovyeUer llırlığının TQrki. 
yetlcki unırına olarak Boftnılnr 
hnkkınd pn:ı:orlık yapnınAıı teşeb
büs eıtıftinl söylemiştir. M.ncmur
rny Hıtlcrci prop:ıgnndn)n lllılınk 
etmekle yalnız gulilnç ve mnnusıı 
dcgil aynı zamanda e ki bir Amerı
knn dlplomnlına yaroşmıynn bır 
dunır:uı do ôüşnıüş oluyor. 

Bununla beraber Hitlcrcller knlf• 
lesinde görülen b• monrerlt ve bek. 
elnmedlk takviye, durumu d<'Aiştlr. 
mek şöyle dursun, bllornr meml~ 
kelleri tebdil elllAlne d ir Bertin n 
U)durılu{tu clrkln yolnnlnn n bu 
ynlıınlnrın akAmetinl bir kal dııha 
brllrllr. 

Bugün gid ecck Kurtuluı 
vapurile 

c 
aze e 

e b r aket 
eril yor 

-0---

Ankaradaki Basın Birliği 
suvaresi hasılatı da Yunan 

gazetecilerine tahsis edildi 
Kurtuı~ vapuru, bugUJı, öğleden 

aonrn. tekrar Plreye tınrekct edecekUr. 
Gemi bu seter de Yunanlst.ana kuru 
lo.sulye, nohut, yumurta, ba.lık gibi 
gıda :m!\ddelerl götUrecekltr. Bu ııamu 
ıe, Rwıaym Yuna.nı.,tana yaptığı yar • 
c1nn nno be'1ııel pıı.rtımdır. 

Dlgcr t.arattan vapur, bu 11eferlııde 
Türk gazctecllcriııin 3:10 Yunan saze
lecLBIJ:ı.e yardımmı da götUrecekUr. 
Yardım eşyo.sı, Yunan gazetecUerLılln 
her birine ayrı ayrı verılmek uz.ere 
hnzırlaıım~ bc~er kiloluk mut.enevvi 
ZO.hlre koıtıerld.lr. 
Evvclkl akşam Anltanuıa verilen TUı'k 
Ba m Blrltğl yıllık ııuvnreainlıı hMıla. 
tı da Yunan gazebccllerlne tahııUı edll
nıı t r Bu yardımlara da devam edile. 
cektır. 

--~--~--o~-----~--rr an a ._ 
Mütarekedenberi ilk yapılan 

r v ur denize 
Dd r ld 

La Scyne • Sun • Mııo 19 (A.A,,) 

Fransadn mUln.rckedcııberl Uk defa 
olıırak bir yolcu gcınlal denize iodlrll
ml§Ur. Gemi 8300 too.llAtoluktur na. 
dı Kaln:wı.ndır. 

Bir Rus vapunı battı 
nır hıwu.cia 11.mauı. (lD <A-A.> An 
Yeni İakoçya ııahillerlııde vukubulıuı 

blr kaza net cesinde betan bir Rwı 
t ret gem l.n 8 U kndm olmn.k 11-
r.ere 34 kazazed si., uzun mUddet can. 

rtara.n kn.yıklarilo do tıkl.tı.n son. 
ra, dlln gece, Kruıo.dada karoya çık • 
mı lnrdıl'. Bunlıırdıı.n 11 1 hoataııeye 

gönclertlmlııtir. 

----o--
Ankarada Eti ınüzeıi 

Ankarnda bQyUk bir Eti mllze.ai ku. 
nılmnsı lçln taallycte geçllmlşUr. EU 
mllzesıne Anka.r;ıJım marul Mahmut.
paşa bcdcstenl tah.'1a edllml§Ur. Bu 
tarih! bln.a tamir edildikten 90Zlra 
meınleketlmlZdckl zengin Eti eserleri 

burada toptanııcakt.ır. 
---<>---

aa. a adas nda 
durum 

tJ.r. hpanynnm Sıınta luıbcl llmunu 
ynpılıı.ıı tooıw Uz.e dıılr olan nota4a 

Slnt,._pur, 19 (A.A.) - General Va. 
vel. umumi karargtı.bml kurmak niye. 
Undc olduğu Vavaya giderken ziyaret 
ett!~ Malezya cephesinde askerlerle 
ark&dD{ça görtl§me!erle kıtaat UzerlD 
de büyük 'bir tealr bırakmıştır. Gene. 
:alln otomobil ltLstlğt yolda paUadığı 
aırada Japon bombardmuuı tayyare • 
len toplu btr baakln yapmı§larcıır. Va. 
'ftl taarruzdan gizlenmek u başlll3 
bir siper tolgası geçirmek tekllll.ni rcd 
det.mif, yanında bulunan gazetecllerle 
aakerlere fÖYle demlotır: 

d w blr l.b:uı kullıuıılmnktad. 
ŞA.Wi OEl'llEsL~'DE: 

Dihı goockl Alı:wı.n tebU !l 
Snaatopol lıatıswdald Sov)et t.ııar 
laruım pllskUrtüJdU,>ilnU bildlnııekto 
dlr. lıforkez. vo ~ ketılmlnde Almaııi 
ıutala.rı hAJ.A dıwum eden tlddetll m 
tıarol>Cler esna.ıımı:'l& Sovyct.ıurln 

çok l.naı'n.ız.lanıu p kUrtnı ler 
Alçaktnıı uoıııı Abwlo ıayyarcleı1 
çok hı.l!'p ma!U'.meslnl tnhrlp e~er 
dlr. Lcııingmd keslınlııde 15 mllstü 
kom mevki bavaya uçwulnıuftur. 
ı.JBYADA: 

"Son gUnıerde bU vakalardan b1r ço 
ğuıı& ıutıadığııılZI blllyonım.,. 

Maa ıara zam 
c na, tarafı l nclde) 

Yllkaek maaolı mcmurlan dntuı. az. nlB 
~tte bir zam yn:nınuı oldu~ lııılde, 
l'WIAt tutarlan faz.la olduğwıcbO. elle. 
rlne daha QOk pars g~ktlJ'. 

60 tim Ucret aln.rı kiiçtlk blr memıı. 
nın nıan§ına ynpılnn r.a.m mJktan tn.k
rtbcn 10 Uro.yı bulmakta, buna muka. 
bil daha az nlsbette r.a.m görmllş olan 
" mmcIA 600 l1nı llcreı aıaıı btr nıe. 
aıunuı JtirdUğ\l :ram 11llktan 46 Ura) a 
yaklaşnı:ı.kta4d'. 

841 -eıae yapılan tevkalAde zam, 
ttnç meaıur da"nllUU halletmekl<'.O 
d:vude. tıayaı paııatılığı kıı.rııuundn biç 
nıll~ktl •• tı otmıyıın yUktıek dc~ı me 
murun daba çok ~ine yaramq bulun 

maktn.d.ır. 
Bu meaele etrafında anlı% l(au ko 

rar verllmlt değUdlr. MecliA onıuınJ 
lıoyot.lııdıl 4le bu yolda elddettl ml\nn. 
luışalar otacağı ta.ıııuln oıUJlllUl.k-tadır. 

Ekmek 
evz 
(~ ta.rafı ı ncldel 

Topllntının mevzuu yeni le d 
edilecek ekme k mcleridlr. 

Topl nlıda ,. lı, bulün al k dafloo 
ıara önümO:ıdekl cknıe.k kıırıı tcv· 
:ılntında nasıl bal'ekcl etmek lAıım 
gelılığlnı, blrınci tecrülıeden alı. 
oan nelicelcrlc bundan ~;onra yapı.. 
ı.acak tevılall• hiç blr lntıınmsıılıM 
Aa meydan verılmemeslnı bildir. 
mlş, her JeY etraflıca konUşulmuş 
ve esa'ilnra b~lnnmı tır. 

Haber aldıAımı:ı:o göre şubat oyı
na alt ekmek karllnn, bu &) ın 23 
Ondco iUtNrcn mnhn!le mümessIL 
lırl. bek ilıcr •c polisler vnsıtnslyle 
halka daftıhla khr. Kartlar, evvel. 
ce de yu Aımız gibi nDrus cüz
d:ınlnn :ı tulularnk dngıtılncnk, 
böylelikle, b:ızı kimselerin fazlıı 
kart almalan ihtlmalı de önlenmiş 

Ei:4:'C) lada1d vaz.lyetf.e hır d~lk. 
llk yoktur. Halfn)ıt.nm d~me&lle Mı 
BU' "-e l.renııJ_lrte mihvere mensap blo 
bir kU~eı ~tır. ll5 lncl ttaL 
y:- von!l tume.nlnln komutam 
oUU\\o1.ııl goncral Corç ve general Da.. 
•:illocl Ue yüksek rUtbell hJr A1maıı 

uooyı llnlfayn gn.nılzonu il blrllkU 

tcıellm olmalardır. Harp mal~ t.o 
le toı>lar ~lıun olııruk te', lm olun. 
ma,tur. ltnlyıııı t.ebllğl tesli"ll ol an 
Mıbeblerln1 OÖ)le l!lll'!llıyor; lkl ayc1&D 
beri dU~ıııruı bırnfmdan Karndcnlr.d«!a 
her çaptıı bomba ve topla.rl.a devmnlr 
olarıık bombalıuıan ve b:lvala.nn fena 
lığı )'ihliııden laee maddeleri alamı 
yno "o blltwısa yaralılar için ıımımıu 
uyu but:ıınıyan Sollum ve Halfayada.. 

kJ kuvveUe.rlııılz. artık tmk!inııu tıalP 
G"lroıı mulunemctten snrfmll7.&l' f!t;nf!!k 

ınooburl) etinde knlnll1!brdır. 

t. ıAKŞARKTA: 
Domel ajn.mımm blldlrdlltlne glire 

Jnpon ku\"vetlt"rl Slnı;upunın 68 tı lo-. 
m t:re ynkınuın VarDU3lardıl'· stnga. 
puro mllda.fıuı eden lnı;Ulr., Avo:ıtmlşa 
lı ve HlnW askerlerle Japon ku'\"\-et
lerı &nuıında olddctll çarp~m.alar oL 
nınktadll'. Avustralya ıcuvvetlcrtnc lnıı 
ın:ıııda odeıo tuğgeneral ncı:.et ~ng-a.. 

pur radyoswıcıa A vtı trıııyal.ıl&rln Ja.. 
ponlar arasmıbkt Uk çarpışınu.da da. 
ponla.rn 1000 kndnr kayıp V<'rdlrlldl{;i 
nı o,ı ~tir. lnglliıJer ml\tenındJ) 
Ulntll ku~ctlerdeo tnkVlye a).m:Llcta 

dırlar. SJn~purdıı neercdlleo tclJIJğd 
<lUo (lemıl.8 çevresinde lngtllz. topçu -
sııcıun Jnponları hırpnıamny• devam 
etti H.ııl blldlnnl tır. Oğle:dcn onra 
Japonlıu' lngillz. llerl 1ıaııa.rmı atqı aL 
tına almısb.rdır. Munr oevreeiııde g 
Japon tankı tn.tırlp edlltnlııttr. Slnp
purn yapılan ha\o'n aıunJıırmdıı e~ YOi' 
zayiat ,-ardır, lns.-ıo zayiatı ıso otu ft 

ıoo J1lr1llıdır. Uc .Japon tayyıu-eal dl\. 
UrUtmilştllr. Diğer tara1tan Tol<JOdıl 

(ıkıul APfıl 9 1mbun gazeteelnlo veı". 
dlğl ve ben Ilı. t.e) it cdllmlyen blr tıntıe. 
re ı;ore lnle:t)1ld:ıltl 11 inci in~ 
tümeni koınutanı ı;cnoml Bamllto., 
ve dJğt>r D ııulıa) esir dil~~tUr, 

Tokyo, 19 (A.A.) - Japon :motörlU 
kolan Yohore ovnsmda Uerliyen-k 
Stngapura yaklnoUklan Blrada B a... 
tan• yanmndaııuıdıı.ki mllharcbcde. 
y.ınrnııda.rulı en son uç noktası olan 

ola<"n1'tır. 

Bir kamyonetin ön kııını 
yandı 

Yoğurtçu HUseyinc alt 2900 p~lca 
uumaralı yo~rt kamyonet1. Yedlkule. 
den lmrahor caddeainde goför taratm 
dan ho.reket ettirilirken kablolar kon 
takt ynpmıe bcnz.in d"posu ateş aJa 
ralr yanITTJı çıkmııtır Kamyonetin l!n 
kumu vandıktnn onra yangm el.indU 
rl11mUşUlr. 

Naehib tepelerinin Japon kuvveUerl 1 
tarntmdıın 111gall surct•ıe aon aafhaın 
na g mı'3 bulunmaktadır. 

Diğer taı ofton frnrıcolo ) upılmn
slyle ııahlması vnsıık edıldlAi içın 
franeula fırınları dn ekmek cıknr. 
mnğs b şlıınıışlıırdır. Fırınlara, es
kiden oldı ğu gibi muayyen mık~ 
tarda uo vcr11mlyccek, loplııdıkları 
kartlnnn yt"l,Q.,u nl helinde tevzi 
at ,·apıl ,,.aktır. 

Tokat Nafia Müdürlüğünden: 
Sıhh' ve elektrik t~laaU&rmm k~ tten etlcarılmam üzerine tad.110.ta 

uğrıyaıı rokat ...nerkez.ınde yapılacak t l ) lrıı bedeli k ~1111 cc:r,şevtııi:: 
ıtı.ı 942 tarihinden lUbare;; rı gUıı mUdd ıULpalı zaı1. u.ullle ekBUtmeye 
ttonulmtışlur. 

ınıez.ya ccııhcslndden gcleD rn.poll

lnro goro, ~lnlezynnın batı eah tlndeki 
Pntn Pahnt limanı ve tnyyare meyda 
oının gnllndeo sonra Japon denb " 
ha\'11 kuvvetleri blltllD ?ttnlal<a )Olıınn 
kontrol etmcktcdlrler. Bir yoııdıın, TL 
kın.,ru-kJa mnd.Jstnn ve dJğer ınrattım 
811\:-:UPur rnsındnkl lngtllz oa: U\'tlb 
bu uretle, lnka yolundnD ı;oçeml 
'oock Somatrad.3n ve Sood yolwıdıın 
do~ mecbur olacaktır· Fnkat, 
Japon b:lhri) ı, Cin denW cenubBe 
Cn'\'a denW rn md:ıld bütün l!illbaya 
hAldm olduğwıda.o, bu 701 da Öteki P.. 
bl emin değildir • 

Usta işçi aranıyo 
Çivi f brı"k nrmda •.altŞTI'. us 

ta 1.§c;t ııranrvor tall.p olnnlnr Va 
kıt idareslnd~ B U nımuzunn Tl'U 
mcaat. 

Tahir i!e Z"h e 
Yaza.n. lskcı deı F. btULellı 

-91-
Tuhlrin hazin ac.sı engınl re do ru 

aUznıcıu.. Ve ku.reı sahili rd ü&ğll 
Arkadan b r du~du: 

Çııbuk 1, aaı ım! ba.K d rvıo 
baba l'ebrtz sanı.youu euann anla 
tacak. dinııyeUm. 

Tahlr se:s nt ke U. ın yı.Aadı 
A~ın dlblııe dllndU " 
Blr k re d llkıınlııun için korkun\ 

bir liphe lnnl tt: Dcın k ki, Ol) r 
bakırda Zlihrcaıln ~talı nnı duymı 

) n &.nlmnrw~tı. 
ı a ınt, llh ondan ııoocrı bu wıki 

utı izi ı.ı.uın 

lhatea S.2 942 sıılI günU aat ı~ te Tok.at Natta Da!reainde yapılaca. 
dan lstekUlerln kanunen verlımeııi ıca tn v ka.lar ve tekııt mektup 

rile hirll lhale aaaUncıe:ı blr saat evv 'llakbuz m ukabilinde komisyona 
d l rdı Bu lıumı.n &it proje •e kqf ı görmek laUyenlerin Tokat 

rnUraca.auan tıln olunur. <m> 
~~a:::::: 

aıl b r yerde avutamazdı 11 Uiı mlye olü c:lvannda tanrım uo gilıı 
ılnl m onıl onsunuz. t O ~man tıa. 6Urdli. 1'aouıı.tıı. ırı b l lu, poı;, bl} .ldı 
ıından mlithtı blr kıwak ycll esiyor. blr erkek vardı. &lejter btı IMbm, ouwı 

dıı. Bir Uo T brlz.lu blr sıra mııbal. tlocasıyınq. Mlııatlr buhınııuğum ev 
lln o ıuıcalc g z.UoUn ucunu ve reııgtııl -ııtblne: .. Bu adam lıJmdlrT,. diye 
ı;ön:blll'!I ~m t )Oınunya Alık ol • 11e>rdum. Baııa ha.JreUe &1UdUler: "'İ 
ınu tun n 1 UrUyU~U. uzunbo,yu. ran taJunm Tebrb. kumıındanıdır. O. 
cdaal, ve 1 ıcal•lılt'ı benJ çarça aa eeıı ııaaıt oluyor da tanmu) onm.n T., 
bok ıu ndloe ınrnıştı Ben de o &a Benlnı valilerle. kunınndnnlnrt blr 
mu.n böyle l n ı>e gcur blr lnaan de. lJI .erl~ l oktu. Ben ~ blle tanı 
gildlın. Bo lu bo lu, 'lı&k.Jıtıkb bir de. mazdıın. Bunlar bcıılm neme rek do.. 
ı.ımntıydım. Onun da :uıa göm atuaı- ylp geçenUoı. OedJm y ba ımdnn 

11m btUla kalben meyletttğlnlo farkın tldllctU blr kavak yeli esl:vordu. GU. 
da,y dnn. GUnler geçti. B1r Ukbatıar t.llm hiçbir .,ey 1 rmUyordo. l nln.a. 

mQdl (Rumlye) gölü clvarnida Qfta d llnliyor. onu l!ICVlyorduru. Fa 
mi nr gltnıl tim Sahlloo do kat, 

l\ockın "" 

ol dı nu• 
tt tnn dı ve peçıestnt ını.ı. 
n &\}ldU. lşte n gUo bUtUn 

na 'VP.rr terdi bu IC&du 

tiD). B göx ~ Ro. 

onun evU blr kndın olduğunu an 
layınea Pfl!tlol bttakmı tım Bn mın 
bana blr tif '• vardır: "Oğul! ııakm, 
~kasmm ma.ıına göz koyma.. gtınUn 
birinde ı.t'ttin de mahna ı;öz ko) artar 
110nra..,, dcl'dl. Ben de babanım bu ö 
tttdllnl\ b. vanık ondan göı:.UmU 
"Uml çekrniı.r• \. 1'.attın u~tmıt d 
tfldlm va. G alln blr:bıde tekrar Teb 
rtu döudttm Bu in mandl!.n 
aara:vnııla oturuyor ıı. Onun a m 
teoem ._ gu iam&ıJtıno:ı b r bynt 
lçtnd y&1'Mtıtfıoı ırörttyordum. f'c ı 

bLr ~~ oj"lu,fduılL lJM1 

Oelcn raporlarda bUdlıildJ~e g&re, 
ııeııııbf talczyndnkl barekeUere bllba& 

hnla do'\'nm cdJl!Dt'ktedlr. 8lllı1\S!!a 
bati blllııde Uerll) en J pon kuTI"et 
lerl çok ıırnz.1 ıuuanm alındır. 

bir fıırlwn vardı: Okur yazar bir 
gcnçttın..1Jerlslnl ~rl\) or ve her t!('YI 

rlndro dcrloe clllşUnctılllyordum: 
Tahlr dummndı .. tekrar eordn: 
_ o canandan bUııbllttın ~ 

ınlt 

_ n:ı r. \ :ı eçınek en benlnı 
ellmd d illdL Onıı cand:ln \mi tlm 
Kimin karuıı \C) knı olunıa ol511n, 
IJC' m"k ve~'&J ıt \'memek benlnı " 
ıımıt miydi. Fn.kııt ibo eevgl) 1 bir 

r gibi Juılblnıde ta~ı,yor, ve t>n yakın 
rk d lııruna bile aça.om orclwn. A 

ı;nrs::un. bana: ••sen ne ldJ.atah, ne u 
nmar., tıayıuıız. bir ad mı~m •• ln 

san kumand nm gwç ve gUzel kan 
'ilna göz koyar mı!., dJ) erek bent a. 
z rlıyncnkl ruıdıul emln bulunu) Ol' 

kanımı ve g ) nm içime alut:Qor· 
du... Bih ı~oe bu au • ııtetllo uunam .,., Ureıı 

iki yıl • e' t a.eular kndar ur.un 11 

lkl yıl yandım, tutuştum. OoılWr.llğ ... 
dli3tüfUrn günlerdllll blrtnd bir 
hah h r aldım: - Kumıuı" n &ahnı 
emme t:arbe ıtmı Ban p<'k 1n 

hı ben, k dl ııud tlıd. 
etiud,. ana.)- bit 
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Dün kupa maçlarına devam edildi 

Fenerbahçe Vefayı zoru 
zoruna 1 - O mağlup etti 
Be ~ iktaş, Galatasaray ve istanbulspor 
ra i lerini gol yemeden kazandılar 

H-:NER.BAHÇE • \."fil',\ : ı.o la.r. Buna mukabil FcnerUJer durgun. 
Sıra günün en mt1hinı ıw-ıµla§muı lll§tı. 

olan Fener _ \'ofa mnçma gclml.ştı. Bir aııılılt Ellverle Eaat çarpJ§tılar. 
Takımlar sahada r:ıu ııekilde yer aldı. Esat baygın bir hnldc &alından çıka. 

kaJt bir fı:rsatı berbat etti. 1 
Biraz sonra oyun 1.0 FCDerin r;ale. 

besllo nlbııyctlendl. , 

Türkiye Cambarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
liuruıu, ıısrihl: 11S88. - :senna~: 1000,000.000 .mn UrMI. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari ha nevi banka muameleleri. 

Par:ı. bhiktlrcnlere 28.800 Ora !krsmlye ~. 

. :.~·
~ı.ra:tt Bankasında kwnb:ırab n ihbarsız tasarruf tlelapsarmaa en 

50 Urası bUJunanıanı &eııede ' defa c;eldıeceıs ıau'a Uo ıpit'datj 
plAna gôre ~ dağıtılacaktır, 

Bu hafla kupa maçlarına yalnız 

Fener stadında devam edildL GUnUn 
birinci karşıla§mıısı lstanbulsporta A· 
lcmdar takmılan nr.ı.smda cereyan eL 
ti. Bu karşıl8.§mıı.da lstanbulBpor rıı. 

1.."ibinl, zorluk çekmeden ,.e rahat bir 
oyunla. 4.0 mağlClp etti. 

tar: rıldı. FenerW<:r bundan eonra btlsbU.. 
Fcnerbalıca dUn oyunun mühim bir 

ıusmmı zevksiz bir maç çıkardı. • • 000 • ıı.ooo • )~ . 4.1 .. cae • 
ı..·enerb:ıh~: Nuri - lurııt, l'ılu.ıun· tlln bocaıam.ıığn başladılar. Vefalılar biraz gaynıW, acmerell oy 

nayabllıncnln yolunu bulsalıırdı. ncu. 
ceyi lehlerine çevirmekte mll§kUIAt 
çckmlyeceltterdJ. 

c • 003 • Z.000 " 
l!O .. • .. c.aoo • 

BF~KTAŞ • G. GENÇLElt: ıo.o 

Günün lkJ.ncı ~ılaşma.sı Be§iklaş 
_ Galntagenı;ler t.ru<mıı arn.smda cc. 
rcyan ctU. 

Talamlnr sahay& şu kadroyta dizil. 

diler: 

mcr - Aydın, Zeynel, Ömer - Xaci, °"''TI'O Eonunda Vefadan .Muhteşem, 
lbrnhlnı. Nulm. ~s:ıt, :\fellh 1 Fener kalesi önünde l-nltnladığı muhak 

Oyuna Fcnerın hUcumUc başt:ı.ndı. ltak ı;ollUk !tt"Satı kutlanamadı.. Dev. 
Hemen takip kale önUne inen Fener re bu şekilde gols1lz berabere bltU • 

lUer ilk d:ıltlltadıı blrtncı fırnntı Meli. • tKtsct DEVRE 
bln topu dışarı atmasile l\nçırdılar. Bu devre ~~eriller, lfin şal~aya. ge. 

Akabinde bOcuma geçen \'cfalılar llr tarafı olmadığını sczdiltlori için o. 
da muhaltkak bir gol fırsatı knçırdı • r la.cnk, canlı oynnrunğa bsfladılar. 15 
ıar. . dakika de,·am cdı!n Fener hfikimlycti l 

T opkapıdaki 
bisiklet yarışı 

••• 

4 - :30 ... 1,000 "' 
Jto • • .. ..., 

40 . t()fl uoo • 
01.KKNl': Hesapl.armdakl paralar blr sene t~ '50 Un.d&D 

cıUşmiyen.tePe ikramiye çıktığı ta.kdlrde % 20 fazWılyle ~tSı • 
K~deıer~ ll Mart, U Bazt.raD. 11 EylG.1, 11 Btrtnıcfka'!llD 

r1nd~ yaptlır. 

Selimiye Satınalma Komisyonu llinlan ~: 111. il - F<:w,J, lbrahim 
- Rıta.t, ıru e~ in, ıııcfDduh - _,akir, 
KUçilk tıırııhtru, Kemııl, Uıı.kkı, ışülaü 

Gıılatııgcntlcr: - Hüsmen - Nıı.Jz., 
lzador - O.sınan, b:ıhaddln, Ezo -
tltiseyln, llnzlnn, bok. Sabit, Kadri. 

_,..,..... ____ .,._,....,., 
Topkap1 kuJübUnUn Topkapı • Bü. 

yilkçcknlcce yolu üzerinde 7G kilo 
mc.trc üzcırtnden tertip eltlğf bl.slklet 
yarışına dlln bil!Ok mll.sabıklamı fa. 
tirakile yn.pıtml§tır. Oldukça lyt bir 
havada yapıla.n bu )'an., çok gtızcl ol. 
mU§ ve hcycca.nlr blr c.ıekltme halinde 
sona crml tir. 

Scliınlye kışlaamda mevcut 1000 araba. hayvan gübre.si 200 şer 
tık partiler halinde parçn parça müzayede komisyonu marlfetllo ~ 
ıııatıı:ıcnktrr. Her parttnin teminatı 17 Ura 15 kut'U§ olup pa.zanığı %1.1 
-.'8.q:amba. günU caat 10 d:ı. Sollmlyede komisyonda yapılacaktır. (535) 

Oyun ba§tan eon3 Be§ikta§m kaU 
hAldmlyeti ıı.Jtmds cereyan cttl. 

~ktqlılar Meta antrenman yapı 
yorlarmt§ gibi rnhııt bir oyun çıkara. 
rak birinci devreyi 6-0 gnllp b!Urdiler. 

lklnct devre, gene aym hAk1m tem. 
poyu tutturan BC§ik~lıln.r G:ı.lata.. 
traıcJcr kıı!esı öııllndc yerJe.,uıcr. Fa. 
kat Beşiktqtıın Ş:ıkirin boZUk oyunu 
\1lzUnden takım ıs daldka gol çıkara.. 
msdı. 

Neticede birlncillği Topkapıd.'ın Sab 
rt ildncillgt gene Topkapıdaıı Kadri 
a~Uncmogu .Alemdar kulUbUndcn No. 
cıı.u ~ dördtıncnıngu Hua.ı kulllbUn • 
den AIAcddlD l~d.Ir. 
Topkapı trultıbllnden bu kO§Uya lılr 

çok hcveskArlar ~tlrak ctml§tir. 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 

edip taıız.i"' 
qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
T .. b·r •• .... • ı · ı a ı er """,."" n 1?.m ·~ erı a 1r. 

:1: .... ' '... ,, ~ ; ~ . •' . 
Bu daklku.dıı. 7 lncı gollcrlni do ye.. 

rııı.n Siyah • Beyazlılar, devre eonuna 
(.;ııda.r gol adedini 10 o. kadar çıkıı.r. 
ırtal'. 

Ankarada şilt 
maçı - ----------------·--·---------! 

Maç bU netice Jle, ıo.o B<ışiktaşn 

bine bitti . 

OALATA!i:t\HA'l' • ALTTh"TUO: ö.0 

sır da\Ulr.n. eonm eno blr Ve.f hU. tJOUunda. EIRu1ın blr ,ut.unu liUsanıed.. 

comund!I. Yeşil - Beyazlılar srkı bir J din bloke odcmJyorck elinden kaçırdı. 
§Utle bir gol kaza.ndrlnr:m d:t, hakr.m .Melih yetişerek Fenerin yegane solil. 
bunu o!aa.yt addetti. nU yaptı. 

' ~t Dcmiryo11a n Ye Limanlan ı,a.. • .- ;1l.ı 
Umum idareıi ilinlan ~1 

nk anlarda kB.T'§ltıklı atlatılan bu Bu golden scınrn vcralıların daha 

Ankarada Dcıninıporln. Gcnç1erb!r • 
liğt aramıı~ yapil&n !}ilt k&r§I~ 
sındıı Demlrsporıular kuV\"eUi rakip • 
leri Gcn~.tcrbirllğtni 5.S yen.mfıilerdir. 1 

Muhammen bedeli ( 4920) t!.ra olan 150 a.dct çelik, topuzla dreMJ ıı 

GUniln S UncU knT'§ıla§maEY Galata. 
ta.nı.yla Altmtuğ nrıısmds oynandı 

'raklmlar s:ıh:ıda. §11 laıdroıarile yer al 
dıl:ır: 

G.S.: Osnuııı - 1'"'nruk, Salim -
HatiJ, E nver, E:ıfn.t· - Bar~ A
rif, GUndllx., Mmıtnfa, Grızanfer. 

Altmt.uğ: Ali - Rıd\'afl, Nanıık -
t b rahlm, i .Qtfl, Sabrl - Salt. Kdmll, 
::,ercf, Cezmi, ()(-mil • 

sol tc.hllkelcrt oyunu zevkll ve r;erl çok ~ıp.caklan beklenirken, bunun 
bir geldc solctu. aksı oldu: Talmn durgun'IB§tJ. Oyun. 

Dcvro ortıılarmda. Melih u.rtnste, cuıarm msııeviyatı bozuldu. 
2 gol da.ha kaçırınca, herkesin maçm Oyunun bitmemıo 20 dakika kala 
gittikçe hcyccnnıı bir ı:cltle gf rcce~-tnl Vefa biraz toparlandı. Bltknç tehlikeli 
ıınla.mıştı. bllcum yaptılar. Fn.kat hllcum ıuı.ttm. 

Nitekim Vc.falıtrır, devre sonunun dalq oyuncuıar nmemda iyi bir aıı~-
ytıkınşınakta. olmasına r ğtncn '':ızi _ nıannı olına.ması bir gol fıreatt Jı:ıı;ır. 
yctıcrinl h!l! mUda!ıı.a 11tmekte olma_ ıayamıyordu . Oyunun bitmoııine 3 da.
nm verdiği enerjile gittikçe ca.ıılo.nd?.. kika kala Melih 4 metredon muh8k. 

Gıı.latasarnylılar dUn hlç de göz tu. 

=:.~:.:{~~:::;..: Galatasaray ve Fenerbahçe 
cıllz: gUn geçtikçe~ oywıla.nıu ha. BAHARDA trrlatan bir oyun çıkrumağa muvaffak 
oıablllyor. Bu devam ederse, San -

Şehir T iyatrosunun 

~l~~I Akf>m 20.10 .. 

~~ıııı KO>lF.1>1 Kl8'llKDA 

\'ClAsfle :?50 adet çelik, tımaklı manivclA (28.1.1942) çarpmtıa ı;nno 
04) on dörtte Hayda.rpll.§8.da Gar b!n:ısı dahlUndckt koml.syon 
pazarlık umıllle &ıtm almacaktu-. 

BıJ i~e girmek istlyenlcrln (7::lS) liralıl• k&tt tenıin:ıt ve kan 
yin etutf vcsatkle birlikte pazanrk gOnn s:ıatmc kadsr kom.1ııyona 
r.'l'ltlan JlzTnıdır. 

Bıı i!!C alt fm'lnameler kom!syondan para~n: olarak ~t.ılma.k 
(48 

;=:o!~:~~::ııı.::= Mısıra gı·decek m=:;:r~~=§~~ · • , . 
···~r..':';:.'i..ıeoı lL Ali "" ..... ı.ı.mtci«limlm gel ..... lnı:illZ .. -. burada "'"'· Mwrda Ttlrk .... Baş' o 1 ş' Nez 1 e' G rı p' Roma tı z m 
b r gtlnündc bulunuyordu. önllndekl kmille maç yapmak llz:erindo konuşmal&r yapılnuftı. •. ..., o ı ı K 
~:~c~!:;j!~ı::::a:rıı:: dan:: :::ı1:::~irg~~,!!:d~a:ı:ad."ig~:ı;:~ :c~:e= :=~~;: NevralJı, Kırıkhk ve Bütün Agrlları erha eser 

Jcabmda Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla lıteyiniz. 
bıırcketıur. sebebiyet ,·crdL .Mildafaa taımnilo :ın3!,lla.r yapncaklArdır. 
hattı Gllndllz:U mütemadiyen elle mıı.r. Bu hususta alAkrıdar makıunla.r araamda mUhnvercler cereyan etmek. 
"kc cttl • tcdir. 

.. 5. 
N.ıSil nnnc, dedi. MaJorkıı 

hakikaten zevkine göre mi bulu· 
vorsuc ? .. Çok soğuk değiı mi? 

'l"im Ut.retli, annesi oğluna en. 
Ji~cylc balrtt. Tilll uzun boylu, 2a
Yıf, ~ goE:rüsiü. ince elli bir gen .. 
ti. Birkaç sencdenbcri verem h~
tnlığmın tehdidi altında bulunu 
vordu. <'..ok zayıftı. Ailesl kendisi_ 
ni:n muharrir oldtıihınu söyliiyord ı 
'lmma, şimdiye kadar ,·eri!lği eser 
lcrin ne olduğwıu sormcğn kims" 

-saret edcmiyorou. 
- Tim. titr.iyoı"Sun yavrum. 
- Eve • .ı.nne. lnsanm hiç üşU· 
Yeceğ b~r memlekete gitmek 

<ıtiyorum. Mesclfı. Mu ıra .. 
-- Fakat yavrum bizim gib= he 

(p!I P rn mırfetmeğe mccb-Jr o • 
,n ki~cler i<ıtn AfLcsrr {!Ok r>:ıhalr 
ir memleket. 

Tim gUlmcğe başladı, s:ınld ye
niden hayata gelmi~ti: 

- Ben bütün mastnftn.n Uzcri. 
~c al.ıyonun anne, dedi 

Stok Eş3.11j ile ufa.ktcfek işler 
\apnuştım. Neticeden çok mem 
.ıunum. Bu Babalı memurumdan al 
dığmı mektuo bana bu sevindiriel 
neticeleri bildir.yordu. 

