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Eski Amerikan 
Sefirinin Beyanatı 

.Birleşik Amerika ele\ letlcrinln 
.~nkara sefiri olup ahiren Ya!jlng. 
tonda ınlUıim bir hizmette kulla· 
mlma.k tizere memleketine ~ğn
lan "M.ak Muray" m Amerika b"'a• 
~telerinden birine \"Dktıbnlnn be-
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Fazla kömürler· 
Beyannameye tabi tutulacak 
Müessese ve meskenlerde normal 1 

ihtiyaçtan fazlasını saklıyanlar 10 bin' 
lira parcr ve hapis cezası görecekler I 
Bazı apart•aa ıablplerf lllracılara 

116mllr bal•alarmı telll!I ettı:er 
Ankara, 2S (Hususi) - Mücs. 

scscler ve meskenlerde normal. 
mevsimlik ihtlyaçlanndan fazla 
maı!en kömilıil olanlarm hüküme. 

Kalinin 
kesiminde 

te mcvcutlannr beyanname De bfl
dırmelerine dair bir kararna.ınc 
neşri kararl8§DUŞtır. BcY&nname 
vermiyenlcr veya ıncvcuUanru ek.. 
8'!k gösterenler baklrnda hapis ce
zası ve on bin liraya kadar parn 
cezası hil'lmıolunacak, kömürleri 
müsadere edilecektir. Doğru be .. 
yamwne verenlerden ihtiyaçları 
fazlası değeri ödenerek o.lmacak. .. 
tır. 

Yeni 
Ginede 
Kleta ve 
Raban 

işg'-J edildi 

Rangon 
düşüyor 

Japonlar 
üç koldan 

ilerliyor 
~ 

Londra, 2J ( • .ı\.AJ _ Japonlann • h k 
1
. 

Yeni Gine ve ~a!omon - ndalrın3 1 Bırmanya u Ome 1 
osker inracı tarsılalı henuz gelme. 
mişlir. 

bir görilDllt 

1 Rango·ndan 
ayrılmış 
bulunuyor 

\'i:;:i, :!4 (A. A.) - Birmanya• 
cin. Japonlar iıç istikametten an.. 
ratle ilerlemektedirler. 

lngillz ordusunun ri<:c.t höttl 
ke.flmek üzeredir. 

Japon ordularmm hedefi Çint 
iden Mandalay yoludur. J"aponlar 

Blrmanynnm ba.s şehri olan Ran. 
gona doğru bUyük bır sUratlc iler
lcmıekt.cdirler. 

Tokyo Rangonan sü.raUe suktı. 
tunu bekleme'ktedrr. 

Japon askeri slizcilsü dtiu gece 
'erdiği beyanatta Japonlımn Ran. 
gona varmak için tek bir mlnı 
inırşrsmda bulunduklarnu bildir• 
tııi!IUr. Bu m8.ni S:ıloen nehridir. 

• • • 

anatı son günlerde polltJka aıe 
illinde epeyce bUytik bir özüntilye 
5ebep oldu. Mihver gazete , .• rad
~ oları Amerika serrlne öyle SÖZ• 
ler atr~ttller ld ticndl"'inj pek iyi 
f.aıu..bğmıız ,.e Türkiye hakkında
Jd hayırhah ,.e dost hissiyatından 
~ene kadar sttphe etmediğimiz 
OtQJaterem diplomata ~ de uygun 
dfttnıtiyorda. Fakat mih\'er propa
~-"- Mister Mak Mara)'ı ln
~iltere ile Rosyanm İstanbul ve 
iBoğaı:lar meseJesinde azla,.~klan 
lla kanaat geti~ gtbl göster. 
tneJrtc. 1 rar ediyor ,.e Tiirklyenin 
tnitttemc ve dostlıufle normal mö
UUebet lerlnf bozmak hmt1S11Dda 
()nmı beyanatmdan istifade e~ek 
i!i.tfyonta. Nfllayet Brltano\11 a,ıan• 

•Amerikan gazetes~d~ çıkan rın- ı Almanların 
l"&nın metnb)I bize bıldırdl ve ba 

ısözJer etrafında yapılmak istenen ••d ,& h l 
Son gynlerde İstanbul ve Be. 

yoğlu semtlerinde birçok apa.rt.ı
man sahipleri, kiracı18.rma mektup 
la ınUra.caat ederek köınur te<is.. 

1 Bir ingiliz denizal
tısı daha battı 

-------=---=-------------- ı Vişi, 24 (A. '.A.) - Birmanys 
hilkikmefi Rangondan Manflalaya 
<'ekilmektedir. Rommel 

kuvvetleri 
ilerliyor 

dipıonıatlk isttsmara aıhayeı ve-- m U a I a a a -
tllmış oldu. Çlblldl dostumuz Ame Jd Rangon 

Üzerinde 
l'ikan diplomat.mm ~irlerinde ne iaı l garı l 
uıernlelretlmiz aJeyhınde bir şey 

tik edcn:Cdlklerini, kendileri kö• Londra, :?4 ( A.A.) _ Amirallık 
mür bulurlarsa her ~ata al'!1ağn dairesi H. :ıı denizaltı Bf;misinln 
hazır bulunduktarmı. ilk tedbır o. gecikmesi yüzünden kaybolmuş sa. 
~ sıcak 8U gUnlcrini azalt.acar 1 yıJma.51 IAnm seldf~lni teessürle o i \ardır; ne de tn~ltere ve Rusya. 

um '.l'lirldye aleybJnde anla~ oı. 
·luklan zannmı verecek bir a6'aa 
\:ınlır. Bt~• Mak Maray Tirld
,,.enln istildllini muhafaza etmek 
h051lnudakl azmini beUrtiyor ve 
'l'ürkiyeye hariçten yapılacak ber
lıangt bit tazylkfn h\lktimsiiz ka· 
IJV"ağmı 'kat'i surette temln cdi . . 
ufa ftrlr 90ktain~ .... 

tuen anJam11 ve vataiula~larma eh 
alda~ saydır. Bundan dolayı bt. 
rtm t~klrilrlerbnize istihkak kes-
Jıetml~tlr. • 

Türk • SovyetJer münasebatr 
hakkmcla Mak Mnray'm dedikleri 
ue gellDee İnestJya gazetesi do 
ihtimal 1d yanlJ& bir haber llzerine 
n6teessir olınat gibi göriiniiyor. 

( ünkü Amerlkan diplomatı bu 
hllhlll ele allkab iki mem1~ket hak
limda hayırhah bir lisanla t&ınir 
<.:Ul\lııı ~e uaml bir nrette obJek. 
ı it kalmaya çahıtmı§br. 

Malc !'111ray rtlrlderle Sovyetle
ı ln 1918 denbel'i QOk sıla dost)Qk 
b&ilarlle bht'blrle.rtn0 yakla~ş 
o_\hldan aolrtunu kaba1 To ı... 
lım edi,or. Yalan: bu barp başlan 
~~mda Alman• Rae anı..n.a.m111 
hu münasebetleri zorhl3tınıa11 oL 
1 1 uğunu mö,aheıle etmi"'Ur. Fllha. 
Jdka o zamanlar Bay lolotorun 
u!zi lngUtereyle ittifak ettiğimiz. 
den dolayı adeti muahaze eder gi 
hl bir uutku \'ardı. Türk • Baııı 
,·ostluğo b~bir zaman bozlılmaılı 
\e lnnlmadı. Pakat Rus • Alman 
i tJfa1nna akıJ erdirmek bizee pek 
''2lbU olamamıfh. Nihayet Alınan 
lıöcunıu meseleyi halletti ve iki 
cı.ld d011t tekrar blrfbirlerfnl anla. 
m~ oldaJar. Amerikan diplomatı
um be~atmda bu olayı ruüphe 
ileci• cı.ha öte7e gldeu bir mahJ. 
let ~rwı&yoru. Bu dkıa ise esas 
.tibarlJe Tttrk • Rn milna.sebetle
rinde d011tluk hislerinin kun·etini 
~ö•teren bir tecrübe \e lmtlhan 
8ayılrr. Çiink6 nfaktefek dostlukla
rı yıkabUecek nkalar iki komp 
non tefls ettllrlerl sal'-fam İ\1 mü· 
rıuebetler li:serinde birbir fena te
~ır yapamada.n getJp gf tmj~ demeJr 
ohlyor. 

Malezgada 
Japonların çev"'rme 
barelletıaı akım 
b. rümak için 

inglliz kuvvet
leri çekiliyor 

Blria; gla lçtade 
Alma• u,ıab 
20 blal it alda 

-O 

Lonara, 24 CA.A.) - oB.B.C: Y'C'.: 
di haftadanberl ha'şlamış olan Ru; 
taanıı:u en büyük muvaffakıyeti 
Leningrad cephesiyle Smolensk a .. 
rasınd3 JJO kilometrelik bir cephe
de kazanmış, bir sürü mühim ve 
stratejik şehirler geri alınmıştır. 
Rus!arın seri aldıklan şehirlerder, 
biri olan Holm limen göJüniln yfiz 
kilometre cenubunda ve Smolensk
in ~imııllndedlr. 

(Devamı S iinMtde) 

Riyo konferansında 
Mihverle inkıta tav.iyaini 1 

ihtiva eden takrir 
lttilallla llabaı 

edUdl 

Jarmı bildfrmiglerdfr. hUdirmfşlir. 

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

Yeni mebuslarımız 
-·- ••1taslw9a Parti amzet!erl 

teıltlt edildi. Yarın seçim yapılacak 

.Sayın ikinci mllntehfp!ere bUdirtr 
"" ilAn ederim. 

Agadebyayı bo§altan lngiliz 
laıvvetlerüe henüz ıemcq 

olmadı 

Loadra, :?i (A.A.) - B.B.C: 
Llbyada. llerıeıneğe 'ba§lıyaı:ı mihver l 

ku~eUerl., Agedabyayı ~tarak 

bu ~eh!'tn ~kmdaki mcvzUerde top • 

20 Japon 
tayyaresi 
düşürüldü 

._ .tasBla ld1lll ltUri'eder1lo benllz Ra.ngoon, .2.+ ( A.A.J - Dun Ja 
temaaa phrı•"'lffler~. ı ponlar tarafından Rangoon üzerine 

tııgwzıer, §imdlye kadar zayıf sey. l&Pılmas.ına teşebbüs edilen iki ıı.. 
yar kuvveUerlc dllşmana mukavemet 1 vıı akını esnasında şiddetle taarru 
g6stcrıııl§lerdlr. Vaziyet Oynak dlyc eden lnsiliz avcı tayyareleri, sanıı., 
:;-&terUmektedlr. General P.omelln bu dığım:ı ı:;örc ılk taarruzda alil ve 
Uerleyifi ha.kiki blr t.narruz mu, yok. ıkincı t:ıarruzd:ı ondort olmak uzera 
sa kuvveW bir ke.,ıt hareketi m1 oldu. yirmi Japon tayyaresi dil~ürmüş... 
gu hentta belU değildir. ferdir. 

DU§Dltnı:n, lnı;tUzıcr taratmdan bo. Japonl:ır ısrarla taarruz etmi$1e.r 
ı;altılan Agedabyaya. ı;trlp gtrmediğl ve mutntııın daha az irtifada uçar. 
Jo meçh!lldUr. gibi görünmüşlerdir. Japon leşk~ 

Maam.atib !ngll.lz tayyıırclcr1 dU~ • teri, İngiliz :ıvcı tayyareleri tara
man kollanıu ıntıtemadiyen tayyare • fından dağılılmışlır. Sürıı•tıe çeki_ 
ıcrı dUeman kollarmı mütemadiyen len düşman t:ıyyıırcicri bombalann 
hırpalamaktadır. Dört yUz arabadan prlnc t:ırlıılıınn:ı salıvermişlerdlr. 
ıntlrekkep bir dil~ taşlt kolunu da l Do hava akını Japonlar lcln şimdi. 
t>ıtmışıar, oır dll§man piko tayynro :re kadar olanların hepsinden aJm 
grupuna da rOcum ederek Uı; tayyare bir kayıp teşkil etmiştir. Bir lngt 
d!l§llrmllflercllr. Bütün bu harek~ttan j ıız tayyaresi pirinç tarlaların~ 
1ki hıgWz tayyaresi dönmeınl~Ur. mecburi iniş yapmıştır. 

:4nkara, ~S < A.A.) - At'tk olan 
fstanbu1 mebuslutuna Malıye V~ 

C.H.P. Genel baıkanı Vekili 
Başv~kll 

D •• REFiK Sayd.a.trı. Rio • 1Je • Janeiro. 2.; ( A.A.) - kaleli tetkJk heyeti reisı İsmail 
Mihverle diplomatik münasebetle. Hakkı Ülkümen Denizli mebuslu. 
rln kesilmesi değil, sadece inkıta ~na Başvekalet• mGsıeşar muavini 
tavslye\ini ihtiva eden takririn re Hayda!" Günvcr. Tokal mebusluıtu. Bu n•üntıal tnebuııJulcJııra yarın 
Ye ınür3caat edilmeden diln Ri~ na Ticaret Vekalell müsteşarı ııa. şehrimizde, Tokatta, Denizlide ve konferansında ittifakla kabulftnden lit Nazmi Ke .. mlr, ve fcel mebuslu. İçel vilA)et merkezlerinde seçim 

ltar · devamedlyor 
sonra ŞiU A • · " K JI 1 ki ' ve rJantın harit" olmak itana da Bursa valisi Refik • ora ~n yapı ~ca ır. 
------:CD~evam:=:::;':,.:S::_:ft::n::rB:=d:=:e:_:;l~..!p!:a~rt~i_ı:n~a:m!!7.~ed~i~o!!J:9rs::k_:":e<'::.;'.:.:'m:.:.;':.:::şJ:.:.e.:..rd,;....ı•. 1 Ref ık Korelfnn dördün eh devre. 