- Bu s:ı..balu .• Fakat bu sabah.ki 
post.adan s.ı.nn bir tek mektup çıl:. 
t.1, o da ... 

:\fadam Alterton dudaklıırmı L'm' 

iı ve sözllı:e devam etti: 
l'"ıın yn.n memnun, yarı cruu sı. 

krlm.tş ~ bn.ldc :uıncsinin yarım 
bıraktığı cümle:i Ll.m::ırnladı: 

- Ve bu ycgiıne mektup ta' Jo. 
a.nnada.n geliyordu değil nü? decli: 
Doğrusu a."'l.ne sen h3fiyelcrin km. 
liı;eSs.:n.. Vall!:ıJıl AU m<!Şhur Her. 
rrtil Puvaroyu bile <'Tnlk çf.;:arınnn 
en ... 

- Hayır ~aı-runı tcsa<lUfen ya. 
zısını ta.ıudon da. 

- Ve tnbil b;· mektubun benim 
rnemuntmd.'l.n gelmediğini anladın 
değfl mi? •. Evet demin &n.nn söylr:-. 
d!m.. İş!er~'l'l.i t&.k be memur etti . 
ğfm ı.:ıtten mektubu dUn nlnmmL'l. 

- Joanno neler yn.nyor! 

Madam Alterton sakin konU§a. 
oil.'11.eık için kendisini szkıyordu .. 
Oğlu ile JrtlçUk yeğeni Joonno Sut. 
vud nrasmd:ılti münasebet ~ ala. 
kndar ediyordu. Doğru.su bu kızın 
mfuıtchzi hallermden hiç boşla.nnu 
Yordu.. Km fazla basit, gö~i.isüz: 
buluyordu. Fa.kat buna rağmen oğ. 
Iun11 Joanna ile bir ç<>k defa uzun 
hararetli konu§malıı.ra dalmış bul. 
mu~tu. Ii'akat kendilerine yn.kla§m. 
t'a hem oğlu hem de Yeğeni dcrha l 
hareketlerini deği.~~ler, sesle. 
rin1 kısmı~lar ve hiç şüphes·z ko. 
nuşma nıevzuI:ı.ruu değiş~ler. 
eli. Madam Alerto bu hale ckfabr. 
".l şahit olmuştu. 

Hııkiko.tcn ortadıı. bfrşey mi var. 
.iı, yoksa Madam Alert.o eski kafalr 
ırn~'-anç annelerden mi idi 1 

T!m mektubu ccb·nden etkardı. 
ı:öyle bir göz attı .• Mn.dam Alel'ton 
-ııektubıın r..ok uzun olduğunu far. 
kelli. Tim ıne-ktmı.1 tekrar cebine 
yet!e~tirirten: 

- Mühim birşey yok anne •. de. 
ôi. Devan.işler boşanmak üzere 
imişler .. ihtiyar Mvnti d ircl.s'yon 
h!lşmda sarhoş görUMU~U i'rb y.ıara 
eeza.c;: ye~.. J..ord Vlndlcshn.m, 
Linet Kon:ıdayn gitmiş .. ~lır.rli U . 

net Ridgevaym müstakbel kocası 
kim oluyor biliyor musun? 

- Hayır •• 
- Döv3.llşir'de Doyl ailesinden 

bir genç .. Servet nanuııa en küçük 
blrşeyl oinuyan biri. Gan"bi de bu 
genç Llnet'in en iyi a.rkada.şlann. 
dan birin.in ni53Jllısı ~.. J oanna 
bu hareketi biraz fena karşılıyor •. 

- Bu ~ide harC'kct edenler 
hoşuma gitmez .•• diye Madrun Aler 
ton buz gibi bi'r sesle f'krini söy. 
icdi. İlave etti: 

- Zamane gençleri ~dikendi. 
Icrin.d.- her hakkı görilyorlar. 

Tim :ınncsine sevgi dolu bir na. 
T.arla ba1<t.ıktan sonra: 

- Biliyorum anne, dedi. Sen ar 
kndaşlarmm nişanhlarmı veya ko • 
cnlamu ellerindf'n n.lıı.n ka.dmlıır. 
..iAn hoşlanmaz.sm •• 

Madam Alerton; "ben Joruına'yı 
ea sevmenı •. ., dJyccek oldu nmm"l 
kendisini tuttu .• 

.Madam Alertonwı mezb;etlerin. 
den hiri de ketton olması idi. Fa. 
kat Tim mektubu katlayıp da cebi. 
r.~ yer~e'}t.'.rirken Madam Alerton: 
"Tim blltiln mektÜplarmı bnruı gös 
tcrir ... Ya.lnıı Jonnrulan gelen mek 
t~;plnrdan "ncok bıızr t:'hemmfyefsb: 

pa.n:ular okumayh iktifa. eder. Yok 
ı5a bu mooern k·.zı hakikaten sevi. 
yor mu?,, diye dU~Unmeiclen kcn. 
elini alamadı. 

Tim hiQ choımnlyet verıniycn 
bir tavırl:.!.: 

- Jronnn., Mayfer mahalles'ndc 
bir çay solonu a~.ınak t~ebbU.Qiinde 
olduğundan bahsediyor .• dedi. 

- O Z3tcn daima böyl~ işlere 
koşar. Onu aıı)'8.Jl. son JMdalann 
teşhir olunduğu Yerlerde bulur. 
Fakat bilmiyonını. lüks tuvaletle. 
z~~ parala.rmı namı ödüyor? 

- Faturalaı'l.lı <,'Oğunu kendisi 
ödemedikten "O:r>.ra •• Tn.bii bu sen!n 
harpten cvYclki zihni.Yetin~ uygun 
gelmez değil m1 anııe? 

Madam Alerton derin derin kini 
ç~U: -

- Vallahi oğlum, ded~ ben .böy. 
le münasebet.sizlikleri anlnmam ve 
hiç de anhmak istemem .. 

- Fakat öyle bir zam.anda. y~:. 
:'ı'tlnız ki anne rrı.uvaffak olabilmek 
l!:in muhak.ltllk yeni bhşeyler icat. 
etmek lizım .. 

Madam Alerton i~1ı:-li hh- eda 
ile: 

- f:\·et, meselil St.cık *nJ Ue 
~·apılan 't'C setjndidf'i net ice7~r ve. 

ren küçük l§lcr değil mi? 
Demekten kendini a.Iamaôı 
- Aman anne · bu kamuca. 

ckn canm mktlıyor? Fena. mı? 
Mu:rrda mükemmel hir hn.yn.t 
<frtcbilece!-ı: blr ka.z::ı.nç! •• ÖnUııı 
clelci avlar. bil.lwi6a. .ü.nunut 
Mrsirm en güzel aylarıdır. Bit 
hafta dah'l. bu.rıı...da bu ,muhitte • 
63dıktan sonra Mımra. geçeriz •.• 

- Bu muhitte dedin de h&t 
nı.a. gcldi Tim, bizim Madam ' 
senin na.ın:ıın söz verdim. Kenö 
ile bera.heı· polis merkecine kıl 
gideceksin, çün.kU ka.dmca.ğız 
tek kelime bile İspanyolca bilmb 

Tim memnuniyetmzl~e ~ 
bunı~turdu. 

- Kızmm ~iiz:.:ğıi meselesi f~ 
mi? Haın. kimuzı ya.kutunun tal 
drğmda isr:ı.r mı ediyor? Mo.d 
sen istiyoraun giderim Mlln!l, 

c~ za.ma.nunr ~yere kAybctın 
den, ve tavallr oda hizmct.ç.ls'.ni 
niden biraz lnrpata..'?Uikta.11 
hiç blr i§e ::\-&r-.unıy3.cak ki! D 
geçen gUn denize girerken y·· 
psrmağmda. idi. Ben gözlerimle ~ 
düm. Hcrh:Udc cleni2de dilşU~ 
niacak; farıktnds r~ğil.. 

(Hrı ıımı ı.' 
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sabah 
SiJll l bu 
nıenedildl 
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Singapurda 
Dış ·müda
faa hat ı 
yarıldı 

Japon kuvvetleri 
şehre 20 kilometre 

yaklaştı 
General ToJo iman 
mıııettne ba baberı 

mıtjdetedı 

Ellerinde şeker balaaaala 
yarın akşam k dar · 

beyanname verec_ekler · 
_, , , •t re çıkın:ıd:uı .:net Jlm:ında. ik<'Jı 

Vi1l, .20 (A.A.) - hlala~a rnuha. 
rebesi hitmişUr. Şimdi Singapur 
muharebesi başlamıştır. 

S:ınghaydan hu sabah alınan bir 
habere söre Japonlar Singapurun 
şimalindcki lnglliz dış müdafaa 
haltını yarmışlnrdır. Şimdi Singn
rurun 20 kilomeırc şimalfnde bu
lunmaktadır. Japonlıınn Singapur 
rnıntakasındnki ileri h:ırcketlerinin 
şimdi yavaşl:ıması muhıemcldir. 
Çunkü Şanzf mıatnkası dünyaııın 
P.n muazzam toplan t!lrarıııdan mii
dafa:ı edilmektedir. 
Bununla beraber J:ıpon hakimiyc

lı ağır surette tecelli etmektedir
ler. 

Tokyoı 20 ( A.A.) - Mikado Al
ınan mfllctine bir mesaj göndcnni5 
ve dü!;manın Uzak Şarktan ko~l
ması so.ntinln yııklaşmnktn oldu
ğunu bllhass:ı bildirmiştir. 

l'i#, 20 (11 • .1.) - Japon B:ışve. 
kili General Tojo Alman milletine 
bir rncsnj göndennlştir. Genemi 
1 ujo Almon milletine Singopur 
roüdafan hattının yarı lmış olduğu 
nu müjdelemekte ve Anglo Snkson 
nüfuzunun Uznkşarkta pek yakınd .. 
ortadan kalkacnğını bildimıektcdir. 
Melburıı, 20 (.t.A.) _ General 

Gordon Benııctt, lı::ıva nazırı Ford'a 
ıışa,Rıdnki raporu söndcrmi!itir: 
İmparatorluk A\uslrnlya kuv'\:ct· 

(Dcwamı S üncüde) 

İstımbnl vilayetinden tebliğ c. 
dilmistir: 

1 .:_ 20/1/1942 Salı günü saba.. 
hmd -~ '"'arcn şeker alını satımı 

an l'-""' .vın-ıst• 
jş'an ahire kadar. men .. -.......•u;;ı ır: .• 

2 - Ticaretle ışUgnl eden ~ 
tün ha.ki ki ve h Uloni §Shıslar, t · -
en.ret maksadilc nezdlerindc §~er 
bulunduranlar, şelı:eri imal .c~tiklc. 
rl maddelerde kullanan b.lumum 
hakiki ve Jılikmi şa.luslar 20 / 1/94:? 

sabahı ticarethnne, :mağaza, dilk. 
kan depo, ambar, fabrika vo hna.. 
lithanc, şube, komisyoncu acen.. 
talan nezdinde ve sair Yerlerde 
mevcut şekerlerinin cinslerini ve 
mi.ktnrlarmı ve bulundukları yerle• 
rı gösterecek bcyıınnamelerJ 21/l 
9~2 ÇR1"6a.ntb:ı. gUnU ~:ı.ınınn ke. 
dar bulundukları yerin en btiyUk 
mülk'ye memuruna makbuz muka.. 
bilinde vereceklerdir. 

-

MAAŞLARA Z"AM Jciponlar 
Siyamdan 

Bi"rmanl}aga 
girdiler 

Bütçe Encümeninde Maliye 
Vekilinin huzurile · ı 
müzakere edildi 

Hind okyanusu 
üzerin e 

- - -...-.,-"--___ _ 
· ıoo !raya kadar nıaaşıara yCzde 25

1 170 llra1a ad r 20 ve daba yukarısına 
,y zde 5 2am ab ı edilmesi mabtemeı 

Anknraclııı haber verildiğine gö
re, maaşlara zıım hakkmdaki kn
.nun projcsln 'n dün de maliye ve. 
!kiliıüıı huzu.ı·u ile bütçe cncUme
ll.inde mUznkcresine devam olun.. 
muştur. 

ProJe bir iki glinc kadar maliye 
encümenine scv.kedilecektır. BUt • 
re cncilnıen:ıtdc kuwetli hakim e
lan bir fikir, 100 liraya kadar o.. 
lan nylıkl&r'u Yllzdc 25. 170 liraya. 
lrn.da.r olanlara Yiizdc 20, ondan 
Eonra dn. Yilzde ıs zam yapıJması. 

ingi ita renin eski 
Moskova sefiri 
Rus halkına 
bir mesaj 
neşretti 

-0-

T avoy limanı 
ve hava 

dır. Bu tı."Uro~ kü~ memurlara meydanı • d~ fazla ?.run :vapılınaaı :rnllmkUn 
olabılccektir. 

1 
d 

Öğrendiğirn!ze göre h ilküme
1

tin işg-al edi ı 
projeG.inden ba..."lkn, fakat onun e-. -

saslarmd~n a~ birçok mu. Loudra, 20 (A. A.) - B. B .. C: 
tale:ılar ona sUrtı.Jıncktedir. Bu ı.· DUn gece Rangonda neşredilen 
rada çok çocuklu uilelcıro ÇOcuk a- resınt biı- tebliğe gBrc Japonlar 
dedine göre fazla zam YnPılnıası SiYnmd:ın Birmanynya ka?'§ı hare-
şekl! de vardır. Bu, 6iındilik ka kete get.nıl:ıler ve Hind Okyanus~ • 
bul edJlmese bile ilerde evli ve ç0- üzerindeki Tııvoy limanını ve tn}l
cu.klu memurlara birtakım kolay.. yare meydaıuru ele geçirmişlerdir. 
lıkiar gösterilmcei ve ~uafiyetıer Tavoy, Siyam hududundan 50 kil°: 
tem:İ.!li J..-uvvctll bir ihtımln dahi - metre mesafede bu adlı nehrin ha 
lindedir. li<:inde bulun.maktadır. Japonlar 

Netice itibariyle kanun herhal• / burasını ele geçirmekle Hind Ok
de önümüı.deld gilnlerde çrkacak ~anusunda bir Umana. malik olu • 

Ş ..._t '"""'"'" zamlarla verile· joriar. 
ve Uuu. .. ~J· •• üdc ) 
cektir. (De\.'8JUJ 3 unc · 

Şabat ve mart 
ekmek kartları 

3 - 20/1 /942 saha}ımdan ev
vel sablnıııj olup henüz mü.,ıerlle. 
ı-e teslim veya gösterdikleri ye:-.. 
le.re sevkedllın.iyerek satıcı elinde 
kalmış ola.n §ekerler satıcı tara• 
fmdan verUecck beyıınna.mcyc 
dercolunaca.ktır. 

4 - 20/1/942 sabahından ev • 
vel sa~ ve mü.~terlsine teslim 
edilmek üzere yola çıka.nlnıış, yeni 
bayin eli nden çtknua ve mli§teri.. 
ye vard:ğı gilnü takip eden gün.Un 
n.k.5anııntı kadar ikinci maddede 
yazılı §ekilde a.yl'I bit" bcya1Ul3Dle 
ile bildtrilccektir. • 

5 - Türkiye ~oker fabrikaları 
n.nı:>nim şirketin·n fobrikalarmd:ı 
veya cnırindcki depolarda. bıılu· 
nan şekerler beya.nmımeye tab! 
c'ieğildir. 

6 - Beynnname vermeleri rn. 
zınıgeldiği halde beyanname ver .. 
mediJderi ve beyanname verip d e 
mevcutlanm noksan göste rdikleri 
anltı.§ılanlmm icap eden Yerıer·n· 
de tnUli korunınıı knnlUlunu n 
4156 numaralı kanunlu m uaddel 
65 nci maddesi mucibince a.ram:ı 
)apıln.ra.k haklarında mukta.zi tn -
kibatta bulunulacağı tebliğ olu. 
nur. 

Yuna.nistanıı. Kızılaym ynrdIIDln. 
mıı götürmekte olan . "~urt~luş,, 
vapuru dün ıı.Jq;ı:ını üzen Pıreyl' 

beşınci sefcr:ni yupmnk üzere li
mannnızdan hareket etmiş, fmt 
Marmara.dıı. Erdok şibihcezirceı 
karşısındaki Marmara adası lP-

.------------ı ı nındaki Hnyırsız adalıı.r eivnrnufa 

S i 'er lraray.ıı oturmuştur. o v g e L Bugiln öğleye kadar ya.ptıı;mıv. 
tn.hkikntn göre, vapur. muntaza:ırı 

·ıkı· Şehr• btr seyirle sa.baha kadar ::roıtma 
devam etmiş ve sabahleyin saat 
beşte H:ı.ytrSJZ o.da.la.ı1 geçerken 

d h 11 
karaya oturmuştur. HA.dlsen·n ne. a a g e öen ileri geldiği hakkmda heno: 
tafsilat nlmamamış, faka.t '\'apU 

a 1 d 1 run telsizle :istimdadı üzerine li
man .reisliği tarafmda.n hadise ye.. 

Harko f mu
harebesz kati 
saf haya girdı. 

---0---

Doaeçte ki Sovyet 

' 

taarruzu iaklş~I 
ediyqr 

()'azısı S ünc·üdc) 

rine derhal Saros tahl'slyesi ile 
d'ğer tahlisiye vasrt.alan göndeı;il
miŞtir Hadisede insanca zn.yıa.t 
olmad;ğı öğrenilmiştir. ~·Kurtul~,. 
un bugün nlqsamn dogru hadis 
yerine yeti§ecek olan tahl"siy<;.·'-~· 
sıtaıa.rile derhal yi.izdilrlllecegı ''
mit ed'lmektedir. 

KurtulWj vapuru bu ~erin~ . 
Yunanistana KıZ'laym gondeıuı"' 
nohut. fasulye. yumurta Ve ~lı ~ 
gibi gıda maddeleriyle ayn ca. Tür 
gazetecilerin 'n Ywıanlı mcslekda 
laı-ına 350 ta.ne be§er kiloluk P • 
ket halinde. g-dı:ı. maddesi yardnn 
m götürm~Ytli. 

iki mebusun teşrii 
masuniyeti kald ı rılıyor 

Bir adam babası"· 
bıçakladı 

--<>---
ihtiyar baygın ·bir halde 

hastaneye kaldırıldı 

Tüık Maarif Cemiqetindeki 
goisuzluklarla aiti.kası olan 

Bu encümen kararı cuma günü 
Mecliste müzakere edilecek 

Ankaradan bildirildiğine süre, 
Meclis ndliyc ,.c tcşki!Cıtı esasiye 
encüıncnlerindcıı mürekkep mulı. 
tclit encümen, Urfa rnebusu Refet 
Ctgen•in ıcşril rnusuniyctinin knl· 
dırılmasın:ı kar:ır vcrrni5Ur. Tokat 
mebusu Hasip ı\hmet Aytu. 
n:ı lıakkınd:ı <ln lı11 Yolda hir knrnr 
alınmıştır. 

Jiaslp Aytuna Tıırk i\lanrif Cemi. 
yetı lisesinde direktör Yckill oJdu 
ğu seneler zarfında lalcbeyl.' mıı al
lim veya irnlihan heyeti tarafından 
'-'erilmiş olan noU:ın havi cetveller 
fizcrindc vey:ı bu cetveller muh tevi
yatı ıne'ktcp sını r geçme derterinr 
nakledildikten sonra bu defter üze-

82 Alman askeri 
Şark cephesine gitmek 

istemediklerinden dolayı 
Kurşuna dlzllmı, ı 
Londra, 20 CA.A.) - Röyter: 

rinde notları kazımak Ycya çizip 
yerlerine b:ışko notlar yazmak sure. 
tiyle tahrifler yapmakla suçlu sa
nılmaktadır. Hasip Aytuna ihzcırl 
encümende masum olduğunu,. fa. 
kat böyle z:ınaltındn kalmak iste.. 
ınediğinden hakikatin biran evvel 
tecellisi icin işin biran evvel mab. 
kemeye intikalini kendisinin do nr. 
zu etliğini söylemiştir. 

(Do\'ıımı 3 Uncüde) 

Kasımpaııada oturan Hasan admdrı 
birisi, dUn gece evinde, oğlu Cemil ile 
gcçlmsiz.ılk yUzünden kavgaya t.utuıı. 

muştur. mıvı;a sonunda oğul, bıoağmı 
çekerek babasının üstllne nt.ıllJll§. ken
disini birkaç yerfı:ıden nğtr suret te Yll 
raiıımıDtır. 

Hasan baygın bir halde Beyoğlu has 
tane.sine kııldırılnu!!. hsynU evlAt yn... 
knlanmıştır. 

Fabrikatörün 
ölümü 

Köm · • çarpmasın"' 
dan olcfuğu 
anlaş· ldı 

Bir mUddet evvel, Alman çiftli. 
ği go.z·.nosunda, dostu Men·em a. 
ömdnki kadınla eğlendiği husqsi ~
öada ölü olarak bulunan un fabrı
ka törll Pntrlkiyef hakkında.ki tah. 
klluı.t neticelennıı.stir. 

J\lors rappruna göre, Pııtrik:rerır 
odoycı konulan yanm:ımış mang 
kömüründen zehirlendiği anlaşıl 
mıştır. 

Mangalı l 3kcıu gazino garson. 
Koço hakkında takibata sirlşihni 
Meryem serbest bırakı lmıştır. Sovyet ajansı turntından verilip 

Stokho!mdan gelen haberlere göre 63 
Alman askeri Rus ccphesıno gitmek 
fstemedik1e.rindcn dolayı Lllde ku~. 
na dizilml§tlr. 

~ 

Beş Amerikan tayyaresi 

9 Japon tayyaresi 
dQşflrd4 

Şüpheli kaz~nçlar 
Kanun layihası dün Büyük 

Millet Meclisine verildi Sovye ıer, Alman 
or aıarını yavalj 
yavaş a ı p 

81!1 Ol' 
ATamrzdaki ittifak daha 

~ i ynqc lcuvvetlcndirilmelidir 
O' l\Zı':fı :l lincfıi{c) 

· d ·· · · .,,:•::,:,<A.A.)-Hnrb!yo.._ Memurlar, ıs·endlfil takdirde 15 gOn 
Muntazam bir şekıl e t~v~ıı ıçın .::,:~·,:;°""' ~~ . ıoınde 11otan· servet ve ueı.rıerını 

. yeni kararlar verıldı , =;",;:.,':~·= .. ':':':~"::;:! bildirecekler . ~bı 
DOıı vllAyetı. vnıı ve bol<dlye """' ._akam "'· b 1 Umklle hl• topıon dilen >lalozynnm b1' hav. meydaru o Mkert men.,,pıanıon fovkn!Me hol • muoı.,.m••· '°" ,,..,,.,,__ U 

1 
emniyet 9.mlrlcri ve 113 yareler!. Japonlar tanıtındnn t§gal e. Aıı.kııra. 19 (Husuel) - :Memurıarıal Mecllsiıla verildi. U)'ibaıım d9D.}' 

Lttn KırdD.rm batıknnlığı :ıltmd&, fa.

1 
biye mlldUrlerin n § ttl" 1 zerinde mm·nffnlılyctU bir tı.l<ın ynp: terde mnı !ktts.ıp edenler hnldund:ıkı hnrblnln doğurduğu fevk41Ad~. ha <' ııc mUdUrU \"C vaıı muavi.uı ~et tt ynpıJdığını :ı:azrnış '·, 3 iincttde) nıışlıtrdır. • l<tuıun 18yllw•n lrorrıın BOyt\k Millet (Dm'ftmr S iht~mlP) ıttnık füı ~le.d.lyc .reis muavlnleJ"I, (Dc"1\.D.l 



Anne ve babalar arasındaki 
ELEKTRi EN .... ' 

geçımszztıgın 

TASAR UF c rı . 

ı te 
--0-

Sokaklardaki lambaların 
hepsi yakılmıyacak 

Kocasını 
öldüren kadın 

'Blrlb!r!erlnden a)'rılmıt, bo
.., ıımıs veya bUyillt bir geÇlın 
iı;Uk iç'm1e feŞT)'tlD anne ve 

hnbalann çoctftlan elcııcrlya 
Mddi nsalıi bat:rnn'ıır gösterir
ıer_ 

Madame Morgenstem 

tıuhl, ahllkt, içtimat ve daha 
ba ı:a birçok sebeplerden dolayı 
b.m eşler daircl bir geç; rnsizllll 
~ nde Yll.68Xlur; oıtada hlçbtr şey 
vo .~en birlbirlerine kU.Serler, kav 
ga ederler, mü~terek hayatı çekil. 
ZL z hır hale getirirler ve nlha -
yet boşan-rlar. BUtUn bu haller 
çocukların ruhlarmda, (hele ya.e.. 
d ' rştsı .uıyJf olanlarda) derin tesir. 
le,. tehi keli akisler brraktr, de • 
va. lı buhranlar ynratır. Bunu a
~ğı "n'1:f misaller çok iyi g6stere. 
ccklerd:lr. 

Kara 10 yaş-nda uzun boylu, 
.&:ayıt, san benizli, gBzleri fçerl 
~liş, mahcup, mUnzevl, alın 
gan, ketum b1r çocUktur. Uykusu 
rahat geçmiyor, korkunç rUyıı.lar, 
ZW.buslar gtce onu ark sık yn.ta • 
frndan sr;ratıyorlar. 

Sok. 1tta yilrllrken her an ba.şL 
oa Mı knza geleceğini dUşünUyor. 
dtı,-nrtaıa eilcUnerek yUrUyor, yol_ 
l rda, meydanlarda karşıdan kr~ 
fI\'ll ge<'emiyor. Köpckelrdcn kor. 
ktıyor, geceleyin dışan çrkmağa 
cc rı..rct edem yor. Çocuğun mek • 
teııtekl durumu da normal değiı. 
f.fr. Smıftn kendisine bir şey 60 • 
ru.unca bildi~i halde bir tilrlU ce. 
vr..p veremiyor. Dudnk!an oyna • 
Gı.;-ı ·ic nfzmdan bir tnr!U doğ. 
,,. ail ı '>t iki kelime çıkmıyor, ke 

••.>or ve .. özleıi yaşla dolu ola • 
re.k yer ne oturuyor. Bu hal ne 
r 1

; ki çocuğun yanlış tan:nm::.sı. 
tıı ""' t.blyet veriyor, gerek evde 
ve gerekse okulda tcmbcll:ikle it. 
ham olunmasına yol açıyor. Hal • 
bukJ <'..Ocuk sekiz yaşma kadar be
denen ve nıhan normaldi, c;al11 • 
kanJığJ ve iyi bnrekcti ile herke • 
ın s \ ve savgnı:nı kaznn!lU;;;tJ. 

Fnkat ı ıı 'lan sonra I~ değişti ve 
J'llk kaydctt ğimlz blr tip ha. 
Une ı'li. Ani denecek derecede 
em· "'elt'n bu değişmenin St-
bc-l- •dur. bir milddettenberi ~ 
Le i1 babıı ara.rmıda şiddetli ge • 
ç. ikler baş göstermiştir. Bun 
lar hemen hemen her gUn kavga 
edf~ orlnr, çocuğun yanında bağı • 

, rtp çnğınyorlar, bir birlerini vu 
veya bu şekilde tehdit ediyorlar. 
Nihavet bu hayattan bıkan anne, 
bir ak3a.m Ustu eşini ve çocuğunu 
b:rrak1p gid'yor ve bir daha eve 
dönmUyor. İşte bu hfıdi.scdcn son
ra çocuk değişiyor ve mm-azl blr 
durum alıyor. 

Küçllk bir kız btrdenb're okudu. 
gu oiı: mektepten nefret edJyor; 
nnnesınln eteğinden ayrılmak i.ıı • 
te.miyor, evden dışan ç·kmıyor: 

Yazan 

-:o----
annesinin yalnız başına sokağıı. 
cıkmasma e ddeUe mUnıanaat ed!.. 
yor. Annesi bir giln ona yatvan • 
s;or; kand rmak, onu mektebine 
götllmıek için bin bir dereden "SU 

getiriyor. Nihayet çocuk razı olu. 
)'or, anneslle birlikte yola çıkı .. 
)'or; mektebe k iar geliyor. fa 
kat kapıdan içeri glnniybr. anne.. 
üıin eteğine yapışıyor, ağlıyor. 
Runun llzcrine annesi eve dönllyor 
ve çocuğu mecburi olarak b.r 
ro.Uddct mektebe göndermiyor, 

Bu çocuğun d11 bu hale gelmt'
eiı:e sebep yine anne ile baba nrn• 
tJ nda devam eden geçimslzll:ktlr. 
Uu geçimsizlik nihayet yuvanın 
dıı.ğllmnsına sebep o ldu, baba e'·
den uzakl:ı.A.b. Bunun üzerine U -
mitsizliğe dUşen anne gllnlerce 
ağladı, ~ddetli buhranlara tutu1• 

du ve bu csr tda çocuğunun ya " 
nmda •'artık b ktım şu hayattan 
artık dayanamıyacağnn, can'!lila 
lııyacrığım. Kendimi öldüreceğim .. 
Uh.. gibi 8Özler sarfetmeğe bıışla_ 
r.1. Bunlan duyan çocuk o gllnden 
beri oldukça önemli asa.hl teşcv • 
vtlşler gösterdi; annesini yalnız 
bıra.kmaınalt için mektebinden u. 
uk kaldı, Uh .. 

Terkedilmck korkusu bazı c;o • 
euklarda nıhl buhranlar yaratnb. 
l!r. 8 yaemda bir çocuk baha.s·nm 
annesine bir kavga e!!na.qmda ken. 
dl!Ini ve çocuğunu beş para.si% bt.. 
rakrp gec;io gid~cğini eöyled 1ğlnl 
duyuyor ve bu andan itibaren çok 
tehlikell buhranlara tutuluyor. 

Bu hususta dnhn birçok mf,q3.l • 
fer zikretmek mUmkUndllr. }.nne 
ve ba.G:ılar herhangi S"beple o!ur~ ı 
ra ol.sun """ larmda n1a"am:ımn,. ... 
\ık zuhP • 'bile bunu 'her q"r"'" 
ve b:!~vıı ak suretiyle çocuktan.. 
na. s ·ziirmemeğe çıılrmnalr, onla • 
mı ynru"dr. milnakft~"'ar yftpma • 
n:nlı, bağtnp ça.ğznnnmalrdırlar. 
Akst hareket eden, hiddetini ye • 
oemh·en. o ım-'an du,•duifu hisle • 
tin lT'lahk\ı.mu ola-:ı ve evde hakiki 
bir t.iram yaratan anne ve OC..balar 
ya.vrulnrmm körpe ve her tllrlU 
tes'rlere mUsait n:hlarmda bazan 
çok ciddi ve tehlikeli sarsmtılar 

Bcledlye eletrlk mUdUrlUğUne gön. 
derdiği blr emirde umumi tenvirat lAm 
balarının hcps!ntn :yakıımamaauu bil. 
dlrml§Ur. 

o 
Saçu ncuıl ve ni~n i,leJiğini 

anlatıyor 
Cadde ve l!okaklarda blriblrlne pek 

sık otan lı.\mbalann aralanndaki ıne. G~en sene Şişlide, Pangaltrda 
weler hesaplanarak baZıA1n ııönd!lrtl- bir ~ nayet ~lenmlf, Nedime ad-n-
ıetckUr da b1r kadın, P,angaltı kara.kolu to-
Knrn~ tatbllt!nc dlln ak§amdaıı 1 

mlser muavin! olan koca.!II Talltı 
-·ınnmı tı tabanca ile vurarak yaralamış, Ta-
......, r. Uit b'lfıhrre ölmUştU. 

Taksilerde 
pazarhk usulü 

Mal sahipleri şoförlerden 
fazla para mı is'Liyorlar? 

Vakayı müteakip yakalanarak 
tevkif olunan Nedlmenln muhake
mesine dUn ikinci ağır ceza mı\h. 
kemesinde bqhı.nmıştı. M yaşla. 

rmda bir kadm olan Nedime, mah" 
kemede ağlaya ağlaya suçunu iti
raf etmiş, şöyle demiştir: 

- Kocamı vurduğum dofnıdur. 
ÇUnkU beni MuallA adında bir ka
dmla aldatryordu. Bunu Bğrenlnce, 

tııtanbuı ııotörlerln!n geçen bUyük bu kadını bırnkm88ı için mUtead -
kar ve tlddcUI kıt günlerinde baııa. ı dit ~efalar yalvardım, dinlemedL 
mı" olan po.zıırlık 8ıstcml:Uıı devam Nıhayet vn.ka gecesi lı:endlalnl 
ettW g6rUlmektcdir. Karın kalkmııı. Munllfınm evinde yaJı::ıladım. Bana 
havaların dllzelmlıı olmasına rağmen kızdı, d5vmck 18tedl. Ben de taban. 
ııoförler ekııertyeUe taksi snııUlc sefer casmı c;ekerek atee ettim. Cezama 
yapmatı kabul etmemekte pazıırUkla razıy:m." 
!Ahit fiyatlar ıatcmekledirlcr. Şahitlerden bir kısmı ıelmeınit 

Şoförler, buna sebcb ol.e.rok t!Syle olduğundan çağınlmalan için mu • 
demektedirler: hakeme başka bir ı:tlne bırakılm•t-

- Patronlar, belediyenin kilometre tır. 
~ma kcndllerlne almak hakkını ver. 

Makarna saf ışı 
durduruldu 

dlğl mlktıın kabul etmemektedirler. 
Evvelce kilometre bngrıuı 17 kuruv 
otan kllot.raj UcrcU bll6.hıre 23 kuruv 
30 plll'tlya çıkanlmı~tır. Fakat hiçbir 
otomobil aalılbl 27 kuru§t&n a;:ığı Ue. 
ret. kabul ebnemektedlr. 2:1 kuruşu ka. 
bul edenler pek azdır. Fakat 28 140 ku. 
ruıı aJanlıır çoktur. Bu §C"'lt tçlnde 
§oför patronun 1.Bledlğl pıırayı çıkart. 
mak lçln mll§teriıı!nden !azla para al. 
mağa mecbur olmaktadır. Bu oehrln 
lçlnde bir nevi aoygunculuktur ama ne 1 
yapalım?,. 

Bwın mukabil patronlar k11ometraj 

1 ücreti olarak 23,7~ kuruııtan fazla 
Ucrct almdığmı kııbul etmekle beraber 
ıotörlerlıı lddlMı gibi 28.30 kuru§ a.lm 
dıjl'uu ıutC1Lk rivayet olarak lflltlklcrt. 
nl &Oylemektedlr er. Bunlıı.r ek8ert o. 
Cörlerin bu işi kendl hesabına yaptık. 
ıannı ilerl sUrmektecllr. 

Herhalde belediyenin bu mesele O. 

zerinde ehemmiyeUe durması icap el. 
mektecll7. 

Kağıt beyannamelerinde 
görülen eksikler 

--Patatese de aarll 
llOD&CBIE 

Dlln toplanan tlyat murakallıl ko. 
ml.syonu mak&m& tabrikaUSrleı1al dla 
leclikte.n ao:ıra fabrikalardaki bOtlln 
stoklara el konul.muma, aaU,m dur. 
durulmnama karar nrmiıUr. l'abrt. 
kat6rlerdcn iddialarını t.evalk cdicJ "· 
silta ve hesaplar 11tanrnl1ttr • 

Patatea fiyatlarının ceyrttabll 71l1L 
8011-l kartıaında pataleM llMk ~ -
mak karan verllml§Ur, 

tstıuıbulun pirlnçata kalmamım için 
Ucuet vekAlctlnden :ılrlnç fiyat.lan 
hnkkmdıı gelecek cevaba lıılla&nn oıa. 
ven ÇelUk fabrikası yenldea 100 çu. 
va! yUkaek dVaııtlı pirinç vermeyt le&.. 
bul etmlgUr. Piya.aa plri.ngala barakıL 
mıyae&ktır. 

Yaratırlar. ikide bir ~ine "bu ha. t tanbul vllii.yctlmlen: 

DemiryollannJa nakliyatı 
tanzim için bir komi.yon 

kurulda 't"eketlnde rs.rar edersen, huysuz Kfığıt beyannamelerinde a.,~ 
tuğunu idame ettirirsen g!lnOn bl da.ki noktalıırm ek.sik olduğu gö.. Devlet Demiryollan umum mU _ 
rinde bu menfur evde beni bula • riUmUştur: 
mıyacıı.ksın ve çocuğunla birlikte ı - DUz mıı.tb::ı.a kiı.ğıtlarmda: JilrUnUn rd:sliği altında ft!nel 
beş parasız kalacnksm, sefalet i .. Cinsi, eb'adı, topunun ağ'rlığı, kurmay başkanlığt, milli mUdafaa, 

ikt sat ve Uearet vekaletleri mu
çinde yaşryacaks:n.,, d'ycn baba ~P adedi, topunwı kaç yaprn.k oı.. rnrhnslarmdıı.n mnt-ekldl b 'r ko-
ile kızdığı zaman bnğıra bağıra: duğu. ~ ... 
"Aman, btlttmı IU'tik, cannndan. 2 - Bobin halindeki k!ğıtlar. misyon kurulmuştur. Bu koml8yon 
Ç1up gideceğim ııu viraneden,, gi. da: cevlet c:lemlryollan ile yapılacak 
bi 

na.kliyatm mllstaeellyet ve ehl!m.. 
s5zler sarfederek ağlıyan an • Bobin adedi, bobinin ağırlığı, nln mfyetinc. göre sıralann• tayin ede-

ne yanında bUyUyen çocuk Yt?• bob''nln eb'adı, m~cmuu kilosu, ce.k, devlet der:ılryollan umum 

Deniz nakil 
vasıtaları 

Seferlerin tanzimi için 
bir komisyon kuruldu 

Aıı:karadan blldJrildiği.ne gike, 
h .. ~kt ve hUılunl phmlara alt 
Tlilt bayrağını taş yan clll hr
mule tonfl • toeundan yukan biL 
tlln mak'nell teknelerin memlC'ket 
içinde ve q:nda hizmete sevk1erl 
ve yapılac&k seferlerin. nakliyatın 
lUzuın ve ehemmiyetine ve ves· ltln 
kabiliyeUerine g!Sre tertip ve tan. 
zlml için MUnakalAt VekAletlne s~· 
lAhiyet ver:lmcsi hak.kmdaki ko
ordinasyon kararı heyeti vekilece 
tnsdik edilıniştir Bu karara göre 
160 tondan yukarı bUtUn vapur ve 
motörlerin yapacaltlan seferleri 
devlet dcn!.zyollnrı U'l'ltım mUr!Ur. 
IUğU tay n edecektir. 50 toı:ıda.n 1 :SO 
tona kadar motlSrler devlete veyn 
lun.me J.,lenne alt herhan!i!i bir hiz 
metin lfa.aı için mmtaka liman re • 
lslf.kt~ri tarafından &efcre !levkolu
nacaklardır. Gerek devlet daircle· 
ıi ve ıerekse resmi ve husust mil 
es&eMt ile ~ıus tarafından bu va. 
artalara denizden yaptTJl::ıc'lk bil
umum ruıkl'yat iq1n vasıta talebi 
hak'<mdaki mllracaatıa .. bu nakli· 
yatm mahl•·eU h"kkmd ki tuzum. 
Ju malöm t!a b1rlfkte aıaksdarlnr 
tara.tından tahrtt ıı d·vlet de-:ı z 
yolla!'! umum mil:!ür]lj:YUne yııptla 
caktrr. Br<ı.mum deniz nakliyat 
YUrtalarmm memleket dahJ~lnde 
Y&!>aeaklan nakliyat fçln ~<:J·neeck 
olan Ucrotler esaslara bağlnnmı!J -
trr, Bu ycvmjyel,.rde harp tehlike· 
al bulunduğu vcl: 'letçe kabul edl 
l~ıı mtnta'mlar iç1r. yapılacak baro 
afgortata~-ı ve mecburi harp kıla
vuzluğu UereUeri'e nakliye vergi· 
ıt, yilkleme ve ~al bna, ambar 
hh:metler1 ma.sraflı:ın dntıll olmrv.:ı. 
cak, bunlardan maada ı>:crek r. ,.,:,Ir 
\'e gerekse te\•nltkuf esn:ısı~dr 
bllömum muratlar ycvmirclerc 
dahil oldıı~dan ayrca herhangi 
bir nam altmda "9Ta talep ve te. 
dlyesl yasn.k olaet.ktır, 

Dört vila yeUo 
Nakil ıJcmtalanna ücretli 

,alqma mükellefiyeti kondu 

Van, BiUls, Siirt ve Diyarbakır 
viJayl"tlerf dnhilinde iaşe maddel<'
ri nakline salih }ı!lümum nakil vn. 
ııtalan iç'n ücretli çalışma mecbu
riyeti konu!muştur. Çah13mnğıı 
mccbtır tutulan n::kfl vas·tatnrmın 
mutat UcreUerj valilerle m:ı.hnlHn 
P.D 1:Uyük nskerl makamı tarafın_ 

d&11 mUııtereo:Ccn tayiıı olunacaktır. 

"Refah,, hadis asi 
vaş yavaş deği~ye, marazi bir Cinsten kasıt, birinci hamur, :• mildürliığü koml!yon kararlan da. 
tlp hal!ne gelmlye bM.lar. Jdnci hamur, mat.kaolin verje, il • ıdlin<le nakllyatı tahakkuk ettire• Mec!iı e:ıc1meni dün 

Bi1'lb'rler nden ayrılm•ı, boşan_ lli.strasyon, kuşe, tclilr, mOrekkep cektir, tetkiklerine başladı 
tn:ş veya bUyUk bir geçimsizlik i. le yazılııbilir olup olmadığı, mec. 

Yakıt 

. -· 

HAl)iSELE~ 
'l'ARilH 
Ayaksız adam, 
holsuı adam ... 

Bir gazinoya glrerkeıt bıpma 
bir JruU\z.ara çıktı; bUtim a~i. 
eğlene. anama kırdı. Darclum, • 
züldUm Ye döadUm. Ba ..... nı. 
ayaklan olmıyan genç bir adamdı. 

Se\'lttıli, Uım1s glylnınl,, hCl'hal· 
de ahlila da 1)1 bir adam. Fa.icat 
dlleni)orda. Kenıllai hakkında eon 
n3tumu geri allyoram, zira dilen• 
mel< iyi ahlak de{;Udlr. 

Onun bacaksız olqana llzUlme-
mek n.Unıklin değili Allah l\inıse 
ııin baıiına verm~lo. Fakat ha1·uı .. 
ta her felliketin d:ı.lıa fenası ~ııt. 
"Betcriml n koru un!,, denıek r 
=ln beterini dtt'8mnek ,..ıer,,. bol 

<lUslınliş bizim hayııta ta1tammnm
mUzU arttırır; te,·ckJ.:UI 'erir, Yo\; 
sa yn~mak \\Or, ölmek ko1ay4ır. 
Uildo hayutta y-ılıwk da bir ayııt
trr; zorluklan :renmek, k:ı~tln 
m:ı1; lib:nndrr; e~er bu ku\"\ et. lıi.:. 
de olma'IAydr ı'1mdi1e kadıır b'o 
ıfofa ölı.ıUıt bul •ryrıtımız icap ede,... 
dl 

Elforl up:ısa,~tam, ,1Jcaıla &."lğ• 
l:ım ve sıhhati yerimle ol n bu 
gen~ nd:ım bir it göl'emez mi': 
Cir gnzJnooun kapJSm<la Jı:endlslnl 
!r~hlr etmek a·çin? Ruhumuzun 
da mı ayı.ıldıın k~llmlştlr; yok• 
barı i!tün mil ölmüştür. ~Ukrctme-
11 ld b:ıe:ık~m yerine kollannr 
lraybetmcınhtir. Tarihte kol!annY 
~aybctmlı> olduldan hıı.lde blrrok 
!collu ndamlnrclrm dııbıt. §Orrfli ;:.a 
ŞoYiln1nr \'Urdll'. Bunlerm bir !r•s. 
mı ressnmdırlar ve oöhret kazıın· 
ru15lnr, para knzanm15'!3.r; oercfle 
y:ı~rynrak terefle ölrnU5lerdir 
llollım!ln.lr Koracy Uetel 1513 de 
~o";ılu, 1616 t!a öldü. Fonknbli 

' f.tı r:ıym:o dekorasyonunu yapt • 
ni\lmme :"\e 180G da kolsuz obnıf; 
doğc1o; m:?5har ve krymetU tabii).. 
la r tııralttı. 

Son &"nc!~rin snnıı~m1JannWuı 
Tcofil l'n.nke\i~ de ayaldıum:n 
rarın&klarmı J.-u!lnc.:ı1'3k t:ıblolar 
meyc!n.na getirdi; mc hnr oldu. A .. 
yaldanm el "l=>i kollanmakta dl 
ı:e~lerincl .:n uJtn.bk gösterdi: la • 
.ıurbil oynuyordu; itebcrl ahTor: 

stt fc:iyor, yemeli ~rc1ıı. Jbtti 
do t a 'le !mrı:;ı m ::.ı;ın im: '!!ı to
lm,turuyordu. Şim<ll önlimde t'nn• 
resmi \'ar: bfr h!Ü;rr snnd:ı.Jycje 
oturmuı,, y:ınıbaşmda Ve yerde §:1-
nı.p şl,:Jerl \"nr; paçaları dar btr 
p:ıntalon gi~-mı, \'e ayıık p&:"lrU· 
lıırlle tuttu7-n prap kadch:nı dol 
d.ırma~; önllnde d::ıran m:ıs:ı.nm 
llstUn•len ?aı.rştsrnda oturı:ın nrl.r.. 
d:ı ın•n cU h

0

Z!'IS'lla k:ıdar l~nldr.· 
mı": tokucıturm or, Hayattan nır 
nun \'e neşelidir. Knl'flda res'm 
s~hp:ısı \'e resim mu~b "• ı;:;rn. 
r.llyor. • 

Jncı:ı bu a rn bu şı.t'tlar at-
tın•l:ı t:ı-ı.nm:ı U'ünU, onu b::lki 
bizi~n d:ıhn. ncs::ll getlrme::te o 
luşunu lıg,yran' '•la seyrctmckte11 
ltcn1lnl afam?; ..ır. İM:ın dünyanııt 
en kudretli \'e en lclz m:ı· ıtıım.. 
ılur. 

KADIRCAN KAFU 

ı~ asaplar o e 
a11d içecekler ı ç!::.1e yaşıyan anne ve babalann nıua kiığıdı, dUz gnzcte kağıdı. Retah htd!se.st.nde iki eııkl vekilin 

Çocuktan ek!!erlya asabi buhran • S:ıliıhiyet sahibi alfı.kadn.rlnnn Ağır deliler daha iyi tecrit tetkik etmok üzere Meclis tarnlmdo.n 
Aııım Us, Alman donıınmaaı bıı~ku. lnr gösterirler.,, Madama Morge"• be"·nnnnmelen'nd...t.ı bu - 1• .... klcrı· edı'lecek ~ mandam am:raı Rfder ile ltnlyo.n do. le ._ J ı.:uu cır.:>-:.. seçtıen ki.§lllk encUmen dün Allkıı.ra. Yann 42 toptancı ka.ııabm l§Urakfl• 

m. tamamlamak Uzerc 20 Sonki.ı.nun Bakı:rk!Sy cmnu;ı akliye ve ...., ua tlk top'.antısrnı yapmı~tır. mezbahada bll:;Uk bir toplantı yan•. 
nanması genelkurmay baokaru amiral BlltUn anne va 'L-'-:ı,-- ,....,....... , n42 J ....ıı U 4 d ·••'-- b' h k ,~ ~lcnndlnln İtalya hududu Uzerlnde nıhlan Uz 

1 
de"' ~MI ,,,w.s- ""-WA u sa ı curı saat 1 en ıu.uu• ıye astaneıainde bazı tadlllt ve EncUme.ıı relaUğ!ne necep Peker ıs.en , oohrlıı et J§l görtlfWecektlr. 

G iş §clırln !Ak er n çoo: u6ra.,r:ıış ve ren en geç çarşamba gUnU snat tamir yap.iması to.kan'ilr ctml§tir. 9CÇillll11 ft hUkQmet tarafından veri· Toptaneıltınn el fiyaUan ile katl)'9D 
armıı deki mu atlarını b8.. birçok eserler meydana getirmiş 17 ve kndnr bu iş i~ Valide hL Pavyonlarda bllhaaea ağır haatala. ien doayaların tetl<lklne başlanmıgur oynamıyacnkınrma dair tekrar namu.e 

bili ~evzuu ederek §!Syle <!'yor: 1 olıın bu nıhlyatçmm !JU sözlerini rund:ı tlcnr'!t ofi<si umum mlklilrlü• I mı daha iyi tecridi için tedb rler Heyetin toplanttlan bir hafta kadar ve §Oretlerl Uzer!ne atız •erip &Ad ı~ 
füze öyle ı:cliyor ld Gnrm'ş mn. biç unutrnnmahdırlar ~ne mUracaaUnn ilfın olunur. ahns.c:ı.kt.ır. enam edecektir. meler! beklenmektedir. 

lfs 'tatı işte bü •le bir \'llzlfetf.e aln. .::-=:-~::M-~~=~~~~· ~!!!!!!~~~~c:aı:~=-ırs~~=-~~4§·~r~,...,...2~~~f9p:::eı~2!..:~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~"~x~~~-;;-=~·-;~.~· ~:?·~-~~~~-~~~;;~;;;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ka' •1ır: Her tar:ıfı denlzfe çevril. 
m! bir yımm:ıd:ı o1an ttah'tl ııı:ıt1d 
v~ şimali Afrllcada rı~rnıl•~ hiitUn 
kaYJ!llıır& rn1;rmcn Akdeniz donnn. 
m '!mı tchllltcye atll<'ak ıınrctte 
nıUc~ulel•ye sUrm"'•fen çeidn'vor 
'\C hnrW lc.:ıznnnrı.k llnıidln1 !'ltul~ce 
AJmnnyanm J;cndi lco\"\"cti ne ya. 
paca r., fcdn,mrTılda ra htığlıınıı, gö. 
riinüyor. 

lt.:ılynnm bn dorumu harbin Sıla
r ··' ı:: nlt blltlln mccıullyetleri ııı:ıh. 
flan lt<""ldl Uzer' ne n 'mış o!!ın lllt.. 
lt'rl nl!ı:wrt sı'cmı trr. Ilb itlb:ırl:ı 
Alm:m FU ırc:-rfncl:-n ıı'c~ı/:"1 clireJıtjf 
üzerine runlnıl rı.etJ .. r'in ıı.miral m. 
canw~ .. : ·•ttah•:-n rlomnrrn<ı• arlık 
hnrc'<ctc ~crm~Udlr.,, dern'ş olma .. 
tıı mUml<ündUr. 

Eğf!r llitler m:ırcşnl Petcnlc an· 
laş:ıbilmi o' aydı Fransız donan
muı Al•d~lzde mlh,·er emrine r::e· 
çecekt!: bu tal:dlrtle tt:ı.Jvnn do· 
oıtnmıı ı da bo"tlnkU :lor • dnnım. 
iln.n kurtulmu~ olnC'nlrtı. Frnncıv 
de' lct rC'lsi nerlindcn ·~elen teklif. 
ierl mııhlrıuıe bfr red cevabı ile 
•vm• tır. Onun lcfn Almıınva ~;m. 
c,, '1'••l"n:7f İtn'-·"rt "İ'İ''l l•"'ln" .. ~ 
1 mı-1. Cin"" ı ·j,. ~ı:u!J~ gi.rcn Jt;ı 

" el nr ı '"'· 

Zefi/iiA~ 
istilası nasıl hazırlandı 

~"1'-1VRflPJ Harbi1Jı-~5//.Jr 2J 
YAZAN: CLIFFORTD l-IOOK. No:48 

Bu yıldırım köprülerin Ozcrln
den motörlzc kılol:ır bülün al}ırlık
lnriyle dcrhnl seçiyorlar. 
Alm:ın ' or, şüııhcsiz, bu büyük 

A\'rupn akınında, karşılarına bir 
çok en son sistem müllılş lstihl.üm. 
l:ır tık.-ıe:ıEıını da bllememezJll,len 
gclmcnılşlerdir. Du korkunç jslih.. 
kdmlorı delmek llızımgPlece{il de 
hesap edilmemiş olnmıız. 

Fakat Alman n'ikerl endnsırfsl 
bunun için de lc:ıhcden bQUin va• 
!öıl:ıl:ırı h:ızırlomışlır. 

Ilclon islihkiıml:ırı blrt.aç metre 
delen ai:!ır lnfi1ı1klı tahrip bomba. 
ları, gayet nğır topl:ır, isllhl.nmla. 
rın lçindr'd in'i:ııı'1rı )'ol :ıcn'· a'cv 
makineleri lJU işi b:ı~:ırm:ık, en a. 
~ır isllhkAmlan delmek lclıl hazır. 

HaıtA, binlerce tankı blribirlne 
raplcden adeta mülcharrik lıir is
lihküın meylin na geli rrııek suretJy. 
le hücum edil oı l:ır. 

\'elh:ısıl, d:ığlordo, nch'rlerde ve 
lslihkiımh )'erlerde vuku:ı gelen 
yeni muh:ırebe:erdc herkes gönııüş. 
tür ki Alın:ınl:ır yeni harple önleri. 
ne çık:ıcok her turlu )'cnılmez sanı_ 
lan engelleri mükemmel suretle 
hc.saplamı<jl:ır ve hepsine mull:t!rn 
bir çore h:ızırladıktoo sonra bu 
hıırbe girmlşlerı.llr. 

Onun içindir ki fngiHcreyle 'bir 
ölOm dirim dôl'N5meslne kolkan 
Almnnyonın nar l olup lo ln"illere
yl i~":ı' ('rlrC'ck hir clonnnnını;ı ol. 
m:ıd:ın bu işe kııl'.ı~lı~ına hııyrcl 

elmeınek knh!l drftildlr. 
Bu gö toriyor ki Alınan kurmayı 

ve liderlerinin lnglllz ıdalarınıa 
tş.:ııli için Juzııngclen vııs~lıılıan h .. 
~P elmcmiş olmal:ın lmk4nsızılır. 

O lıalıJe, Almanların dııyondıkla. 
n bu nıunmma nedir! Dunun esra. 
rın:ı nüfuz elmck mQmkOn deillt 
ml1 

Almanlar, olmıyaca\ bir işe, b• 
husus lnsllizler gibi kunı ıurül!Q. 
ye asla Pnlıuç bınıkm:ız secl)·ede 
bir millete ka"'ı yalnız blöfle mu.. 
v:ırrak o'n;nttını he~op •ime\ uf. 
lıRınn düşmüş ol:ıbillr:er m" 
Eğer l:O)'el sizli tullukları •e AL 

m:ın führerinin la harbin başınJ11 
orlnlığı tehdit eli iği gizli silahlan 
veya vasılal:ın hazır ldiyse, neden, 
Dünkcrk rle'allnden sonra, )umr 
lngillzlerln hlc bir mOdarH haııl'lıl 
lıftı yokken adalarını taoruı etme
diler. 

Bu munmmnlıın emrlnkllerden 
e\'\'el hnllelmck için görünmeı :ı
d:ım olmnk la kftfi gelmiyecek mlf 
Şu eı.rarengiz mühendis Molham'ın 
St.ırreıti~i gibi: 

- .'.<falara brndan dı taanııa 
ecforlcrl 

Söı:O, ıeııha bir şey blldllt'nden 
miydi! Hıklkıılen mlnılı bir ılb 
mil? 

Filvaki Molhnm'ın ('ok mtınlılar 
bir şekilde söy'etliğl lıu sö:r. lıcı:l 
olacn.k, olnuyııcnk bllıün llılimolle.. 
rl düşünmiye se\•kctmlş, bllhııssa 
lnglliz adnlarınıı tııorruz muamması 
Jtin hıızırlannn bir şey vars:ı muı. 

lııka mühendıs Tod'un bir rolü ola. 
ealh hilkmOnc göıürdQ. 

O hnlJe Tod yine dahlceslne bir 
Jcat ve h:ımle hazırl:ımokl:ıydı. 

FHlı:ıklkn Tod'un inşaat ordulnn 
arasını.la mükemmel bir kulak h:ıll
ne girip sıkı bir doloşmıık Jllzım 
ıcldi Nitekim de bım şeyler aaren
mck kabil oldu: 

Tod şlma:t Frnnsnda Stı)'el esra. 
renıılz bir lnş:ınt fo:ıllyeliııe başla. 
nıı' bulunu)ordu. 

Bir tok mütahossıs ın,aal fJtilc
rl, mühim t'ephclcrdekl vazifolerJn. 
den ıhn:ır. .. ı:!ei!e)eyin, slzllce şi
mali Fransaya scvkolunııyor. 

Orada, şlmoU Frnnsada, yeniden 
ne olabilir? Herhnkle Alm:ınlıır 
Fraıı~da 1 gal ellikleri y~rlcri 
imar el mi) e kalkışoc!lk de~lllcrl-

Hlç kims~ye meçhul deAlldlr ki 
Fransanın şimol sahilleri, ynlnız 
bir memle' ele tıkon yohlur: JnsiL 
tere ııdnlnrını. 

Bu Yol Qr.erlnde Tod'un ılıll bir 
f...u,.ıt.I illi ••rdl' 

ıMilhlm bir inşaat mı yııpıhyor, bir 
lnsan·ur mu tecrübe olunuyordu! 
Alnı:ınyanın heden ol:ın memle

kele dııima AJmon ordularını sel 
Bilıi bo~:ındıran fel&kel yollan •C· 
makta harikulüıte bir dl"ha aahlbı 
Toı.lun hiç belli elmedcn ılm:ıli 
Fr:ınsncla bir iş Jorızırlıımakla oldu. 
~una dair knl'iyen ihmal ve lnk4r 
edilemez dc:illcr bulundullundaa 
i)•ice şllphelenmiye baışlachm. 

Acaba bu llilrendlklerlm doıtru 
muydu? 
Diinyanın en mfihlm sırlonndıın 

biri ÜZCTine mi düşOyonım! nu 
miililhıızalnrın lıeni ne kn<lor heye
c:ına dfişürdü(jil berhnlde talımin 
olun:ıblllr. 

lşi yakından iınlıyal ilmek içinse 
elimde, manleser sllrünmez. adım 
olmam o!masına ralmen, ancalı 
iki vasıla vardı: 

Diri esrarenslı mOhendlı llo1. 
ham. DiAerl de hemen bizzat ,ım.ıt 
Fran~:ı)•11 hnrekel etmek. 

Du her iki vasıtaya d.ı kııt't cızifttı' 
le başvurmaya karar verdim. 

Evveltı acele olarak Molhnm'ın 
ıfi! .. ~lnl ycr'ne ~elirmelc l\·ln ken· 
dlslne blr Amerlklll pasaportu çı.. 
lrartltm. 

'tDıa- ..... 

.. 
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~r ıranıııEar Yugoslav ~(rah us h (i oa mesaJ 
•':,1'~::::.~f:ra' Piyerin nutku . ~~~~:.u:ı;u ...... Bül}ük Mıuet 

.o>ioJkova bilyük elçim 81r Staford M ec 'isinde 

Kahire. 20 ( A.A.) - Orta Şark 
1 ııgiliz hava ku'"'etleri umumi k .. 
rargdhının leb!jği: 

Cum:ı rlesi, mıznr fSCC'eSİ donan • 
mnya mensup tayyareleri, Orla Ak
denizde Düşmanın büyük bir pet.. 
rol gemisine mu\'tıfrakı .rclll bir hQ • 

-
( ,00 • 

L30 • 
idare l'elcfonoı 

a.oo .. 
14310 

Viıinin Vnşington el~iai ı .. oııdro, 20 (A..A.) - Yugoslavya Kdips, İzveatiya saz.ctcsınc1e Ru.s bal. 

üçüncü te:ıebbüaünü yapb .Kralı Piyer. ıercflocı verilen bir .kma hitaben bir moııaJ lle~rclmif, burı DilD kab 1 e ilen 
\'~ %0 (A.A.) - Sen Pi.yer ve MI. o~ c yemelıindcn sonra öyledlili d& Rus Ordularından buuet ve Blta... 

keton meseıeat hakkmda Fnuı.sa içi ı nıııukta, babası müle\·eıto Krnl A Yl§lo baluıetml§Ur. Bu meaaj11a "-~• JAvJbalar 
ı~ı..5• ndr'ın \'ugoslııvya •e CekoS: yor kl: ...,...., ~ 

tatmin edlC! bir hal ,ekll benUz bulu. 1oHıkya HlHakma hü>·ük bir önem Anb.ra, 19 (A. A.) - BUyWt 
ı:nmnrr •ş-tır. Franaa elçis! Haye eumşr •erdilini ve bu Jki memleket ara.. lQp .. ~vyet orduau, §imdiye kadar mat Millet Mecl:.SI bugiln Refet Canrte-
tat '"'"tl Hal taratmd&ıı kabul edil- . " f .o.mallll§ Alınan orduları ile mllt- zln -:-1:&:-~e ......... ıanm••, fe•"'·- ıa •-- aıridııkJ su:ı s yıısl münascbctlerlo tefikl ·~.., ıaıuu ~ır .., •Aö-. 
ml§Ur. Bu Fl1UlS8JllD aynı mes\lle tçtn orta n cenup doAu Avrupıısı mil. ertnı yavq, fakat eıııln auret.t.e de vaziyet dolaYJ!!ile bazı vergi ve 
cıçlai v08rtaslle Vaşingtmıd& yaptıtı lcUerinln hepııi jcJn dııha iyi bir :'1g-ınp ediyor. HIUortn G'Ul'Unı a1z1n rea'.mlere zam kruma ve bazı 

~·~Ddo!u afa~ın verdlqı habc,.. Dçllncll u,..cbbllsUlr. istikbal haı:ırlıynconı kanaatinde :aue haliııd3 mukn,<>mctlııl& karıwn.. maddelerin mlikelleiıyet mevzuu • 

la~ıe Hrı dümıa. ucı::it1ttine ba1..'ts --- ----O-- bulunduğunu s6yleml~llr. r· kırıllnıjtır. Bütün ı:1llnya alzln zat•! na dair kanınıun 8 ncl maddeslle 

tantnı a bft uaan :aJt OJB: r arrmaa • tir~ela Denq, fU IUzleri söylemi~. ::~:~~l;~~!:eı:~:=y~~ :rı::~ ~Ö~=:;~~ t;;:::, 
IDglllZ.81' )"8J'8 ı·rdil8P Yunanl!ılH. Yasoslnya paktına yız. Arıunızdakt ittifak daha...,.._ bata ile, Tür-kiye. Fru.n8a. İngil. 

"lf1 •• Ber11ndeD dlln iki haber n. CBtı!li tarafı l aclde) D:ılkan de,·Jcllerinln, Ozcrlnc enını. kuvvetıendlrUıneucıır. tere Q~ taratlı Jl9Nım muahede. 
' Ord yellerini kurııcakları bir lrmcl ol:ı. Brltanya orduau Libyada hlsselcrloe sine merbut anlBŞlnanm tatb'kı 
t .... ~tır, Vlfldcıı gelen habere glSre Jtnngoon, 20 (A. A.) - u 0 dllşen vazıtclerı y~pm"k•ftdır. oıı .. -·. ~mnmcla Pariste '-"-'---n k-.ol -\Ullbuld k tl inln mU terek rıık gör yorum. Avnıpa emniyeti. .. .. ... ~·.... ...,ı..c.<LUMIH n .. "U C-ı- :ı bu

1

un:ı.n İngilizlere bir ay ve hava uvvc ::r il 1 1 ki na kendini topla-.. _ f<'ln ·"-an -r anl .. •m&l:ınnm t~....o••·mn H~t.t-. 
"liLU le l'ğ n n en 6ncm 1 ayn nnndan blrJ bu _.._, " _.... .... ...,, ~....... u.ıuıw • rı lle.lırt terkctmeyc hazırlanmııJa.. tcb ı .: !emele doyonocaklır. memcııyız. Oıııar teıebbll.ııll kaybetU. ler kanununun 120 .ncj maddcainln 
... _~e Cltmek ı.teml.)anlerın de konso. Ostiln dfiıpnan Jrovvetleri tnrp. ler, bunu ele aı-·•·rma mllıı•• .. - et. tadiline, bazı maddeJ .. ..:n ... n-..nt.. -ıııı... d kuvv t.: ~-ı- T asserlm Ziyarette hazır bulunnnlnr arn.. ......... _ ... • • ............ ,._ -.ıı ıneauuyetten kurtaracnk bir sm a e erıııu.o, en ,. ç k nılycllnı, n0n ...... - ..... -.•-blJ .. __ ,,,_, -imlerinde ten. Vekilleri hey.._ -ı:rıeç baı~ • de T • daha mU!ait sındo ıugoııloTya Te e oslovıı.ky1t ,,._... .... -o.u• ,_......., .... u ...... 

Ço\ t.~za etmeleri bltdJrllml§tlr. Bir ı.e;esın avoy ın . başvelrillerl Sfo•adan \'uvanovl,. kıaaıtnıun..,. tlnce yap·lan tadillerin tasdikına 
.. -..Sizler bu ihtara rafıllen t trın. ınevzi'erc doğ:ıı çekiJmişlerd:r. ~ dair kaınm la ihala.rı kabul 
"tı.lda ıt.lrnan tercihe knrnr verml§ler tNGILtZ KUVVEJ'l.ERİ NASIL fle Jak Sarnmek Çekoslovakya dev. S - ---..a mışti,. Y edil • 
~. Bcrllnde yan rcm:nl b1r U!bllğ ise ÇEKİLDi? Jet şQruı reisi Prokob MnkzJ bulu. OVyef er iki Ş8~rİ },f~Jia ~ gtlnü toplana. 

~.o,, blldlrlyor: Slyıud mnııtlılcrde R:uıgoon. 20 (A. A.) - Tnvoy nuyordu. daha geri aldılar caktır, ·--~o~--, 1;cıc yq tııglliz lebnası:nuı bava meyd"'ll nm Japonlar tarafın. , _ -· 

;::;;~terke ~:ı:l edildikleri haberi danı iş~alhcdil~k.!il söylentyr~f?~:- Subat va Mart tAbMll:~.ova, IO (A.A,) - Sov,et rece Amerı:rada eski 
-ue bll,vük bir Ubi ile klU',ıl&ıı.. var nrua !il"(' et er yapan ., ız k O .. b' 

IZU§t.ır, ...Alına b&rt tyCBinde bu haber tnyyareleıi, ilssil Tavoyda olmMt 8r &rl ıs aonktııwı gtınQ kıtaı&nmra Al • Ja&\'& DAZ~ rl ~er d<>:ru :e bu ~beri& TUrklycde kuvvetle muhl .. mel dil§Man a\·cı ınan ordusunu &arbe dofna .Ormefe 

cuın ~·apmışlardır. Fırtınaya ve ş i J. 
delll yııjtmura nı{imen petrol gemi 
sine torpiller fsnbct etmişlir. Gemi 
ye refııkııt eden iki muhripten bi. 
rlne de torpil isabcli olmuştur. (i~ 
milerin ikisi de dunnuşlur. 

Pnzıır günü J.ibyndo devam eden 
fena havo ş:ırllarından dolnyı pek 
mahdut harekellcr yııpılmışlır. 

17 • 18 sonı • un gecesi Sirte
nln doğu ve bııtı yollnrındo molör. 
düşman la ~ıtlorıno bomb e tnyya.. 
~eleri bir okın yapmışlardır. Trııb
lws ta do hedcnere bombalar atıl 
mış ve ağır gar binasına isabetler 
olmuştur. 

Zi~ uo uıtrodığı evvelce tnbcı e
rllmlyen bir Mcsscrsc hmill ltılyn • 
resinin El:ıge:rfo ci\'ıırında avı tlon. 
mız tıırnfındnn şimdi lahrlp ed lL. 
miş olduAu l>ğrenllmişlir. 
Düşman lııyynrelcri, pazar günü 

Malla üzerine bir akın yapmışl:n 

•dır. Sivil hıılka ail bln:ılardıı bazı 
basarlar olıııuşlur. Cumurlcsi , p,'" 
uır gecesi bir Yunk ers 88 orln'a 
dfişüp parçalanmış ve mürellcbııh 
lilmüşlür. 