1 ye kadar mebus huJunuYDrdu. Hay. 

H dar Gümrer eskt İstanbul .maarif 

Memleketin ınuhtelif yerlerinde yeniden 
·Şiddetli soğuklar başladı 

ava gazinden _müd_iirüd_ür. ---.:...._...,._ Bata111a Asi n·ebrl taştı bir (ok klJler. 
salar altında kaldı tasarra.e edilecek Birhaber~göre 

J Almanlar 
Kar dun de fıı:,iliı.ıarı.ı. d vum ctm~. 

Ur. Soğıik eaki f;ideUni mulıal(lza cL 
mektedir. llıir.ıret derecesi bllh:l....,.>a 

dUn gece sok dn,aın,. bcr yı:r buz 

ŞJhre muayyen saatlerde· hava gazi 
verilmesi kararlaştırıldı 

Alrlkadakl vı,ı r tu=ur~ddeı~ı kaplaması üzerine 
..ı.'1ı ıerlal .. ali bcled.lye kv.r l.Cmı.zlemo ekipleri saat 
111 • 8D • 5 t.eıı ttlbaren faall3'""ete geçmi~er, o.lt. 

ba•'adı·a §8.ı?la kadar cadd. ve meyctaı:ııuroa t. 
1 maya ~ • r mlzlem~ amellycstno devam ctruışıer-Dün vali ve belediye reisinin ha§. 

kanlığuıda bir toplantı ynpılarak fOh· 
ıiıı havagazı ur;ıyatım tıZSltınak 

mak.sad.Ue bazı tedbirler allllIIU§tır. 
Topıantıy:ı bUtiln ha\"agazı §iı·kct • 

ıcrı mUdUrlcrDe lx:lediye m:ı.kınc §U • 

besi mlldilril iı;tlrok ctml§Ur. 
KonU§tllad:ı. tasalTUfuıı esas olduf;'U 

ve Lsra!ı önlemek lç!Jı cezri tedblrlc1 
oımmaSJ screk oldUğu l~bul c~ 
bunun fu:crı de vali azamı to.sanuı 

temüı için t.ekr.l.< cıbcUeri dli§Unerek 
bir~ pi .ı;ı h~\anmaauu,~y. 
temlşUr. 

n ol~ğı lçtn bu Y01a gldUn:ılyccektlr dlr. Kar, fazlalll.§tığu)d:ın o.moıe mllt. 
Ancak nıu "'"M-• • ı Londra, :?~ ( A.A.) - Londrudu· tu:; 2 bine cıkanlmıeo nync:ı 2G kam· 
gaza lhtiV:c.,.......,.ı Oldeklrtn ve evlerin on çol~ kı hür Fransız umumi karargithı. yonıa 210 ~tKı bu ı'"'c •~"-ı.s~cc•ıımı"-

,,... u a.t'l atı.aUcrdc l.)()nı blld" a·:-ı· - ,,......, .. v-ıa.ra gaz vcrıır.c~k di"' • mn dün :ıkşıım ır ıtııne sorc, tlr. l"mmvay ldarcst d1.1 "Ollııro ı,a'--a .. " ocr sııa.tıcı·dc gaz n Ü -~ı kli ·ır . " " ıstasyonJD.rda blrfkUrtıcccktlr 1 11cr .• enbc. S n. o c_.va rn~ ıyc.tı tU%U dökmU~tUr Amckyo mutı.YJcD 
• teshil edılemı:ııcn Jkı m~t.örlu hır saatlerde sıcak t.orro da tılmlştJr. ::ropıaııuda ileri sur:ıııcm bir fıkrc bombardıman tn~ presi, 1 chad a•.ı.. Dün de ev vo duki anı ğt ö Und ki 

gl5re•aabah·kahvaJt18J Uc oğtcn \e ak. 1 :tisinin merkezi Fort - IAırı.~';ye AJ.. 1'8.rlan tcmtzıcmty~n ~~ ın o c~ 
r;.a.m Yetntklert aa&Uertnde borulara man m9ınullılından bombalar ntm., ı::esilml;ıUr. ş Y 

gaz bıra.kllın&$ı doğru gôrUlmUştlir., tır. 12 bomb:ı, ha\·a alanı Yakınla. &ar bu sabah saat ıo dıın onra 
Bu saatler l"'Jlriclllco gaz tat.arnıfu ya_ rınn düşmüs, yansıu çıknıasına sc- gcııe ıApa ıar.n &.... "' • •~ 

1 
tır 

Ptl3.Caktır hl kaç kış· . . ld- ~· yac:. .. ,a.,a ~ anuş . 
· hep olrnuc; 'c r ıvı u ur_ l~ bugtin de\-am etmcsı nıubtemcı 

D\ğer tarattiin Olektrtğı oıau.ecıınt! müştür:• ise de, roğuk dalgnsrnın *c: de 

yUztınden Trnkyanm bazı bôlgelerlndıa 
mQnakaıa.t sekteye uğramıştır. Umn.. 
köprll • Edirne arasında kula dolmllft 

(De\'amı 8 tım-mdc) 

Arap camlfqde 

Bu sabah iki
dükkan yandı 

Ampcamt3llldo, Kürekçllerde. Ha. 
an Tahsin ndlllda b1r kUrckçin1J:ı 

dUkktı.nmd.ı, ı:;UndUzden yakılan Dl&Jl 

galdaıı wçrayan bir kıvılcım kap:am:ı 
o.ra.ım\3 dU~rck lçbı lçlıı yaıuntf " 
lbah:ı karşı saat l>te alcvt~r bütün 

JllkM.nı sarmıştır. 

loudra, 2_1 ( l.A.) _ B.B.C: l\Ia. Hazırlan:ıcak ta.sa.mır plA:ıile bcra 
terde~:! lıavagazi tcnvfi'nt lbıl)nıa.rı da.1 Libyada'ki l'D ).ıkın düşman üs. sanılmaktadır. 
sö'ndilrilletekUr. .J ' l'İvlc Fort • Laruy arasında mc">O- ' VURl'TA Ki~ 

Yangm bekçiler taratmd&D ıt1alyc. 
yo ı ııbcr \:,nimi~, ltfaiYC yoti§lııcey.ı: 
1'9.dar burası tamamen yandıktan son 
ra yandaki 71 numaraıı kürekçi dUk. 
k ilnuın sirayet etmf§tiı. Bu dUkldlı 
d:ı kımncn ~ <Uidıktan sonra ateo ._ 
dllrtUmUgtUr. 

"Bd"n "cl b b 1 ~ e bcr btr de ••ı:ııva.gazt sarfiyat saa.Ueıı ., " C> ıı oo ı a er ere gor , rlD 
>ulün cephede kanlı muharebeler llates1 .. bulunacaktır. Gazha.nele mu 
iftvAnı rlmrl •. 'C' Jnrıi'ı~ıer .f;ıpon., ayyen saatlerde çatışıp muayyen saat · 

(Jlalnmı 8 UncUtlc) ıcrdc {lallsnı'IJTl!Wlnm hi?'<'ok mahZurla. 

Bugünlerde lııızrrlanacak '•havaga. f le besJbı)le, mütearrız tay>·arcnln Ankaradan gcıcn h:ıbcrlurd..,n a.nıa. 
zı sarfiyat ssaUerı llatesi,, belediye Vişj ıarofmdcıu mür.ıkabe edilen ~ıldığırıa göı'ô. menıleketüı mWıWU 
ıiynset!r~ verilecek \"(! derhal ıtsteye bfr Afrika hava olanına mensup ol. mıntakatıırmds y~ıı1den §Jdd<ıW soğı.ıt 
MSm gın: t:\.'!.'l1T1Jfun:ı. bO.~lnnncnktır. ı rluğu mcsele">i i;nc sürülme.kterUr. 1 lllr hilkflm ·t.ıllrmcğ" h.'l~lnmı tır mır Zabıta yangın hakkındn t&hkike.1 

y:ıpmakttv!TT • 



• W A B E R - Abam 'N8fasr 

Büqi.k Miıi!t _M_ec~ı8:!n!e_ 
1 

-- --- TIŞl&KUB 

MAARif CEMiYl TiNDEKi _SUHS· ~-::=·L~ 

. ' 

TiMALLE ALAKALI GOROLEN ~-=== 
iki mebusun leşı ii 

masunı9et1.e,.ı kaıdıı ı'dı 
--------· 

Encümen m azba·a rnuharnrt 
nad 1ee haki< nda 

yap ta n tahK k o tt a n•att• 

IVitlll •••••ı aa •awal at 
11r eaoDaeae werıldl 

\,...,... Si (~ - JIU7WI Klhet ....... ~ .... ....... 

mecUlll bugla ~-.... Gaaaltapa 1 .Hulp AJnet A)'bule - Tabt • * 
nt1111ğ·nc1c toplanı'1ıftll'. S.,vellU doll aıarU. mu .. tadQ ul•flldJlı ~ 
tor Refik ~ mWS 1roruDm.ıı U. 1e tepU muunlyeUpm ~ 
uununun ~ madllelel'IDJa detifUrU Jııend.s.ııtn de lat.ed*l1Dl ve bu düe:tnt 
meııtne ve bul nıaddelerialn de kamı f!mdl tekrarJadıj'ml .01Jenı1t " kea 
na IJkDmeDıe dair 1'1WID 11;.'ihannu: d1atne yapuan a..nat bakkmaa ,&,.. 
muvakk&t bir enckı µende t.etldldn· ~em Jtlr: 

tekli fet.mif Ye Adli~ ..8Uge, Dabüi 193& ............ 1936 aen yzh 90ll1L 
19, Sıhhıı.t \"e l.;:tlıml _, .. ,,...t, ll&U na kMSar Jılaari1 cemt,.ıhıua ~ 

79, llrt.Jat encQml~l- Oçer w dakt ilk ve .ıa olculunua müderJUS'U 
-.çıımeıc mreUJte muWl'Jdlet bit on rıU Y9P"''l'llD lllldQr VÜ&leU&lde bU 
etımen t.efkU1 llalıaJ odlllldftir. BuDdaıı WJJduaum bU mek'9pten tyrlldılctan 
aara JlaD1A mebam RıdlE lacealı. DG MM 80Clr& Halil Vedat l'lratb a. 
eü1 balftll'le ,...._.. --. alam camda Dır ınaaıu mııtetuıı geıı,or, ıoı 
name ve talimat.nameler hakkmdakı ttı yapıyor o tdUı eımasuıda ~c 
maı lalairble bapekD te~.:mdan oe.. ve cetveuermı bazı bak, lli11atuer 
ftb ...tlmı,tJr. •• d,&lzelWer gbrüyor. Bun.ann bir kra 

DUDm yandlda beDlm uuam serwu. 
'Ba§vekU demlftir ki: ~ )'Ol'. tıte .)'&ZU tıa~da ıı:nr.s olmayan 
Arkada§l&r, Refik !nee - suınwcr ve düzeltmelcrdcıı ctoıaşı ba 

pmn sorduğu suale cevşp Tere- na bunla..-ı ,apo.n an.sllı diye auo ı~ 
bilmek lç!.>ı ltla b·rs ftertlladen nat oıu.ınıyor 
bqlamak J!mn geliyo~ Mcml~~- Rtyueı r • .akamı mumta.rı rtJye 
timlzde tekmil kan~m r vıı_ıetml§ H~ ~bul ~dıldlkteD SODra 

araya toplayan ~ tertf\"
08

d9atur Bo .. nı.. millet meclla1.ııce Tokat mcbu. 
Bu bi • • · l l ' sene 1 .... 

vardT. nun "?cısı·. . - gu llalip Aluııet Aytuna'nm tepti oıa. 
ine kndJr olan birtncı teırµptir; aunlyeUnln kalcbnhııuına karar veril· 

Bu tertip de yabu3 1884 't'GdlDw dtginl tel>Uı\' etmJfUı'. 
kadar dört cUUlktir. la"W den 
1908 c kadar yani ,. aıeneWr bir 
dt!stur yolrt\1. O vakit t*aU ka.
ı.wı ve niu.mnameler Defr~
rni-tlr. Binaeaele)lh 1927 qa_.ıa
de tesslls et.mit olaa _.._,,-1 
üdüri~ eti bun;:.3.l! Uç r•Wm TM 

harflet"ile bumt(tır. Bwılaı', bu
ün c;ıkmı ve tevzi edilınlşUr. Son 

\;uc::n de ilztrindc yeni buılmat 
llzere l1zm:ı gelen çalJtDJ•'ara de· 

"'llD cdJ lmektedir. JldaeJ ~rt ·r 
düstur, 32i SCTıdlinden, 338 aene
rı.ne kadar olan zamanı ihtiva cdl

or. Bu, 12 clltrr. Bunun 7 cildi 
evvelce basılnuftır. Ve bu cilal de 
bizlnt ama.nmuzda bo&ılmıttrr. Ya. 

bu cUt tamamdır. Fakat ban· 
ffld harflerle be.sılmNtır. 'O -

• ı ü tcrtJp, doğrudan dofruy.a 
r •l senesinden, 941 senesine ka

r olnıa.k ü.ıere 22 ciltüı·. bugUn 
a~ Inu.ı ' c rdunııt r. :Su 22 cildla 
ki cildi Arap harl1crile müdevve
at mlldllrilğü tefekkül etmeden 
nlmq öylece ~t.ır. 927 de 

ei4ekkül eden müde,..,•enat mlldUr
UğU 1-'1 lncl v~ 10 dan 22 aoiye 
ndnr olanı ceman 20 cilt tama. 
CD 'l'üık harfl rllı h11ıtm11 • e 

ı evzl edllm.iııtil". BiNenale)iı ._ 
;flk Mlllet M~liıııt htlkbe-tJnlD t.e-
dtkUl etti;! giln en bu:runc ka -
ar, ha.tt.1 geçen !'enenin lkincllet
:niae kada'l" ol!uı knnal&r tama

rnlle temin edUmfr.:. bultmtR ve 
ıh- araya tor.Ianm·. :.ır. 

Bunlar arasmda iki t'ıJdı e <ı A
rı>p harflerile k-:.Imışt:r. V ' it bu?
rittkc!l buul:m d ı Türk har. !erine 
ı cv.recclb. Bin eaale~ıı ei\l ıralı. 
t1miz o1U1'911 ti. en mf!nıtJyet dev 
ııne ve ondan ev.. elıld devirlere alt 
ılk dü turun diSrt cildini de TUr'&C 

rflerile neft"etmcir imkin dahili· 
ne ıdrecelrtfr lıfıt~?m bundan 
+-anıt tir 

Söz alan Rell.k in (M; ni a) 
e~k ye.prim~ Xcrek PJ"ıU&calr 
ler noktaemdan verdilderl iza • 

ı tta.n dolayı BafvekD doktor Re
rı1: Sal·dam'a l~UUr ctUkt~n 
<ıenm t&kr:.ıt vermesine .. bap o

n hlıdıeeyt snl~tJn• \'e -..ha 
stw la:r. her birinı ayrı ayn ta. 
ttlnnt:ktcnac heyet.i umu~ell 

.zerinde büyflk bir ta.efi.Yc ~aprp 
, "ni ııır kanun ı.unkaL: m :ydıına 

tirmek kabil mldfr. değil mldlr 
wıu bir f'Udr olamk orta.va. atı

l m, demi111tir. 
r ... ,u ~ kaıldallmual ,.._....._..,. 

N>r < "larrıf CellıiJ!etl Ululnfn Di

;tar vekUl ~ .... 

l'da teırml byıt .. ddtvlı9r -
nd tabrltat Japtıtl ~ ~ıa 
JUie 'ftıbt ........ ~ A1mlet 

\yt1ma .... ....,.. ..,.. tttkU . 
rdo YUJnla-..... ~ J1ak 

imda ~ "Wb&tı ..... --.,.. 
.un ald 1'8181 'U'lla 'Nlıma Rtfet 

0JpD'1a tllpll SRWIJ+tlııırtnln lal!. 

lı:nlı--· .. - .... 1.1tbı'ılr • 

Bundan aonra Rctrt ' ı~cn • Urfa · 
atı. alarak BOytlk mecll.siı:ı )'lll<Zek bu
aımpıa bir bbü&tll lm1t ~ 
s--a ......... tlirıl 
dolayı ç-Jlt milteessfrlm. dt.mJ), hak • 
kmd& verileD rapor mQJıdcrocatnun 

vo SJ9fm dofnı oımııdıtfm ~ytemtı • 
tir. 

BuDu müteakib muh~Ut enctblıen 

maztata muurrırs J!l'tkret 8ıJa.7 MU 
J9ıa11ı aulmau Amme dan.9 acatıllmü 
ICtn bafvek&lete g&aderılen nıuclb ... 
bebt okunmytbır. 

Jluctb eelleb flldar: 

.. Ret. lıaıun.ı.... eead)etlll .... 
tarım. -mtJerlld. Ubs ba' dlldrat 
ve~konm ........ 
.iten lluml bir takDD IUlmat " ...... 
lerle Jd7UIO lfleriDde ll'tUlib e,te. 
dltt 1ıll' QOk )"Olllla baN119tlerle cemi
yet , .......... balla ..... _ 
yalaalarma lkraialJe yeHırmell _... 

t'yle 'MDfaatler temtll, tmmetfee MiL 
latlmal ayleyen BOytlk Ml!lct mecUaı 

Aa11Da •bliaU bere eoo ~ 
tıUeUDdm - lıU9tlD beddDI ..... .. 
llada ........ lltÇblD ... . .. 
ceçlreıı •e RtılmaDUf blletlerta bu . 
IDU'&lannı mO.bit zabtt varakaıarm. 

41& Ul1le ve t&lırUlet !cra edııılü bD. 

... "'8llta ..ıttelllrbk --- ... 

.._ bu-udin tlıarettir. lıflddetu· 
ın 7'&111 lJlamo .,,.. ~JD&k lçiD 

meelll Aliden tefl'd IDMUDlyeUn Q.L 
~ latedJ mJ mcacıe baDdılD :ı. 
baNWI' •• "'- ....... ...... 
ınaz1'ata.amıta da taflıl1 .............. ... ..... .,, 

- Şu miiuaebet olabilir ki 10. 
lillıler, dİpnanuı ratksadıaı ta
lllalDIJle 6irenmlf balonurlar ,.. 
oaa llre tedbir alırlar!. Nitekim. 
ı..s11a1er, Alman cmlalanaı 71p. 
ftbaak iciD ta JJlddiltaaa !.adar 
mtlt-.adl:ren cephe açacUlarıaı 
hu etUJerı Bi~ece de )'...,.•ı.r. 
dırt. Ahaaa Ol'd..... A~ 
)laıırlaallaq. ~ ....... 
JDı•cul ordalarll ......._ mada 
Afrikada, Asyada, nal .. ._..'"• 
Hindistan• kadar ~ eu'PlfG. 
yayılbDak mecbariJttinde IEalicak.. 
Janbl'!.. Bu. lqiJlılerc hem ..... 
bıudıracat. bem de ma~ıkb1' 
ti, blrlkınlş Alman ka neUnJ ertıo
cetUrf- Esasen, Almanların önOııe 
dunıma bl!' Jmnette baıJrladJk. 

,_ ve yer.erimize Ud&r zalımet • 
dlllt plefalerillıe ayrı &7" al)·aret iade 
ec..11 fl1Je dUnun tekflldert te.lpaf. 
,.,., ,ouanu mektupJ&ra Jcartılılc ver 
meye '81 ba M1k1J belimla takln YV. 

~· 
l'ellllal mtımkün olm&)'an ayıbı 

... -..1ı1.sen ... ~~
eU do.tlak ._ ,.ıırat geeter;fbadea ce. 
.aret &:arak bepe!De bU açıktan te
p1dltlr .. ndlmettariııc IUIUU)'a mu 
... rloa ee1f70rUa ve tılsım çırpma 
rall 'ettmıkllltm - yt ou ... .. . 
- e. .. stlıl balru bekim doet 
..,.._. 1&laD aWıuma. rataıen o. 
aan dik OOll wıatamı:cblJDUS &ımlnb 

11.eDdtlertıle blltUn ....... ·- dUefO 

• • • • 
Vüıt. Haller, 1CD SOn Deldim aU.. 

aualD bU7tlll ıumel•rlDI kaybetmeldr 
ufraddsJan bOyü teeuare ı,tlrak 
ederek teaew fıkralan yasan Akfam 
~t ikdam. Sem Poeta. 8oa 
l'e!paf. 'hD. Tamrl ElkAJ', Vatu 
YeDI lüalL Jamanak. Jurnal Doryu 

" ~ KaUnı arkadqlarunıaa te 
fekktb' tderla. • 

Y8lat llder ma Boa o.ldka 

Tan , 
(Bul~ mata.atmcta ~leri

ntbJ) baflıf: aıtmda yazdılı ba:maka. 
lede Jıl. ZelreriJ& Sert.el. M>A zamaow 
da nuıpİ- matbuatında dikkate. dogeı 
,uıı&ra l 'MdUf edildıginl, Bulgarlat& 
nm en bil. ılk gueteleriDden Mlr'1D bu 

&F. lki~ \o çıkan aayıaında "Bulga· 
~ har ;ıtn 110Duna kacar kuvveW 
oliııak iht yacmdadır. Ordumuz .eter. 
ber ecıumeu, fakat lıarblıı aonuna ka. 
dar hiçbir cephede harcanmamalıdır. 
eeçc, h:ırbın sonunda Türldyeoln bü 
ttbı cibua l51Nttlj1 aıl8al biZlm I~ 
ue 1ıll' 8nıe'k Olmalıdır.,. ~lbade aa. 
tD'laıa ra.ılandıgun yazarak ezOcm1e 

Jıllı ··:+A. '. 
Bu neşriyattan nnl&fdan tu ur f. 

AJmniı)a, , JAcalUtaa ve Bcmanyadso 

oldutusllıl. ............. da JV. 
.._,. ltuYVetler latıemektedlr. Bulpr 
eftdn .... ...... ........ ..... ........ ..... ..,.. .... ....... ... 
sa' ,. ....,_ ... , .... ._b alla' ümQa ..,...... ... _......... .............. .................. 
-.11 r·ı • ....-.........,. ,., ..__ ..._ne • 
.. ......... ........ ld...-.. ........ . ..., ............. . 
........ .. ...... .............. lclll • 
awr r . ... ...,_,.._..,... 
~ ............. . 
.... ....... .. t ı 'nl• ~ 

llalg--r ,...,.., ~ .... 'lbleN&nt 
ltade et ............ ,..w.ı. net 
"111&1 .. '978111 ...... .,. ... ..... 
- lduılet etmektecllr. OldaOıee a. 
......., 8ulprlatan eıpc ordusunu 
~ _. ••ml7tl mecbar 
elıeeldır .. 

Tutun 

No:~2 

ruek için bundan başka hiç bir .rıı. 
nı de y~lıır!.. Nttckim biliyor .ıı. 
am ki. Rusya A \"tuP8 mukaddera
bma bq ')eklini se.ıdi sc lnsiliı it
uratından Yaq~lp Almanyaya 
dandL 

Fakat oDUn da sunu aelecektir:. 
ilk Jınatta, çaresiı olal'llk, Alman. 
lar Ye RaaiarJa da harbe tatupcak· 
Jardır!.. Fabl hırp yine bltmiye. 
cek, bu sefer AJmanl:tr, bir taraftan 
ta Hindistana kadar yürilmeye, bir 
taraftan Afrtkaya inip lnıJlia mOs.. 
t~eterlnl lstilA etml) e mechar
oJoçütR"f. Ve hep te harp ede 
f'dtf- »'ıbt lııanJar da htlJI olun. 
dallan IOftn, AJmaa,..mn bu bit. 
rnez lftbnmes fedakArhlılanna w 
.ktyı.plannı nlmen harp bitmez~ 

K~loriferll 
apartımo nlar 

Bel.Jiye zabıtcuı ıtil:maf, 

namalne 6ir """"• eMeniyor 

Ncr•at 11ullbll 
ı oıac il we 

Htatll'd 10 ti.., .,.,. tliif 
tülü •• nenin laer •iiniinde 

Wörilerler 7ClrlCICÜ 

latanbul §ehlr mecllbinln p batm 1 
klalnde yapacatı ilk ıç~ peeı» 

içtima deYnlllnde mecll9a gellp dP 
enctımcnıcre baY&Jo edllmlf ol&D muh 
telif işler mo.taeeıen ı;ik'QfOlecelrt!J' 
Bu maddelerın tıaımda geçen clevredf. 
yalnız teblr nıecllidnl delil gerek apar 
tıman whlpl~riDl l*Nk ldrliedan w 
gueteleri ıı.eşgul etmtı olu kal6rlter 
meeeım vardır. Ştılldlye kadar jap:. 
ıan tetkikle; meTCUt ...sarta ba lfln 
htlltne ımkAn gHat.ennedtl!Ddla bele. 
diye aaı.tuı tallmatnamel!ne bir maıt 
de Ulnabae karar ""1lm!ft11'. Sa malt 
de ne kaHSrtf.,rlerhı aenenlb 1QU&"911 
,unıerue mukanet oıar&k detti arı 
cak havanın sıcaklıpın sıtına O.~ 
de muayyen blr dereceden 8f8lı d1l§

rnOllDden 90nr& 7&1crım .. "~ 
haranı derecuiDbl tMldtl m~ C-lı 
Uf Nllınektodir. lıcakbp 10 dlnoe. 
den a..ıı dUpaealDden acıara kallld 
renenn ,.mımuı "* aonw lllUaN 
ttıı ıe ~ o1ara1s tabaltl teldlf .. 
dilecetl enıı plmalıtadlr. 

Bundan '.ıafka budan ..... tatd&t 
\ erdlğlmlz ııanayl mı..,1•ıla1Dbl 

kuruıa.:ağı yerler hakkmdıı.ld talimat. 
wı.mesJ.nln tetklkJ de §Chir meclialM 
ver11m1f bulunmaktadır. • 

---~ı>-·--
Belediyeler telıaiit aandıfan. 

tekatıt saııdtfı 4085 sayılı kanunun 
ft1"d511 ltaklara lıntllllıidla b9 ~ 
maq alacaklara tedlyata baflamlfbr 
IJlmdlye kadar ile~ ~ 
alan tababet ft ..... adlan ... 
euplamım ............. .. 181lddt-

tan Y9d1mul talranlr •tmlftlr· 
BeledlJÜ81'dJD -. alan ....... 