Bu hareketler nctlceııinde tayya_ 
relerlmiıı:dcn biri kn)'lplır. ::;1c ~ıJcartmak \-C bu ırureUe TUrkl)'e tnyy.uel ;1nln mevcudiyct!nl ha • Va!I, frrın~= =~e \:~~~,. devam et.ı:ııl§lerdlr. DU§aıan &gır Jca.. 

tutde .)'ap 1 t.ıı.zyikl arttırarak bu ber vcrmışkrJ!r. .)'!plan, Uğramaktada. KılaJarınua 11e ŞApbe 1 kazanf l'rlr ınenııekeUn ~:ııtL.'11 :Moaltovıı mllza.. İngiliz ha.va ~uYvetlerf mensur- lann ekserisini W}ikeden vczlycte rı harekeUerirıe devam ederek nıUlead il 
lrercıcrındcn 1r k ksadmm gn. lnrnm tahl yesJJJ:: gelince, Toroy ruhayet vermek ma.ksndile kart dlt meskCUı le.hlrlori ~gal et:mı,ıerdir \'Aflnıt-. ıo (A.A,J _ Cumbur. (Baş tarofı 

1 
nrnJc) 

Tuğgeneral oldÜk.tan ıonra 
Ameı-ikadan ayrıldı 

cıırau:ıı bll<li~~ me F ~at So,·yet ta.. ile mU\'tU!:ılıın::n kesllmio olm~a usulUnUn tatbik gimllniln ileri alrn MoJalskln lakribcıı 20 kUome•- do'.,: reı.ı Rurtelt. Huve.r kabiiıesinde h&.. den bWsUtade Dnhs1 menfe.at:uinı te. 
.. vvu yor, u a I rağmen dunun yukmdan tak p e. drğı halde kazalarda ve nahiyeler- ccnub da ... ,.,_ .... ~ o .. 1 1ia Pa 
lbıı. rıınuıı TUrklyece mııll''ll bulun. dJlmcktedir. İngiliz bava kuvvet • de gösterilen uaınt ga)Tet ve ge- un -m Vereya ve Smolenluı .., nazın &1 y, trtk Hurleyt tuğge.. mın makaaıllie bru:ı ah16k dll.ltllnleri. 
c:ıt.., ıuılJa bu&crıre kndar ,t'phe ol:na~::': leli mcn.suplG.J"IDID i§rralden evvel . cnlj gündllzlU devam eden me:ıal iatlknmeUnde ICo~rovo tehirleıı bwı.. 1 Deral rOtbealne Yokaeıtını,ur. Aynı nin dev~t ve millet aJ yhlne olamk 
4 " e nglllz harekcUniiı ya....... kendi aralr.ı.larlle çekllmlf olma.la.. net:lcesinde kart dağıtılma i§inln larl;ru_~~· 1 Jl&tn&Jlda Hurley'.ıı kapalı &art lı;Uıde bir takım wllstımnller yapmıyn ~ 

Yl'uı>aııJJı değil, boğaz.ıarın da Sov. n muhtemel görülüyor muvaffa.lryeUe ~anlmasmdan do ao.......,unda hava kuneuertmıa, emirleri bamJleıı memleketten ayni. dıklan ve bu aureue gayrlme~nı tkU. 
~1U0ere aatıımuma muadil tıulundufU Rnngoon rndyoou, ~z:ırtesi gn_ la 8 Alıwı.n tankını Piyade ve ID&l&eme dılt da .&ylıeDJ..)tor. Beyazey, ffurıeye saplara kalkıştıktan tşltllmckt ve gö. 
"' , ı- YI teşekkllr etm~tlr. nakleden MO den fazla otoınoblll, mil. 1 -.erile bu nzi!enln malılyet.ı balckm.. rll§Wmektc olduğu kaydedillyor. Bo ~· nll milte:ıddki t!larnız çrkıolan ~"R· Bundan .ııonm şubat ve mart ay. hlmınat yUluD 3n da _._ &atem ı, f lıkl ı...cn .. ı ak "~' <.. • • "'tNr>Eı , pıldııuu, bunlnrm neUcealndc dU~· ..., &rabaJ'I, ıa ta.De j btr f87 .&ylem- em Ur. glbl ena ara knl~ardl.n Y &.. 
-.ınıı.n tch i:ı Aım:ın ve Rum~n ln. manın bir nğ r bomba tayyaresi • lan tctviıı.tmm ne eeldlde yapıla- tnyyare knl'§lkoyma mttrnıy& mevzlL - ~ --o------- ıannnıar hakkında kanun! takibata 

taıarmın bava kuvveUertle foblrllgi Din Mczhcd ham meydanı yak nin· cağı hnkkmdakl tedbirler llı:erln- nı tahrip et.mı,, a deınıryoıu t&§ıtmı e· t·· t es· . toveasuı edilmekte ve içlerinde malı. 
hP&rak Kırım yar.madıımım cenup de dUellrlildüğilnU ha.her vermek• de uzun U:t:tdıyn görilameler ynpıl- tul\lllunnu,, b1r mlllıiınınat depoalle ır şo or ıne r ını kQm edllmtı olanlar da bulunmakta 
kı.)'laına çıkıı.nlm ol:ın Sovyet kuv. tedir mıeı ve bu aym ekm~k tevzilndekl blr ııkkaryalut deposunu havaya uçur tse de, bu gtbl ballerlrı tevali cttı#i 
••ucr11e birçok .ıUnler dcvır.m eden Sj;Jt ınlldııfııa dıılreslnfn ~et. ~~~~~~-~tere l:llre direktifler ve- mu,, 6 Alınıı.n piyade tılmeıWU dalıc.. bıçakladı )'lıpılan ihbarların çokluğun • 
llddcW muharebeler •onunda kaU bir rctUği bir teblli!de dll§mn:ı=n orta mıo ve kısmen ımh& etınJıUr. d:ln ıınl&§ılmaktadır. Uıbarlnrdan bir 
taarnızıa Teodosyanm gert almdı:mı Ve cenup B!rmanya ıchlrlerlnde Toplantıda ycnJ tevı:hıtrn şu !ie· Lon:Ira, 24> (A.A.) - Sovyet Rıq.. Aıınn adında bir torör, bir müd.. kuuıııru.n hakikate uygun bwwımadıgr 
bildirmiştir. 4GOO calrle 77 top ve bir havi\ tehlikesi §ar::Ueri Verildiği ~i!~ .. llda.rerr: Vt taıWnıi kararla~U- yadan gelen malnıruıta röre Rua kıta. deıtenberi melres olarak Takslmdd ve huauaı ma.kantıar gnttUt,11 cörW 
tok barp maızcmeıı de aJmmı§tır. bildirilmektedir -. atı Mojıüak cephesinde MojaJ.ak aokalc dolramacı sokn#ınd• oturduğu melde beraber. hUkfunet bu gibi çirkin 
Diğer taraftan SovyeUcr Doııeç ------"<I·---· Kaza ve nahJyclerde !aşe hl;ro. larmda muharebe yaptnakla kalaııya.. Naımlye adındaki kadınht dün de uçlan 1.§ll>enıert kolaylıkln meydana. 

!ntntak .. mda bUyUk kuvveUerle taar. T .1 U.n kunı1acaktır. r ak Smoleıuık havallııine nf\fuz. etmlf_ kıskançlık y{lz(lnden kavga etmiş tı'•arınnk için fevkalO.de z:uııanlara 
l'Uza Jteçml~lerdlr. liu mınto.knda iki e,r, mDSDDIJetl Bllrolann ~1111Nl tarzları rh lcrdir. Rualar MoJ:ıJake doğu lltlkame. Ye hıetılını ('ekerek iradını kolun. mahsıı.a olmak llzere kanur.t tedbirler 
run &3r!ında 3:i top, 23 mayn atıC181, 3 dJl'li&EI m&bUl=8f ~yle tcsb!t edilm.iştlr: Nahiye bU ur.dc:ı bllcum etmektedirler. dan ,. yO.sOnden atır surc:ıtıe yonı. a.ımak lilz.ıımunu duy vo ıayiha bu 
4:S mitralyöz atauıu,tır. rc1armda her dört bin nlltusun i - Harl<o! muhıı.rebul de k&U ..a..a,.a lamıştır. • makBStJa .tıazıı lanmıştır. 
l.t::YADAı (Da~ taralı ı nclde) D• bakacak bir memur bulunacak- Jtlrmek llurcdlr. Kadın hastahane,.. laldırılnııı. LAyUuuun maddcsl.ne gOrc (TUrli. 

Elage)'lnda kc:tf fanllyetJert otmu,. UM!se lcşkllfrlı es:ısİ)'.'! kanuuu. lır. Her mr'•" ' k :le oturan vntan ~ Dlln gece BerUn racb°08U ~ toffir 7akaJenmı,tır. ccm kanununun 229 uncu maddcslnde.. 
tur. Çevrenin gen!ı olması yü::t;_Jen nuıı 12 ne( maddesine s:ıyılan Al!- ttıı~. JrenclJ mulıalle81nin işlerine Ttmoçenko o:-dularmm her tarafta hU... lD memur tarifıne girenlerden ve 3G59 
linl!avndakt calrlcrin aayıaı henUz t.a. vaıld:ın görülerek lsnıul olun:ın su- bakan memura hlç bir kırt.asi mu. cumla.ra bllfladlgm.ı aöylemlfUr. a't8JIZJt meyd&DIDJD gsyılı kanu •.ıa yazılı mUeıısesclerle 
l"l ~ue lcsb1

t edUcmcmlşllr. Şimdiye çun m:ıhlyeline ve rııpor mulılevi. ameleye tabi olmadan doğrudan ltıılyanıar bu mmtakada bUyUk ._ 1 mc.n.aflı unıumiyeye htıdim ccmıycUerc 
r Alznan olmnk Uzcre 4 Ssubay ya!ıno TC Jfaslp A°yıunanın lraıle dotn,ıya mUracaat edecektir. Ma- Jlat vermlflerdir. Blr ltaıyaıs tank U. tanz,mı 1 m .. olanlardan ve askeri §l!.lıısl&r 

~ er, İtalyan olarak 73 subay l:ırıınn &öre leşrU mııııunl)'ellnin hnlJ~ bilrolarma aynca birer mil· vuı blltlln µı.nklannı kaybetmltUr. (lan J ,ayış tnu:lan ve kcndllerlle P.. 
• er aayıımıotır. 1n~lllzler 100 ö!U, lmldırılmım mzuınuna lı;anoot ha. veal Ue blreı' hademe tahsl.9 cdl- Almıınıar Teodoayayı sen &1clıklan Beyazıt • Türbe caddeıi f n veya kocalarının ve velt.)'eUert aı. 

O yanılı verını1ıenı1r. sıl olrnu~. ilız:-rl encümenin mnzlı• · lccektir, MllVe7!l'!ilerin, işlerine ba· hakkında iddiada bulunmuııar.. da f hl cak tmdnld çoouktarınm mWklyeUnde bu.. 
i~,y:ı.n tebliği lı:ıva kuvveUertnın tao;ını uzun uzndıya fn<-cll)en muh. kacaldan mahallede urun mUddet t.u ke)'fiyet .tıenlls t.eyJt edllmemlfUr. U a ana j ıunan gaYrtmenkuJ!erl, esham, tlliıvllAt 

.atı Slrcna·ltte ln~ıız m.llrezeıcrlıı!n telif cnctımcn de leşril mosunJyc- oturmu, ve mahalleliyi tnntyanlar- lkıediye, ad&lUann:ıuı lfl bltmlf o. para, mücevherat, alacak verecek ft 
~a tı .. !y:Jz: ateıi.ne tululdu~nu, ~ tin knldırılmasıno karar vennı,ur. dllft olması eAU itibarile kabul e- Altın 32 liral lan Beyazıt mey~ tanzimJ de 1k. dl~cr haklartıe ldr.reJerl için ııızumııı 0 

nıına •fır boaıbalar alıldıgirıı bU i\fozbala l'Jeclisln cuma ıilnkü top. dilmiatlr. DUn bir Reıııdlyo altuıını:n t1J&tı 12 blal edildikten aonra Dh·anyııtunun olan ta.ı.la menkullerin gellrleriJe mu. 
~~~~~;;<TA • ı lııntısında s6r0~ülecckllr. Ba. euretle ~nllmilzdeld ııylcr Ura, be§l blryerdeDin fiyatı 112 lira, J>&rke bJdınnı Yerine ufalta çevril. tenaalp bulunmıyanlar 1cra Vekilleri 

M'all'z a 
1 

Urro mebusu Rercl t isen halckın. için ttüfwı kaYJtyarna glSre tc~I kUlçe altmm blr •rauu '- UO klU\lf. muine bqlayac:a.ktır. m parti olarak veya bunlnrm saJL\hlyet vereoekloıt 
ı-a a 1: da Balobabat Jnl'lımıda lla. dııkl karıır da Türk Mıııırlr Ccmlye- edilecek lt&rtlar bu rnllvez:zller tu. Beyurtıan Tflrbe)"W n eonra TUrbe. tunlrlor taratındnıı Lslenlldlğt takdirde 

Y ç mıı ol~ Jnpon kuvvetıert ta linıle reis bulundu~ ıırııda c•nıi- vaarta."!ne sahiplerine dağıtılacak • den Swtanahmede kadar oıaıı kwnm uı ..ıı~ içinde lAyUıanın lkmci madde.. ratında.ıı zaptedılııı1~ur Du tavu. Yetin e . . t '"-" n 1 da her va· 6 .... ~ • ...... re na pıyanı;osunda bazı yol- ır. aıı:ı.un e maaa arm imklı.n verilmJyccekUr. Ufaltı ,apılacaktır. ıinde yn.zw mıılnmau muhtevi iblr be.. mPyd~mı knybeden İngWzlcrtn elinde ııuzlukf:ır olrn.ısı kcyr!yetlyle al~ka. tandaşın bire?' fişi bulunacakttr. Bu vtı.Al'E'n.EIWE lAŞI: JılCDCJa t.ukW cad~8fnln de 'I'Onelden Tak. yann&me ve 1kJ ay lçlnd . de tıeyanna. 
llalezyada Qı; t.ııyyıı.re meydanı kal - dardır. Menuu b:ıh'\olıın no~lıılnr f'l!ller memurlar tarafından işlen~ VEYA A'btlRLlKLEIU KCUULUYoa ılme kadar tamamen asfalta Qevrtıme. me mUndeiicatını ıeyıt eden ~Mika.. 
ıru~tır. Muaı ır:na~ çevruinde İD~l.Lz larnrındnn lertlp edilen piyango.. cek ve her vatandaşın mUracaatm- Ankarndan gelen haberıtnıeıı Uca_ al mukarrerdl.r. ıan Yermeğe mecburdurlar. 
'<uvvctıeri b~rnz c1:ıha Ç'Ckılm~erdlr 11

0 u
11

n stılılmoınış bllellcrind•n ı.0 ... _ da o fişten edlnilen maHlınata gl).. ret vekAleUne vurıen aal"' .. l ed _,,., __ , 
T k nl:ı " .. .... ,,_,_.,__ lacak a.u Yet mu • Bevaaıt m ........... ııı ha•- •-'-ıJlp Verilecek beyannam e ... ~mm o Yoda neşredilen umumi knra,.P - rın aııtılmış söslerllerek "ıkan re sU.rnUe hareket JUıA-.u.ı o - cfbin ld bOtUn ..,, " ,~~ .," ...,. 
hm eşyanın b .. ce yen en •ulyeUerde la. mllzul kJamı t.anzım edllm-•·te _ ı. kan veya kocaaı ve çocuklarınm rnuı. tebllğlnde 19 İngiliz tayyaresiiıiiı ıız1 kimselere TerrJmesı tır. UdU IOklerl " ... ,a .,., •• d 
lab... ve numıırııı Q ..ı-d b ı ıe m r eya ..... yet iafe fp bata dunrlan yaptlaı&Jcta.o-. Bu u. kl)'eUeriiıde bulunan blriiıcl ma. dede np edlld,ğt blldlrlJmektedJr. ler "'a 11 ıır zerinde bazı tahrir. Karne!ernf evlen.ı• e u una • mJrllklerl kurulmaama "·--· '4lT 

1 
... k ıııarnı a.. 

Domeı aj:ınııı , lııglllz Bomcownda. J P rnosı iıldl:ısıdır • mamalarmdan veya herhangi ıe · .._...,. Y'eri!dllt h&Dm k1'feai.ıı~" Ak.carı.ya &ide.o c:ad yazılı l>Utlln mallar, a .. 8 Y8D 
ki J4lrt - -- b•pl• alam"-.. olnnlnr mahollele anlnşılmaktadır. Bu arada Ad&paaan denin bqma yapılacak olan •ark ,._.. Ylf tan:lan, bu malların ne aureue ik. ve Scrta petroı aahnlan De V ·- - ' "' ·~.,. t kenderun gibi bazı k " ......_ bUt' c.O"'t "'I rln• alt ma•elara ınUracant eder et ve s az&larda be. Teaine aynlan Jwn:nl!1 cekU muvafık tl~p edUdlğl, altıkalılnnn •ln gcllr, IAılte Wvl)'chıuıeıılnln t.ıımlrlnln aUr. u -..: !!DO .... .... men iaşe AmlrUklcrt kuruınıaaına bat gGrW~dlğ"ind lerl ve l eyllll 1939 t.arfhlnden tUbareıl 
ı..tler l!crledlğinl ve gelecek aydan L o~a~a· ~ı dl ıncz, fi!jlerindekl meonıhata bok· · ıanmı,tır. Vıllı)'Cl ,.,. ıı:ıu '"rlUkl•_; .. _ .. _ntn --- eduıı Ytkllml§tı. Şimdi bu Ua nıt 
t i caı· ~ D larıık vaziyetleri iıemen b~llf ola k .... •• ......... - varları - .. iden -- ellerinden çıkardıklan ma m m.a. haren tekrar petrol lııUbıınllne ba§la- • ,:, veya Amirlikleri uruıan -rıe""-k1 pıJmakladrr. ...- ... - l"'mat verlJ•-kUr. naczı;r..... bUd n :ı, %0 (>\.A) caktu. MUveui!er vıurtns1e kart.. .,. '""' u ""'" 

&.... lrmektedlr. om . • - ltaıya barıcı- • L vUAyet late beyellt.rt bu !ilnden ıu.._ Bundan Be'-'""~ame 1.stendlltl tarihten IUb Beria tro t. t C ano bu .,~ •amu alanlnnn fişlerinde (knr ..... , llOl1ra meydanda ..,_u saha J..._ 

pe 1 anlıaaında btly{]k b!r r.azın on • • 81\ba!ı Bud&pe1• la 1 ren IAgvedl!ml~Ur. Mevcut •·~ .... • ........ .:... .... 
1 

J-v ren al'""-ıı .. -kkmda derhııJ tahkikata 
-'dd u. gclml u n •erllmişttr) kaydı bu unnca. ._.. -. • - -..--.ı an yemr -ıuı dirtl cek ....... ..... ıı• e genlıllyen l'llllr:tn aOndUrUl • teden Romaya ~ r. z. klll'ı.tı bu maltcmlara ba~ı .. -m t k .. ~ en e baf'·--ak llzcre blr muhakkik ........ ~~~!.'!!!!!!!!!!~~~~::~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~·~nn~e~•~r~-~~;~~~a~n~-'~1~1r~~'-~h;0~tn!~!~~~::~~::~~~~0~....,~!ı~ı~rr~!!!!!~";;;ena~r~!-~--~~;g;-gı;;~;~ı;;;;ı ......... ..., .... ruıı,, tulumba u•·-·onlan -· pe•-' u .. rı ı:ı " • • .. J~n aö ... ç ar ece ( r 

-:1 •' ... .,, olunacaktır. Sorgu hıl.kiminln bUUlzı bllnıau tamir edllml§tlr, ı • ı z •• h anladıaız, de#ll mJ T ıl)1ndlm.. boynuma "" '8ı:larnna lttt a:ıIAhlycUerlni haiz olıın muhakkik a. ı.ıırı petroı aahaııında tamJr l§lerile Ta h 1 r 1 e u re Ta!ılr lıaı•u aalladı: ,:ılıllcr 11Urerck yola ~tına. Trbrta - Oartye omaaana .tlkerek gWdO: IAkalınm tevkifine !Uzum gör Urse, tev~ be~:: yeni Pet:roı l uyularmuı mu. - awnıye cilllnde tanıdığnı ımımua ıınm),nm a1ka kııpısrna dotnı J1b1t. =:::u- 1111 onan UlıJUğllnOf,_ ar. klf karan a~ak lç!n adli Amir mllra.. 
• Yelle aı:ılmaaı mllmklln olın~ 4anın kuı.u_ dilm. UanW1 Uk mektu1Juac1a lıu kaP&- lldlm kf, ba bir tuıak dclfldL caat edecektir. Tahkllmt aımsında mu 
tur. Yazan: ısı,cnder F. Serteıu - Evet. ta kendJatydJ. Mektubu da bir carıyeııln bml bekJlyecı.ttaı >'&. &lltaa baaımm beni baklectl:tne ııuına hakklk tarafındnn ıuzum l{Ö' ıura-0 a. 1 

Çok afn' baaara uıtnı ıu:ı. Lutte tas. -92- setırea Ml'ıı.Y muJuıtıuna sadece ••po- ı.ıyonlu. Etrafı ara!)lırdırn.. khmelert ~ 11Uatum. Beni Oat liat.e ikt mektup. ıAl<aJmm mallannın zapt veya tuıcz.l. 
flyehaneııJ Japaıı petroı kurumu kıta. S:ıllb d:ıyı ı;illdl.1: ki., ~ Asker atmı ııllrllp g-utı. ~Uremcdlm. ''Eyvah, bu naztı YOSIDaT• t.e ~:~ :veı eden bu kadın elbef.. ne kartı.I' vertlebllecekUr. Mıı.lıkemede 
lan tara!ınd:ııı taınır ·~ ve ~ıere - ı'·ı Am .. scıılıı eline lıunc!na daha DiltllndU111: Ben bu •·-A~r 411,. .... , . ., d "llttım ırııllbn!,, diyerek banlJanu. ğlldl diyerek kendi kendi. ! .suçlunun gayrtmeşnı mal lklisabma .baı vertlml•Ur• " ---. .. ,. ........ ,,.... iDi te.eıu edl,·or ,,., -vın .. •-

11 
u 

~ ' gUzel bir fınıat ~er mJyıL11' Biç oL •vtil rubla bir ln!lllQ mıyı!ı.ıu ! Dlr ka. ken. birdenbire arkaıııdan bir el DQll. dam. ~ """ ,...,, ) r 3 or. j kanaat geldiği takdirde bQtUn malları 
~ing~p r oıs maua onun yokluğuml:ıa lıtlfade eıl'\. dmm k~ ._mJekett mUılofaa et. clı: "l><'lll<:uılı kimi bl'kllyonıua 11ıora.. Atacıın dJblude mUtıadcre, mUcbbcden Amme hlzmcUo-

c;ıı 1;.11 l rck sevı;il&ııe bir kt'rcclk ol8Wl ı!iı'lıiL mele lçt.a harbe cttııln de. ben ~yle da f" bunu M>ran cenç blr •ra1 cart. dayı beTecanlana:on oturan 1111 rtnden ve tcknllt baklandan mabruml.. 
(Çaş tarnu l oclclt') ııcyılln.. bir kahramanın kanarnı baotan çılta. ycslydl. Derhnı iti anladımı .. 8ultaa _ A~ deni§ ba~ldu: yeline karar vt.rUecekUr. Beyanname. 

Itri dnşmnn b:ıskısı karşı ında ce. -nen bunu cta yapamı10fi)um.. ıaynn .. bayır, decU-. bca bu aıçaJW. b1111mııbn aldığmı mektup ll&crlneo &el. bıutL. bu hlklyımtn DJ()rak ~rd• nln sahteliğinden dolayı da ayrıca lld 
kllmc!'ıc mecbur knlın Hindli kıla_ geccJcrı aııb:.ı.lı:s kıubr röıyaıı döke - tr yapanııua. dlın.': dc)1ncl\ aıırnyh yo11mıı beni ko.. c..k clly: bekll 50110 nereye vara. seneye kadar hnpl8 cezası bUkınolwıa. 
ların bulundu~u tııu:ır bölgesinde rr-Jc, hep onu d.1 .. :ınu~·ortlum. O ,ıınıcr - Ne o! Ayatma :eınıı, bir saııdc. ıumcbn tekti: ,.llnydl, beni &akJp e~ .,._ • e yonun.. Salua kesme.. caktır Gayrlme~ru olarak lkUsnp e-

ı:ı " " .. te tıa mJ •·-- ~•rvhı <ıörtine devam ttl • " durum:ı lslikrnr vermek Ozcre ora- itlııde, gen bir hlıhar s:ıbahlydJ, YL "" P )'o-.f .. · ve ımpıdıın glrdllttcn sonra •kın a. e • dilmiş mnl'en g lzllycn veya kaçıranlar 
l'• ·SÖnderllnıişlcrd it. Bu kUV\Clb r tllkt.ııo .)eni kalkmıştmı, Kapımm it - uervlf, Tala1ria llÖJ'.llnll CM:vap.n 111. nimle konu nıa .. ve karşmııra blrt - Altm 7ıı.ldı&lı bir oda kapısının da kaçırdıkları mallann kıymeUerl 
ftlevzllerlnl işgal eder etmez, düş. nünde bir atlının durdu(:nnu " beDI · rakmadı: clkıır da bir tc7 90rarııa, aakıJI wvap 5nUnı1c fllırduk, Cart.re >·aıııma )-akla • dercCeainde ağır para cez.am 5dlyecek. 
illan lankJ:ırın "'t1rdımi'-•le şl dılel•ı sor:ıa~u gördUm: 41 ......... tulaclml. - Elbette wt>ttm .. cttınecnrn .. Ara.. ..-rme!.. dedi. ~.:. ''Biraa llekleyla burada. Ben ~dip lerdlr 
b " " .r-•,,- _.. B ...... a.. baaıı:na t_ ..... _,~ ......... r L-- · lr hücuına gcçmİ$1erdir. Kılolorı• Ne gl!reem mğ-e11ıratnı:ı1 Bir .,., ... Do ıtın ·""'- lr .... •)'IH atlı "Peki,, dl'dhn. <llll'IYfttlıt ....... ... -··~ _...., .......... --------------
lllıı bu hücumu püskOrlml!'ilcrdlr. il mu?ıııını cclıu~ w ban.ı bir mektup gene kapımm lntlnde durdu ve bo.ı.a kıl;lun. Sarayın arka kap-ı1aa Od l'im:.. peki dıeQm; earlJre odaya glrdL 

S 1 b h bil t' l tL !il lrt ondan -Kyle lılr mektup getırdlı "t!~ 51 lbl aUzlUUp gt 1S4ııa bekledha. Lot bit ıtofaam onum a ı s:ı :ı ı dOşman yeniden gc .rnı S c ubun klıodl'lt rc'ldll'L ır- g (;'e I' rcUk. IJclntıl kata ela ıçh._, Wrdıillllıl~ &lLflp lıV korku 
~rno geçmiş, hfi<'tım trkrar püskilr. nı soramadım.. heyoonn13 açtmı. ~ poNllr seni bekllyomın. ·ıcıa geımı. tıkınraya kadar ı.ım!M!ye n.u&ınadıın. sfmıltta. 
tGırno~ınr. AVU!ilnıl) nl ı lıır folczyn. i ca şoni:u· yınılıydıı yorsuaT Kooıım tuırpt.e Ruslar tantfm \e cariye ile konuıl1Jadıftl. c.ı kaU. hı.a. 
~ lTıil!•cmmel h!lrp t'lmekledirler. i "Bu a4am ~DJ tiekU)orum. Bolar dan ,,elılt e4llmt,. Te.elllye muhtac.ı.m. lcl!De btr &üpfıe strdh Acaba bu ka. et;... kor~yar~P= 
lll'~tlburrr, 20 ( A.A.) - Hii?dt"ll'te 1 kararWJctnn blruz aoııra earaym arka Seni tekliyorum!,. dmrn kocruu Uuslar tarafnulan rercıelL aıevinlrdlıa. 
lıQ crı 'iOn h:ı ' rrl,.,. ,1 •r nı ıın l •''• k:ıpı-rr.s ı;-c'.. rorl~·ekrlmd~ biri 8C'nl - l'.:vet. latM bPnlm ~,. oolınm tlt. ten ll'hit CCilldl mlT l'Ol<sa bir tıu.a. - Bele betli dinle, oful! bebııım 1ıa. 
d .. ~sıd ha\'O )'arıl ı mı kHıı\'tt~' ·· · ·n. bı!nl:n y:ııııc.uı ı:e:lreeclt., Uıa awktu. ke~:nl~tl, O ak~mı •;Uç ~C(:lım. Orta. ta nu dllıııirUldi.m, 811 ..ad',. ile, •ot •ı "CebtM stmııyca para, padlf&lı 
~L..~~llVJ •ııh i m nlıhtllunu ~t S!t'r. , ha <'kurken rtı~lrrboe lhaDl\mıyo"'1t1n, hk Jmntnhktna btnı~ 80Dr&, i<endlı:ne b\r korlaordaıı ltl!;f'rken, •l'tytıye W. ... .... iM\, ..aıJaı •yılmuS., 41erc11. 

~ Bunu >'.W ld.rll tılıl.,;p. ~ ~d"'411 ~ ~TaOılıkl.'VOlll dn.rıu -: 'Komııtaa ~·fitti.,..,.., .~n,,vamı rtar~ 

Günlerce sandalda knlan 
kazazedeler 

Nevyork, 20 (A.A..) - Geçende At. 
lıilıUkte lorpU:enen bir &Pwıma yUJr 
gemli! mUretlebat.ındAn kurtanıan 7 
kı,t bir Kanada limanına varmı~lar. 
dır, Cemı mürettebatı 87 Jct,.den mO. 
Nkkeptı. Kurt&rılaıılar S,~ SÜll bir caıı 
lnu1Ann k&)'ı#mda kAlınJŞlardı. 



Tüyle Orpertici Bir Vak'a 
Rusçadan çeviren: SERVET LÜNEL 

Bana bu vakayı ~.ok sevimli bir yağ, simdi 60, ayakkrbdcr, bm 
adam anla.tmeytr. beş ytizken iki bine çı'ktı! 

Tiyatroda., locadn ottmuı şişman Bu nkıllı ı;alısiyete, Pyatorl>inc 
mr zatr göstererek: f"ittim meseleyi a.nla.ttmt. 

- Görüyor musunuz, d.edi. Şu Leb deyince lel>lebi\ i nnlıy 1!l 

ba~ı söıilYor musunuz? lfühendi~ o.drundır vcsselfı.m ! 
Py:ıtorkin. Fcvknl.ı.dc akıllı bir - ~ğnı, dedi. Yağ fiatmıı g;-.. 
;ahsiycttir! Onun ~etine gir.. re kıy.met t.nltdir e<le:rsck s'r;>;i:ı 
meği ~k nrzu ediyordum, fakat man..5 cln allı bin olmalı. Ancak i 
bir türlü giremiyorum! kl haft:ı kad!lr beklemeniz lazım. 

Ben. can sıkıcı. meraksız bir hi.. Siz, lıastnlanmca yerinize bir ay 
kô.yeyi dmlemekten kaçman bir milddetle muvakkat bir memur '11. 
hIB:ın tıı.vrryln ve :ıi ır nIAka mışt.rm. Müddetini bitirir \'C gi .. 
göstennedrn, istek~.. rdum: der. Siz de onun Yerine. 

- Neden... Yoks<ı ı;izi almak İki lıafta bekledim, Ppalrokine 
iEteıniyor mu? gitrneğe haztrlandım. 

- O mu i tcm~or? Heni hiı. Knrmı gene: 
metine almıı.k icin kıvrnnı\•or, b.... - Maaş ne k:ıdar? 
nu .rüyasında görUyor! - Altt bhı. 

- Şc hald.e siz, istenuyonıu • - Nasıl olur. cannn! Yrı.ğ 120 
nuz? ye, ayakkabılar da dört bine fır. 

- lstiyorum ! Cnn Ye gönülde"! ladr. Bu zamnndP. altı binle ger:: 
tstiyorıım ! nllir mi? ... 

- Anlad:m ! Demek ki h('ntiı Bu, tam m:ınnsilc diı.hi şahsiye. 
tnilesseso kurulmadı? t.c, Pvatorkinc !!ittim ve a.nlatmn· 

- Müessese tam fanliyelte! ğa. b;_,c:ladım ... 
- Şu halde bo yer yok? - Hnk'\mıı.z var, ded:. Madem. 
- Var! Tam b"!na göre! ki y:ığ' ve oyaklqı.b•Jarn göre kıy-
- Aylr~t mı az? met takdiri.ne başladık, böylece 
- Daha dUn bana 20 bin teklif devam ederiz. f)u luı.lde sizin hak. 

ebnlati? kıntz O bi:ıdir. Usullerimize göre 
- Hey All:ılımı sen bilirsin! de 3 senelik mukavele yapanz ... 

Peki, mesele ne? O, istiyor, siz, Burada aklan bamna geldi. 
ist'yorsunuz, i meraklr, aylık ~k, - Mü!!a.ade! dedim. Y.~ğer bu 
lilk'n ir tilr!iı g:rcmJyorsunuz? Bu müddet zarfmdn Jıer ~eyin fiatl 
ne birim !}ey? iki m;.su yükselmekte devam c 

\' c beni oracrkt<>, kapı nrkasm.. derse, nyni mruı.c:lı:ı. ben na.cnl }'-P• 

d:ı bir kö eye <' kerek vahFi gün· panm? üç ay sonra nchktan ö!Ur 
leıimizlıı en vah ·, ane \'1lknL'lrm • giderlın. 

dan Nr ni nnbttr. Ne zekü. sahibidir, anlatmak i• 
... Bu PJ tork' , beni <.;ok iyi bir çin söz bulnmıyonım. 

ı. i arf=ı.mı olarak tanımıştır. - Doğru, diyo bağırdı, haklı.. 
Bir P,Un, bana rastladı: smız! Şu halde, eğer istersenh 
- Benim lıizmetlme giriniz! progressiv bit' hesnp yaparız. İki 

- Sizin h zmetinize mi? Jıfem.. ny evvel yağm fintr neydi? 
nuniyetlc, Ayl k ne kadar? - 30 ruble. · 

- A vds Uç bin. - Bir :ıy evvel? 
- Eh, i~irne gelir, Şimdi çal*' - 60. 

t1ğım yerdeki i!llerlmi bitirir, ik\ - Şimdi? 
h!lftn sonrn dze ~elirim. - 120. 

l ler:mj, bitirdim, mühendis Pyo_ - Ayakka.bılaT! 
toık !l'e gitmeğe hazırlandım, ıre.. - Ayni şey: bin, iki bin, dört 
mn ö1'.'TC11di, muvilfa.!mt etti. Son. bin. 
ra sordu: - Tanısm, dedi, bfmdl biz, ha-

- Ay !ık ne kadar? ye.tın her ay tam iki misli paha. 
- üç bin. lan~ mntema.tüana.n tesbit et. 
- Sen, delirdin mi? Bu para ile tikten sonra... (ne de mateıruı.tiiı· 
ccinilınez: 'dir. ltöftehor! Zek!'! Mühendis 
- Dur ... Bense iki bnftn eV\•el dcdF:·n böyle dur!) ... biz, yağ ve 

pazarlı&'? b'tirdiıı.1. r \' kka.btla.rn cör~. sizin DUla§tru• 
- iki hafta evelld vaziyet b:ı.ska. zın yüksellifn de matematikman 
. .ln.d:'::' b'-' k ! O zam:ın yağın ldl? tesbit edelim. Bu ay, 9 bin nlırsr .. 
u 30 ru le l:li, <;imdi ise 45, o vn.. ruz, ikinci a.y - :ıs, UçüncU - 36 

kit n\akkabılsr bin rubleydi, şimd; c'lördilncU - 72. becı'nci - 1~4. 
Nn ber;ı yüz. Ve bel" !'!eY böyle .• Git alt.met - 288, yedbıcl - 57G, se 
era.i ti d ~ · tir! kizincl... eh, tonarlo.k lıesap bir 
G ttim: An'alt:m. Mill1endis Pya. milyon d:yelim. Dokuzuncu ay • 2 

torkin, evvelce de arz etmi.<:.tim, milyon, onuncu - 4, on birinci .s 
<'ok nkılh hir rahaiyett..ir! Evet, on ilenci ny dn 16 milyon ... 
iz hal.lr rmz ... Bu iki hafta. zarfı,• O, hesaba daldı, sonra bcşmı 

d:ı hny:ıt, bir bucuk misli pahs.. kaı:ııyanık: 
landı. Peki, size dört.bin heli ytiz - Hım ... evet! dedi. Öyle gö. 
ıııhl ~ ma vcrcccğ'm, dedi. rünUyor ki ikinci senenin sonunda 

Ben, s vinc';rtlc-n zıplıya.rak 64 milyon :ılacnJı:smız, üçüncü SC• 

ınrmın k tum. O kndar koştu;n nen·n sonunda. dn ayda <lört mil• 
ltl t rldim, rüzi!Ur, iliklerime k ı yondan fnil:ı ... 
dar t.Iedi. e\'e l!İttim ve yattmı. Ben, dU ünce içind<ı: 

Grip. - Bu biraz fazla, dedim. 
İki lı:ıfta ;ı. atııktan c;rkıımadnu - Evet, zannederim ki mües .. 

Nihayet kalktnn, mUheııdis Py • sese de bu yükU kaldirnmaz. iflii.s 
tor.lci."1'c gitme~ ~ "rrlnudmı. eder. 

}{an:>n gene rft 1n.dı· - Hem bu kı>dnr M1t paı-ayl::ı 
- Dur! li"'yrt, YUzde ~5 pn... u~ıak da gilc biı• iı::. Bu dört 

ll!ll:ı.ndı f' bu zn"l1 ı d:ı n<ıSıl oluı 1 milyonu eve götünnelt kin birknç 
do. rıe'l, d~rt lı'n t>e~ vüzıı calı..<ıır· tane krunyon tutmak icap eder! 
sm? 1 lı ftn. evvel 4:; ruble olaıı -· C'-0'k doğru! Yl'lnız .kamyo.ıı-

- Ammt:. o tuval~ mosasrnm 
ü:z:e...rine bırnktıi'IDı t5ylUyor. 

- Yalan ... Zaten sosyete kadın. 
Tannın coğu b:rer çılgından fuk. 
Sizrlır. l' lorindc bir tane bile zeki. 
'ine 1'3.Stl.ıma..~ ka·>u de;;Udir. 

- F • nt <;osvctc ka'1mla.rı için. 
'e Jo nnn buluiıunca i5 deği.9l or. 
O 7.a!l'l. n he i e-k · l:i. b~.ınn. gidi. 

or. 
- K t' · n nn c .. I<'ilha.kı1rn. .To. 

ınna e~t cYl diri,or amm.ı or·: 
e'rcii · i ~ et~e.. Azıcf· fazL: 

:Conur:t11mon znmanl:ır sinirlerimin 
nyaklandrwını !•' ~~diyorum. 

Tim t!l. Sonrn Y"'\-"l'.t._ bir ses. 
le ı:;unu i'i,,,.e etti: 

- Ben.im dllnyadn lılL"lnet ve 
St''r iyte ~ b'r tclc ik."I.. 

dın var. Vr- öyle zannediyorum ki 
·~ de bu kadını çok fri tanıyorsı:. 

n:.ır •• 
Ve Ti.m cği'crdk, heyecan ve 

memr.uniyetin<len yüzü pembele • 
\ rn annesinin elini ()ptti, 

n;~ \ HAflERU BiR Mt;KTUI' 

Mister Andrev Penington Ne,. 
\'Or:kta.ki yaztluuıcsindc E:n.hsma n· 
it mPkiup!o.n n.çıyordu, 

Birdenbire nıa.sasmrn üzerine 
bir yumruk indirdi, yüzii kızrırdı. 
elindeki ilti danuır ~~Ü. 

Zile bast:r, içeriye giten da:kti. 
loya: 

- 'Möcyö Rokforda. hnber ve 
·!'I, dedi. Gelsin hem göTSÜn ... 

Bir d k&ıı eonrn Pcnington'un 
c rU!.ğı içeri ghıii. 

- Hayrola. Penington, ne var7 
Muhntabı zc'ki başmı lmldırılı \'c 

okud ~'U mektubu ffJarE't PUi 
- 'Xe mi vnr? d~i. Ok~ da 

gör.. Linet evleli:m1ş .. 
- Nn~rl? .. 
- T..inet Ridgevay evlenm~ <li-

\'Orum, anlıyor musunuz? 
_ Nasıl, ne aı.ınnn '! Nf~iıı bite 

ha.bet" v~lm~?., 

Güzel • 
Büyük" AnniTiJJ 
Genç :.-ve Taze - görO l 
mek için ~u basit ve 
Kolav usulü tşcrü~ 

l. ediniz.(,. 
/ t 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Şehir 

~~iil 
Tiyatrosunun 

ua.uı KlSMı:sn :\ 
Akşam 20.30 dn 

Yaşadığımız 
Devir 

Beyoğlu Holk Sineması 
Matine l ı de gC<'.c:ı 8 de 

l - Markopolo, TOrl•~·c 2 - Mnnn· 
!'11. Dorotı Lıunur. S--Hlnd O.'l.'cı nla)'I 

(Gazetcınlıio blrlncl s:ıyfnsroda 

başlılı yanındnld tarlb çerçevesi 1.-upo. 
olle t.ılrlikte gönderllooelrtir.) 
l<~Vl.ENM.E TEKIJFLEJU, lŞ AltA • 
MA, İŞ \ ERl\IE, ALIM. SATIM 
gibi ttcarı rnıı.tııyetı haiz olmıyun Crtı. 

tük il.lı:ılnr parasız ne,rolnnıır. • • ~ T. ~ ~ ~ ~ T ~ Y. ~ , 
~ A ~ .. .. .. .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~: GOZ HEKir"1t ,.: lş ve işçi arıyanlar 
~ 
1 

Dr. f .tur at R. A vd r.n ~ ~ • ı 1 yaemda orıa tahsilll, yazw ış. 
~. Hcyoğlu Pamınklmpı. fmnrn •oka!< • • telt bir Türk kızı, mQesseselerde, bQ. 
~ ..: o. ı. l'el: n :;ı;ıı ,.

1 

roJ.nrda vc.ra yaşı işlerinde çıı.lı~ma.k 

~ ,.,. .. ,.,. .. "' .. "" "'-... ·~~ .... "' .... "" .. "'·~l'"..,."'.,, lStemckted~r. 2:>.ao Urayn kanaat e. 
der. Kefil do vcrcbutr. (Türltalrul) 

lar kimhilir iknçn mal olu;? Sonra remzine mn.ra.caat. 
muhafazı:ı.sı için bina lllztın. Bu • 17 yn.şmdıı. ortamektep mezunu 
bina da kuru, betoruunıe ol.malı! :>ir genç, muha.ııebc ve ynzı ııııertnde 
Yangnı sigortası. bekçiler, muhn. uygun bir Ucretle çalı~ı:ıalt istemek • 
s.i.plcr... tedir. (M. Akçay> remzlnc müracaat. 

Söyledim ya, mühendis Pyator. • Yllksek ikt!Snt \'e t!icaret mckte. 
kin, diihl bir adamdrr, her şeyi en b!ne devıı.m eden, Ucar1 bilsUerl mu · 
ince teferrllatm:ı k:ıcb.r heEnpla • kemmcl istcnografJ usulQne vA.kıf, 
dr, hatta bekçileri bile unutmadı! daktilo bilen btr scııç, husus! mOca • 

lkiıniz de bir müddet mahzun sese ve Ucarethnncıerde öğleden son... 
ve mllkcdder, h'çbir ı>ey konus .. ra tş nrnmnlttadir. (H.A.> remzine 
rnadıın oturduk. mürncnnt. 

- Po.1d, §imdi ne y:ıpn.ca.ğız? • lG, yaşmda, anov1 vazlyetlnln bo. 
wye sordum. Ş:mdililt bu hesa.p.ln. zukluğu yUzllndeıı orta melttebtn b1. 
rr bir tarafa bırakıp on bin ruble rlncl amıfın1an nynlmı:ı bir ı;cnç, ve... 
maaşla. size gelsem nasd olur?... sat bir Ucrcue, bcriııı.nı;l bir mUesr..c. 
Sonra Allah kerim. de !ş aramaktadır. (VntaD fi5) remzi. 

- Ya Uç senelik mukavele? or. mn.racaat. 
Müessesemizin dahili tal.lınatna. .. • Türkçe, almanca ve franıru:ca b!. 
mesine göre mtrkavclesiz adam a.. ıen. gayet seti daktilo ~'llUl.D bir ba. 
lamay12:. yan iş aramalttadı:r. (ROSA) remzıno 

tı;:lmi çektim ve glttim. mUracaa.t. 
Ve işte bugüne kadzır hep ona •Ticaret lisesinden mezun. muba. 

gidip geliyo;ım_ı. Konuşuyor, dert. sebc ve fransızcayı ı,yı bilen bir genç, 
!eşiyor ve ayrılıyoruz. Ben de çıı.. öğleden sonra herhnııgi bir milessese. 
lı~ak istiyonım, o dn beni hemen do tş aramaktadır. (2 N) remzine mu. 
bu~ işe almağıı. hazır. Ve o za- raeaat. 
mandan bu zamrun kadar da Uç • Sabahlı:ın başlııyıp. nkşamlan 
hafta. geçti. Yağın fi:ıtI da fjUJtd.I 
180, dün karıma aldığrm nya.ldta. 
bıla.ra 7.000 verdim, demek ki bi,.. 
zim "yağa gfö e .. ynpt~ğmıız hesap 
doğruymus. halbuk'L ben, bh· türlil 
işe giremiyorum! .. 

Her föimiz de karşılaştık~ ağ .. 
lamamek için ke-ndimizl ZOr tutlL 

. . . . . . 1 
yoruz ... 

Onun b:ı..51 

ne dü!3til. 
hli7.Un l"inde göğsü. 

- Ben ~u cı1ıcti bir tUrlii anlı• 
ynmryorunı, dedim, o dört milyo .. 
na nirir. mul<avele yapmadınız 9 

Ayda dört milyon nlrrdmız. o za. .. 
mruı da ayn.klW.bı fint1arı dör:t mil. 
yona ctknr.:lı .. 

- Biz bıınu pek lll§. anlıyoruz, 
fakat en mUhimm.1 nakliye! On • 
d:ın smım kuru, betonq.rme bina, 
bek<'iler, ınuhnsebccller, veznedar• 
lnr ••. Mjihendis Pyıı.trosin, dahi 
<ı.dam, bunla.mı hepeini C'Oktnn he" 
sapladı! 

Evet... Etra.fmıWdı:ı. her gün 
dehşet vcrlci vakalar olu):or, hn.l. 
buki biz, budalnlnr gibi, bunları 
~örmeden geçip gidiyoruz ... 

- Çok lıni olmuş.. BU~Uk bir 
r5k neticesiymiş. Bu mektubu b:ı. 
r:o. ynz lığı zamn.n hetıüz mrırn.,;mi 
)'apılma:mı=;, oyın dördiıI"dc yapr • 
lac:ık. diyor. Y:ın' bugün, 

- Vny, hem bize hnber veın1e" 
1cn ha!.. Khnfale cvleni:rormu " 

- Doyl i ::ninde bir genç.. D:ı . 
l:ili idare müdürü.. Yani ldlliynsı 
ile. Fa.kat bunun bizim foin clıem" 
m'yeti y~. Bizim i<'in esas ohın 
Linefin cvLenmi<i olması .. 

İki ortnğm 1mkı.'}1nrı knıı,,1 .. ı:tt 
ve lıiril>irJc..;nc oordular .. 

- ~ırr.di ne yı:ıpaca~ız:' 
- Ben d" size bunu sonıyorum. 
Sılncı bir rukfıttan IY>n:nı ~in! 

Pcntngton SÖZ(' b s'a<iı: 
- Normandi vnpuru bu akı:;n.m 

•·evyorktnn k ... l!tryor. Thim'zde.ı 
birimiz pek : ıa A vrup:ıyn h~reket 
cdı:'bil riz. 

- - f"ldırcyor mın1wıuz'..' .. Buse
Ph..ı U c gayemiz ne olabilir .ki? 

- lngilli; ka.ııun a.dar.ı'!arı. 
- Onlarla. müc::ıdeleye girls. 

meık içn koc:ı At1nntik Okynnusu· 
nıı a._"U'a.k doğru olmv.. 

- Hem cn.nı:m. bu mt1nalqı~y1 
boljun=ı. yapryonu:. Gitmemiz fr.zrm 
cııkn ~l" 1~ değildir. 

evlnc denmek fizcrc, ev !§lerı ve ye. 
01ek yapmasını bilen bir b3ynn 1§ arn. 
maktadır. Yaşlı blr baya da b:ıkablllr. 
(A. 5> remzine mllracaat 

• Lise onuncu smr.:n kadar okumuş 
Ulrkç~ı düzgün, biraz fransızcıı, bilen 
b!.r baysn, 2 ya§mdıı çocuğa bal>:mak 
ve ders vermek istemektedir. Ciddi 
bir dııtrcde yazı ve telefon fölerlndc 
de <:all§a.blltr. (E,Ö.R.) remzine mUra 
caat. 

• 17 yqmda, orta ı den tasdıkna. 
meli daktilo kursundan mezun bir tr.ı 

yan, resmt vcyn busust bir mile :ıcsc. 
de sabahtan akşama ita.dar çaı~ma.ll 

istemektedir. '(G.M.) remzine mUrn • 
C."\llt. 

• 18 yaşmda, orta ikiye kadar oku. 
muş, tanınmış mQesscselcrde vo Ana. 
doluda mübayıı.at tşlertndc, çalışmış 

biraz c!aktilo ve telefon santralmd:ın 

anlayan blr genç az b1r Ucretle l§ nrn. 
maktadır. {Muammer) remzine mu . 
racaat. 

• L!senln blrincl sınıfından c;ıkı.ı.a 
bir geaç kız, berhıı.ngi b1r daire veyu 
müessesede tahsiliyle mütenııEt!? bir 
l§ aramaktadır. Daktilo d:ı. blllr. <S v. 

- Şu halde nereye gitmemiz 
lüznn?. 

Penington ~az h9nesitr..ln üzeri 
ne :.toyduğu mektubu ald•. evirip 
Çevirdi: 

- Lilıet balaymr geC'iımek üze, 
t'c pek yokmcıa Mısıra bir seya _ 
hat yııp::.eağırdw bahse:llyO't, de ~ 
di. Bir ay, bel d de dııh:ı fazln lm• 
1, caknu .. 

- Al., demelc Mrnını.. Öyle mi 
üü~nüyorsunuz? .. 

- .E:vet... MeseHi. bir gezinti 
c.ım:ı."md:ı ?ıic 1, \it nilmi~ en b'r 
tesadüf .. Linet.le koc, c:ı gezerler . 
i'en bi!'l!en· ire 1 ~Il.arnın Mkm.'l.k 
ri~ de fcn:ı hir ~e:-· değil, dt"'ı;·ı 
mi? .. 

- Fnknt çok dikkat ctmel'. B•ı 
'.ü<'ilk f zl Si.)ie dessastır. 

- Hc.'ll kimhilir, belki işleri 
ro•ur.a koynu.:k ~:ı mümkun olur. 

Diye Pcıi gton )- umu :ık bir 
ecslc fıklinl n..wtt.ı: 

- .Anlı.1 ldr dostum. Mutnbtkız, 
<!edi ve ilMc etti: 

- Şimdı ikinüzc'len lmn<nmi-,; 
gidecn<liz?. Knybc-"ilccek bir da , 
:t::1tc.m.tz bll0 vo'c. Bcn!ln f'kı1me 
k.'"ıln-:a, :1zh tCmeni.ı chb::ı. <10 • ! 
olırr. JAlle'l ı-M Anifre'V mn ıı <li-

Çamlıca) remzwe mOracant. 
• Bir bay, CD fy:1 §OkUde vo letcnl. 

len yere gitmek surcUle m:ıtomattk 
re fizik dereleri vcrmektecllr. Aksa • 
rayda Ullerl ap:ırtımnu 7 numarada 
(1.T. cğlüna) mUracant. 

• Ticaret 1§le11Ddcıı iyi ıuılo.ya.n, 

transrzca, ve nııno.ncayı çok fyt bllon 
" günde 3.4 mektup daktilo ynzabUo. 
cek birine ihtiyaç vardır. • 'l'allplerin 
Beyoğlu Galataearay Aznavur paaaJ 
No. 3 (Mod Eva)yn mUrocaatıan. 

• Ortaokul 3 Uncu s:.nıfta bir genç 
mail vaziyetinin bozu1du~ıı. doJ:ıyısile 
az b1r UcrcUc hergün öğleden sonra 
çalı.,mıı.lt ıstemektodlr. Rlya.zlyesi kuv 
veUi vo yazısı l5lektlr. (Kızıltaıı) rem 
ztne müracaat. 

• Halen yllksek, U.Usat ve ticaret 
mektebine devam eden riyaziyesi kuv. 
vcUi, d:ıkWo bilen b!r senç ticaret • 