De duJ .ve yetlmleltD mart &1mcla al1l 
'lo aylık lllUflarmı da .............. 
aldıktan ............. ,.at 181 hp 

larlJe delSftlrtbDalı .._.. eUerlndeat 
maaş ctblllanluaU ..... llDdarU • 
mü t1aere 1DUf al•"'"•n ~ 
vereceklerdir Ser maq aabllıl mur. 
m nereden abfaak IAllan&'ıald!lla& dit 
d~dan dol•UJ• ...... 1ılldlnnlr 
maap. mtlteaDlll blt8a Wnlam .... 
detteelrtW. 

Zira. deıliıJer yine abluka altında 
bulunacak. lıir tıırartun nıülcmadi
'.\"en Jınırl ... naca.k ınütblş la)'yare 
kuvvetleriyle lnailııler A•rupaya, 
As~ aya Te Afritaya fası:ua hacam 
cdcct*!ert için sulh tesis edemi)~. 
ct-k, A!man:ya orddlanoı t.rbiı ede. 
mfyecek, Yani, harp nllaQft bal. 
muş olmıyacaktır! Bu :Ha•n hal 
~vdet edeıuiyecekfir!. 

Yani, aöribonuauı ki, mabte
ı cm dostum, i.11iliı ~ pllnı 
undaı:ı baıka tilrUl olaması.. ç.,.. 

. ız ofarak ve ıarurJ. tarllllnl Dcl!ar 
basabiyle böyle olm•:ra mtchlll'd1lh' 
lllraf etmeli ki ct.b l7Ue bir plAn. 
dır da? .. Zira, tnılllerenln • PJ6. 
nm tahakukonda sarfedeoell bltnll 
gayret, harbi nlbnellldettlnDek. 
ten jbarel kalıyor!. Ba da pek ..., 
sil bir teYdir. Zira lngi!ten blo bil' 
zaman adım ahlnu:racak deaiutın 
domlnY'>ll ve mlistemlekelerlndeki 
kaynakfan. Am"rikanın elltcll Jar
dımı ve muanam ıenginlllt uye_ 
sinde nlhayebf ı bfr barbc daJ811a. 
bOecefctlrf Patr.r A1mtnJada bizzat 
AJmnn halkı buUin AYnıp:ı. Asya, 
h:ıtııl Afrilc~n mlh•onlıtrcıı kurban 
'ererek i•tniı ettikft"rf haMe lıA'A 

$eker saklayan 
tacir ve esnat 

-4>--

Ba Mne mahsul ilıi mWitllr 
l.ı.t 

lfallUJalıa dlıene 
11oama11 ııte••r•!' 

.Fiyat m rakabe komı.yoaa. dllD 61-
leden ...... bueu.&l blr içtima akdet. 
m!Jtir. ı~mıtds llomillycm. bir ~k 
mueleleri ""IS?..dt:n geçirmL7, bu arada 
P"tates me.vsuanıı ~ alDU<ıbr . 

Komtayona ~ğnıan patatea toptan
oııuı. bu aene patates iaUh$A!lnıa Ud 

HAl>ijElER" 
·'l'ARllH 

n.ıau olctutunu. nakliye UDkAm •erlL 1 1 Daha· ra hat 
dltl takd.ruc, ,ehre pstatel mtlvare-

1 
datmtn ıı.men arıaca:uu 8611•ın1t • D - ha e mn;y,_ ti 
terdir. f 

Bu atada tacirler, Bp n.purile Ka. 1 Da h a er arı 
19deaisdeD - b1n çuval patates geldl. 

11. fakat ~ ğiln4e1lblrt bopltıleına y a ' a m i k 
dttmi .e11tm1şlerdll'. Komisyon, D&rk 

fikriDcMa fiİndlUk 'f&zgeçıni§tlr. j kim istem o z. 
T aJı.i1win benzin lamliyatı Bıa aramaza 

lto"ttrol e<Jilecek j gerreldtjt1n ı L 

TakllleriD '11:'Jl\k benzır. ııarflyat.L 
nı kayde~ dcftnrlcrl ve takl.mclre. 
Jert her akeam. k:ıclar memur:ar 
tuaflndaıı ::ontrot Odllecelc ve bu hu-
8Uata bir rapor Uııalm ~ecekUr. 1 

ne dire~lerdlr? .. 
Almuyanın öııune hatla bu uç 

kıl!.ayı da ifial ellikten sonra l in 
muazzam bir harp sn.bası, yani, bü. 
Uln dünyanın ltpl edilmest gibi 
adeta fml:Ansız 1 fr mecburiyet rı. 
kacakhrt. 

Blqat Alman halCı, bunu :ıcw 
nasıl k:ırşı)ayacak 7 .• Bunu onladı~ı 
;On ne yuacak11r·ı .. 

tııe A!ıqan ordulormm llııınt 
tamınıJyle aldığı ve hemen lwmea 
1ıam•1Dlfle Yo"11dulu bu sıralarda, 
bJr de Avnıpanın başlıca iki bwp 
kaynalJ olan Kafkas petrollertjle 
b•eç demir madenleri AlmanJanıa 
bir !Nllkıal,Se elinden alabUll'lene 
Almanlann harp matinesi de du. 
nacak, denfllerin ablatasıtyl8 yan 
maatlal bir halde 1IJ&l'8D 1'881 e. 
dflflll• memletetlerin lilflJOU!area 
cam mennn•n mflletıerl arasında 
Alman mall6bfyet1 kabul ehftek 
mecburl)etlnde kalftcaktırf.. ı ..... 
lfder Noa weçte blb'ilt Mr teerG=>e 
JaPID1f oldü!ın l~la AlnmıJann 
bll)'tlt ttrrletJet'hri Rlndldaa w 
Nmr ka,rlınftll vkellfklerl bir 
zamanda, Nonte('e bir beskın ya. 
parak IMBle mUTaf!a\: ol ıca.l(Jnn 

- L-'f 

ı:ıirinl:ı )'Olunu ad.,_ kumlt o. 
lacıtlarl .. Kafk11 petrollen de be!· 
kl imha O:uaaWllrt. 

Demir \e petC"old• mıbnım ta. 
la11 Alnıan ordulan artık tamamıy. 
le harp yıpailu bir bale Relecefr. 
Jerdir. 

1,ıe Alman majl-'bi,.etf L. 
Zamanla bu kadar bealt 'bir su

rcııc ve asgari fedaklrbk:a ancak 
bu ~ ekllde mlbnHn .,. hattl OtNtb 
oJ:ıbllirL. 

Molt.am"ı. itiraf ederim ki. ait. 
Ukoe artan bb barrel .. llattl ..... 
fellc di4li:rord111L 8ea ba cilaeUe. 
ri bl~ dllştlımıemtttım. fqftts dost
larımı• ba barltJ Dl .. bir .. ıdf 
:ıaman pl!nı iclnde kendı iendJıw 
arilebiir.ekleriai hk tasanur et 
memftll .. 

Fakat Mo~. ba Pl"OJenht ..,.... 
la tDrll olnınıu haUa ballln ... 
ya'ft bir tan/et oldlllaaa slıllb'O"" 
du. 

Haldkatea lnıfllı lllırp plinınıll 
böyle olup olmadıtıaı bdmem, fa 
bt. ma~kak olan elbet, uo......-. 
ın ana batlannı harikulftd• htr b'9 
r:ıyışla bellrtllil ba plAnın Df'llrı 
~e değışmez eusJer lberl!19 taııP 



Sahıbl ve Ne§riyat MUdl1ı1l 

IJaltln tatuk -
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'Oünd6'n 1 

_<Bu qünl' ·' 
Anadolu oıanaı,nn verd~ı Aabe~ 
lere ı?ore tlibıYG -..,..;yetme bak~ 

Poloaıya .. Çek ifbirlijinin 
Polonya • Sovyet yakınlığının 

tahakkuku ile çok 
kolaylqb 

Lor.ira, 24 (A. A.) - Polonya. 

Riyo konferansı 
Çckosl.oVakya birliğinin kurulmas:• 
ruı o.it nnlıışm&da mevcut 14 not. 
tanm hul1s38ı: 

1 _ H:r td bllkümct Polon.,va 

Rlyodakl konferans bugün umumi 
bir cıe.ae d&h& )'apac:aktır. Milıvcr dev. 
1etıerue dlplomaUk mllnaaebctlerin 
ke11tırıeaı içlD bamlanan uzl&§ma pro. 
leaııı.ın dlln Jmzatanmam lcap ediyor. 

· Fakat Arjantl.D murahhu beyeU 
h113u...--ıa htıkCmeUnden cevap alma. 

dıf:t için lınza geri talDU§tlr • .Amerlk4 
h&rictye nazın Hal dtln gautecUue 
kontıraıaa b&kkmda dcm1ftlr kl: Ri,)"O 
b:ı berlert bizi bayftte dll§Urmemi.,tiı' 
Il>.ı hnbcrter çok e91&ret .etitl&r. Ha. 
ticlye nazu.tarmm ıçten geıen ooreket. 
ler''111n pek b11yOk bir manası ve ehem. 
rt.~· .. u \'ardır, Bu ytunD kUrcmttde 
l'l:. ,tfreJc tehlike kar§UlU!d& Amerl • 
1ı il ?ııı~Uerl a.rasmdaki f;;ı bltlL 
11..:ıuı en parlak blr ııcUceaidır. 

et~ llA&ALl:st: 
AlnıQ propapıada nazın dOktoı' 

Gijbellı "Ruhlanıı 1cırUJuDeai., bR!}ığı 
*lt.aıda )'Udığl blr pıakaledo Alm&D 
Dıllletlnln lıtlt.nn eııerjUdlll kullanarU 
1.Ucre ula§aca#mı yazdıktan ooııra dl. 
l'Or kl: 9'0 kı§lnd~ki vasıye~ b.ç t>."n 
t:en:ııyen ve myail ~Uer \"e a.ııkeı1 
tınkAntar kar§tBmda bulunuyoruz. 
l!a.rp dddl t.eıakkl cdlımlf. f'ak&t fcc1 
~Ur. Harbin eimdlkl gtı • 
n.l§llğt karftmlda eTYCloe blz1 üzen 
Clldl§C ta.m.amlle ortadan 'ka!kmıotır. 
Butcın mt1Jet 8efarberdlr. Aımaııiar bU 
nıuazzam w btlWn dUnya19 p.mll lh. 
tUAftan barbcQ b1r millet gibi tarihte 
cısrweblleD en sert darbelert har lttı.-r

be çalarak çıkacakta ... 

Çekos!ovakya. kon!'Cderasyonunun 
Avrupa ~vresindc diğer hükumet• 
teri de .bfü-a etmesini anu eder. 

2 - Konfederasyonun gayo ve 
hedefi harlcfye, mudaf'aa. ikt.J8at. 
maUy~. içti.mai i~lcr, mUnakalat Ne 
I>O'ta terinde mll.3terek sıyasctl 
temin ctm~Ur. .. 

3 _ Konfc<lcnı.syoının mustc .. 
rck bir genel 1runnayı bulunncıı.k 
ve Wl.rp ih t..inı3li takdirinde bt r 
bar-komutanlık tayin olunacsklu'. 

4 - KonfedenlSYOD, gftnuiik 
birl•~ meydana getirmek ma.Jtsa .. 
ölle ·gUmrllk tarifelerini b:.r clde'l 
tertip ve tanzım edecektir. 

5 _ Konfederasyno muhtelif 
milli paralar arasmda mllAvi kıy. 
met tcm'ru istihdaf eden bir para 

1 
2iyareti takip eyliyecekUr. 

6 - Dcmir)'ollan, ndılrl~. ha.. 
va münakeJ,elcrllc telgraf, telefon I 
ve telsiz muhabel'eleri mUşt.erek 
bir plô.na tabi buhuıac&k ve tarI-
\eleT biriblrinin :ıynl olacaktır. 1 

'l - Konfedcruyon, hl1baı.;ıııa 
vergiler OOlammdan malt slyı:ıseti 1 
IJir elden tcvhld ve tanzim eyliye .. t 
cekUr. 

S - İçtimai siyaset saba6Jnda 
da blrlb"rln!n o.y:nl tertipler mev• 
<.11t olacaktır. 

9 - Konfcdro-asyon aza.tan a. 
raımda. terbiye ve ldlltU.r mesele. 
lcriade }Şbirl.ğfni temin edecek • 
Ur. 

ıo - IDliyet meseleleri, a~'t'l 
ayn on!edero.syonu tc{:kit ~ 

IAndrtt, !4 (A.A.J - D.13 (" • 
Stokholmden blldlrltdflUnc göre 
Her Bolke mımınd:l pf~ııde lümenı 
kumandanı olon btr Alman scncrar 
dnha Rus cephesinde ölnıüşlür. . 

K&nlı lhUraalar, barlkulSdc aergtlacgtlcr
'lnrlhlA <llltrlkalarla dolu lılr sa1ııre--..ı... 

Aelc eııhnell'rllc knşınyno ~to:ano f~)iltü_ 
ŞGwlyeUk devrinin tn p:ırlak cıen \i~llk deata1ıtan ••• 

ıkrkmn gtirooeğt, eevooctı ,..., caııd:ın &lkrl!layaca ı aarneı "-o lhUaa. 
mllo lııa!)lan döadilreD. kanb macıer&, heyecan Wl &fk dolq aalaneJerilp 

kalbim titreten emulal& bir eaer. 
Bugün saat ide ienıllitlı matine 

Herkes 
kar 

k~pısının 
tem·zı 

ör, ündeki 
• 
1 

l"tLOFtJN NtJTKt7: ........_ 

Bulgar ba§'rekU1 :Jı1ot 4a bir ınıtuk 
Vöytcmlf, f1md1 topJ'ettn J&pılan har. 
ın .~ ynı nbamı ktınnak oı. 
usu. yeni nlzamda vazife ıı.18.D Bul. 
1!.rlata.nm çok kuvveUl olmam lc:lp 

:!~=~ ~=-~:::;: ~ latanbul Belediyesinden : 
GUp devletlere ait topraklnrdnkl ŞebriınWC ~ çok miktarda ynğan karın do:turac&g, zorluktan &ıle. Harekat yapan mihver 
yolculuklar haıçbir tahdide tl.bi o\. ınell a:zere bdttın ~kadar:arm gene belediye 110 beraber dUkkAn. mııtaaa. tlcni7.altıları batırılıyor 
madan paengorU.uz ve vlzcelz ~"a. ev aalıibl ve mtmedrterlntn do kcndl m3ğazn. \IC evlfiin!D ~nlert.rıe dü§en Vaşington, 2~ (A.A.) - Dcnlı 
ı,üaroktır. kaldırım laıımJJU tcnılZlemek ııaretııe bclod.~e :;abitam ,t.811ma.tnarnealnlD sözcUsü şpylc demişlir: 

et, ğln1. Bulgnr mlllcUn1D daha büyilk 
f dakArlıklara br.ı.z.ırJıı.ruııamıu aöyle • 
~Ur. 

11 - Mesleki diploım:ılarla rriab c:ıtsen mUkcllef'kıldığı umumi mesal)c i tlmklc.ri clıcmıınyeUe rica olunur ••DJrleşlk Amtırikonm Uantllt 
kemelcrin vereceği kara.rlann k&• Akm tt.kdlrde~ ym.o.kl!Jll \O belediye ubc mUdllrlllkle~ oemı tilki. kıyılnrında ev\'clcc \ie şımılı hare. 
}ıul ve ta.sdila meıaelea hilAharc tıat yapılacağı llln oıunur. (7S6) ket 1up:ın düşman d niznltı!nnndnn 
halledilecektir. f'I il\ bazıl.ı.rı kntlycn uskrinc dönm 

12 - Her devletin ayTı ayn 3- ·-----·'EY AN ı-,ı n. ~ E ••••••C-. mi~h~rdir. Birleşik Amcrıko kor~su. 
na yasası a.~aki baklan temin llB)'1lı azanç \'Cl'gl5I kanwıu ııtlldlmlerlnc göre beyanname ,,-ermeğe hırını ıslili.ı eden tluşmon dcnlzallı. 
edceektJr: Vıcdan hürriyeti, sö~ !:..ar· olaalana. ileride mtııakW4'- nuınız. kalmamak ıı:ın, blr d r" ~ ı terına scllncc, Lunlnrın do f:ıoli:rctJ 

Q::t r.. RBtTE AZIBDnN 
f"-;,:' • ATJ: 

harbiye nazın Hoyt,yanm da 
bulunmu~ Çin ordusunun 

"~ t.ıırc. nden mnttkkep olduğunu, 
• r lçln tatbik edilecek en iyi yo. 
J poamı S&)'lfl&tmak oldugunu 

ve kısın h!lrri'-·e+-e toplantılar ve ü ıı.an 1 mamnunint \erici bir ekildc a. - ..., mali ı.tı~nılu bllrosuna m rııcaa · 
cem:yetler hfuTlycti, vatandMla• . K szıM YURDA KUL rolmaklndır.t• 
rm kanun karşı.nıd:t müsavatı, bü. ,.., --------------

omlftlr. 

t.ün vatruıd~larm derhal himıcUc• 5:ıb1l( hc&ıP mut !t l! 
1 ı Konforr.ns 

tino scrbes~e kabulll, mahkemele.. G~ata; Bankalar Cacl. 8o-1~rrrt Han 24 ~Ikb.ş Halkc .. inden: 
rin istilı:lA.ll. serbest int bapltı.rla ' I~:..~~=:~--~~~~~~=~~~~~~~:~~~ ı - :·.1.M2 ~ambe. ak ann 20 
yapılan millf ve temslll heyHlcrle so da cvirnlido halk \1 rc}.i. HUkıntı 
hUltftmetin murakabe edilmesi. t:ı izhar elmiı lenl'l'. MenUekcU Arkök ıanırındıın ''gUDUn ikuacn 13. S~okbolmdan gelen tıabC:rlCTcı K(>ro 

lman'larb Rualar ojalakin 3 kilo. 
m tre t'OJ'bmdakt Smolmıak otomobil 

ın - licr Ud hilkfimet mil§te• do neticelenen Yunan •Yugoslav nn.rnıı a nn1 smnYI imza eden Cc • ıert., hakkınd'- bfrltorucrn.ns \"trUecct.. 
ıek tc 'lrillerin kunıLnası lllzumu. ıınlıı§tnasmdan miltcvclUt memn.ı. ko lı:n k harlci~c llatır veklli Dr. 
nu mü \edede mutabrktırlar niyctlcıinf bildiren bir karar su. R ·k , Çcko.slovnk)aya hitaben 
ıcJ 1 - ltonfcdernsyona dıılıiİ dev retinl ta.svlb ve Ege dcnizilc Bı:ıi9 radyo ile yapılım d~me~inde, p

0 
.. 

ıu 11.zertnde tem g çmi§lerdir. Le. 
tılngraddakt kıtalıırm ~kıD 'llatCketıen 

C!liden akim bU'Wln11flır. SN<itta • 
potda.ki So\'Jetlerin de b!.rkaç çık!§ 

etin bu teşklUn ınuhafazaa,ı t tık denb:i ort.at;m.laki Avrupa sev. l ak 
çödin. lOırumıu m"•-flan mn .. tc-'· .. ,n· h ,_..Jcn ev lonvu .. Çei" ov :ı.a i fbirllğinin, 

UQ•<> '"9 •'l;.A.... resine emniyet.in, er şe.,ıu -. So ........ -"' Uğl YCCckle--'ir. u. k r....:ı Polom • '1~oı;" .r~ n nl.n ta.. ... , vcı. tcmellerl a.Wn.n J.Ai on '""'c ı · .. ' ı bbütiU muvaffak olamaauftır. DUn 
eoe nqredil n 50\fyet tebliği Rus kı. 

rmm u rl rek tliıtn dovaaı et • 

• Bu nnla.,,,.,.anm ... ,_eli ....... ~-d k tU il ha~uhu ı c ços ,.o.ay Mtınlm~ 
her ü;· h.r;:· aA ........... a rasyon nrasmda tabıü:kti e r e- oldufiunu .l: ·icmi"tir. 

1 UA\unct 15 eonllhun 9'2 eck i -birUğine bnğlı olduğu •. nas. 

.. ~ı. b'.ı nrada Domuo, Andrlyapul, 
~oım. To1'l~Z. DMnya., Zafada.ııyanm 

al dildlğinl blldlnnt tir. Evvelki 
,,-un 23 Alınan t.&)'18.rcsl dU~n.,_ 
tllr. Alman tebl 3t §lddeUi muharebe. 

Tahir ile Zühre 
rln devam ottlfrint. Rııelnrdan 35 
pl.a birÇOk ~ ' 4!~ bU -
rmcktedlr. 

t:SYADA: 

lngW.a tebll#fne gör nelltf gtUı 
Cena Bnıpnın coıuabUnda ve do ~ya 

llerl mi§ dan mlhvc kollan, 
tin ı;::ı.bah erk nd lerln kuv. 
W blmayet.lndo il h k Ucrlne 
\"aD1 ctml§l rdir. Bu ~t k:ı • 
~ tngUtz kUvveUeri Agedcbyndll?I 

kllm• L ram mlbvcrcn r tara.fm • 
ın 1 ,al edllmtı Ur 

~\KŞAr..6T.A: 

A ;ıısttnlyadoın blldlrf1dl3inC re 
.. nı :ln.'lya ve Salomon ııdalarma Ja. 

Pon kı.ıVVtıtlerltıln tıl<anldiğı ıeeyyit 
nıiftlr. Singapur b61gcslndc .Japon 
rh t mas devam ctml~Ur. lngillz 
• :;uru bU)'Uk b!.r faall7et ga~. 

.l ponı:ınn garpta Batobah~tda 
Y1k1 artınır:ur. Burndald lnglli» 
\"V tl ri çctılmckte r. 

~J\ Yt - Balark&y ntu'Us daıttmı 
l\ aldıp ııotus dl;a3.nlIIU kaybet. 

Yenı.ını eıkartacağmıdan hDk. 
J Olıluıdıgı llı\n Olunur. 

~ llmadi~ mahdle!\ C3. 
\le ... l'iiWeır A)Qjlroli 

Yazan: !kende, F. Sertelli 
-SG-

- Hen. R.,Oğı ueıına tki laJıMııa ~ . 
kim ol ıeyhln lıuz1anW t-1111oruıu. 
Onl6tr bontw dkl e.rkaci9)1anmııiu, 
Hemen OllWa ilk mekıa, ~ 
T"' lıJri :ıWrden kmtar.nl&r TO- .,.ba 
J \nna rk'n edifl blmayc etabıler, t~ 
di. 

Mc1'"tuba yudı, dedllmll \crcll: 

- Buna jeYJdn lmlanlla götUrcoek 
cmtn blr iMiam bal .. para nr .. bedi. 
3 :r \ıu.dcı: 

~llhrcrun earlJall mek'1atııu aldl. ı;a... 

rf';tılan ~ktr ~para De Mr adaİD bu. 
1 ?'ak. benlen melMlıo opta nehre 
göqd.:nU. 

Ztihrc, dadaıı ~ eonra, meli:. 
tlibun gltUtlat 6ih:allaee m8ster1b ol. 

u, gö..1 r1l'in iti gb~~ bftetıu:u 
hln krxlan mektubuma ahı 

rılımız baba! nna yal~ntııır \-C Tahl· 
rl -. tta anı.tıp onJdurur:U. 

- Acnba ba:...tenna l!Vzt rlftl ~ro 
bllcce'>'t r wi ~ 

- Bundan çok eudnhıı.. onlanu ba.. 

baEt gtıl t merhıımetıı btr ndamcbr: 
ıazbn n tlerı , ne lstcr&e )~par. 8<' 

ıılm Clc ÖJ 1 • bir bnb::ım O:~'dı, 'l'ah!rl • 
r;C, t 11 bıı lc~lp t'll'knml<ıtlm. 

Dlll s \Z ŞAt.alNC' tD.o\MI 
O ıJ ı btrlııdt- Dlyurb ı!, ra 
:ıudan bir ~ lı1 g6tml.,t!. Do a. 

-
dara Dlyarb:ıtarda. birkaç gün otur .. 
mıktan ııoma IWebe geçip glde«kU. 

Ona ne \~rln oihnıd:ı.n, ne de 11ıta. 
nıa knmd&tı bo.hıtetmi!'l rdl. Z tıl!J 
dammltzm btr ı;cydcn~ babcrl yoıttu. 
Bir .abatı .. ır.nu kolona alan pır, 

\ tabek earaymuı öaÔne gtıtJ. u: hli • 
kl\ıl'ldan.ıı gl:Sdlnc girip be!J on ~ra 
Yol maaratı koparmak bulyuilc tıatı• 
nı ı;alrnağa be§ladı: 

Yine geldi yaz babann aylan, 
YA.nı mektub ynz:mak 1.!ılcr ı;:! 1 11111% 
Kan gtt.mıı mor aUnbUUU ba~lan 
Şlk!ı- için sezmek t.sler scınıo.mllz 
Şu d ~larm gölgesinde yat.mc::ı.. 
Nlf&n alub boy tUfeklu öttıncc 
N b ' 1 i. ·°' "'lur c:ak'll' keytner ycUncc •• 
Siıanları &ınn&lc later ttönlnmtız. 

itan Kutbettbl ııent.erMen bakr • 
,-ontu. S.. !!&irbUn 1116nDerlnt duyun. 
ca lro.,lmlandı. Y•tnAld muhııfızınn 
50rdtı: 

- Bu ~ taaıyor l11U8tW.t 'l 
- Ha3,r, vellııimettm 
- ·Pek mlnah !!eyler. eo ıu,or IJU 

ndınu. Gidin getirin 11 heı1rı bara 
Saray mahMm, bUkUıı•dıırm ~ı~ 

dnn c"Tlld,, l'-'"rdl."Cnlcrd n 1ne dur 
'llO •• l\IP.3-d:ındıı eaz t.:ıl n lr, koıı : 

maınııB· d6'-rutı etti: 
Uygun :ıhly.)b, tel alı kazı saz 1 , 
K mıın Joy 'r ' nıv ka.z ll 
SAl ı ı.:rolı mi doldura r.U Uo? 
li4.&lcı"i 61.lzmCk lı:tcr SfnlU~U". 
Hcztırt der 11u dllnynd:ı. nolmolı? 
<Janı d:ığıtub oyn mal:, gül n L1. 
B.r de an !acıııt ııUzel oınıa.ıı. 

oü:nnıuı b ırr:n czm k ister gönlUmlli" ... 
:ır:•~ m"'Ulfn:ı, nlrln l!IOn 11 raı. 