ha.nelerde veya hwıust mllcsseselerde, 
muhasebe ve muhabere ı:Ie11Dde ça • 
lışmak istemektedir. CA.0.) rcmztno 
mUracnat. 

• Tllrkçe, fransızca vo almancayı 
iyi bilen 15 YR§IDda b!r genç, herhangi 
bir yerde ~ışmak 1stcmelıted1r. {S. 
Altmel} remzine mUnıcaat. 

fdüteferrik: 
0 Iladımköy1lnde bulunr.n her on be~ 

glindc bir lstanbula 1Z1Wl gelen blr 
senç iyi blr kadm, veyn neşeli bir aile 
yanmda paruilyoner olmak tstemck • 
tedlr. (Paruılyon) remzine mUracııat, 

Aldırınız: 
Aıı:ığıdn reınlzlerl ya.zıh olan o. 

lmyueularnnızın orunlıınaa ıcteıı 

mcl."tuple.n iılarclınncrulzdeo (pazar 
ları lı:ırl9) terı;fuı salınlıtruı öğleye, 

lmdar ve s:uıt 17 den ııonm clduma
lan. 
(IO!.Aacelc) {G:Ml.ne) (Muhaberat) 
{Denk) (25 Sedef) (Su Aydoğa.n) 
(Leman Y.) (Nıldldc) (M. Elkar) 
(İ~ ::ı.rıyan) (Ş.) (S,B.12) (Ful) 
(27 F.G.) (Vatan 55) (S.\'.) (Saat) 
(M.A.A.) (M.l,,A,) (M.K. 112) (F.G.D) 
(27 F.A,) (GUn~ll) (Bnh::ır çlçc:;t) 
(A. Ahnıct) CM. Eltar) (Vatan 55) 
lO Ki rL.K.i9) (Emekli) IT.R.8) 
(Zara.n) (Hnyat 4) (T.İ. Egluna) 
(Akyüz) (Y. Akın) (Aktatay) (H.N.) 
(Ölnüyecek ~k) (F.K.M. 9) (Yarar) 
(İhtiyaç) (Turgut) (An~mı) 

(Fransızca hoCMI) 

Muhasebecilere 
Gilnd'31lkı,:i, nylıkçı hizmet erbabının 

ısUhkak ve vergDcrlnlJ\ stlratıe tnYtm 
için evvelce Sıtkı Zorlu t.nratnıdruı ba.. 
zırlanan (Koln)lık) resmt, husus1 hor 
fabıikn ve mUcss sedc kullanuablli! 
tarzda !:UmullU ve E;llnUn bütlln lhtl 
yaçı:ı.rmı cam! olarak mo.hdut miktar. 
da bu ~fa. yeniden tertip ve tabı olun

muştur. Fiyatı 4,5 liradır. Yalım: sır. 

kcci I.!rr.nn Hcı.n 21 ııunıarndan t~darlk 
cdllcbllir. Telt'ton: 24.300 

YCC<'k ' nd:ır çok sever. 
l\. i gtonun yfu: hathrı ciddi 

le .i: • 
- l.;i hayırlı ı ile halle'leccğ. 

mi :ilmi ediyorum. 
DeJi. 
- Geç lwtmam..ılı ... Vazive~ c· 

hcmıuh tli bir safha\ a ..,.;z li. 

"' r 
, Sat ve hazmet.t.JrllmJt süt. ıae· 

ması ve zeyt.in yağı. diğer gizli 
cevherlerle karışt.ırılarnk beyaı 

renkte <yağsız> Tokalan kreınlnifl 
istlhzannda ytnnl senedenberl 
kullnmlmakta olan meşhur tor· 
müle ithal edilmiştir. Bu trenı. 
elldinlzl serian besler ve gençleş· 
tlrir. Tenin çl.zg\ ve buruşukluk• 
lannJ ve gayri sat maddelerini gi· 
derlr ve cildi tazeleştırlr ve neflS 
bir k.oku lle tntir eder. Fazla kıl· 
ıann neşvünemasına sebebiyet ver· 
mez.. Malfundur k1 Fra.nsız kadın· 
lan bugün bir kaç sene evvelk.l· 
!erine no.zaran umumiyetle da.bil 
güzeldlTlcr Mütehassıslar bunun 
sebebini TokalQn kreminin Ta.al 
ısUmallne atfediyorlar. Aylık r;a
tışı hemen blr mllyonu bulmakta· 
dır Slz de bugünden itibaren bU 
krCmı kulla.nmata başlayınız .,e 
her sabah dahn ciizel görü.oü.DDI· 
Tokaloo kreminin mllsmlr net.tce· 
lerl sarantllldlr. Aks1 tak.dlrda 
paranız lade edilir. 

Şubeye davet 
Beeikta.5 Askerlik Şuboshıdcn: 
A§ağıda lslmlcri ynZilı ısubayl8rı1' 

acele §Ubemlzo mtlracııaUan, ctmedl1'• 
leri takdirde haklarmda 1076 &a)'lll 

kanunun madde! nuı.hsusun::ı. göre mu. 
amele yapıl3.cağı. 

Piyac:lo teğmeni M, Azmi 
.. 

" 
" .. " 

Halit 40037 
l{crim 42507 
Kemal •7847 
O.muı.n 16368 

Topçu teğ'menl Cemil 44l!13 
,, R~t US12 

Muhabere Uetcğmcnı Cel!ll 20489 
SQvarı nstcğmen1 S:ıadctttn 353 
Levazım aste~enı Nebil 8Dl00 
Levazım teğmeni Adli 89040 
Harita Asteğmeni Necatı S09S3 
Levazım asteğmeni Na.mık 3035S 
3. et sm~ muamele Mc. Muhittin 
32SW 
8. el sınıf muamcle Mc. Hilmi Oğ 
Hasan Ta.hslIJ. 

Saniyil Harbiye teğmen, Al!cttııı 

47022 

Doktor Hılzı Bakım 
OAlltLtn: M'OTEnASSISI 

'A'o.kıılm: TaliınbaJJcde Olinlf6r 
apartıımn bergtlıı öğ"ledcn sonra 

ılım? Amerlkalı i~ ndauwn Amlre' 
Penin~rfono,. Bundan iki sene e'· • 
\~) inct!tere~c ~apt.ığı bir sera .. 
h:ıt ırasında siz de kend!aini giJft' 
m;i..,f liııüz. Onn Mısırda. görceeği • 
ıui lıiı• tıthmin etmiyordum. O dl 
lıeulmle lw.r•nla .. mca. hayrctter j .. 
ı::oıde ka.ldr. :.;, lcndiğjmden de hS' 
tı~1i 3okmus. Dernek ki Amerikl' 
dan hareketinden ev,·eı mektubU ' 
11111 n!ıt ıuJnı-:. Diliyor musuııtıı• 

Yih m Karmi-=::\l hn<lemeyi r.a. l\"il nehrinden nyni va.11urJa. yuJaı• 
ı~ı dı: ı·ı,va ılo~'Ttı ~ıkryoruz. Nekad:ır gt' 

. li ter C'M' t. 111(1 ndan ıi. ıip 1 lr tcs.adiir <leğil mit> 
c:ı e-:ı.i•:, liıtien gelsin beni görsUıı. • - Evet. Juı.kikaten çok g.ıırif 

D~i. Cim Fnntrop odu.ya gir\li bir tosadiif .. 
ve ne oldu;hırnı, ne söylencce;; nl Dlye mister Knrmi€31 tekı·ar ıs• 
.nfamak ist;;l en ookıslnrla. n;c!!- tr, sonra yeğenine dönerek: 
Eınt siızdü. Amc"sı bir tek ooz 'bile 
si.>~le.meden ta,yyare post.ası ile Mı - Söyle chn, dedi. Mlaıra bi' 
.srrdnn gelen bir mektubu uzattı.. gezinti ya.p?n3k ister misin? 
. fekl1.tpla ~u c'i' micler yazılıydı: - Bunun faydalı oJaeağmr tJt.h" 

" .•• P.öJJr ı.;iizcl hir ;..1.iud~ hir j.., m:n ~der misini7.? 
'' ~ı lıu : ıııruıık ınccburiycfindc - cDü ilin hir kere oğlum, dil 
l.Julwımak tıe fr.ne ı-;cyl.. Mcn:ı ıln. linet Ridgeva.y ~ni hiç gör· 
Jfım!da mülı:emmel bir hafta. ge- mjj.5 değ.J. Andrev Penlngton da 
çirdfü, l'anndnn sonrtı da \ııpurlıı seni tanımıyor. Eğer tayyıı.re iJe 
Llil::sora, Asu.ua. k'mhllir belki hareket cderzcn Ülm vaktinde Y~ 
le mırtunm l:adnr ~11 tlzerinılc t <;m'ş olu ur •. 
F.llt.el tiır st•;ralınt yap:ıcu;;ı:r. Dili· - Ora~ n-. \".ti a tığım? 

1 
~ or ııuı .. 1111111., bı:mılıı kinv.: n""'Jn. (1 Jrı•ıınıı ı•ar 
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Zam LAylbası 
Son Şekli ı Aldı 

Tahlisiyeler Kurtuluşa1 

RUSLAR 

ı d 1 Moskova .. Lenin· 

Bütçe encümeni 100 liraya had.ar alanlara yüzde 25, 
110 liraya kadar 20• ve daha yukarmna yüzde IS 

zom escmnı habul etti 

1 Ankara.dan bildirildiğine göre, 

1 

lıraya kadar olanlara net ita miL 

Yak aşama ı ar ırat,oıu lıerlnde 
~ <Jstoşelo 

bütçe encilmem evvelki gece, geç ta.rma yllzdc yirmi beş, ı 70 Uraya 
vakte kadar çalı§arak memur ve kadar olanlara yüzde yirmi, 170 
ınU.stahdemlere verilecek fevka.JA- lira.daıı fazla ola.nlara yüzde an 
de zam hakkında.ki lı\yiha Uzeri.n. b~ zammedilecektir. 

1 

de te.tldklerlnl tsmamJamre, ron 

3tec aAşam : 
..... ---..-

Moskova 
Görüşmelerinde 
Bulgaristan 

l'--..: Hüseyin Cahil Yal~ın 

llostm.'a görtiımıel.8inde, AlTO
&-... harpten sonra.ki yeni oiz,amJ 
~ere edilirken Bulgaristanm 
''aıtyet ve mn~deratı da me'"Zll 
~ obınış. U&lyan karoaklarmm 
t!Ötlebae ba}alırsa, bu bal BoJgar 
til)'181 ve Mkeri mahfillerinde !?d· 
<leu; bir sinirlilik ,.c nefret uyan
dırıru.,. Bu Bulgar mahfilleıi ~~ .. 
la.a~ beri Bol§e\'İk Rusya ıle 
lagııtellCllfn BuJgarbt.aD baklanda 
'dıU emeller ve UıdraSlar ~le 
•llkleriai blllyortanmş. Onun .çln 
Btılgaristanm mnbdderatnu m.IJı. 
"er devletlerinin mukadderatına 
hailamalda gayet akillJC$ ba.reket 
effiklerlııl 51>ylllyorlanml'. \ 'azl.. 
Yetı o zamandan iyi anJamış olduk• 
1an i te meydana çıkıyormuş. 

M08kovada 1ngilt.ere harieiye 
llazJn ile :eoqe,ik devlet adam1&n 
arasında cereyan eden mllzaker&o 
lerhı harpten &ODra A\'1'11pada tce 
essiis edecek yenJ nizamın ~fmdj. 
den teferrtiatı ile konu~ dere
cede genle tutulniu:t olup olıııa
dlğmı lseedreme)'iz. Fabt bu 
merhaleye risıJ olmaktan henüz 
pe1{ uı.ak bulunduğumuz lçtn ller• 
de zuhur edecek \'Bkala.ra göre 
hMb mablret ahualan pek müın· 
1din ofan meeel~r hakkinc1a ıt.kn• 
demlk fi!iir ytiriltmekle \'1'1cft kay 
bedtlmlş olarağma pek lhtfmiıı -ro. 
remeyiz. 

'Yalnız burada bir mesele var. 
ingiltcreyle: Ro yanın btitun BuJ. 
b"al'tsbna k&rp dostça hisler vo 
niyetler beslemedlkle:ri muhak
kaktır. 'Yalmz, onlar ötedenberi 
Bol~ dii!DWI mıyclılıır, 
yoksa Balgartstan Almanya il.:ı 
hirle&tlkten sonra mı onun hakkın
~ hJslertni ve kanaatlerinı de:· 
~? Bulgarlsf.anm tuttuğu 
Yoldan dolayı mes'ul olan Bulgar 
fllyaset adamları ve Bulgaristanm 
hattı 'hlLn&etlncJen 1 tifade eden 
mihver m a.hltleri Pek tabli la 
rü, ~tecleaberi RUA) a ile ln~te. 
renin Balgarlstaa ale)binde nI 
)etler beslediklerini iddia ederlv. 
Qftnktl işlerine böyle gelir. • 

Fakat meseleyi objeld.lf bir 5 u
rette düşünürsek SovyetJcr BirUği 
Ue İngilterçnin Bulgaristan a1ey. 
hinde ötcdenberi gizli ve fena e
meller beslediklerine ve Bolgarls 
t&nın bundan dolayı nıih,·er de\"• 
Jetleri tarafmJ tutmağs mecburi
~et hissettiğine inanamayız. Rus
ya Ue tngllt:ere Bulgarlstanı ya, 
nLtan devletlerdir. Hele tngUtere
nin Brltanya adalarmdan gelerek, 
Yunan1stam ~ğnlyerek, Boğazlan 
tOrlıya.rak Bolgaristanı zapt.etme 
15.t lhtlınaU öyle bir masaldır kt bu. 
• inanacak bir kimse t3Mn"tlt 
edelJ'e)iz. 

Bulgaristan 1 unanlsta.naa.u \"e 
Yogo&la\')"&dan arazı koparmak 
humaa. m~ub oldoğnnılan '\'e AY
ruanyayı dn kuv\etli gördüb'Ünden 
ılolayıdır ld mih\er tarafına S* 
mi~. Salkt tamamen menfaat,. 
Cir. Ancak handan t>Onradır Jd İn. 
dıizJerln muahazesine \e ihtuma 
maruz ka.lnu~. Ahna.nya Ruslara 

Bugün öğleye kadar alman şe~f"ini de 
eeldini vererek umumi heyete sev- IAyihanm yarın (bugün) mÜL 

malômata göre gen aJdıJar 
Moza,ısk ıellrl 

Tipi müsaade eder etmez geminin ~asıı zaptadtıdı 
kurtarllabileceği anlaşıhyor Sovyetler Almanları kıskaç 

aruma almaya çalıııyorlar 

MOl!kova, 21 (A..A..) - Bu aba.bld 
tebllğe llAved!r. Kıta.ıa.rmıız ~ıo 
oehr1nl l:ga.I etm.l§ıel"dlr, 

Londra.. 21 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyct tebllğt DA.vesinde balıSi geçen 
Oato§elo oehri Moakovanm 300 kilo • 
~tre kadar Olman garbtalnde ve M~ 
kcrra - Leı:ıingnı.d yolu llzertndedir. 

Lıındrada bu IDeVkJJ.n zaptına bum.. 
al bir ı:n&na. &tfed.UmeJrted!.r. 

Zannedlldll!1ne göre burada. iki. kt&. 
kaç bare.keU l.nJd§&f etmektedir 

Bu barekeUenn bi.rl t.e.mncrad önllD 
de bulunan Alınan kun cUerinl. df#erl 

<Devamı S llncftde) 

Dünkü sayımızda bütün refikle - ı Dün de ya.zdığımıı gij)i limanı • 
rimizden önce karaya oturduğunu mııdan Saroz tahJlsiye gemisi vaka 
haber Tcrdfğlmiz Kurtuluş vapu • yerine gönderilı;liğl gibl öğleden 
runuo kurtarılmasına ait bütün ted sonra da Denizyollarıno all Trek 
bir ler alınmı~tır. vapuru Mamıanı aclası yakınında • 

Orta şarktaki 
ingiliz askerlerini 
.Tlll stea lıoramak 

tçla tedbirler 
alındı 

kJ Hayırsız :ıdalara· doğru yola çı 
karılm,ıştır. Trokla, mınl.aka liman 
reisliğinin gönderdiği heyet ile kur 
tanna ckipi gittiği glbj vnpur s:ı ~ Londrn., 21 (A. A.) - lia.r'blye 
hipl~rinden biri de -Qtuı.lştir. Bo.n-- miiafAtan G~, avam kamaruızı• Milli ŞEF 

Din lag Ilı böylk 
. e~çlslid kabul 

bupr4alar 

1 

lard::ın ba~kıı Çanakkaleden de Ho. da eontlan b:t.r su~c cevaben 'tt~ 
ra tablslyo gemisi imdada gönde • m'şUr ld: 
rllmişlir. Kurtuluş vapurunda bu • "Oı~ İno"iliz krt.alannı 
ıunanların hepsinin sııA olduğu an- Avrupa haricindeki tifüs salgmı • 

Ankını1., 20 (.ı\. A.> - Cunıhur. 
:-eisi.m'.z lsınet İnönü bugün .saat 
16 da 1ngiliz büyük e}tisi!ıl ll:abul 
buyurm\.ışlardır. MUlakat esna..cun• 
dn Harlciye Vekili ŞU'krU Sıırn..ı;.oğ. 
lu da hıım" bulunmuştur. 

H cı.Va gene 
bozdu 

-0--

Tipj yüzünden Boğaziçi 
seferleri mütkülatla 

yapılabildi 

hl Dun secc Yarısından sonra ha,·n 
r~nblre soilumuş ve fiİddetli poy 

ruın be abc . "' t r r şclıre hır miktar d:ı 

t atr YaAmış, caddeler, soknl.;t:ır hm: 
u muştur '-. b"lh 1 
i · n.ar ı aMa San;)·er ,·e 

c varına mebzuı 
.. - miktarda y:ığnıış ve y._.uaktadır 

Bu sabahki ı·ı.pi . .. 1 • • Yt1ZUD< en Boğ.ı 
zıçı vapurlnn bazı urerlcrinl inli. 
zaml:ı ~"apamamışlarsa dn herh gi 
bir ak~ldık vukubuımamıştır. an 

Beledıye •e t~mvay idaresi <ltr
bal kara karşı ıcap edea hazırlık • 
tara girişmi~Jer ve trann·n~· Yoll:ırı 
01 temlz!eıtirerek cnddclcre ktım 
ve kül döktünnüşlerdlr. 

!aşılmıştır. Ancak, havanın müsa - nm ~rayılması ihtimaline kaı'§I ko.. 
adesizli~i yüzünden gönderilen ~ar nmıa.lı: llzere lnmı.ei tedbirler a .. 
dım kuvvetlerinin bugün saat on lnunı:şt.ır. 
bire kadar Kurtuluşun yanına yak- İoçl mebus Milııer, bu se.lgma 
ıaşamııdığı öğrenilmiştir. Mıntaka naza:ı dikkati ~aeı:eıc .hastalığın 
liman reisli~! telsizle Kurtuluşun §a.rki Avrupa.da tehlikeli nlapeUer 

· . tini takip etmektedir. :Kur • a!dığnıı ve 1spn.nya.da kendlnl g&ı.. 
'°:lZl)C •• •-rdiı::.: • Ö 1-ımtör M:1- bu 
t ına ekiplerinin h:ıvanın mus:ı " "Ç ,s;ıUJ s Y ~ ... .....er. 
::esine intizamı Kurtuluşun civn • h?Susta <;ok bilgili ve t~rllbe ea-

da dola tıı;ı ve beklediği anla.}ıl' bibi oı:n Rus ma.kamJru:ile harbiye 
rınk d ş nazırlıguun temas halinde olup 
ma ls ır. g•ı d lmad - UHtur Grlg " l Kurtwuş. sigortalı~·dı. 18 ... 0 l 0 ışını sorm · , §OY e 
inş:ı cdllmi~, 2400 ıonlukl.u. Vazı • deırrl.ştir: 

- • • kurtardacağı • Euna derhal cevap veremem. 
yete gorc, scmının 1 Fak t bö J Id~.ı;.._ 

h kk k rile bakılmakta - ıı Y e o "'6"-''n oldukça e. na mu a a naza minim. 
dır. 

Milli Korunma ta
dilô.tı teshil edildi 
Bugünlerde Meclise verilecek olan 

liyihanın hükümlerine göre 
1 - I htikar davaları için hu.u•i mahkemeler ~a~ile. 
cek 2 - Liiz;am görülen müeneH•elerh el ~o~p ~_!nimd ~t 

al 

" 

• l ·ı bil k 3 - er angı ır mwu enın 
tar • '" a.n lf etı e -~; l dan lada biriktirilmai 
teabıt edılecek ıa!m ıhtıyaç ar . . lul 
menedilebilecek. 4 - l htikar ve uıtumar ~ç arına ve 

b nl al tıranlara 1.1 O ıene hapıa ve 

ketm.'3tir, taceliyet karan ile umumi luyet• 
Encümen.in layihada yn.ptlğı ~ te mUzakeresı kuvvetle muhtemel. 

dillere göre ayJık ist.il:ılca.klan 100 dir. 

General Dö Gol 
diyor ki: 

Fransa 
Döğüşen 
Rusya ile 
beraber 
olacaktır 

--0--

Ba kati ıene zarfında çarpı. 
§an Fran.a. her •aha.da Ru•

yantn müttefiki olduğunu 
iıbat edecektir 

J avonlar 
Blrmanraaıa 
cenabanda 

Bül]ük bir 
mel} dan 

m uharebesi 
hazırlıyor 

Birınanyadaki lrigiliz cali 
nazırlar meclisinin i6til"'1nt 

kabul etti 

Londm, :n (A. A.) - B. B. C : 
Cenubi Birmanyada harekAt de· 

vam ediyor. Çarpışmak Myavaddi. 
nin elmallnde cereyan etmekt.edlr. 

/,ondra, 21 (A.A.) - liOı· Fran • Ja.ponlarm hedefi, Marta.bank&-• 
Mıl:ır şefi Dö Gol, diln. u~şı.m rnd- fezbıtn ~'Dda kAin · Moulmefn 
~·oda şu sııleri soyJ,emış~r.: şehridir. Moulmein Birm.anyamn 

AlmBL)"a, Rusyada tarı~ın kay • m rkez olan ~gon şehrinden 
dettiAi en büyilk m3$lübıyetlerden } 16~ kıl~ tre Uzakta ve k&r§l eıs.. 
birine ıı#ramıştı~. ,.ttiis)'anın zaferi •• lıildedlr. ~ . 
ni iılkışlamıya~,;Oir tek halis ~"· ı Rangoon. 21 (A. A.) - Ra.ngo• 
an:. vokhır.jiınnnyanın kuvvoh ve o:n'dıı n~redilen son tebliğler, :rs. 

<Devamı 3 üncüde) (Devamı 'S ttnCUde)· 
--:::;- ----,..;...~~~~~-----

Dün gece Galatada 
bir cinayet i şlendi reaa 11avaıar 

ytlzladea a arı ç lf aaı var 1000-10.000 lira para cez ______ ...,. maruf Libyada harekat 
yavaşladı 

,._ __ _ 
Ank&r&da.n ~diği.na göre. KW1 

korunma kanununda yapıla.ca.k değt • 
§lkllklere dair !Aylha dün Parti gnı. 
~ Illllzake.re edilerek son §eldlnJ 

Loudra, 21 (A. A.) - :l<'cna. Juı.• aldığından Yllknıda Mccıı.sc scvkolu • 
-çalar Llbyada harekiı.ta nıAni ol - ı nacaktır. 
maktadır. Orta şark lngiliı; )c&rar. Yenl lQ.yibn lllzunı görtUen yerlerde 
gWıı Uitllumi tebliği, devriye faal'• 1 adliye vekA.ı.et.lne, mıııı korunma kn . 
yetinden ·ve mahalli ba.z1 hare'ket• nunlan htıkUmlertne gLroı:ı suçlarla bu 
lerdcn b8hsediyor. kallWlUD 64 llDCU maddesinde ynzılı 

l.AyihaY3 göre. lcra Vcklllerl tıeyeU 
ınzum ı;<>receği herhangi bir daire ve. 
ya muessescyi bUtçe ve tqki!Atma. 1 
mUtedalr mer'i 1lllktlml~r matıtuz kal. 1 
ınak uzerc ta.maınen veya lruımen her. , 
ııangi bir ,·ekAlet wyıı. dalre eınrıne 
vermeğc saıa.hlyetlldir. 18 tnci madde. ----n bUkUnlet un fabrlkala.nna 

Hayreddin adın~a bir serseri 
bir sabıkahyı bıçakladı 

Karaglmrükte bir genç arkada,ını 
çakı tıe yaraladı 

Japon sözcüaüne göte 

yen-~• 

ve değirmenlere ve diğer rıanayl 'l.'C Dün gece Galatada bir ysmln.. 
nıaadin mUesscsclcrlDe el koyarak ı,. ma va.kası olınu9, tan-ıunıı; bir sa.. 
tetcbnır. bıknlı, bir serseri tarafmd:m v1r 

Bu t!}let.ıueııin devamı mUddetınce rulmuştur. 

başlanıı§lır. Kavga esnasmda A 
rop Abdiillmdir bıçağını çekme};, 
tstemiş fakat Hayreddin daha a. 
t k har,eket ederek bıçağını sabı· 

dmlıırtan sonra da Rtısynnm 
rıefret 'c lnflallnl celbctıni tir. 
Eğer blit\:u bu ,-aımtar ocreyan 
~tmcdcn eweJ Rus3 a ile tn~lterc 
~~ Bulgaristan aleyhinde blr ko.. 
rıu malan, bir dliıııUnooleıi sabit 
olunsa o zaman Bulgari tana hak 
'crjJebilir. Fn'cat Bıılga.riı;tan 
mihver tıı.rafmda yer aldı1'1an \""e 
koın.ruJa.nnm topraklarmıı kısmen 
Yerle5ükten sonra. nrtıli tnglltere 
ile Rmı ~:ın blçbJr hlnuıye. hiçbir 
te\ <'C('Uh, hiçbir M muamele bek• 
ıemcıııck ~azınıgcıir. Hattı~ tngiltc. r.aalllng llllı ..... etl 
r Unlgan ta.na cıezu. gorecegtnl , " 1111& 

:ıncmurlann lşled!klcrt suçlara mUte. 
alll.k davalan görmek Uzere hlUdmlor 
kaDUJlUDUD her mmf veya dereceaindc. 

kl bAkimlerden mUt.c.,ckkil Olarak top 
ıu veya tek bAkhnll. nıabkcınetcr kur. 
mak saJihiyet.1ni vermektedir. Bu ma.b 
ı.emeıer mejbut suçlarm mUhakemf' 

muesscse ~lliplcrlno mUna.alp tazı:nL Katil Gala.ta ch::ı.nnda oturan 
ıınt \"erllir. 25 ine:! maddeye herb&ngt Hayreddin n.dmdn bir ecrseridir. 
b!r madde.niD btlkfu:net tarafmda.ıı tea. Hayreddin , diın gece lıcnfü: scbe. 
blt edlıecek eaııst ihtl~ fevkbıdo bi &Dla.~tla.nuyan bir mesele yü.. 
blrlkttrtlmesln1n menedile~e da1r zllndm meşhUl' sa.bıkalıla.rdan A -
blr lıUkl\m de l•onmuştur. ı rn.p Abdülkadirle milnaluışaya ve 

kal"D.ID ool mcmeP.t alt.uta sapla -
mı5t.Jr. 

Ağır ve tehHkeli bir yara a.1a.1 
AbdiHkadir kanlar içinde Yere ae. 
rllmiş, Hayred6inııe bıçağmı ata· 
mk kaçmağa bqlamıştJr. ll'a.kn1 

lit•ktan ru:ığa bild'rnıiı:tir. nntttn teslim olmak ızera 
'- thtlma.llerl göıe alarak m&UJ'lıo 
h ahlan Bul",nrl~tanm eğer kızr• l imi, 1 
~1uk~a nncn...li 1'entll ltendlsine kız · 1 '(Y~ı 3 ü"'6Me) 

1
•11.:a hnkkı olnbilr. 

u.sulll hnkkmdald kanuııun usul ve htı 
kUm.Icrtnl tnt~lk edeceklerdir. C'T@C (De\'aftll 8 itncfüle) nkAbindcı de Pkld~tll bir k :n :w Cnev.ntı 8 ttncldr.) 
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m HAYATT,4/v PARÇALAR M"Mzwe
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M ES~.JE v ve K ARAI<T ER 
Paoazın ruhi iladesinc!eki ıaflet ve mülayemet me•leği. 
nin zaruri icabdır. ideali.at dohfor hastGStnı manen dete. 
daı.•i ettiği cilıetle daima mürtfik ~örlinüv. Fah.at bv:nunla 
da her doktorun fazifoli iddia e:lilemez. Mealeği haricin. o 

ele karaktersiz doktor Jn Otfrdrr 

V~ıAH DOKTOR RASİM ADASAL 
Her ı.nsa.nın i.,.timaı münasebet• 

lerlnde kendine has olan b r ali. 
sUlamel \"Brdır. Talebe .:ılaraA 
mektep mralnnndn. kihil bir fert 
olarak da muhtelif hderinde ve 
sohbetlerinde muhitinden nlc!rğI 

ınüspct nhl"ki not knrakterinin 
muhass:ıln vi ifadesidir. Aşağı yu.. 
karı ııahsiyet dediğ miz bedeni ve 
ruhi terkipte en milhim rolü in.sa. 
nm UL\'tt ve hareketleri teşkil e
der. Komşusu ile iyf geçinmek. 
madununa insani muamele yap• 
mak, vaz'fesine şevkle sarılmak. 
blçaıclere ,>ardımcı olnıak gibi be
şeri mükellef yetleri rubunda top. 
layıp sırasına göre bunlardan bL 
rini veya bfrka.çmı i?.hnr eden ada. 
ma k~raltter sahibi insan diyoruz. 
Buµu tem~ eden ü.ıniller ÇQktnr. 
VUcudunıuzda ir ifraz guddeleri ., 
nin bir fa~llyetl olan fiziy.olojbi 
ve kimyası oldufru gibi, bunun ta .. 
bil neticesi olarak bir psilı:otof si 
vaı·d•r. İrsiyetin, ailenin, mulı t ve 
mektep terbiyesinin tali flmilleri 
olmak ilzere k:ı-:-akterin teşekkülü 
hususundaki rolleri mühimdir. En 
modern ve ra.yonel ruhi terbiye .. 
nin de gayesi daha çocuk ynşmda 
ınsan"n iyi se.,ki•abiilerine ve sa.. 
ciyevi meyelıinJarmnı norm:ıl ve 
müspet bir mecraya sokmaktır. 
Mükemmel bır ta.krt ma.b!iıku o
lan ı;oeuk daha becik hayatından i
tibaren en dar muhitinin telkini 
tcrbivcsi altmdadn-. Bu ~ocuğan 
ps ko fizlyolojik şahsi bUnyeSf de 
dofu.,tan sakatsa f<>na vevn mlib. 
m .. ı terb;y ni•1 menf1 tesirleri blls.. 
bü Un m•ı::·rdır. Muhakkak ki fena. 

Başma/(aJeJerl 
Vakıt 
Asım Uıs tıugilnktl ms.ka!csiude h!L 

ldlmetln sutısUmallerc karşı 1\ ,tığı 

nıncndeleden bahsetmektedir. Asım Uıs 
netiee olarak g6yle demektedir: 

E asen su:istlınal şliphasi ~ 
mulınkeme altına alman herhangi 
blr memumn mat b"ynnm:ı davet 
edilmesi evvelden m~cnt bir usul 
<lllr. Bugtinldi mal ~y~nı uso1ün !' 
ise mubalccmc alhna al nmadan 
hatta tahldkata başl::madan 'ili· 

lıi.hiyettar n•aI:ıımlnrcn görülen lil· 
zum i.17.::rlnc müucaat olımabHe 
ı·ckt"r ve mal beyanına d'lvet edil
diği lıalde kendiler!nln, yahnt kan 
ve kol'alanoın, yahut \'eJisl bulun 
(]U!dan ÇOCu!dannm mfi•hty~tbrin. 
de bulomın ~ayrl mcnkuficr. es
lıam, talni!At, para, müce\iıc· 
rat, alacal: ,.c diğer haltı rm ''" 
ıdarcleri iı:tn Unumu olan m~nkol. 
ferin gelirleri ile mütenasip o1-
ma1ı,b'l anlıı~ılanlısr bnldand.a ka. 
nuni mn!Dlcle tatbik edilecektir; 
mclJ:m müsadere oinnacak \'e ağır 
cıeza'ar verl'ecek' fr Kil!:ii"tt bir me. 
ınur r·rze •jolz l\i haıined::n allltğl 
tıl lık ancak l•Cll<l"slnio ,.e ai'esi
rıin geçinmesine li fj ~elelıllir r;•t:Je 
memur bir kaı; sene kinde bi .. iki 
apa.rtmı!1n ~:ıhlbi olurs:ı, yahut öte 
denberl herJ,rsçe bl'Inen geç"nmc 

eldi tlrdenblro değtşir de ~ÜZf' 
(..'1lıt1ln.D bir l-;raf ,.e 5efalıı:t loluııu 
girerse her tarıı.rtao şlifllrn'j gözle
rin Itcndlsine dönmesi ve b~rdeııb:
re dönmğe başlryaıı yeni d·frlmıe 
nln nm:b:ı soyu ne•eden geUrnr ıli-
c zr inleri., clb~uıım .. o;j p2ı· tabfi

dir. Ye i lliyiha m~U~tcn geçere.< 
i\allnn k:ıUn" ;.. !'n"t:' bu \." .. · ette 
olanlar gereJc doğrudan aloğnıya. 
sere'' b lvıısrtn sahlb· olılaklım hf'r 
türlü m"'Jnrm ncreiJ~n gediğini is
lnı.ta clavet cr'lllecektir. Bu ı:.urc:;. 
le suiistimal ~olu zenginleşen lı1r 
ta.ınm hlmselerin ba.-.kslaroıa lıötü 
misel olnuı.lar.mın da öniine S~Ue. 
rcldfr. 

Vefat 
KAbit Eıç!liğl müsteşarı Tahsin rtu, 

U Baç, Malfyc mlifcttitıı İhS3n Haç 
Ticaret veklılcti milfcttiııt ve Fiyat 
.rur:ı.kabc cfi Muhsin Bacın 1A>dcrlerl 
~bılı: S 11nlk ~rlf mtıdUrO Tokat 
ro!lndıın, 

TAH1B RÜŞTO BAÇ 
un akşam rahmeti rahmana lta\"UŞ -

mu tur. Cenazesi ya.rnıkt pc~moo gtl 
Şl§!t Hal!:ıkAr Gazı cad~"'i Etfal 

e.ııtıu:esı dunı.ğmdak1 Mi.ko aparlı. 
'.lWnlD 8 numaralı dairede!tl ikamet. 
Mımdaıı kaldırılarak ağle namazını 

ı:ııllteakfp Teşv!k!ye cam!Bf."l.dO naill.ıi.Zı 

!tı!man1r metıat m.lıausuna. defı:ıola.. 

ıımcaktır. ~~mai ri~ o. 

~* 

s2ciyeU insan )"8.M ya~a ailesi~ 
nin ve muhitinin mahsuIUdür. 
Mür'te~iler ar.ısına düşen aklı ba.. 
ı:rnda bir i.ruınn dah frtrl secıyes;• 
nin mnkavemetine rağmen bir müd 
cıet sonra onlar:ı uymak telılikcs:. 
ne ma.ruzrl:.ır. Hcı kesçc u:ımuslu 
ve vazife~inas billnen bir memu.. 
11111 urnulm:ırl k bir zam~.nda hırsız. 
l:zt töhmeti ile mahkemeye d~e· 
s' bu devarrh \'e menfi görenek 
ile t elk ııin neticesidır. 

İklimin, havaııın, grda tarzının, 
clint İtiMtların. cinsi amillerin, 
i:zdiv0 .m, bln bir bfı.d senin seciye• 
ye. olan demmlı veya muvakkat 
tcsirl('ri arasında. mesleğe de bi.r 
rol v:.-rmek mllmkiln müdür? .. Çok 
l:ere bir ömür mUddetiu~e ayni a. 
hcnk ve sebat \·c ayni monoton 
F:art.lnr nltmda t.'.tl:ip edilen bir !.'i
\'eya meslekin in.san !ia.hsiyetine 
:::nüs.pet veya menfi birtak m deği. 
q\k11klcr ilka ctPmsi \'arid midir'? .. 
Banu riyaıi bir hükUmle tddiu ve 
i:opat etuıen!n imkll.nı yoktur. 
Çlln.kü operatör olınadan evvel 
gösterdi •ı kıı.rekteri senelerce bL 
c-ak tullanrn:ıkla da ayni dclill<le 
nıuhafaza ed~ıı doktor olduğu gi• 
bi, mc~lekin'n de\'amfı yorgunl:.:• 
ğu ve mes'uliyetirım icabr ofaral;: 
öeğiştiren dol .. tor da vartlır. Fa. 
kat lvıktı.atte ıaekli ve aksüicimeli 
cieği~en seciye midir. yoksa insa. 
nm ~....zı heyecani teamüller; mL 
cllr. Çok hürmet ettiğimiz bilgin 
bir bocam:ızın ameliyat masasında 
gösterd'ği §iddet ve hiddet Z1lJlltı
nmrla herke~c bllinen bir şeydi. 
Halbuki nynJ fistadm hususi haya• 

ı,ede 23 mllroa 
kilo tatla aatlldl 
İzınirden Wldirild'ğlııe göre, uı• 

tlln sa.tışlan Iıamrcttc devam edi
yor. Piyas~a. alıct çoktur. Ve ta. 
lep f:ızladır. Fiatlarda 5.10 kul'u~ 
bir yfiucli~ olmuştur. Akşrun:ı kr· 
dar satışlar 23 milyon kiloyu buL 
muştur. llı!ıisarlar idaresinin ne§• 
retWEi bir billtcılde Ege bölgefli
nin rekoltesi tahrire istlııa.don 
25.703.COO kilo olarak gösterilcl:
ğine ı;öre mi1'stalı&lin elincle ka!e.n 
tütun miktarı 2.703.000 kilodur. 

1 00?
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beraber olunca 

-
Felaketten 

Korkmayınızl, 

tmdakl muameleleri, nezaketleri. 
§cfkat ve müveddetlerl de herk.:-. 
se saygı telkin ediyordu. O halde 
bu hocada ha.kkkatte muvakkat o. 
lıırıık değl!]ik görünen teamlil ka.. 
J"likter t~zahilrU olmaktan :z:iyade 
mesleki hassasiyet \•e yorgunlu .. 
ğun ta.b'i b.r neticesidir. Akliye 
mütehass!Sw:ı için de aşağı yı..• 
kan ayrli kanaat caridir. Mevcut 
a.kllyeciler arasmda bir Udsinin 
e~tirik hareketlerini mi.•mJ e• 
lanlal' bun11 b.r dilstur kıymeti ile 
diğerlerine de teşmil ediyorlar iti 
rfoğııı değildir. Belki bu mesleğin 
cla miltem ın:zlar ve roc<:nunlar 3. 

ra.smda çalt§maktan mlitevellit 
b!r has$asiyeti n:evcuttur; fakat 
acabıı mevzubahs olan akliyeci baş 
ıu bir mesleğe int.sap etseydi bu 
anormal gidişini göstermiyeeek 
miydi? .. Karakterle gündelik iş ve 
hayat a.ksül!mellerlnl karıştırma.. 
malıdır. Seciye, dah:ı tiyade beşe. 
" milnasebetlerdeki v8.lıidı kıyasi 
ve llrnel< kıymetinde olan ahlaki 
terunUlletin topluluğudur. Kıt'a 
b&Şmda ıızamt bir disiplin gayr~ 
tiyle mutlak fm·:-.ti şiddet \•e hı." 
t'Unct!e istlycn bir kumandan C• 
t.un haricinde dilnyanm en naz .k 
adamı olabilir. Der!hanede çat·k 
ka§lar. Ve glilm:::yen bir yüzle 
Gers veren bir mU21Jimın müşfik 
olmnma!l ieap etmez. Ona muka. 
Hl yüzilmilze kattı gülen, çok va. 
f~dedcn, fazla komplimanlar yapan 
ve hattA bizi kue~kt:rysn btr do5" 
tı.uı çaktırmadan fönalrk yaptığı 
ve aleyhimizde !IÖyled ği görülür. 
Halk arasında "kalleş" ta.biri meş" 
htırdur. Maama.fih bütfm bu ınuı~ .. 
!.azalara rağmen baz.ı mesleklerle 
vazifelerin karakteri ıııertleştirdi. 
ğj veyahut da ak.sine olarak yumu.. 
~ttıklan glh'Ulmektedir. D!Iılc:

mJıf.m, slmsarm, bors.-ıc:nm zaruri 
kanıkter c!eğf§ilir!deri vardır. Bir 
d:onferaııstn rakibini salıte bir ne• 
zaketle kafese koyan diplomatı 
memleketi ltaraktersn demez. Ma. 
den ocalclarmda, dağ ba~armda 
hnşin işlerde ~.ah~ b:ızr odanı.la_ 
rm !:Ok kuru celal: olmaları tabii. 
C.ir. Papasın ruhi ifade~iru!eki saf .. 
fet ve mülayemet mesleğiı\n z3.• 
rnrl ic:ıbrdır. !dealist doktnr har .. 
lasnıı nıanen de tedavi ettiği ci. 
lız Uc daima müşfik göıiiniir, fa. 
b~.t bununla da her doktorun fa,. 
zi1cti iddia edUenıez. Mesleği ha• 
defa.de karakten;.;ı; doktcr dn v:ar.· 
C::n. 

Bazı mesleklerde de her an 
tehlikecfo bulunruı yqnyl§lannm 
zaruri b!r neticesi olarak tnm mA. 
na.siyle bir fatali7..m caridir. Bu • 
rı;m i .. indir ki tayyııre<:\ler ve de· 
!!.izciler §en, hovar<i.'.ı ve iyi kalpli 
insanlardn-. ÇünkU onlar i~in ölüm 
C:ahi her an beklenen bir ~eydir. 

Daha bh· su:ı.t soıabi1iriz? .. tn• 
saıı karakterine göre bir meslek 
seçer- mi vey:ı ~ı;mcli mld!r? .• Bu 
ua a.yl't bit" ftle\•zudu r. 

-~·rztii Adal~ 
istilası nasıl hazırlandı 
l/Rf/PJ'Harbi?J.~fJk 2İ 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK. No:49 
Molhıım'a bunu lemin ettiğimi 

sosıerdıktcıı r..onra ondan taşıdığı 
c rarı l;al'i suretle o3renehilcceğı. 
ıııe inanıyordum. Şüphesiz, ondo11 
sonra dıı, ou ~roJlı:ım·ı Amerikay:ı 
benim snlılc pas:ıportur::ıJ:ı girerken 
l:ınumıi:ı le yalnız ,.e serJw-.t hırak:ı. 
cıık değildim. 

Fakat, şinınli Fraıısay ı liO mulla
kn tar:mın~a. bizı:ıt lnınmnya l<:ı· 
rar \·ermiştim. 

Yalnız • Molhem'ı l:ıruamirl~ 
~ör!cımck iı;in, onun nicin Ameı İ
(,a~., buı;m:ık f!;ledigi etıafındaki 
!:Jütün ihllmalleri birer l>irer bütün 
srce düşünerek müllıi~ bir sövteı_ 
ure pliıııı lıaı:ırl:ıdım. · 

I.ı ıe: i ı;-:ıiı o=-1t·dcn l'\\'Cl esr:ı
rcng!z ır.ühcndi"' \\lolhnın'ı lk:ımet 
c LiJ;i otelde ~önni e ailliru. 

{ \Ti!,rJm Förslcr) ismine ~anı. 
n 1c: mükemmel bir .\mcrikıın r>nsn
ro;lll cclıimde) <lı. 

;\lollırıın'l scı ıi {::ıyrolıt~uun sallı. 
ğı basık "a sMıl b!r otelin tavu. 
arasındı:ıki ocfasmtlR l'ıe~üz ~-

IU!f. IJ.etı~ 

Molham bcrh:ılde sefil ,.e sıkın
! ılı bfı hay:ıt geçiriyordu. Yahut la 
elindeki p:ıraH i~ld::, c yetiştirebil· 
mek icin bilh:ıı,sıı böyle adi ve u
cuı yerlerde oturuyordu. 

Yahut la knslcıı sefil !!t;l'iinmcl• 
i:,.tiyordu. F:ık:ıt her ne olursa ol. 
.sun, bu gemici. otelinin lavan arası 
odasında gcl'irilen bir bayııt fıı . 
h:ımmül edilir hir ~ey oltımn.c. 
.Molb~m kırık l;nr~·ol:ıs:ııın fü;Lf:

ne oturnıu~. ~ üzıi gecenin ::;iiphcsiı: 
hali geçınenıiş s:lrboslııru11rl:m si~· 
miş bir halde, üzerine Lir robdü. 
~.ınıbr atmış, s'lll'ıh ,ı klsıni i<'Tllek 
ll'yıli. 

Benim lılrılcııbiı c j, erh·c ,,irdı. 
aiıni söriincc 1ınyrcllc nrıı~ k::lklı. 

Yfrzii son dr.recc ruU .L\ olduHu 
i.;iu nezaket •ıl.ın ı. l li<" ll'hl' sfiın 
eılemiyordu. 

Yalnız gıı)'C!l 'l}rgıın giiı.kıfo h:l• 
M3 kırı~ Uİr jslı:cmJC) İ SİiSfCrcrcJ\: 

- Bu~urun~. Oh' ll::ıınrn "İ7i 
beklrsordim : •• 

l>il"I! homuı:d~:-ıtlı 
~eııık-i~ dttı ıı1ııhtı [ı lirtlİİNhİ~I:.\ • 

is?anbu·un müstak
bel sanayi 
mınlakaları 

Prost pianı şe11tr 
mec s ne verllror 
Şehircilik ınUtehasmsı, mimar Proat 

fııtanbul şehrinin mllstakbel pı~ında 
ki sanayi mmtak:ılan UzerLndekl tet 
kiklcrlni ikmal etmııur. lstantıu.ı ka. 
zalarınıo ve a.bşlıca mmtakala"!1 ııl 

zun pllUllarının geçen devrede tetklk 
ve müzakere.sini yapan ı;ehlr mecl1a! 
şubat devresinde bu sanayi aımtako. 
sına alt nhım pltn pro~ ve buna a.. 

. tt esbabı mucibe raporunu mUzamE 
~dec~kUr. 

Öğrendiğimize göre mimar Prost 
sanayi mmtakaaı olarak Halicill mtln 
tchasını teklif etmelttedlr. BuradR 
ı,yanayt KA.ğlthaneye doğru l'lt! ııırt a.. 
rasmda yer alrcaktır. Fakat btr lu 
s:m saııayiln vaziyetleri. bam madde 
ıerinl.n t~arikl lmkAıı ve kolaytıklar 
baktmmdan bqka mmtakalarda kum 
ta bilecektir. 

Bu proıe U%erinde şimdiden i.ıılenil 

nrektedlr. Proje şehir mectlstne te 
l::emmuı edP.rek vertıeeektlr ihama 
fih blr kıeıtn san&Yi erbabı projeytı 

şimdiden ltlrazlarda bulunmaktadır. 

Başvek41et ve Mal ye 
müsteşar,ığı 

Ankaradan haber verildiğine 
göre, ba.şvckilet mllate§arlrğma 
maliye vekiifoti mfuıteşa.n Cemal 
Yeşil tayin olunmuştur. 

Değerli bir maliyeci ve devlet 
adammuz olan Cemal Yeşil, 921 
de rnali~·e vclt!leU muhasebat ~ 
mum müdilrlilğü katip! ğilo dev 
let hizmetine girm:Ş ve sırasile 
a:d:ğr vazifelerde muva.ffakıyetlı:: 
temayüz ederek. bütçe ve m.aJi 
kontrol umum müdUrlUğü.nc ve 
1938 de de maliye vckAl~i mt\8tc· 
§&rhğmıı tayin edDmlştt. Maliye 
\'ezaleti miliıteşarlrğm.a da Esa.ıl 
Tekclioğlu tayin olun.muştur. 

• Belediyenin yeni malt bfılı,.'<:3in!n 

müzakeresi EOhir mecllsln!n nisan dev. 
rt'ırl toplantılarma tııralnlmıştlr. Bu. 

- -

HAl>iSELEI< 
'TARllH 
Tevn~ rı111 et 

Ro:melllılııarmm sırtlaımda lmeU 8 
lca bir ~es glbt D&UD lll!lllelerdenberl 
oo~ dur-an «Aşlyan..m satın almarak 
rollze haline konacağı lıuallD için te. Ocretli 

memurlar 
~ 

Tekaütlük, mezuniyet ve 
tebdiiihava ve hastalık 

müddetleri hakkında 

. ı fi~b'1alere ,girqildllt J9111lDuoh. orıw 
madıll muulle bot llellldl: n.ta.n• 
ver, t11zllet11 ooıkua pirin "fi tarafın. 
~an doldıınıluyordu: ilkin Aşıy- de. 
nUl.nce TevfUı Flltret nk1a gelir w bu 
itibarla. nıADe'i clhetten ~ demekHr 

..:lr il anan ~ayıbası 
bazırlı nıror 

Ankara.dan blld!rlldlğlne göre ma. 
uyc vekAlet\nde faaliyette bulunan 
teknlk blr komisyon, Ucretıı memur. 
ıarm tekaUUUk, mezuniyet, tebdlll 
bava vo hastaltk mUddetlerlnJ esaslı 
blr gekle bağl&m&k ü:aerc yenı bir 
i<azıun projetd tıı;erlnöe lDoeleDM!lerde 
t>ulunmaktadır .. Hazırlanmakta ol.aII 
kanun liıy:hasmm Yeclirulı kış tat!. 
Llnden sonraki fçttma devresine yeti~ 
Urileceğl umulmaktadır. 

Veni ekmeR 
kartları geldi 

lilallk ııt bkakıa 
yar~11 da 

atıaabı.rece 1c 
Kartal ve Pendik semtlerinde 

ı.itlnc!en itibaren kartla ekmek tev 
z·Jne bıışlanm şt.Ir. Yeni Şeıkilde 
gtlnde 600 çuval un tasamı! edil 
melttedir. İstanbulun un sarfiyatı 
gilnde 2800 ~uvnJdır. 

Yeni şekilde lıazrrla.non Şubat 
kart.lan Ar.ık.aradan gelmiştir. Bun 
lamı her baltmıda.n t.a.!;Jidi kabil 
değildir, Yenı kartlar ortadan bölU 
oebilecel: vaziyettedir. Böylece 
lcka.n talardan gU nlUk fstf.bkakın 
yansını do. ::- lm:ık mUmkUn ola • 
cakttr. 
A~ işçilerin tesbiti ~ de ta. 

ına.mlannuştır. İf'truıbulda 14 bin 
aı}ır ioçı olduğu a.nla.'}ıhn:3tır. Fı -
nnlarm kartla ekmek vel'm.eleri 
StkJ. Slll'ette teftiş edilmektedir, 
Aytırı hareket eden fınnlar tee _ 
1i,.W edileceği g~i. kartı tahrif e. 
den veya.but da herhangi bir !!e • 
kilde suiistimal eden '\<atanda.star 
ın örfi idare rmılıkcmesiııe verfü'· 
cektir. 

-----o~---

tmıanıar öltir. takat batıra:ar ~r; 
ba.tıralarm ll1 muh&fua edilmesi. lb. 

1 
• mu.ı olunmama.~ anlarm dalla bariz 
daha c-:ınlı olarak yaşamalacmı temin 
eder. En deh§ctıl lılr 19tlbdat lıaTa!ll 

içinde "Fikri bili', frf.aal htı.r. vicdanı 

hür bir şıılr,, olarak ya,ayan, milleti 
için de böyle blr bayat ı.Uyen Fikret, 

1 
g'lln geçtlkf.e kıymeti dUa eok J'ÜICIMl-
Jccı-1• bir eanatklrdır. ''Khndene gep. 

1 Umit etmeden, ldımeıhll lauı&t dllm. 

1 
ru00..'11 kendi lıavıunndllt keodl klı.lıa&. 
tında kendi kencliae ~a aöylil. 

1 yordu. Halbuki hakikatte onn nıhu 
blltüo Ttirk rulıl&nna hürriyet ve J'O

I nUik ha~"881DJ lifillyor; böttın Tllrli 

göklerine kendi ndlaBao kendi Dldrle. 
rlnl 3"&11Yonhı. 

Aşt.yan'm mhe ballne koaop konUL. 
madı!Jını bOmiyorm: eter bu 11 yapı. 
1119 biz de Dk imek olacıaktu. 

Oarpte. .aııate kıymet verlleo. lıla " 
filtlr adam!amıa dalla ook hllrmet C!· 

dilen yerlef'ie mbe J1lpılmq, olu 
böyle !·erler çoktul'. Bolllardan biri de 
Pa.rl~te Vlktor BDgo'111111 oı.rctutu 

m·dlr. 
Bo "·voJ meydıunn~; altı -. 

mıınılıdır. Her nolrladlfıll 18115 de bq. 
\'Cktl Rl~Uyö"nlln oturcluğa ko_,.. 
benzer. Vlktor Hllgo ba tmle 1811 de<n 
1448 tarihine kadar Oll alta aene etur. 
muştur; bu yıllar onun en yaratıcı ee 
nelerlydt. 180! ameıılnde dotdo~ 
gi.lro bo ew yerle,Utt uımuı otm ya. 
tjlllda bolunııyorda: fakat .,UbreU pek 
büytıktll; birçok ıllr mecmualan, man 
zum ptyesler, romanlar ncwretml~tİ; 
ııa.tti. ~er.rlerlndea otan '"Notr dam 
dö pariJ, bilyUk rağbeı sörmUtto. 

ııu blna.yı 1610 ıııenealnde llılarkt dö 
LıwarJ.!n Y3Plr~ta. Onun ölUmttnd.e 
?\IBrkJ diJ ~ l\Ieyercy sa.tın aldı; tıeV· 
gUlsi l\lar)-an D~ oturdu. BllJO. 
on Uçllnl'li Lltt devrinbı .ha çok güzıeJ 
nıııoencı kadım lııekllnnda ~ sene 
el','e) manzum bir pl)-es ya.unı:tı; er. 
tı.."SI SClltı o kadmm ~ ymoıı. 
dığt, batıralamu ff ....... IKraktığ't 
duvarlar ortaaıncla ~ 1-tllMiL 
En meşbor eeerlerbıcJea 1Jir çotwau bu 
rada ynzdı. UçllDtııll Napolyon tarafln
dhn Fnmsada mmhurtyet yıkılarak 
imparatorluk lwnllmı<a koyu eumbu.. 
rf~ olan Hligo memlebttıerı gltnıe. 

Bugün Mezbaha,., da ğc meebıır oıc1o '"'on doka Mille gar. 
na eeb<Jb, memur maaşlarına. zam lrn.. ootte kaldı. Şimdi onaa reetmlert. el 

nununun beklenmesidir. b • t ı t ~n, oıeırtuplan. 810lıllyalan "' 
• Devlet rooim ve lıcyit<'l scrg!sin!n 1 r on an 1 blrçok o.!fo ~yası toplanarak mUze im.. 

Oçtlncüsil. bugün saat 15 te güzel ısn. r' k ltne getfrllınl!H cep~ de blr tabe.-
natıar akadeınislndo DÇılncakttt. Bu yapı 1 aca i fa konmu-;tur. 
sergi şırııdlye kadar Ankanıdn açıl • KADIRCAN KAFU 

rn?~!. kıl çuval \"C kanavlçc ile Hlç~!s: kuzu~arın Kayıp ~anta 
yapılan lhrncatt.&n bu ıuırrıarm geriye kesHmemesi tem .. n. 20.ı.tı.r2 ım11 gnnü a.kı:aınr saııt 6 ne 
gönderilmesi veya nynı cinsten lnhf .. F arnsr:ıda I{o.Taköy tramvay duı'ağm • 

.e!l':: ~eco1!' ıarm vcrtımcsf ksrnrıa~tmlmı~t1. 8-J .,.,. • a cı:ı. rehoor C>.a.ntar:r t1;lnde (:10) lira pa. 
karar kaput b"ZIE>rlndcn yaptl:ı.n torrıa Buı;ün hayrnn bors:ıs:r.d:ı et . c rayl:ı. nüfw cUwanı ve aakcrllk terhis 
ve çuvallara da tatbil< edit-eeckUr. canlı hay,·nnlnnn :ılım ,c snlımı ve.ıslk:ı::ı'~G-14 nuına.ra.lı ekmek karne51 

• 1ı:rnın:ıen blldlrflcllğine göre ln hakkındı f:Üri'i:;meler yopı!Jcaktır, k:ı.•·bolmı:;;tt:r. BUlan lnAniyet namına 
gllizler, Ege mmtakasmdan 4 milyon Toplanlı}.ı Mıntal,n Ticaret Müdü. tı .. :ılf'nialü :ı.~s.e getlrmclcrl tica olu. 
liralık Uzum. incir. bir milyon lirsııı~ rü ile fiy::t ı:ıurak::ıLe uüro-.u şefi rıJr~ nuıs.na. p."lranm :?5 llra.ııı verile 
da palamut ve palamut blll!saşı ala. 1 da iştiriık cdc<'e!dir. Tonl:ın ı ıc1ıı c ktır. 
caklardır. t~züm tesllmatı tok ttp U'ZC.. I ki?çi?k tuıularrn k~ilmcnıcsine r,a. , lstanbul e~t • na fllbedt' 
rlnd~ yapıt:ıcaktır. rar 't'erilccegi bilıiirllmel:tc::Hr. :!058 :rnb. 11.ı.yılı ll:ı83n 8:-ıyU!ınaı 

- awescıuıuı ı:w P2.."'L...-ı.'!T-IL~~naun:~ 1A.7T?\T"V~~~~~~ 

le g[ilümsiyerek gösterdiği kırık 
i «kcmJeye oturdum 

- Aziliın dostum, elbette beu de 
5iJ:i dü. ündültiimden biç bir zaman 
1ariğ ol:ıınadını ! .• Sözümü lııtlum ! .. 

Dediın. 

Molhnm ndc~ birdenbire ürper. 
di. Uykudan ve içkiden bozuk cö:ı:. 
!erinde müthiş bir sennc pnrladı 

Evvela inıınııınu bir tavırl::ı bir 
mii.:ldet yüzüme !Jnktı. Sonra ken"I 
dini toparladı. • 

- Oh! dedi. Pas:ıporl mcsclcsi·ıi 
lıallcttiniz dernek öyle mı?.. '' 

- fö·cr, azizim Molbaml. 
Bunu söyliyerek hemen cebim· 

den pasaportu çıkarllım ve bAIA 
sözlerine inanamıız bir şekilde yü
ztimc b:ıkmnkla olsn l\lolh:ım•n ıı. 
1.allım. , 

:\folham uuıttısınt p:ısaporta c•
' c•:ı. .. tm:ıklJ tcrctidüt eder gibi gö. 
ründü. Belki de lakayt görünmek 
isliyor, heyecanım xaptetmiye ça• 
Iıo;;ı~ordıı. 

Fa1nt sonra, p:ı.sa:ıortu adeta is
temiyc istcmi~·e :ıl<i:~ını bnYTelie. 
görılüııı. 

Elinde-ki !l:ısnpCJrtıı ehemmiyet 
bile "erınedC'u öuünde!>i iski şf~e. 
sini aldı: 

· - Dc;tum! .. Bir "riski icrnc:ı: mi. 
~iniz?.. Diye sordu. 

_ Oh teşekkür cclt'Tim .. &ıb:::ıTı. 
!e:vfn lliç adetim değildir!~ 

'.:.'folhıırn ~s!':ı:r etmedi. 
r:t1,,t'l;\"kı ~ıl'I>l'l1"~t-n ~:ııy~~·ını 

evfrip Çe\'ircl'ck bir göz gezdirdi. 
Herhalde, Molhaın heııim kenclı• 

sinin en kiıçiil\ h:ıreketinl gözden 
l>ııcırmıyacağıım peki't'Cı tıUirmis 
gibi hareket eirnc!.lc kusur etmiyor
du. Pakatı !ıctı onun pasaportu b:ı. 
sit -çe tabii lıir nıcrul: sc,kble ol
maktan ı;i•;ude herhalde sağlıım o. 
!ııp olmnd

0

ı:"ırıa emin olmıık cnd'. • o 
şesiyJe gözden cerirdi~lnc hükme. 
diyordum. Herhalde memnun ol
muş olmah ki kuru, hurıışuk ~ u
ziinüıı elleri kıınrdııdı. 

Galiba tcbesüm edil·ordu. 
_ Oh! ~irc te~ükkürlcr ederim, 

dostum! .• 
Dedi. Dan:ı lıuııuan büyük bir 

dostluk, bundnn büyük bir ~nrdıııı 
olnmnzdı !.. Demek~ .. 

Demek lııı snni~ eden itib:.ırcn 
kendimi ı\1111.rik:ıda, Hürri:\'ellcr 
ıucınlekcUcrinde :ıddcdeblliri~ıl. 

- Tnmamiyle, :ı:ı:iz Molhıım! .. • 
- Vallahi size tekr:ır tc~ekkür 

ederlm, dostum! .. 
Do;Jrusunu i~lcrscnh: .• Ah~. Hnki· 

l<atcn .• Ne ~·altın söyliycyim'l .. E. 
\"et.. Ben bnna bu dostluiju ~ ııpncn
ğrnıza inanınamışhm!. Sırr. Evet •• 
Sadece dostluğumuzu bir bar dost
lu,!;'U addediyordum!. Onun içln 
cidden minnettnnm!.. 

Molham p:ısaportu m:ısmıın üw. 
rfoc küY,du \ c önündeki bii)ük bar• 
dığı birdenbire vf$kfyfo doldurdu. 

- Daima bütiin insanforı :kur
t~lt ~ercfini h'r.1nmı5 o!Jln A. 

ıncrikı:ınm şcrefinı~ lçlyoruıu f .. 
Dedi ve koca bnrdatiı bir hamle" 

cie nğzına dikli. 
Şimdi, bu esrarengiz: ~e çelin 

ııdamı cfüküp boşalllırmaıt için bü.. 
tiin gece h:ızırlodığım p!Anın tııtbi· 
ki nııının gelt.liğiuc kanaat gcL!re 
rek: 

- Aı;iz dostum Molham! dedım 
Evet ~u :ınüan ilib.lrcn kendini:tı 
bu cehennem A ,·nıpasınclan hür A. 
ıncrikaya geçmiş addcdebilirsıniı! •. 
Eroelir.iz:! nail olrunnıı için ~i.:e 
~ apabildiğim bu kUçük yeır.dırndan 
clol:ıyı nıesııduın ! .. 

Fakat araıuızdaki dosllUKU sade
ce bir !Jar do:stjuğundnn Cazla bir 
~ey tolAkkt etmemekte h:ı.kikotcn 
hala etmişsiniz! •• Ben sizin bılmr. 
ditlim sebeplerden dolııyı tebdil 
• llmua {;ÖrdÜdÜnÜz h:ıyatına:ı.ı kut-
fQrtnllk ic;in cidden samlmh·cu. 
calışma)·a hazırdım! .• Ifotı:\, ya!n•z 
istediğiniz pasaportu sl:ıc temin el· 
mekle de iktifa etnıek istemem! .. 
Dostum! .• Acık konuşmamı m:ızı:r 
aörünüz!.. Fakııt tıu ins:ın h lidı . 
Su:in v:ıziycliniı:i sörfılcı l m Dı14 
menı, yalnız E.'liniıc ınımtnr.nm h ' 
Amerikan vas::ıporlıı seı:ır niş ot 
man12 siz! maruz b~t·ınriı -, nı: 
muşl,ü!ül!nn knrlnrnbllecck ınl ?. 

Molham lı:ı.}rellc yüzumc l•.ıJ ...... 
r::ık: • 

- ?\c dcır.ek~ •. ·deı!i. Bana ~:ı ılı· 
~ıı::ı:ız .bıı -"~r_ıJJm fıul:-~h·l<' kjıf 1 rl 

fDcMmr r r 
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Sark eep1a.mde J81Üdm tılll• olmü apon aas.ar. ıır şeaar, 1 Ttrlbl ro~~!ara 
..m ahJ 'il t dalla ıerı ald•lır 

BerllD, 11 (,.;.)-!ter, general ••• ,. ' ayyaresi (Bq tarafı 1 aclde) dar 
... Bok'U ......... JcuargAlİmd& kalıUl fJugbaJ. il <A. A.) -;Şa.ng. Avaı~r .ııl d •do Smolenak<lek.1 AUD&n kuneperiııl Birkaç gün ~ el, hatwraıara •• 
elm.lıtlr. Ceaeral,, Şark cep!leafııde bb' 1 hayia beyanatta bulunan Japon lı Aa 8 8 b;I' ı.tfltdaf etmektedir. lr yazd·ğnn bir fıkrada tarihten 
oJ'du kumandanl:tı•a&mak Dr.erccllr ve c;rdUftU 115zcllsll Çin mt~ esi bak.. Şt!are h~cam ettiler LaDdıa 21 (A.A.) - Jrlojalsldn zap b!lh:ı :ı tarihı roman:lan bahset: 

l lr.~ ftll\)&n 115ylemiftir: IAJI tı U So U .1ı1 ak • h ... ı ... 
lılrU nekabe& dcv~-seglnDlfttr • n--•r~ harbinden e-el "-• M lb • vye er o ova cep •sinde j """il' ba yazüarcla, tarihla kenılJsi-

_. ~- • .. .. yu..• ~ Ollrne, 21 ( A.A.) - Harbiye tn bllyük sa.erlerini kazanml§'ardır. ne alt h · ı:lıl• "e:v b"le bulanmadığı. 
A .r 1 k'ııg Amerika Ye İngiltereyi Ja nazırı Dragrord, 100 Japon deniz Kojalak Jıılo6kovaya on yakın bulunan ıu söylemiştim. 

lllllal Du aO 1 ponyaya k&r11 harbe l!!ilrUlı:lemeğ; lsn:ıresinln sah .Onft Rııbaulü 90ll Alman mllatahkom mevkilydı. Bu. Ta ih bilgi üıe hayran olduğum -· or L I çallfl)'Ordu. Bu harp fimdf Vikidir bombnlıtdtkJarıoı Ye kflt-ük bfr ti l'UJ AJmaa lnanetlertabı olrbqı mev. Ve ba bayrulr~ sunaa zıumD 
tı1aJ • Fakat Ç.m.Jdng timdi kork.mağ~ caret semislnl tuıu,turdultlarıoı ıı: kil •• Alman kt§ mndataa battı Uze.. ~Utunamda bcllrttlğlm sütun kom 
Ulat t.anıı 1 aelde) baljlaJIUltır. Rangooo ~erine Ya • her \·ermt>kledlr. rindeydi. şum ve aziz dostum Kadlttan Kaf-

prestUJ aanWı-...a wuJ;ta Rua fa:. prlm~ olan !:.ava akmlıirı netice • hRıhıım, iıasara olra11tı' ~ aJ•il Bu oeb1r ııolraJdarda" yanmakta il, dün yazdığı bir fıbada tı.aa 
dızınıa jükseldili görülliyor. Bu &kı4e Çine gönderilm~k üzere bu- mu~:ıfaa .tesislerine cüzl zararlı,· olan eY1er anamda çok fiddeUt Ye kan Cl'\':ıp veriyor. Ve lrend"sl de tari-
175 mUyonluk miJ.etln bQyük olma. lunaD lllllhlm miktarda hal'b mal •erılmlşhr. Tayyare kartı· koyma il ıatD8 aatta.e malıarebelerda eoma l lıj roman yazsa mabanfıılerclea M 

8aJf91 P81fllll .. Uyık IMalunduiunu dünya ırörl- ..eme1lbe bnyük zarar yapılmı tır lopları 3 Jap0n ıayyare~aı ditOr· alıuufbr. r; olduğu ~in, kendlslai w. ba w-
,.... Zira, bu millet, d61Qşmetl, 1111 Cmtklna hemen hemen teaHaı nıüşlPr •e diler birç0klarını hnse. 'Jelalr prlrtan " garp~ sarılmak dide kalem oynatan arlmdaflanm 

Otap~ Ka7tel bugQn saat Uçte Ka. rap çekmcA.i Ye vurmaAı bıli)'or. ulmü ft&lyet!ae gelmlltlr. ra uiralrnışlardır. lnglllzler, 5 ta.; aaretlle aptedllnalfttr. müdafaa edJ)or. 
ır--~~ tarafmdan kabul edfJecektlr. 1 Kendl kendine yükselmiş, silAlılan Yare kaybeımışJerdlr ıı kiti aı • Koskcwa rad)'09U bu sabahtı netı1- Kadlrcan fıkrumda f671e .. 
~ ll1atett.- ... bapeldl w 1 JIUf •e lqekküJ elmitlir Ye ea bü. MU 1 Borı ama mıı, 8 ki,ı Yaralanm;şhr. yatmdıa f8brtn •Ptmm mahirane blr yor: "Blrlbirimhf kiSttllemek ..... 
ir.~~ Miat ile g0rtl§8eekttr. yOk bAdlrder laaica."'llını bosaua • Jr 1 11 J&• Carşa 'a sabahı Japonlar, Bis • debne llarekeU eayeatndııı mllmklln kı. ta1•ğı blPAle eskidir.,, 
~ JanD PetWdeD a.vniac:aktn'· yor. Franaıa mlL~u. Rus ı..ıUlelhlin UUB 8 11.I mark .•ıra adalarında Loreasam 1mdıfmı bUclirml§tlr. O fıbaau. kjmleJI llMI. ...... 
.._ &kpnı1ı:1 Bertta ..-&e11r1 Al. munlfakıyelini •e yu.k.scl:şini be • (Bq tarafı ı Delde) ;e ~nvıyengi bomba'omışlardır. Jılojalake 2.3 kıJometre mesafe~ 11ıa!<'t3dlle yazmsdrm. Ve IM\yle bir 

•Irat,_. Japoa ..art aalaflDL yecanla selimlıımakladır. ZirM f•m- llıruh1k aebeb c!makaızın bir maım ı:...bucuına dair hentız ıafaJlll Yok. tr.ııunan blr mahalde AhnanJann ma.. leY hioha uman akbmdaa lıile 
:::.. llbzam ~renfııl ,.eetıeren rotot- dJ Fransa için kurtulu\ ~c inti• ıım fu!a ftyat'a satJlmuı veya aatrp ar. b1ın bir mlldafaa battı Ruelaruı eJtne ~dl. Ben bir laald'At nna,a ., ~-Ba,........... aaınam dab )'aklapıuşhr. Fabt lfedllmemeat yuaJctır. Mevcut maJn& W =+-- - - geçnı!§Ur koymak istedim • 
... ... ,. Almup adma maNfll.l slralejı sahasında benll& şarki AT • aatı .. arzec1llmemeal Ve)'& •lıt&Ddıuı •• , olllar •• ,... ' lılWWn. miktarda maızeme ıattnam Ben. tarı"hi yualan. ............ 
De~ ltaıya adına am1ra1 Bertldt rupa cephesinde Rus)'anın ~ı.uan. imtina wwunuı. aaklanmac, kaçın.. !dilmlftlr. Almanlar maanca bOyllk ıleria bir dikkatle ok1lnmı. Akli-
,_ ~Oral Manam, Japoll1a adL )'8)'1 maruz bıraklı~ı m:ıı;Jubıyelleo mut. mUYU&a ,Oluyla elden çıkarıl.. mallırelteıl .aylat Yenıüflerdlr. IU yahwysa, d8yap öğreacJljlme 
......... Ncımaraam tmaladıtı daha semcn:Ji bh- h4diS3 "ukubuJ. ' maeı veya plyaaada darlık veyahut fl lllStr••ror Harlrof JSJurı;armd& çarpıpıalar uyınıy:uı aoktalara ıulanam ... 
hıa ......... .,.........,..,..,.. ita&. mamasına mukabil siya i sahaJıı yatlarda JWuıekhk tevllt edebUecek ., .,lddeUenmlıUr f ııeameden incelemeler ~ 
8tıtıo ~ ~ Ol'pneral Ruayanın galiplerin f.k safı.nda mıı derecede malıdnt ellerde toplanınaaı f na, tarafı ı ~) Londrm 21 • ( A.A.J _ Moskova =t-..:l~~~terim. AJIP. 
-, lttattt ıısnct ordu komutaDlıll- bakkak olntak ıözilkmesi, Auupa • aiDclrıeme muameleleri 99 tıyaU&n 'POnlaraa Birma.oya cenubunda bU- radyosu, Moskova cephe.sinde yenı batti" ." • meraSam. 
'Yit.~ Cll'da komutanı orgeneral ya n blUiln dQnya)~ her mlllclleıı J'Ü)tlleltme k.UWe.propaganda yapıl.. Yük bir meydan muharebesi haz.ır. muvarrakıyeUer kaydedıldiaıni 1ıa. Bal" DUmi • m. 
.- -.na Kambrort ele ttaı,an genel. :&J~·ade Fransa>" sevındirecek olno 'f&8I ya.saktır. ladrk11lrIDJ göstermektedir. Bu mı;• 1 lıer •ermeklcdfr .t Fahrınln tJyatro hatası.. 
~ '-llıu!"1D& ta)'bl. edllmJftlr. bir muvazene gnrantisl le,kil et • HllkOmet, ınzum g6rdttl11 mmtaka. 1:areben n lSncmf ve zamanı &ıU PJ~koe ka~buı, tlddelli bir nm okurken. ~ ba menlmn 

411 llAllAaASJNDAı •tedlr. l&rda yapılacak •ri)'ILlm neYi " ge mUzdeki altı gUn ZIU"fmda cenubİ muharebeden IOllra bir Ruı birlill harekete geldi, ve ba •es!le tuill 
~ ..._ lwllarUJDda uaakfad Asırlnrdanberf Fransız ... Rus itti• ıttıeriııt taytıa ve teabtt edebileceği ıL Ma1eryacfa muhasamatın inkt'9flıo tarafından geri ahhrnı,ıır. Bu 111.J. ~, erlmltarlhb! romank ~~danclald ~ 

teki Ciddi ._.tm mll&akere ecWme8I fakı entrika V<')'JI onla) ışsızhk yil • .... her"•-.... b1r mallaı:Jü.D eklm.Uı1 de na be.ıfh oldup ll!pbeelzdı·r Raa bareoe esnasında 50 A. b f ar ere u.ua - en~ 
---..:-~ -- - d • ıt h t u., -· "oon'wı ' 1 "-'" • mao su ay r1 ....... ,_ ~- &_ı .. - ............. N..,.aaaJ. Liberal me.. ~un en mtnıa)'I u.,ramı!J ya u a • menudebllecekUr. . .. . •:Y .._,er alan mahfllterl, ve eri bozguna uAral&lnu., •e bllyük e un,,. .... uu gaze-:e Ja&llUI-
~ GranYll 91qapar mQdafaa. irim kolmrşhr. Bununla brraher ta L&,yUıa 0 cezai bDldlnıl de art. Japoıuarm Binnanya cenubu balr.• bir Alman kolu askert ınaJzemeslJa tun - belırtmek lstedım. 
il IQlla IAmmpJeD ban JU'dlmmlD ribln her donüm nokla-;ında bu ı. tmıma:ıta :. bu arada lh~~Ar •e ta. kınd:ıki mabatlarnu Mm, ak beraber ele geçirilmiıtlr. Bilme!?, bunan nel'e8inc1e ~ 
flriaaı e...m .... ı ...... nı latiJen ıııu tak Ufakın bir zanaret c.ltluüu ıörül • Uemar tllUeriDdeD berhangt birini lr. ô.kiUln~ bJr bJ 0Jmanıa1t1a b::... Dosu şımal cephesınio bir kesi • tftleme".ı; '"· Ve '°nra tcnldd 
ltr ....._ lltemtpe de kamara, re'.al meldedlr. Bundan dolaTJ. ('9rpış • bu memleketin olduqa killliyetll jnimle Almanhır dıAer hlr mcakıln l"~e~ lt9A:mıı~mek. kötOlemek 
ııe,.. 1a1r türll'bı nınmruunıelere uy. makta ol. n Fntnsıı, ) en iden canla. ttlcAp edenlerte, bunlan bilerek çallf kuvvetlere eabip bulunduiwau ve mahııJdea tardedllmi~lerdlr. ıoo m d1r · •• Kadırcan g"bl entelJelıtl • 
._ ..._ .... blJdlrmllUr. Çörçtl nan pyrelini SpTJeUer Birli~ tının dUkkln, mağaza, ticarethane ve bu kuvvetlerin vazifesi darbe ... t 9 l b" k )"akıl d el bir lns:ınm. o'gun bir bfa q 
.. __ .._ ... _..__ .. ~-mllrtlr ki: -·,_.ine katacnktır. Bö"lc bir I• • aıeıamum alım, aatım yerlertıain mtL racak zamanı "'"'"'--'- o ..... ...:.": am1on, op, ır a ar h ~ ka'em sıt'Mb'nln t nldd" ''ldltlle-
-- --._ -"·~ J " 1 dQı1 rt ne sah ı rt hakkı da bin il b -..... ·ıııu ... ..._ su, bir er&ak deposu ve kullluuı k" • • 

1 

.,,,,_,..arlı barlıl baklallda gillterL btrlllfnln lltl>·en nrarh olmı)a . e P e n ra. ellrtiyorlar. • mltlarda malzeme musndercı odil • ~- derne!ıne c1otrua 1la1* "- eDdf,.._. tfUnk ederim Bu lbtL eajı, blYlds Rasyanın d:j?er m!Hte. dan on bin liraya kadar ağır para ce. Uangoon. ıt CA. A.) - Sah sa.. mifllr. ... ....... 
l6fln muhtemel neUC891 ~ fiklerle mlltlerelren yaptıftı haı:ekc- &asile blrliltte bir aeneden on eeneye nü neıredllen bir tcbl ide denlll • ReamJ bir Sovycl haberinde de- Kadlrcan, )ine o frkrMmda dl. 
tla bl)'Qk ltlmeda da 1fUn.k ederim. le fayda •erl'Cfll flpheaizdir. Baş. kadar bapıa cezası !ıWmıolunacağJ da yor ki: nllly0r ki: · yor ki, ,.hl~ 'k'mse i;ılJi.r edemes 
l1tıauma ... _..,.. b&Jdnadakt mtL hyH ba bd lene nrfınde (tlrpı • kaydedilmektedir. B:ışve!cit ve ziraat ve onnaalar J9 aonHnanda han kuvvellert • ki en eok yer ,-e en ~ Oka)'1ICll 
.takenlerw ne ctıD aynJmaamı teklif şan Frans:ı bu harbin her sahasın. ımn korunma kanununun tatbikatı. nazın Usnv'm vaz"fea!ne nihayet mize mensup lefklller 39 Almıın buT:m ma!tartirıer ar&-~!'llc!a tarllı! 
tltl10nJm. Eter mOzakereler nctlcesi11 da Rusynnın mütıeflki olrluğunu Is na ınntcaıuı{ olarak kuıte.nılıın her vc.rilınccine vali tam.fmdan 1Uzum tankını, 2 aırhlı otomobili, pi) .. dcı rotn:\D malıantıtert belki batta 
CSe bQkQmete meydan okuyan btr vnzı... bat ecleceklir. tUrlll evrak veya hUkOmctı:;:e tstıh.~I görülmU.~tür. efradı ve erza.k yOklO 730 kamyon, ı;ellr.,, 
ht orta.fa, ~ıkacak olursa müzakere. Fransa tnbialile bu sahnda hçn • tasvip olunan madde!erc mUtealllk kar Valf, nazırlar meclis!nlr. isffa• 12 top ile beraber efradının, ı ta. Bn it!diayı, hemen kalnll ec1e-
tıırlıı lldaol wıa IQliıcG ltlDtl '* ltl. dlslal dlşmana leA:hıı eden Jıaln ~ ne nya Teldll:atar n.rtade tülld .. ,. 8RU kabul ebnlştlr. latüa 20 .._ ~are kup ko)"DUl m1Lc~66 ml)..re ··ın. l'akat bir aa için, bu· 
lııat talub1D1 tn4l 1Q1a ı•- ;1 1 1erle alc.llarm ..... tel&'nln: tahrif gtbl 1UçJ:ı.r 1rUUp edenıere kAmmda merlyet b•mwutadn'. ~ tahrip 91111lilen t lre:ıl nun ~yle oldu'1Jnu l abul etek 
tefttrıerı aJacafua. Putblentoda JaJ lıaprJacalclanın blllrar. Su ad•lll TGrk cea Maımam 127, an net ,ııa. Yenf kabinede ~lr T•vtma, uNlkJ. tül~ .. il ft80DU ta•rlp bile, ha idd'a, benim ı.iml. yani 
bla ......... ıaiUYJ& deitı l'eJ 'Ver • lar, Rusyanın nıubaşında kua • zrıı !lllldlıbferl t&tı.tlı: olallaealtır. ye~% bqvNiJ olmuttar. Te dbşnianın 1 piyade taburunu inı tarihi romanlarıa palanaclaa i'* 
laek mnD de ba lauuta kanaat nacalımıı ıırertn memlckellmlzdc Dlter taraftan mD11 konmma b.. ba e:ı-lemlf)Prdlr. ret olmayıp, hakiki tarihin ti 
~. Kbakenıert bizzat bir kanııklık do1ıur:ıc:ı~ını lddl.s nununUD 57 tnct madddlle tUtreıaete )'&Çlan kar§rlamalc ")'9Dl ta~ Diler bir So•yel birllAI, Mosko. "endi.si oldu!;'llna lsflat ~blllr 