ı ta ~ tMI. 
_ N su~ ı~ıılp duru"' ı•ı btını:t::t l-C 

tıcrlf1' 
:ılr gülerek eğildi: 

.:. suıt:wa 8hlml ~llUrtp bir mlk,. 
t r Ihsan f trmeğa gl'ldirn. ~ka bir 
baectlm yoıc.. "-erlllne, öper ~s 
.oyarıın. \'erilmcuıe, omrl\ne dua ~ 
ı!lp yoıama ı;idcrim. , 

s:ını.y m~· aar. liSııln kolun· 

dlln tuttn: 
_ H ydt yQrli,. 5Cill Cfl'lldlmia ~ 

tı:. 

2 ı-confcran:ı takiben &öctcnt ro. 
ıumuz tari!mdıın ''ZOhlrU kuC3k,. pı. 
yG!ıt • t.em&il t:cUlccc'kUr. ~ 

s - D:wJlUyc! rln hem 1 ıçin ı.· 

dar<! mcmurlu,lt\ım~ mtıracnat edil • 
fnCSl. 

• = 



Şaş.naz usul 

Şehir T iyatrosunun 

1U!il. 
ORAM KISMLVDA 
Akşam 20 SO da 

Y aşadığunız 
Devir 

KOllEDt IUSMIND& 
BugilD Gtlrıdll:z U de: 

Nakleden : L. L. 

ÇOCUK OYUNU 

işçi kız . ~ ~ 

.( l.JÜJlkü ııiiJhadwı devam) 1 nermaycsiıti :1rl.bı mak lçin mutia• 
lki saat sonra bir restoranda k'.l. 1:!lz3.nmntıı ic:ıp ediyordu; bu 

culuştula.r. Pros"r hiç çekinmeden suretic mi.iteal.:ip partilerde daha 
teŞebbUsü ele alanık en nefis Yl'- aç:k ve serbest oynıyabiJecektl 
meklerden, en pahah ~arapla.rdan Fakat h-.ı noktada sistemi müspet 
:snıarlamakla zevk duyuyordu. Bu· netice vermedi. YUz franklık ilk 
rıa muk:ıb!l Begonun gözleri fal. maı-!<ayı Jı:..ı:rlx--tti. Ayni ''a.ziyet 
tn.ı:r ıf.bi ı:ı.çılmtş. zihni hes::ıp ma_ ilst üste üç defa de.ha tekrarlan .. 
kinesine dönmiLstü; şu iki nokta. "1. Elinde l;ala:1 fOU marka.yı si .. 
~·ı tahltilc ve tenvir etmeğc uğra. yalı üzerine attı: bilyenin sıfır. 
r,ryordu: hangi.si daha eV't"el tüke. dı. clurn.kladığrnı gödlnce ümi.t:s.iz 
r..ecek, parası nu, yoksa aziz ar .. ve keyifsiz hir hu de o:r-un yer:n. 
kada~ı Proserin saygı değe-r iQta- den gitmeğc hazırlc.r.dı. Bu esna.. 
lu mı? Bir aralık Proser işkembe. <la ma<lanı Eegonun salona girdi• 
;inin kafi mlilı:tarda dolduğuna ka. ğini gfüdü, dehı;et içinde kald.r. AI. 
ııaat getirince: nmd:ın soğwc terler akryordu. O, 

. ---0--

Beyoğlu Halk Sineması . 
Bur;tin matine 11 de 

3 flllm birden 
ı -LoreJ Bardl Bindls..-ıdıı: fürk!:e 
2 - Mot.o Ha"lfoe peşinde 

Baş, ·Diş, Nezle, Grip, Romatiim~ 
Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrlları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lirarla lıteyiniz. 
3 - Kol'!lııınrn intikamı 

Millet Meclisi müzakereleri l REKLAM DE~IL~ HAKiKAT: 
'.Lurdu.ınuzun her köşealndo dUrilBUilğtl. ~ugu \11 

bol çe,.<dtıerile tanmm11~ 

- Art.ık k<ılkmalr, dedi. Çünkü kocas:nı kar.jılnyınca hiddetle hay .. 
at yarı.)lar:na gitmckliğim Iaznn. krrdı: 

(Ba...-:ı tıuafı 2 ine.ide)· 
ıki keUnıe 110 mubtıı.sıır::..n a.ı-zederaem 

heyeti celileyt tnedi et.mi§ olmam zan 
nedenm. 

A'kr.t.ba1ara ":ı 1ılıın hiletler 

iniştir. Tahrif va.l"dtr. Şimdl bu 
tahrifi arzedeyinı. 4 teşri.nisan. '93g 
hesab:ndaki satılmayan biletıerden 
S63 numara bilet uwnarasx 261 ra.
kamma tahrif edilmiştir. Bundan 
maksat 363 numnrolr bilete ikra
miye Lsn.bet e~tir. 361 numara 
ikramiye kazanmıyan bilettir. Bu
rada üg ka~ımlara.k tahrif edil.mi} 
yerine l konmuştur. Kenarınıı do. 
Refet beyefendi tarafmdan saW
mı§~. diye vaz edilmiştir. Şöyle 
bit' tah.rlf dalla, Muhasip aza Arif 
Çubukçu tarafından tasdik edilen. 
satılmayan blletieri ihtiva eden 
bi.r cetvelde 41874 numaralı, ki bu 
liJete 500 lira i.s:ı..bct etmiştir. 
-En bUyilk ikramıye bunlardn·
bu nt'mara 41871 olarak tahrif e
cillmistir. Bu tahrifin arkwnia bir 
meselel ı-lyaziyc çekilerek tekatıı 
ı:okt.a.<ıı o tahrifin üzerin~ get'rll
miştir. Bunu Re-fet Bey kendili
ğinden gideıek müddeiumumiye, 
bu riyazi şeklin kendisine ıı.:t oldu. 
ğunu ifade etmiştir, Bir de kencii
~inin ifadesine müracaat ettiğ·· -

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
bezmeden ve blr fikir alma.dan başka yerdcu c:wmıra 
alma.maıannı tavsiye ve mutlaka aaloıılanmm g:m 

·~--• tılel<!rinl rica ederizo Bilhassa lngiUz karyol&ıan Tt 

tstersen sen de geJ; "Bengal kap - Bego ! Hani bit· dnhn. kuma'r 
Janr.. üzerine istedi..~ln kadar balı· OYtıamryaca.ktnı? Maarif Cemiyeti 1938 - 3U sc

.• clerinde piyango.keş:de eder, Di
ğer seneler de piyango keşide ct
:ni§ti:r. Am.ıı tı\.lıkilmta mevzu olan 
piyango 1938 • 39 senelerinde keşi..
Se edilendir. Kend lerine gi5re bir 
talimat.nameleri ,·ar<lır. O talima
ta göre meseli ~~8 pivangosu seri
lere ayrılmıştır. A. B, C, !139 ay
nlmam113tır. Her il:isinin ycl<fuıu. 

GO bln liradır. Bu piyango biletleri 
vllii.yetıere tevzi cd:liyor. Aslolan 

se gidş, kaybetmezsin. Atları sen Bego ı;;,ğu.kk:..nlılığmı muhafaz:ı 
ben.den sor. O, mutlaka yarışr ka.. C:dere.k. l:ıövle bir te~ebbilsUn fik.. 
zanrr. O '-altit b:ınıı da dua eder - tinde bile olmadığmı:ı. da'r' ı e'3 • 
sin. men temin:ı.ita. bulunduktan ronr:ı 

A wsturya Bandall'eıerı mevcuttur. 
ıı.to.nbul, Baapa~ yoku~ No. 66 AIDIET FEVZi 

Tel: 23407. 

- Ban& bin frank ödünç verir. onu ka.pcya cl:lğrıı c;c~ck iste<li. 
sen, maalmemnuniye oyna.ıncya O srrn.da gö:rlcri l:ıııpye üzeı'ine 
hazırım. İtiraf etmelhim ki. se • dU.5tü. Rulet ınasnsı: üzerinde ytiz 
ninle beraber yeIDcklc müşerref franklık sckh: markayı göstererek 
ve memnun olduğwn yemeğiıı pa. gillümsüyordu. Diğer taraftan ka
rasını verdikten sonra meteliksiz r~ kendi derdini anlatmakla meR9 

lstanbul Elektrik, Tramvay t:e Tünel İ!letmeleri 
Umum Müdürlüğünden ., 
t - Kağıdı.jcla~'Co temin cuilmek fiartile her 6 ayda. 4-00.~ adet ol· 

mak üzere ::: sene ıurfında ccnıa.n l.602.000 adet muJ:ıtcllf cins makbuz, ~e~ 
tupla tel:fü i:;l.emck suNtUe tabett!rilccckUr, 

kala.cağım. 
·-Sen merak etme; oynamak 

igin paraya iJıtlyacm olmıyacak • 
Lır, Y~ları idare eden ~ 
ben tarunm. O:ın söylerim. ballji 
§ayet kaybederseniz, paranız lo • 
<luğu zaman bir frangı veıirSiniz. 
olmaz mı? 

Kursları icLıre eden B. Lister, 
nezaketli bir adam olduğu cihetle 

, Begoya. her türlü sühuleti göster
mekte ter~dUt etmedi. Yarış ba§ 
!adr. "Bengal kn.planr,, bütün gay. 
retini sarfederek yedinci gelmiye 
muvaffak oldu. z·ra yanşa iştirak 
eden a.tln.r da yalnız yedi tane idi. 
Bego tesellisizdi. Monte • Karloyg, 
üç lirayla. gelmiş, filmdi de B. 
Listı:>re bin frank borcundan başka. 
parası kalınamL'}lı. Fakat kibar 
bir adam olduğu için B. Li.sterin 
lıttzunına ç·.karnk derdini anlattı: 

- Sizo olan borcumu ödiyebJL 
1ı1ek için hiç olmazsa kısa bir va.. 
le lütfetmenizi rica edeeeği."'ll. 

- Hayhay beylm ! l!emnuniyct 
le yann ak.5lllJW. kadar beklerim. 
lakin yn.nlrşltkln buradan geçmeği 
ı.mutunınnız peşin haber vereyim 
ki, kendinizi hn'3tanedc bulaca.ksr.. 
nız. 

.Ec,;I'.' blıtiuı ümitlerini kesıni.'i" 
ti. Otele dontincc kendisine bir 
mektup verdiler. Kansmm arkada. 
fiI ~fis Bop tarafından gönder"Ii. 
yol'du. Hııl:"ısn.. ol ırak :::unlar ya.. 
;rrJm~tI : 

''Bay Bcgo, burada bulunduğu .. 
nuzu tesndüfen h~lıcr aldın. Bu 
fırsatla zevcenizin bana ödünç 
verdiği pırlanlah yüzüğü size ia. 
de ediyorum. Ta::ı.Jıhijtlii paket ha• 
!inde alacakstnı:z ••. 

Bcgonun ilk düşüncesi yüzüğü 
;:;atıp, kendisini lnwta.ncye yolla • 
:m.akla tehdit eden B. Listere bor
<..ıınu vermek oldu. F"l.kat biraz 
.;onra, yüzükten alacn.ğı paraları 
kumarda. mcş'lıur s"stemini tatbik 
elmekJe kullanmayı tercih etti. 
Yüzilkten, beŞ yüz franktan fazla 
alronamasr bu tercihini kuvvetlen_ 
dlrdl. Doğru ~a;:.inova gidip siste
miıılıı haJtikaten müspet ve kabili 
tatbik olduğun:ı kani olmak içi.ıı 
l"Ulette bir iki devir se~Tetmiye 
haşladı. Artık Hilphe götürmüyor .. 
du. Kaza.nacaktı. İlk oyunlarda., 

baru.ı l:eıın. bir muamele.,inc mc~. 
rlun v.:ırmiyecei:'im. Daima nazik 
v~ kibar davranryonım. Keud·I;:ı1. 
ne karşı en ufak l>ir hürmets:zW~. 
te bulunduğumu kötıl bir .:;z wÖy. 

fodiğim.i itld!a edemezler. D:ma 
rağmen böylece gecelerile gUndfö:• 
lerini kendilerine zehir ediyo.r • .ım. 

Genç kız bu sözleri söyledikten 
!><>nra çmlıyn.n bir kahlroha koyu
·ercii. 

Puva.ro kolundan sıkı stl:ı tut
u: 

- Kili. siikfını.: t bulun, rica e. 
ı C'riDl, SÜ.k.Ünet lıulan. 

Dedi. Jakelin h:!fi.~\.Yc ı.:zun u. 
ıun :ve haY?'ctlc 'h .~. ı ve fı.~r>ta 
ıı.yran oluyormuş ,_ihi Mr<lu : 

- Neden? 

guldil: ~ 

- Elliyor mu.sun, ~ekerim, bu- ~~layeUer t.a.rafmdan sat.dm be.ki-
raya kadar yaJnrz baı:ı:ıma gelmeği yesi imha edilmek üzere bir maz
terc'h ettim... bata ile cenı.iyete bildirilmektedir. 