.,.. acmak .. icap edenıe blaaat ben tlmPl:tpn ç~'.inmi)"eCc';:lcrdlr. On ftrilnllf oWı ııo milyonluk bollonua Yerflmekte o!an ftSffe ve •WdJetıer vanın takri~n 320 kftomelre hah .J!'.. Muh:ıyy11emb:fn clm-anna 
:':'!!_ wrmü latl7orum. Jann en fazla korktuklan bu lçU • bemen beP6f mtthlm biZmetlere tabala yerine gettT1lmek ıçın bu miktar yes tlm:ıhnde kilo Ostaşkof merkezini vunn bu ssMe g~lgefcrfe, ba ,... 
·--. tm'WWWl&ı mal hen:llmerçtl~ olundulUDda.11 bergiln acrtan yenı lhtt. mUyon lira)'& çılranJllll§bl". ' 11881 itmııur. Burası, Se!ıger gölü tancı sı1u~tle,.:e g~en JllJarm 

Almu tıelılllbae tere Kmmda Te. Pn • - -- 8 • lızerlncledlr. Aynı birlik, 19 dü~ ~ J"ttlnıle bir hlikllm sab"bi olalıllir 
OdaQum llmaa ~ naıa mlUetl, bu 1' .. lmerU ha. a -.a tanb. 101 kamyon, 2 mllhlm- rn"vb:! Ve en nih:ıyet bir -.ita 
l!cnıet kunetJert daba •ftPll ktreu latlbfal eder. Fnuısıs mille. c-nıea lı!r devir ,.......... Jludretl la.rlba ....... ........_ t mat deposu ·'"e daha başka askeri ı:nk okuyucu balmuı onma orijini 
I\~ c.pbenba ~Ula ge~ tl, kendi reJhnlnl intihan hum<ıun.. Atkı ıu eı.:ıe- 7AIEla bir llfım .._ .........- ....._ malıeme tttinam etmiştir. FJlr eser o!:1nğana, tarihi romu ... 
keııamı.b.. " ._..~Ye fbnal da YAinız kPndlslnla muhtar oltlu • cm faı;la l"!\!!bet görmesi _ ilet. 
dataa -~ ........... - ..._~-~!- lana bUecek kadar aldı batında T o R K ç E aaıatadakl ftiaaıet hu da bir lı)ı]:a ya! - tarıih"iD .. __ 
Blcnal& __ .__ 111,,.v;_-.:-.. .._... dır. lzbrap çelea Fransa, • ıztıra'>. · V - -

- -··--- -IDa)'Qa eL k h (B ıllsin"a \"e.rlldlğlne, palavra ppd-
"'S .... çe·en Rusya ile beraberdir. Dlhü- ·ınkıllp Ka ramanı aı tarafJ 1 adcJe) 'Jlam.~ kata bir t'lbet midlrf -e- · "' ... Pll*asa döYI R ile etrafrru saran bekçllerle polialer 

_,,...,... ı?'U 'ı ... 4lnlan ,,. ı,. d'- ' f8ll 0 >-a .>e • btın3 me...ıft- --'- ke-..1ı..ını· Tartıl roman, keneli uv'l8cle 
~k? Jl ~ ra r ..-. Meyus Fransa, zulmetler. .7™ n.u .. ....._ ...,... 1.-ıld 1 V h 
alb1lldlltL '* ....._lliJZT&•2: dea kurtulup aydın·r~a cıkmoı.. M LA LE • d yakalamıg1archr. - mu\affak o.m111tar. e 
Jmdıtı 1ı0dir11m•ktedtr. llnelld illa --..ıradl k oı.. Run Jle beraber . YARIN AKŞA sınainasın Diğer taraftan yarası a wır olan :12.!! Y!"!::te:.cll:.."! pe~ 
16 Al-•• ............ ..m .. n.ru--- r. 18.b;kab da mnm b'r halde Be • l'I-"' ..... 

- _,,,, __ ---""""· meslekda.,ıanmı, her fırsatta t•. LlDYADAı ....... _ ...... bir dDll,a. Oöskaımatuaa lılr }·oğlu baataaee"ne kaldınlını tır. ,,___.., .__,_ --u_, __ Piıua-
8

..__ _.__n'- __ x. ...,_;Is ftblaılD ~-· .. Bundan bqka Karagı!mrilkte rfk etmekten g~rl kalmamıpntllr. 
--·-.-- ....,. __ .,. •• .-. - . .,,.. aua ~ MICll•• -... ,...... .. er.. dl.JUi- urdulann çar:ıs,tıtı bir !U'ef de bir --'ama im Ka Fakat• - yukarda da 131'..,.• 

kararpbmm tebllliDe sere dDJl.. ..:1 X- d Jr..:I j ,,_.cu O °'• l"l&'ÜDL ... 1Jl - bu teb..U. -~ -ı..--. ..... .____ uo... e11aa .., .... ppaealstlr-. 

1 

rilkttt. Hatice Sultan mahalleein • .,. ...., _.a_ ~--
.,_ ..,._ kOUan sıapyıa dolUaWL ..._ ~ kadre die J'abreddln k ğm lanm hn.k:lıat ol.vak ............. 
da fu.ıtıe erine deftm e~. ~ ~ 

111
• nn•ı.-~ aa.. DlbQa llal'lllac1ea tacyee:uunı ... A.ktan t1aL. ır.;,.-. KMiye 80 a da oturan iç.in yapıınu, ftlllıllr. 

t"LUfABKnı nıa ~ :.ew ~ ...__ CLAUDBTTB COLE.,2! ~a1!~1.Y MlLLANC'ililt t:t(ıt1111'8da ot111'aD ~:-~:em: nen, tarihi romu•, 11rte oı.. 
Tolr,Joclan leleD baberten ı&-e Jıla. ._'bir...._~~ laaldaa. ıeleden dola), kavgaya tut~~ ms.11111.1 istiyorum; maluıyyel nka-

lez;yada Jepaa btaltn Jcıbma Qa!et1. ~ lılldıı11dl!lne cin bu Aş K D o G A r,, EN lardt1'. !ardan dvade, t.arlhf roman anı-nın meıtEa ••wllDdlld .aaG AYUat. susta~ ın0raoaat 1ıu ~ ._ Kavp sonunda Hikmet r.akısm· .nıu l~Inde., ıJ ima lıalrikatl vere. 
ral)'&lrya kartı kaptma bareketfııl Cumhuri19t IQerk• 'lıqka OIUDall •---·- ,_•rl 11 

çekerek ihsanın üzerine ~tılmış !im, romMcs'.t macera1an, tarlhl• 
daha futa PDlfletmS,lerdlr. Bir Ja. m0dtırl1 Keınaı Zata sun: blS-. - lıendlainl kalÇaamdaıı a~ rca y~ kendi11lyle 11üsJlyelim. &ki cle'fbl. 
pon kolu &ıemıı bir ttl'at.f'Jtk noktaya p)'1n katlyCJı ~..::,: L .l L 1 SfN ~ W 4' IJI .. DA lam1ştır. ·~r·n macerel:umı. romaıua loble 
varmıttudır ...... .,.... lftmekt. olllD ı ~ · r.._ -. 

98 
_ aac..- lalclar ~ • ~ Yaralı Guraba hastanesine kat. arım ~amslak. tas. biber aa.m. 

·' pon bolqba tanareMrlıle taama L • -- ,-- .:mım,._ Hikmet yakalomn,,.tır. "fen serpl,ıtrmlrettm. ~. 
d 

11 lıısWa ~ OD befl a ı etler \"RIPiUnr kova1nn. 

:.:""-=::~~Tahir ile ZDhre ::.:=:.::::.::·..: :::-..::.-=::::....~ ... '."""'" .. ·b·--~ ... ··~.=~·.::.~~'.': J.,_ ~ dtle•lbalruır. ,, .__ '" ın ' M ... " 1118 cuk ıraJıılbl oldu:O. 'i'.'llt ka3 b~derck J.ayt.L, clalımt bir 
x.ı..,.. _...bat •• tdcanlan Yuan: hkeHer F. 8-t.elll ctsll-. Wııatı- lılr lflkı. uıeu reJ'ID Tahir bu lllk!:. ;Jea ~ ...._ _ .... , at •tı de "9drla ottuna eor. \iil""..nln •Ylkl"malamuJu llJa 

Japon lataSan - -- ..........,,,..w. -83- ~ ~ ........... preltl?l,rordom. "ıcanns!a c-a.':Jk: uu ı1e tarih bulunmalıdır. 
~ - __ .._ &G14a 1ıay.ı-- • - Acaba ben de llMlhı s1211 -.. B h n 1 uI ri ..__.., •- -

de yaptıldan blT _v ..... .a ae. ele ...... ,.......-..-..... - -.-.. kıeadime celd1ftm -·a-. - Baeila lıif d11rm11dan at llst.._.._ ıına ... g m o.r r, ..allft' -
-.,,-.. av -...._ ... --- --.. - lalTDt ... MI 1111 61Gp 11"-a.ıım t _.,. ,.._ ""..., lh• t r.., .. 1-..1 _ .. ..._ bstıJs lwneUe'rbıla -ı.w. 1aa•-- kıavuama, gibi ~. Nlba. lnalı1a .._ .. -..- J'9dltlaal anla- ..... --..,.. • ... -ıcıe,..... Naeıı, knldlae .. ft!IH'tılH ı e - .. Y., • :! er.....,., ,,...,.... 

.,_.., ~ SllelGir ---- •--6- ~... Diye <i• le-uDK'l' bt\~ladı. '""or -····- • '"l keam'ı~r Ye Slog rura Jldea Cllmlr- J'9t lsork..,_ ............. blnlellblftı lert-. -m .....-...... ..... "'•l • ,.:_: "' --• """ · •• 
-~-~· •--~-•Ata e-.e buıa ..._el ·---- - - ~ talmuıonla.. ...,._ ,.,.. --..•• -lllıe&1le. .,._ --· fl" orguy:ı ('e\"8'f -..er!'ır"yeee-:vol-. uhwa...... IOD Yeralfler. uv beal w-r•••- •n -- ....... ....._...._ - l.\I _..,.etme, ll-,1amm! -.-. • ..._ ._ uau l;q aece n•-umo • .,_ ıtt ti • ,.... lılr _..__ -.... ----...- •MU - _,. c1ım nu " ı.;uu • ., n • if'ınde lıışadı~ dcn'i 

dtr. -· INıllııtleld labaiu ....._ ·-tr .__ .._...__ • ne T•b""_.._._ - ae de kartnnnda ka.. •lll70na8' ı -------------! )'Vak,.._, ''lleal a..211. decll. ~ nlc:- boJmmm bDb.. ,. .-........ .,-bir lnlmtlDdan wart S-1 ?! TeldıDdetıJ külmew ı ... ~ ~ıın :\'uzun. b:ılt!l~ttlf!i b"r fn...-
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Başvekil şeker hakkında 
alınan tedbirleri izah etti Bugtl.tı GUndU:z H de; 

ÇOCUK OYUNU 
A.IDJam 20.SO da: 

Şeker ve pancar ·fi9atıarına 
zam gaplidı 

ltçi kız 

Beyoğlu Halk Sineması 

Vaziyeti m~saıt o~mıyaa· arın çocukla
rına ucuz bedene ,eker verilecek 

Bugün matine 11 de 
3 filim birden 

1 -LoreJ Ba.nli llJJ'.dlstanda: tttrkçe 
2 - Mot.o Bazlne peşinde 

.\nkara, !!O (<\.,\) - C. H. P. mec· 
liS gurupu umumt heyeti "20.1.94.2 . 
.e4lI gfulü saat 15 de reis vekili Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'm rı?iııllğinde top. 
landı. 

Celse açudıkl.an ve geçen toplantı_ 
nm zabıt hUIAsasr okundd;tan sonra 
kürsüye gelen başvekil Dr. Re!ik Say 
dam, görWen Tilzum Uzerıne ~eker sa· 
tl!l hakkında hUkClmetçe :ılınan tedbir 
Jerden gurup umumi bey•etıni hl!ber -
da.r etmı:ıur. 
Başvckilfn beyanatına. nazaran, bır 

g:üoden ıtibaren satışı durdurulan toz 
ve ke~me §Cl~er !lyatıarnıa zamlar ya 
ııılmıştır. Yapılan bu fiy::ıt ;ilkseJt -
me.siyle birlikte Irasa ve çuvatl; ~eker 

ıstı.tışı dıı. yasaklanmıslır. Pancar Uitih
.sa.Jiyle meşgul olan çıftçlınh;i bu ve· 
siyle ile !cıydıılandırmayı da mütaıea 
eden hük\l.metin §eker pancarının ki
lo.ııunu mmtaluı.sma göre 100 para, 
110 para ve 3 kuruşa. ibltğ etUği an
la.şılmıştır. HUkO.metln §Oker Uzerind.o 
aldığı tedbir cW:nlcsinden biri olarak 
mail vasiyeti yük.sek o?maya.ıı ha1km 

küçük ç~a çok UCUE bcdeUe 
§ek~ ..crtlmealni temin edeceği de öğ 

reııilmiştlr. 

Ba..5veldlln gurup umumi hey'etince 
iyi kar. •lan bu bcyanatmı müteakip 
ruzruı.ıntıye geçU-rek nılllf korunma 
lunu.'lun hilkumetço tı..dill iBtenllen 
maddeleri Uzenrıde çalış:ı.rak bu l:;apta 
bir proje hazrrla.mrı olan parti gnrpu 
lromisyonu mazbataamın müzakeresi ~ 
ne gcçilmişUr. 

.Maddt!!eri.D birer bireı· okunnıasmı 
müteo.:;lp gerek proje ve gerek uba 
b1 mucibe nıazbat.asındn.lti caa.alar N
islikço kU1 halinde uınumi heyetiJl re· 
:;ine arzca;1miş ve bu esasların itUfak. 
ıa kabul edildiği ıı.nln~ılmıştır. 

.Bundan sonra. E ldııehlr mebusu E
min Sa:;:a.k'm, vakt1yl~ lmldınlml§ o · 

ıa.n şehir ve kıı.sa.b:ı. muiltarlan ile i
<!aI"e meclisi milntelıap aza.sı bakkm
cııı. D:ı.bU;yll vekilinden milt~lea soran 
\e ruznameye c!ıhil oıan takriri okur. 
muştur. Takrir sahibinin ve da.ha söz 
elan bıı.zr hatiplerin mUtalealanna ce. 
vap veren DnhUiye vekUJ.nin de din _ 
ıc.nme!llnden sonra bu mevzuun, teşkil 1 
edilecelt bir p .. rtı ! .. ırolı0yonunda ince
ıenmesinl teklif eden ve Dahiliye ve-
1\ülnce de muvafık görUien takrir u
ınumt heyctı;e do kiıbul edi1r.ıiş ve ruz.. 
11amad13 başka mad:!e olmadığından 

ceJ.seye son verllm!Jtir. 

B.\ı}l'EK • .\L:ETİN' 'IEBL1Gi 

.wıwra., 20 (A.A) - ·Başvek.Aletten 

t.ebllğ ed!lmll}tir: 

1 - K~rdlıı::.syon heyetinin 263 nu l 
manı.1ı karanyle ve memleketteki §C. 

ker mevcudunu tesbit maksadlyle bU 
.sabahtan itibaren f}ekcr al.mı ve satımı 
:menedilmiş ve mevcut şekerler be· 
yana tabi tutulmuştur. 

2 - Ticaretle i~tlgal eden bUtüD 
hakikl ve hUlmıt şahıslar 20.1.942 sa
lı s:ıbahı ucareths.ne, mağaza, dllk -
%ti.İı, depo, ::ınbar, fabrika. ve lma.IaL 
hane, şube, koınisyoncu ve acenteleri 
nezdinde ve sa.ır yerlerde mevcut şe_ 
l•erterhıtn clnıılcrinl ve mlktarlarmı 
ve bulundultJarı yer eri gösterecek 
beyannameleri 21.1.912 <;Arşamba gü· 
nü akırunma kadar bulundukla.rt yerin 

• 
' ·- Gözlerini aç, kulaıkiannı aç 
ıte zeUnı kullan. Haydi ba-kalmı, 
bu zckt olduğunu ispat edecek tnü 
kem.mel bir fırsat. Lazım oldv.ğu 
zaman harekete ge~ekten de çe_ 
!tin.me .• 

Cim Farn.trop yüzünü buruştur. 
du. Fa.kat omcası aldrrmadı hile: 

- Bu işi muhakka!< başarmak 
.iizım. dedi. Bu sey:ı.hs.tinin hayati 
·r ehemmiyeti vardır. 

tK.tNot ınsur 
İSKELEDE 

- İşte Belçikalı meşhur polis 
:ı.fiyesi Hergi.11 Puvaro ... 
Bu sö.lle'ri, Asv:ında bUyük şe• 

Hile otelinin tııraçıısındaki geniş 
koltuklara. oğluyla beraber gömü. 

~·n t•ü}iık mWkiye me.ır.uııına maltbuz 
mukabil ın d vcr.?ceklerdlr. 

3 - :ıo.ı 942 ı.nb:ıhındaD evvel satıl . 
mış oıupta lı nUt: ınUşterllerıne tes -
Hm ,·cya c,ostı>ruilı'eıi yerlere sevk 
cdumı:·crc;c ~:ı tıcı <:lir.de kalını~ olan 
ı;ekerlc-r, .sat:r:ı t:ıra tır.d;ın verilecek 
~cyunn;ın·r.y~ ılcrcoıuııacaktır. 

4 - 20.1 ,9·1:! sabt' hından evvel aıı.UL 
mış v~ !'1ll!jkı"iııinc teı;Um edilmek u_ 
zı~re yolu ~ıkı!~:ımış yanl bayiin elin 
den çıkmıtı .,e t'akat ınUşterl eline var
mamış ola~ ı;;el-:crıer mUşteriye varclı

~'1 gtiıı~ t ,:,ip :>der. gUnUn akşamına 
kau.:ı.r ikinl!ı .n.ı.udcde ye;.ıtı şekilde 

:ıyr: b!.r bcyanı ... me ile blldlrll<'ccktir. 
5 - Tilrkıye ':er 1 ... lırlkalıırı n;ıo. 

nim fôirketmın tcı 1~rlıtalııımda \cyıı 

cmrlnclelti dcpal:. ı da bulunan şekerler 
bcyannnmc~·c tııbı cit~!Jclir. 

6 - Verllr:ı bcyaııııan:ıeler yerle. 
rinde l>onturoı cclılccck \"C beyanna 
me '.>ermeleri Uizıın gclc)[~i halde be. 
ya.nnarnc vcrm;:ıdiklcrl veya lıeyanna
ıne verlpte m!!n-utlnnr;ı noksan gös _ 
terdikler·i a.nıagrl:ınJarın len beden yer. 
lerlndo milli lteı-Lmma lcıı.nunun 

4156 nuınaraıı kanunıa ıı;:ıaddel 65 
inci madde.!! mucibince ,.a il n kay· 
makamıara. verilen se!lUılyet dalresın. 
de arama yapüara.lc şek(lr miktarları 

tesblt edilecektir. 

3 - Korsanın lntfüamı 

(Gazctcmlziıı birtııcl eayfasmda 
basWı yıınmda.ld tarih ı;crçcveııt lrupo 
o.ile birlikte gönderilecektir.) 
~Vl.Jt::'lll\IE TEKUFLERt. İ~ ARA 
!.\!,\, lŞ \"ER:llE. ALDI, ~A.TIM 

ı:lbi ticari mahiyeti tııı.ız olmıynn t;iı. 

çul• U.inlar parasız nfl·,rolunur. 

lş ve işçi arayanlar 
• 17 yaşında orta tahl!lllı, yazısı !~. 

lck bir Türk lnzı., mUcsseselerde, bU 

rolarda ve-ya ya:;ı lşleri.-ıde çalı~mal> 

istemekted:.r. :.?ö.30 liraya kanaat e. 
der. Kefil de verebilir. (TUrkekul) 
remzine müracaat. 

• 17 yaşında.. orta.mektep meZUDu 
bir genç, muhasebe ve yuı ı:7IeriDde 

uygun bir ttcretle '"8-lt§:-:t&k istemek • 
tedir. (M. Akçay) remzine mUracn.at. 

• Yüksek iktisat ve ttica.ret mekte. 
tine devam eden, ttce.rt bllgllerl mn . 
kem.mel ı..stenogra.fl usulUne vlluf, 
daktilo bUeıı bir genç, ht1$Ual mlles • 

7 - Şekerin bt?krar Eatışmn. ne va.- sese ve ticarethanelerde öğleden 80il.. 

kit müsa:1dc otu:ı:ı.c::ığı bila.hrre blldL ra i§ aramaktadır. (H.A.) remzine 
nlece!:tir. müracaat. 

• 16, yaşında, aflevi vaziyetinin bo. 
zulduğu yüz'llnden orta mektebin bl
rtncl snufından ayrılmış blr genç, va. 
sat bir llcretıe, rt1crhangt bU' müesse. 

Kız okuHarı voleybol J de iş aramaktadır. <Va.tan 55) remzi. 

maçlan ne mllracaa.t. 

Kız okullan a.rasmdaki voleybol 1 • Türkçe. almanca. ve franstzca b!
ınaçlarına dün Eminönii halkevi sa len. gayet seri daktilo yazan blr ba.. 
!onunda dc,·ruı1 edtlm.iş ve birinci yan l§ aramaktadır. (ROSA) remzine 
maçı Ticaret lisesi gelmediğinden muracaat. 
Çaml!ca lisesi hükmen kazanmış- • Ticaret lisesinden meımı. m~ • 
tn-. l{rz öğretmen okıılu ile İnönü sebe ve fra.nsızcayı lY1 bilen bir genç, 
kız lisesi :ırasmdaJti maeı da ha.!rim oğleden SOilra tı.ertıangi bil' müessese. 
bir oyundan sonra 15--5 ve 15--6 de iş aramaktadır. (2 N) remzine ıntt-
kız öğretmen okulu kazanm•ştır. raca.at. 

Şubeye davet 
B~iltt::ıc; .\«!u>rlik Şubesinden: 
A§ağtda. ır .. mıert ya.zıh subayların 

acele şubemize mUracantııı.ıı, etmedik. 
!eri takdirde hııklurmda. 1076 aayıb 
kanunun mııddei mahsuswıa göre mu. 
amele yapılacağı. 

Piyade teğmeni M. Azmi 
Halit 40037 

" .. Kerim 42!'.i07 

.. " 
Kemal 47317 

.. " 
Osman 163GS 

Topçu teğmeni Cemil 44513 
,, Re~at 41312 

Muhalle~ listeğme.ni Celal 20439 
SUvarı asteğmeni Saadettin 353 
Levu.znn uteğmenı Nebil 39106 
Levazmı teğmeni Adil 39040 
Harita Asteğmeni Necatı 30!ın3 
Levazrın a.ateğmcnl Namık 00385 
3. ci sınıf muamele ~k. Muhittin 
3231!) 
8. ci sııııf muamele Me. Hilmi Oğ. 
Hasan Tahsin. 

Sa.niyU Hal'biye tejhnen, Altlettln 
47022 

len madam Alerlon roylemi...~ ve 
K"endilerlııe doğru gel~.n dfrz ~yaz 
elbiseli ve Parlak krava.th b'T e
r!anu işa.rl't ctnılşti. 

Tim. Alcrt.on hiç de mutadı olnu. 
Yan bir c:ınltlıkla yerin<le doğrul
du: 

- Na.srl, dedi. Bu küçücük a -
dam mr? 

Diye adeta istihza ile sordu. 
- Evet, bu !diçiicllk garip a • 

- Şeytan herif o.caba lbırraya 
ne yapma.ya gelmiş?. 

Annesi ku.lıka.h.a.brh gülmekten 
kendini ala..'11.'ldl : 

- Aman yavrum, dedi. Bu ka• 
dar tela.şa düşme. ~n cinayet va. 
kala.mu ve zabıta romanlarını hic 
sevmediğim hald~ bu adnmm em. 
s."\ls:Z kafa.sına. havraırmdrr Fakat 
l:urada is içlıı bul~duğunu 'zannet 
miyorum.. Elbette o da biraz ser -
test Yaşa.malı: ve Mısır:n glize1lik
ierindcn istifade etmek ister. Bun 
!arı yapabilecek '.ka<l:ı.r p:-ıra knz-Rn. 
clı •• 

Tim tebessüm e<lerek • hafiyeye 
~ordu amma. hafiye ellndeki 
c::ok ~~ık yelpazeyi sallryıırak ken • 
dilerlnc ooğri yU~imeyc "bn!j~rıym. 

• Sabahlan ba§layıp, akşamlart 
evine dönmek Uzcre, ev işleri .,. 1e. 
mek yapmasını bilen bir bayan ~ ara.. 
maktadır. Ya.,ıı bir baya da ba.kabWr. 
(A. ~) remzi.De müracaat. ı 

• Lise onuncu eınr!a. kadar okumuş 
tilrkçesi dUzglln, biraz tra.nsızca bilen 1 
b:.1' bayan, 2 yaşında c:ocuğa bakmak 
ve ders vermek istemektedir. Ciddi 
bir datrede yazı ve telefon t.,ıerinde 

de <:alI~abilir. (E.Ö.R.) remzine mUre. 
caat. 

• 17 y~~da. orta 1 den ta.sdikna
meli daktilo kursundan mezun bir b3 
yan. resmı veya husuSi bir mftessese. 
de 1!8.bahtan akşama. kadar çaıışmak 

istemektedir. (G.M..) remzine mtlni -
caat. 

• ıs yaşında, orta ikiye kadar oku
mıı.,, tanıntnl§ mUesseselcrde ve A.Da

doluda mübayaat işlerinde, çalışmış 

biraz daktilo ve telefon santralından 

anlayan bir genç az bir ücretle iş artı
maktadır. (Muammer) remzine mU · 
racaat. 

• Lisenin birinci Sllllfından çıkaII 

bir genç kız, tıerhang! bir daire veya 
m1lesscsede tahsiliyle mUtenasip bir 

ca genç ada.mm yüzündeki tebeS 
süm birdenbire söndü ve tebcssü. 
mün yeıini çok acı bft- mana aldJ. 

föı.fiye madam Alertonu selam
ladı: 

- S z:n masa komşunuz olmak 
· zevkin! duyuyorum.. 

Dedi. Madam Alertou neza..keL 
le eğildi: 

- Böyle me~hux bir masa kom 
ı;ıısn bize ~ref verir. 

Diye mukabelede bulundu • 
- O t;ıeref bana aittir madam. 
Birkaç dakika sonra, artık ren• 

gi ta.ıname:ı sarann.11 ve konlL'}a • 
mryaca.k bir hale gelm1ş olan T~m 
Alcrton da yanlıırmda olduğu hal. 
de madam Aleı ton ve Hergül Pu
..-a.ro kalktılar, bahçeden çıktılar. 
·1e!ıir boyunca tozlu yolda ilerle -
raeğe baf'Jlaılıla.r. Satrcdar, çocuk _ 
!ar gibi bü:riik bir ko.1:-balıl' ar-a -
!':~dan kCE<lilerine gliçhiklc :rol a. 
c:arak Nil nehri boyunca ge?i:ıtlk. 
rinc devam ettiler. 

Nil nehrinde i.5liyen vaımtlar -
oan hiri o sırada iskeleye yamı.~'p 
yordu. Puvaro iJe A1erton ailesi 
va.pu-rdıın çrkan yolculnı ı :>.cvklc 
seyretmeğe, eğlenmeğc dn ldrlar. 

Tim btrdenbire c::ınlanclr: 

1"SWWW 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kn'ıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan Israrla lıteyiniz. 

\ 
:ş ıı.ranıalcta.drr Daktno da bfilr. cs.v 
Çamlıca) remzine m1lraca.at. 

• Bir bay. CD iyi oekUde ve !steni 
ıen yere gitmek suretlle matematik 
ve fl.ztk dersıert vermektedir. Aksa 
rayda LAleıı apartıman 
ıt.T. eğlllna) müracaat. 

7 numarada 

• Ticaret . tşler!nde.!l 1;ı·i anlayan, 
fransızca, ve aınıancayı çok ı:r, bilen 
\"'.? gllnde 3_4 mektup cl'.tkt!lo y:lzab!Je. 
celt birim: ihtiyaç vardır. Tallplcrln 
Beyoğlu Galatasaray Aznavur pBsaJ 

No. 3 (Mod Eva)ya mtiracaatıarı. 
• Ortaokul 3 Uncu ~:nıfta bir gene: 

mall vaziyetinin bozuı,ıusu. doıoyısll< 
az bir ücretle hcrgUn öğleden sonra 
çalI§Inak istemektedir. Rtya.ı;iycs! km 
vetll ve yazıst i:;:kktir. (K!'zıltan) reı 
zine mllracaat. 

• Halen yllksek, iktisat "'e ticaret 
mektebine devam eden rtyaziycs! ltuv 
vetıı. daktilo bilen b!r genç ticaret 
ha.nelerde veya hususi ınUessesclerde 
muhasebe ve muhabere ~lcrl.nde ça . 
ll~mak i.Stemektedlr. (A.O.) remzine 
müracaat. 

• Türkçe, fransı.zc:ı. ve a.lm::ı.ncayı 
iyi bilen 15 yaşmda bir genç, herhangi 
bt.r yerde çallşınak istemektedir. < S. 
Altınel) remzine mUracaat. 

Aldırınız: 
A.,ağtda remizleri yazılı olao o. 

kuyucolaJ"ımızm n.ıımlunna gelen 
mektuplan ldarcbancmlı.den (pıu.ar 

lan barlı:) tı.erglllı t:abııhtaıı öğll') o. 
kadar ';~ sa.a& 17 den sonra oldrrma. 

lan. 
fM. ELKAR) (Fran&ızca dcrEi) (Ş.) 

(KM.Acele) (Zaran) (Yarar) (An. 
l.a§alrm) (Vatan 55) (Ölmiy1"cek aşk 
113) (Turgut) (U.K. 11~) (25 Sedef) 

(S.V. Çamuca) (F.K.M. 9) (Saat) 
(İ. T. EgUl.n&) (Ful) (Fevkal!de) 
(H.V.) (F.G.D.) (H.~.) (F.Z. 33) 
'(0.P.K. 2072) (R.P. 35) (M.K.A.l 
(A.Ahme~) (O.K.) (Nadide) (Altta.
tay) (T.R.B.) (Mehmet 35) (G. Mine) 
(P.t 24) (S.B. 12) (Y. Akm) (Leman 
Y.) (Denk) (24 Şerefli kız) (Bo.har 
Çiçeği 1) "(İş, 45) (Akyllz) İnci) 
(35 Aydogan) 

12,45 ajans 13,00 fasıl ,,arkıia.rı 
programmm devamı 13,30-14.00 mil
Zlk. 18,00 program, saat ayarı 18,03 
mUzik 18,25 dış politika ba:cU.seleri. ıs, 
45 radyo çocuk kuJUbil 19,30 saat aya 
n, a.ja.ruı 19,45 serbest 10 dakika 10, 
55 şarkı ve tUrl:Uler 20,15 Radyo ga. 
zctesı 20,45 bir marş öğreniyoruz _ 
TUrldye marşı. 21,00 ziraat takvimi 
21,10 mahtır maka.nımdan ~arkrlar 21, 
30 sağlık sa.atı 21,45 mUztk 22,30 saat 
ayarı ve ajana haberle11 22,45 mtizlk 
22,55-23,00 yarınki progTam, kapanış 

- All8.h Allah, dedi, ne tesa • 
düf. Bak Linet Ridgevay .. 

Bu sözler Puva.ro üzerinde hiç 
b'ı- tesir yapmadı. Amma madam 
Alertonun dikkatini celbetti: 

- Hangisi, hangisi. Şu beyazlı 
kadnı mı? .. 

- Evet. evet o .. Şu iriyarı gen 
cin yanındaki. Bak ı:ıimdi iskele ü• 
zerindeler. Yanındaki. kocası Si -
mon Doyl olmalı. Evlendiklerine 
,;öre herif artık altm babasr de _ 
mektir. 

Pnvarouun d:.ı. gözleri genç ka. 
cim üzerinde durdu ve ~'U lıtikmü 
verdi: 

- Hakikaten güzel şey .. 
Linet Doyl büyük bil" tiyatro ~ 

ılUn sahnesi.ndcymi5 gibi fevkaUı -
de ~tktı. Her geçfği yerde hay -
~-a.nl·!cJa ka~ılanmağa al•ştk oldc
ğu için kendisinde bir artist emnL 
yeti var<lr. Herke:; taı :ıfmdan hür
met görme'- hay:ı.t şartlarından bi
ıiydi. Bugiinıkü haliyle dl' çok zen. 
~in ve ços giizt:'!l bir ),adının bala • 
YI sev:ıhatine <'tlmıış oldu,;{unu pek 
:"!la ğöı;teı-i:roı~u. Güzd b-i.r tehe!'"
!Oüınle ba~mr y::ımııd11.lc: uzun lıo~·. 

iu gence <lo!1ru kaldırdr ve b~knı: 
söz fmtl<l:ıdr. GC'ı1<: :uk:nı ce>v:-ıp \'<.! 

1 

Devlet Dcmiryollan Ye Limanlan ftle••Lr ~ 
1

• 

U .d • ·ı· 1 ~ mum ı areaı a an an _ . 

Muhammen bedel, muvakkat tcmlnat ve mlktarlarUe d:ııal.eri ve eksU 
saatleri aşağıda ait olduğu ıı.stesı ht r.a.smda ya.zI1I ab§ap tra.Tenler her 
t.e muhteviyatı ayrı: ayn ilıale edilmek üzere ve k.apelı zart u.su.JDe .......,....,."_' 
idare binasında sa.tın almacaktll'. 

Bu işe girmek istiyenıerln listesi hizasında. yazılı muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettiği vesika v~ tcklifl~ rJııi aym gU:n eksiltme aatJnden bfr 
at evveline kadar komisyon rcl.sl!ğine vermeleri IAzmıdtr. 

Şartnameler para.sız olarıı.k Ankara.da. malzeme da.l.res1nde Hayda.ırpa.§8.4:1111 
te:rellUm ve sevk ı;e!liğinde, Es.kf§ehlrdc .tzmtr ve Stvasta idare mııLg&aııaıııoı 

da dağıtılmaktadır, (608) 

Lisk .illlktarı ct:Nsl Bcfıer adedtnfn Mrıwkbf~ 
Xo. adl't ,ohammen bedeli nım~t. gDn. ve 

L. lü',. Lr. Kr .ati 

1 46000 Oarf llat kayın ... ..,... 19519.- 1 
traver.:st 

... 
'"" 2 24900 " 3.1' ·, sıaao Ol ,. ., 
Cıt s 560110 .. ., .. 3.41 l..,.,_ ı:J 

8500 .. " 
,. '1.03 -..ıa t ö 97GO .. " .. 4.80 31'7.60 

6 5900 .. ,. ,.. 3.61 Ul'US 1 7 27440 .. " .. i.21 '71.08.4" 

8 24560 " " .. en 64.91.56 t: c. . 
!) 5560 ,. ,, ,. a.45 U.88.65 ı:J 

10 28900 .. • .. 3.as 6781.09 r 11 5970 3,0& U6Ll6 " .. • ... 
"~ 13200 Dar hat kaynı tTavel'IJI 2.05 2QZIMO r 13 5000 ~~köprü U:'avenıl 10.76 3802.60 

5000 Basit m* ma.kae 7.45 
tra.verai 

H 10500 J.Ie§e köprü traversi 11.93 '7nB» 

İstanbul Defterdarlığmdan: 

Sulta.ruı.bıııef evrak ma.M.enb:ıdô yaptmıaeak tamir işi 9.2.942 na.:!".3.l'u.ı 
günü saat 15 te Defterdarlıkta. mUte~kkil komisyonda. açtk eksiltme 
ıhale edilecektir. 

Keşif bedeli (2255.6·1) lira. muvakkat teminatı (170) llrada. ht.eklil 
rin bir i§de en az (1500) liralık bu i§e benzer bir teaa.hhQdde bulund 
dair idareierinden almış olduk.lan vesaike mUsteniden İstanbul V118.ye 
mUracaa.tla lb.a!e ta.ıibinden tatil günleri ha.iiç Qç gün c-vveı atmm.ı§ ehltye 
ve 941 yılma alt ticaret odası vesikası ibraz etıneleri muktaztd.fr. K~ 
~artname vesair evraln ı-.mn EmlAk -4: fin.cU kaleminde görWebllir. (620) 

Maliye Vei<aletinden : 
Uümitş u 100 ,. karaşlaldarın tedavllde 

r&aldrılması hakkında . .. 
Gümüş blr Uralıldarm darp ve piyaaaya kıUi ~tarda çdcanlmaaı 

zerine l.2.9U tarihinden itibaren tedavülden k&ldn'tfınta otan gür.ııtl§ yUz 
r.ışıultıarm 1.2.941 tarihlndenber1 yaınız matsandıklartle Tllrklye CUmh!JrlY-' 
merkez banlrn.srnca ve merkez bankası bU1unmtY8l1 yerlerde ztraa.t baa 
GUbelerince yapılmakta olan tebdil muaıı:ıeıa.tuıa 3Ll.942 akşamı nllıayet ~. 
r~ecelittr. Bu tarihten sonra mezkQr pa.raıar nakit Olarak b1çbfr vcçhlle 
bul edUnıiyccekUr. 

Eıtnde gümüş yüz kuruşluk t;utUJlanlarm 31.1.942 akşa.ıııma kadar 
!arı .ı:naısa?ldıldarile, Tllrklyc curoı:ıurlyet merkez bankasında ve merka., tıstl 

,l,aSJ bultmllltyan yerlerde ziraat b.-ınka.sı şubelerinde tebdil ettırmclcrl ı~JJ 
olunilr. {8262-9236) 

rince, t;e5 Hersriil Puva.ıonun ku • 
o -

J~ğma çsrptı. Hafiyenin goz1eri pa 
rrld.:ıdı alnı buruştu: 

- Ben bu sesi daha evvel ne
rede iıüttim. Nerede jsittim? 
Diye~ düı;Undil. 
Genç çift yanından geçiyordu. 

Simon Doy!'un kansına. şu sC>7.Jeri 
~vled'ğini duydu: 

"'.__. Eol bol vaktimiz vnr Ya.v
rum. Arzu ettiğimiz takdirde bu• 
rada bir hafta, h::ııtt;l iki hafta bile 
ka!a biliriz. 

Gen.;: adam güzel :kadına mulıab. 
bet dolı! atesli gözlerle bakryordu. 

Puvaro genç adamı inceden in. 
ceye tetkik etti ve gen.iıı oo:nuzlıırr, 
y:ın~ş, tunçla.~nrş bir yüzü, açık 
rnavı ganılı gözleri Ye canlı bir 
tcbes.:o'.imü vardı 

Genç çift m:aJda..~tıktaıı sonra 
Tim içini çekti. 

- Çok şanslı çocuk, dedi. Dü.sü 
nün br kere, güzell"k birlncil'ğini 
l:nı:ınabiiecek zengin bir mira.sye. 
rli il" evlenmek? .. 
~Tadam Alcrton da. fikrini ~öyle 

:-öyledi: 
- Çok nıos'ut gürüniiyorlo.r, "'" 

•ıın bilmem ki merak ediyorum ... 
- 1\eyi hilmiyor, noyi nıcn-k 

ediyorsun aİı.ne? •• 
- Merak cdiyoru.ın oğlum .• ~ 

r•a.ha ihanet etmlş oldukları Doy ' 
lun nişanlısIDI düşünüp vicdan a • 
r.ıtbı duymuyorlar mt ? 

- İhanet mi etmişler? .• ~ 
ne büyük kelime. Ama, anne ~ 
vallahi harpten evvelki eski am.<s-
;l.'l ~<1IYorsun ••• 

Bu arada Hergül Puvs.ro da f/ı, 
re kanştı: 

- İşte bunun için de b@İtl1 

Madam Alertona ka.~ çok bil ' 
yük bir hllrmetlm var. 

Dedi ve bundan sonra. ŞU?'a.d~ 
buradan tatlı tatlı konı.ı$'at"3.k o ' 
tele döndüler. • 

Yaln..ız kaldığı zaman Puva.ro o• 
!.e 1in tAraçasmda. şehre ka.~t ottı("'. 
r:u_ Çıı.y için kUçUk m2..Sa?ar bassı'' 
lo.mnrştı. Fakat henüz tara.~aÖ' 
pek az kinıse va.l'dr. Yahm: haf"" 
!13 oturan bir gen<! kz birdenbire 
na:>.arr dikkatini celbetti. Göz~ri ' 
r ;n önünden §irıı;:ıı~k gibi bir Jevl'lıı 
g~tj. Hafızası çalIŞtı. Evet, b1' 
kızt daha evvel görmüştü. D~ 
dil, hatırladı. Hareketinden pek 9, 

evvel bu km '•Bizim teyze,, l0>kııfl 
tasmdıı ,gôı:müştu. 

- ·~ve~11mr ı•orl. 