Krupye bu arada. ilk kaza.nem Tatbikatta vilayetlere giden bilet
ya.nına yine Begoyn tevcih edilen !erin satdmıyanlan imha edilmiye
bir tebessümle sekiz marka dalla rek belki b'lf'ka vere satılmak dü
yerle13tirdi. Bego §a§U"llUŞtr. De - ~ilncesiyle bir ;.abrt varakasiylc 
mek bUtün o paralar kendisllle ait tcsbit edilerek cemiyete gönderil
ti! O kadar dalgındı ki, bilye sı. mektedir, 3S piyango.:.-u bu suret
fll'da durduğu vakit, "miz,. lerin le vilayeltere gittikten ve villıyet
ıııiltea.kip oyun:ı kaldrğmı unut .. terde sa.tılmıyanla.rm zabıt var.ı _ 
muştu. Bilye şimdi yeniden dönü. katarı geldikten sonııı ikramiye çı
yor<lu. Bego korku ilo gözlerim lı:ı:ı.rı numaraltır ilin ed'lir. Bu ilan 
knıp~ede1: ~yıraı;nıYor her an ka• cdilmi§tir, Bunda Refet Ülgen ar
zanmgı l,60 , tı-angı kapmasrnı .is.da~ atfedilen husus satıl -
bekli~oruu .. F~k::ı.t kodrusu taha.J:- m.adığı"tab.akkuk ve tefti~ rapor
lruk ~tm:<"· Bllye bu defa da. sı. ( lan ile tesbit edilen ve bi.naen
~~ ::n~~e d:ı~ ~ f!B.Y~ll aleyh cenı.iyet Ş3.1usiyeti maneri • 

~t>0 ~cı mıs \ yesinde kalması 18.ztm gelen bilet-
arttr. Bun::- :ı:agmen ° paralan ka.. ler muhtevas:nm Refet Arkadaşı. 
ruıından ~zlı olarak nlınıak Jn«:Şe>.o uuzm arkadaşları t.N-afmdan alm-
Iesl de vardı, Ka?'?l51: mı.~ ol.mas :.ı;;;; 'n!:::~ .• • t t_':: 

N ıd B 
.. N' . .. 1 ~ ru.ır, oır;n.cı ısn.ı. ou ur. 

- e-0 u, ego r. ıç111 oy e • · · · · · 
sersem gibi kaldın'? Num.a.rahtf' n..Sd tahrif edilmiş:~ 

Ne cevap versin'.? Onunla alay 
ettiğini, yeminine sad:k kalmadr.. 
ğmı mr itiraf etsin? Sonra ;vü.ziik 
meselesini nasıl örtbas edebil'..rdi? 

İkincisi, gerek vilayetlerden ge
len ve gerek burada tara!mda tcs
bit e1ilcn satılmıyan •biletlerin lis
teri, taraftmdan tesbit edilm"ştir 
Bu J;stelcr 938, 939 da tesbit edil-

m.izde d!ğer sayfalarda olan me ~ 
saili Iiyaziycnin kendisine a.t ol
duğunu, oğluna hesap gösterdiği. 
n! ve fakat bu hendesi 5cklin ken
dis;ne ait olup olma.d1~1 bJmcdi
ğini söylemiştir, 

600 l)ilete geUnce bu Lutfi Tanı 
başar ve merkez mi.idüıü NeŞ~t 
Beyin ifadelerine göre mec lisl 8.li 
için Refet beyefendi 011idaı1 bilet 
alırm~. gC>liT meclbıc: arkada.şlaı'l
na 11&tarmf4. O cıa· ibi ··ol-

mu.5tur. B:r zaman sonra. ıııeclisı 
a.Jideıı Ziraat Bankası "-asrtaaile 
200 li.nı gitmiş ve 600 liradan 400 
lırıu!mı defaatıa sbrmuşla.r, aldnn 
alacağım, verelim ifadelerine na • 
za.ra.n muhtelif surette zimmetin
de kaid·ğ"I deniyor. Şimdi aı-kada
ı:ımuzm hassasiyeti tabiidir. Ağır • 
dxr amma meclis muhtelit eneli . 

çelritı.gen bir t:i.vttla: meni ve ihzari encümen kcr.disin~ 
- Bego, dayaruınuyorunı. Vıc.. masubiyet için tevcli edilen i"'in ha. 

damında b!r ağıdtk gibi ~öküror. rlcine çıkma.m~trr. Bu arzettjkleri 
Sana ifşa etmek zaruretini hisse- gerek deliıl ve gerek şulıut ile mu. 
diyorum, cibl mı.tlı&.1<eme bir halde ~örUl-

- Ne var, ı;ekerim? Söyle, çe" müştUr. 
kinme ! Maalesef muhtelit encümen .it • 

2 - .Muvakkat teminet, teklif edilecek fiyat üzcıinrlcıı ta.ıiakkuk edeli 
• 1 

tıedelL'1 yüzde 7,ı:i ğudur. 

3 -- Bu i§ için hazırlaıw.rı mukavele projesile nli:muneler idare l~vaztnl 
ıuüdüı·Jüğünde görUlebl)ir'. . 

..ı - •reklit1ert:ı };anunt vesailt v.:: muva.k;rat tR.miıla.Ua. blı·ıikta 28.1.94~ 
çaı·~amba günü saat 17 ye kadar Metro banlllin. 4 UncU katmdaki leva.ımr 
rniidiirmğtine imza. mukabıllndo \'erilmiş oıması 13.zmıdır. (606) 

0..Mı«- Demiryolları Ye l.ima nlan 4.lıHMt1m .. 
U mum idareai ilin1an 

Mn!ıa.mınen ~deli 55.000 (Elllbc~ bin) lir.ı olan .SO ton be.lıkya#ı 9..Z 
!M2 pazartesi glinü saat 15 te kap:?.lı e:ad'. usulile Ankar:ı.da id:u"c bfnaSmdtı 
t.Q-p:anan mc"lrcz !l uncu komisyonunca satın alm:ıca.1..-tır. 

Bu i~c. glrınck Jstiyentetin 4.000 { çlört bln ı liralık muva.kkat t.e.m.iııat 
Ue k.a.ounun tayin 1,;ttığl \"esika.ta.rı ve tekliU.;ı.rlni aynı g1ln a.aat. H de .kadSl" 
adı geçen komisyon rcisUğinc v~nneleri lıizıındır. 

.Şartnan:ıeler paraeJz t;ılara.k Anlmr~da malzenıe dalre31nden. Hayd3J'· 
re--~· ı..aeııum vo. aevk ~den tcmln olunur. (684) ··· • · --·- · .. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- . . 

ı - İdaıt!m!z lhtlyo.cı ı~.in 200.000 ndet sıneı~ :,~:dı paznrltkla. ~tın 
al:o::1csktır. . • 

~ •. P--..zarlıl{ 6--:.!-94~ cuma. gürıU ~t 10 aa ı~ab::ıta.f}ta Levazim ~· 
besi bin1.Sllld:ı merkez müba)a.:ı komieyonundu yapııacaktrr. 

3 - Şartname ı;ıöztl gc~cıı ~t•t-cde görlllcbtıir. 

4 -· tsteklilerln teklif ccr-..cekl~rl nu.:.lıı. ait ullmuneyi ili:.ılc gi.inündc:ı 

1Jir h.-.ıfta ewcll'rıc lmd.ir lnbsarlar Umum Müdilr1Uğü Ziraat Iı'an Şubes. 
Mıicfürltiğil.ne \"Crınch:rl ve pazarlık gtinU tekliflerinin l.abutünü mu~ı.
mın y:1sika ve yU;-.dr> 7.5 gt.lvcmııc p3ra.la.ril·::. birlll>tc mezkur kom!.eyont:ı 

münı.caaUan. (()8:)) 1 

Şubeye davet 

Bilye dönmekte devam ediyor
du. Kaz:ıncı şimdi 12.800 franga 
yUkselınişti! Hnkikatcn sihirli bir 
Ş3nsı vardr. On i.1<i b!nden fazto. 
mrze mi.ısaade edilmediğind:n ku
?ııpye 800 fran;1 bir kenara ayır. 
dı. Begonun i~i ra.hat etti; hiç ol. 
mazsa <' sekiz yüz frankla yüzüğü 
geri aJabilirdi ! Kansmm söyledik· 
lerine kul:ık vermek ıs~i. hece. 
remcdi. Gözleri, 18.kayt koşan tı;• 
sımlı bilyeye y::ı.pJ§mL'l kalmışlr. 
Mtitemad"yen kazanclığnu görüyor, 
çıldıracak hale geliyordu, Bu ka .. 
dar pa.ra sahibi olsun da, henı on. 
Iarı almaktan aciz kalsm l1em de 
11er a.n hepsini kaybetmek tehli. 
kesinde bulunsun! Ne koı~kw.ç! 
Bir aralık Madam Bego nou bu 

- Bundan birJz evvel baıkaı-a 1 tifakla masuniyeti tı;.-ı::riivesinin 
oynadım.. Üç; bin frank k11.ybet • ı:1"ini heyeti 'unıumiye<ieıı istı:ınc-
tiın. Kabahatimi affedecek misin? go lüzum görmü~ttir. Ma.ruza tım Eroinünll Ycrll A~. ş: ll!J"!;. dıııı: 

çıkmazdan kurtardı: 
- Haydi, gidelim artık. 
O: 

Bir aralık Madam Bego onu bu 
6eliyonım. 

Diyerek derin bir neJcs alclı. 
Birkaç dakika sonra galliıonun 

barında bulu.r;tular. Kırk iki bin 
frank şüphe uyandıracak !}Ckilde 
ceketini ı:fş.i.mtisti. Kansr nazlı ve 

- Mat.ına.zeı, rica. ederim size. 
\ rtik bu. ~~daaı vazgeçin. · 

- Aziz mu~teriniz Lincıti de ra• 
lat bırakayım değil mi? 

- nica ederim matmazel bahis 
.aevzuu olan Linet değil, s~ .. 
Siz krndi kendinizi hasta edeccltsi
ni:>:. 

Genç k.ız.uı dudaıklarr açıldı, bir' 
~2Y söylemedi, gözlerinde hayret 
.!1.-'unctleıi ,·ardı. Puvaro sö:ci.inc 
·: •::. . ·ı etti: 

- Hareltelle:riniv..:ı Ciikkat et _ 
mezscniz muhakkak hastalanacak 
ve bu h::-.ı:;t.-ılrkt :ın kurtulamıya.r.B.!'
iil!ltZ, Den sjzin iqin lnı kadar çu· 
p::uıyorum du :ınlıyor nii1sunuz":' 
f':zin k::ılbiniz ·cin, si1..in lıa"\·.<ıtr • 
mz i<:iıı... ~ 

.fa.kelin: 
- - l•'nzl::ısuu l>tl nıiı..·orum D . J ••• 

• c-3i, sonr-.ı korkUll.Ç bir enerji 
llc adeta bağıro.rnk Have' etti: 

• - Fa.'lcnt Biz de beni h:ıreketlc
rım<len menedemem'ruz 

Puvaro gam.Jr ~ir ~~le taS<U\ı: 
etti: 

- Evet, bt '' ll ben de biliyo 
nım. 

- lfa •.. t. ;, :...ı ii. ılh:k Lr.es0rıı 

~ 

Bego 8.Iicenapbğrru esirgcmeai: bundan ibarettir. ' TJz. M~ıkinc Yzb. :Maı:ınıet , Ali Oğ 
- Affediyorum, güzelim. Affe.. Mazbata hakkında b:ışka müt.ı. - Mııstafı:ı. 30~ tl552. 

denı.it.·eceg~!.m bir c:e_v varsa o da, lealar olmad.tğmd:ı.n makamı ıl.va- 1, T ... t f 11- \ \-'" "''•6 ; ~ . eğın. ~·ıus a a Clh. i • . ...... .,_ 

14,00 lmrn;ık pro&raro Pl. H.,00 ~ 
:?serkri ve şarkıla\·. 1:5,SO müzik. l~ 

bu gibi hareketleri bhibirimizden set mazbata:~,, reye arzetmi . .; ''C ka (-1X~ıJ'1J. 
gizli tutmaktır. bul edildikten sonra riyaset Bü~·üU: 00 program ve menılcket saat aYıı 

Karısı heveca.nla: 1Ii11et Me<:lisince· Urfa mebusu Re- T.:ıp. Tetn1
• Mıı~tato. o~. Salim 227 18,0Z kart~k ı;arkrla .. lS,40 radyo d 

- Teşekltiir ede1im, Begocu _ fet Ülgen'in teşrii masuniyetinin (HGS.3)· orkestrası w.oo kon~a ı(büyük 
~on! &nlı} ne-kadar samimi '\"e ~ kal~Iına:m~ karar verildiği11i Nakli~.; Teğm. C'..ehll O;'t. Ftıyıet.tln a~4r> 19,15 mlizi..1': 19,30 saat aya.ı 
hcenap oldui{ı.mu b"liyordum! tebl ~ ctmıştır. • 324 (Hv ... 4). ı . _ . ~· 

Diyerek koca.s.nı ceketinden Meclisin bugünkü topla:ntr.smda os. ·rıı--. 1.'eğm. Ahmet. Rüı;ttl ,.g. Amn a.~:ms. ı9•4a .ko._:..ışma ıi~e ~.ıtt) 1 

cek.ti hararetle · kucaklaclı Fa.kat kert taytnat ve ycn1 kanıuıımun on (+:S020}. 5<.l ~asıl sazı 20,15 R:ıd;ı:o gazet 
§eyta'nuı iı::i mi ''Ok Bu a.u'ı sarsm \""c 39 uncu maddelerine bir !ıkı-n Ua Tıb. TcJ'm. Mıı~ta.ta o~ F'<'.'rrııh :!0,4a fas!l sazı pro;;r3mmın iklncl 
tr n ·ı· :' d "B · ' t" rnt 21,CiQ zıraı:ıt takvlıui :::ı,ıo di.ıııevl e ıces ıı e egonun serve ı vesine da.ir kanunun ikinci mııddesinilı { !5050). · . • 
bütün az:-.illletiyle yere di.iküldü değiştlrilmesfDe: ait kanuıı lltj1ham . Ba subSylarnı hüviyet cü.zda.nlariyle ı~t.cklert 21,45 güzel Türkçc11?i~ 22, 
Srrn.st mtyclı ya? j nuı blrincl mnzakeresi yapı:lmı,trr birllkte :ı:relc şııooye nıtıracaatıan ilAn mi.iıU. 22,30 saa.t ayan, aJ3.I13 :?2 

(SON> i l\tecill!I pazartesi ı;Un\l topl.anacııl<tµ'. cılanur, mlizik .22.55-23,00 ktıpa.ınr;. 

~ Fa.kat bu hareketinizin ne 
neticeler doğurabileceğini Iıi~: dti .. 
F:ündünüz mü? 

J!lkelin dö .Relfor kahkahalarla 
güidü: 

- Ben ölümden korkmuvorunı 
ki, dedi. San!ti ~imdi- niçin yaşıyo• 
mm. Sizi dfuıyada kıymet verdiği. 
niz yegane varlıktan ayıran bir in 
qanı öldürmer. misiniz? 

"' Bu eh suç sarılır... . 
- )ıfatmazel, cinayet a.ffedilnıi .. 

:ıcn bir suçtur. Bir inaan."ll d:i.ğer 
bir iu!!:ını ortadan kaJdıınıağa. kat 
iyycn hakkı yokLur. Eğer dünya. 
da kıy:nıets:z bir İll&lnrla.ıı b~ka 
:ıiçhir şeye kıymet vermemi~scni?. 
l:ıu da sizin kendi hatanız .. 

J:ıkclin yeniden gülmeğe ba.5Ja ... 
dr. 

- Şu halde benim intikanı 
~.:ıklim, k:?.bul etmeniz lazım, de ~ 
Ji. Görüyor->unuz, hiç kan akrtmı_ 
;ı;orum. Ne kadar uzun sürerse süt· 
.,ün, bu "t-aciyet netice \'erinceye 
~:ıdar sabredecek ve tabancamı 
kulla.nmıyacağmı, Fakat ilaruhayc 
ı:.oğuk ka.nfılığ-nun esiri de ola· 
•nam ya! Bazan et.ra.fmıı kl"))krzıl 
görüyorum. O znmnn onun kalbine 
bir ~hirli hunçer ookmnk ''eYft: ta-. 

bancamı ~ğma dayamak, 50nra 
da tetiğimi çekmek istiyorum .. o ... 
o ... 

Bu nida. Pm'aroyu yerinden sıç. 
:-attı: 

- Hayrofa m:ı.tm.azcl, ne ohr• 
yor? 

Ja.kelin b~o::ınr çevirmi."5 ·ate§li 
gözlerile karanlıkları delmek isti. 
\"Ordu: 

- Orada birisi v-.ırdı. Ayakta 
ıiunıyotttu. Birden kayboldu. Dedi. 

Hergü.l Puvaro karanlrklara b-ak· 
tr. c:varda klnıseC'JJı::ler yoktu: 

- Fakat matmazel dedi. bur.ı.. 
da. ikirni~en ba .• qlta kimsecikler 
\"Ok... ~ . 

Ve ycrlıı<leıı kalkarken ilave et.
ti: 

- Size söylemem lamngelenle
ti söyJçdim. 

Jakelin de yerinden kalktx ve 
gayet na.zi!t bir se:ıle: 

- Öyle zannC'Ci'i.yonım ki mösyö 
Puva.ro. dedi, nasihn.tlerini.ze niçin 
uyamıya~.>:mır Fiz de her halde 
nnl:ı{ırnız. 

HER.GÜL PUV ARONUl\" 
ooxcı GEVEZfJUGt 

O l'la.'.>::ı.h snnt on bire . doğru Si.. 
m<>nhı TAn~t. Doyl. Fila~ya floğrn 

bir gezintiye ~ı:kttlar. 
Otelin t:ı.raça.smda oturan ~lake'" 

1m dö Belfor eski ı:f'şanlrst ile ar. 
ka.cla.§ınm. çok za.r:f bir yetkenliy.e 
bindikleriııi gördü. Fa.lrn.t bu arada 
bir odt:ı, ruzmetçisi.nin bh· tak.si ile 
oda CilYaıar:nı ~clile :ist:kamete 
~öüirdüğünü farkcdemecli. . . 

Hergül Ptrraro otelden çıkar çık 
!naz nehir kenarında bir ye§.il şem. 
-,.iye g-ördü ·ve ~i tanıyarak 
deThal o tam.fa gitti. • 

:Madam Alerton büyilk bir kaya 
ıizerme oturmuştu, elinde bi.r re .. 
rum defteri. dizler· niıı üzerinde de 
:ı.çık bir kifa.p Vardı. . 

Puvaro şa.pkaemı çtltara.ı-ak ma.. 
dam .Ale.rtonu ~ Mendilini 
kayanın üırerinc y~'"dx ve ihtiyat
i~ oturdu. Son.""3.: 

- Oğhmuz bu sahalı sizinle be• 
ı-aber çrkınadı 'mı? 

Diye sor,iu .. 
- füı.yrr, Tim lıa.reketiıni:r.deu 

evvel yazmak mecburiyet ndc ol -
duğ-..ı bazı mekiuP,Jar i~ otelde 
kaldı. İkinci t;elü.Icye bir gezinti 
yapacağız da •.. 

- Sahi mi.. Ben de?:. 
- Oh, çok rn~un oldum. Mi.~-

ı::ı:-ıde eıl~n r1e ei'ıı:e bun.ıd :ı. teoo(liK 
il 

ctmi§ olma.ınızm. ban.a. büyük bil' 
tevk verdiğini t~ra.ı·Iıyayrm. ?JS' 
j"lrkta bulunduğumuz smılarda Jllıı 
o.ım Lls s"zin lı.akknı.mda bana fe( 
1mladc 13eyler anla.tmıştı. O sırıı,. 

Iarda dc~~e. kı:vı;ne.tli bir ya.k11t • 
yüzük kaybettiği i~n .sizi peftt rP 
arıyordu. .• 

- Demeyin! •. Yoksa beni ds.l ~ 
g;~ mI Z8llllcdiyordu '? 

!kisi ·~e gülü..>jtüle'r. Madam Jı, ' 
\erton devam etti: 

- Deıni.:ı sizi pencereden göf' 
dü::ıı. Büyüle yolda. Simon Doyl.~ 
beraber geziyordunuz. Bu ~ 
haJrJanda ne dü.'.:ünliyorsunuz? ~ 
:-ada l1etıkcs onu pek e.ok ıneır 
ediyor, 

- Sahi mi? 

- Linet Ridıze-va...-la. ev!~ 
olması mühim b'r -hafüse tc~kil ·~ 
ti. Çünkü bcrkes Lfuctin ıo 

Vinclles1rn.mla evlenmcs'..ni bek]~· 
ken, lıir.dcnbire lti~ t.-ınınmıvall "' 
\ie.iy1e nişanlandığ·iıu öğren.dl. . 

D • • . bu • __ .. ıı:ı.ı• 
- emeıt .ıtı geng ~..,, 

c,J)k ya.km.dart ta:nıyorsı.mru: nıı> 
c"ltlm! .. 

(f><'l>i?ffl/ 1•111' 
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Bulgarlar Harbe 
Hazırlanıyor 

l Milli Şefin tetkikleri 1 

Maarif Vekilinin reisliğinde yapılan to)lantıya gelen 

meselesi 
Amerikan elç:si 
beyanatının tahrif 
edildiğini söylüyor ; 

SoV'.;etlerin ilkbahardaki AL 
m•AJ taarruzunu akim hıra. 

kacaklanna emin 
'.raza.n: Hüaeyin Cahit Y al~ın 
Bolgarlıitao harbe girmemek 

jçfn mi hudutla.rıJJ.J ecnebi ordula.. 
rn açt13dı1 Fakat nllınyet korktu. 
ğuna uğrıyncak g!bl görünüyor. 
Jlu çok ibret nhnacll.k bir derstir. 
7..amanı gelince \'atan uğruntla en 
buyiili fodakirlığı göze almnsmı 
1Jilmi~.eıı fılr millet 60nra ) abaocı 
)umruk YlYc )iye o tcdııkirlıkla 
ıın çok dalın büyüf,-ilnü bıı.şlaıları
nıo mcnf~tJ uğnında goze c.Imaiı 
:r.onındn ka.111'. Hem ı t.ırap çeker. 
felü.kete- uğrar, hem f-Cl"Cf \'e lı:ıy· 
l'\fyetini kaybeder. 

,,."?.eisicumlı.ur, l nönü Ansiklo
pedisi çalışmalarına direktiİ 
iiiii~Mi~I verdiler ı~~~ 

bulunuyorlar 
Mihver J·adyo ve gazetele1,il Loncını, 23 <A.A.) - B.B.O.: 

k ~ka vazl.fe deruhte etmek 119re bundan iatilade edere 

1 
lngUterenın Moskova clçlllğinden oe--

yanlış bir tezi ileri kllcıı sır Krlps dUn Londraya gelml(ı 
sürdüler vo ga.zetccnerc ljU beyanatta bulun 

V-.ıngton. :.!.\ (A.A.) - Röyter bll- J nıu~tur. 
diriyor: / "Sovyet Rusyada çetiD muh&nıbelGT 

Amerika Birkşlli devlcıUerinln eski oluyor. Rusl:ırm etmdl. eofu sottık 
Tilrkiya büyük elo;;lsi mister Mak Mur havalara göre techlz edllmi§ 9 mllycm 

ray dlln yaptıf) bir clcmectc Türkiye. uskerJ vardır. Bu miktar harbin fpti. 
den dlltıll~de.n az blr mUdcret sonrn l I'>.. k1 mislidir ~ 

Eğer ahml \ie r:ernitin geli~mc
lerlnc bnkıla.ral> tclımin edllebile
<·c[;i lizcı c. Bulgarlar mih,·cr taz. 
~kf nltında harbe cUrUklenccek o 
ltırıa1'$a fcıt.c bu \'8.Zlyct bir kere 
dalın ~bit olacak demc!dir. Bur.
elan CJ>e) ce blr zaman e\"\ el IJir 
Uuıı-:ar :mzet<.-si bilyülı: de\·Ietler 
~Pisfrk:n Bulgaristan gibi lruı:ım 
bir de\ lelin ayaklar :ıltmdd kn}· 
•nıuua.cıı için biiyillJerc boyun eg· 
lllektcn b:ı.;ka ~are olmndığını yıız. 
clrğr \'akit blltlin Bufgn.ri,,taruu bu 
1.:ı.rzda telakki cdllmiyerı rntnn ,.e 
~ret mefhumunu mildafıı.:ı içiu bir 
is.ran , e itiraz harekctiy~ dimdik 
ııt.yıığa kal! aca6'1nı zıııınetırü~tik; 
:fakat Bul:.;aristn.n \1l21fe tlakikn.sı 
c;almca dlnıdiI. de«il, yrunyıı.ssı ol
du. Sanki cgıine gayesi harpten 
kaçınmaktı; ta.kat 5lmdj mih\er 
ir;ln toıılarn karsı yüriitülecek in 
Nln etine fifddctli bir ihtiyaç hii
ı.ıl olrnastm·. 1 te bİmıll Bulgar \"8.• 

tanının e\ lütları ecnebi diyarlarda 
ccncbı mcnfaaUcrc lılzmct etmek 
iizere top ueni•en ffritlerj doyuran 
insan ctleı i Mndc lmllanıbeak gi· 
Jıidiı·. 

Hulgnı· JCl7.c:telerl ve Bul~l' 
devlet ıulaintıın llnlgarlstanrn 
harııten «;e'kirımt$J imkfın ·z oJ. 
lluf,'Unu feda.kilrlı~ı ;;;ö.ıe :ı.lmnk 
irop cttil:irıi 8.(ılıt.nu :v-ıl;"l\. müda 
fo.,vn b3. lamı~lardır. 

llol;;arlar ldme ka"'ı tı.ırbed~ 
ce!dcrdlr! Bul•!'llr km; ctlcr!n"n 
Sırlıi:oıtruııbtü \'atam.;c,·crlerl ten. 
JiiJ (.;inde lrullıınılac:ıld:ırı so\ leni
~ or~ fa.tat Bulpr etkin u.;;unıi. 
:..esini hnırlıımah mııksadilc yaıu 
lan tcnibaro ba'ulın.a lluh:ıristan 
Sırbi• tnn hııcamatı ile yakıısmı 
lruı1arabilecegınc benzemez. O ela. 
Jıa milthl!j 1.ıir tan altiımıa nnıeli
::Vcslrıe aı:ıru;ı: btılnnm:ıyn m::ıh!.fım 
gibidir. 

Uulı.;aristn.u anc:ak So\""'"tl 
• 1· :.ı .._ .•c er .ır ~ı;:n. \cJıınut Til .. kl;>cye b:ilrıı;;ı 

hal.ıki bır lı:ırıı ~abilir n· ı 
1• , • ız rn «.alı~ı tc ttltlilmlı._ gdrc Bul~arl:.ta-

Alman Hariciye Nazırı 

R ıbentrop 
Balkanlara 

geliyor 
Bükrcs, 25 (A. A.> - Rumeo 't 

resmi mahfilleri Von IUbbentro. 
oun yakında Biikreşe geleceğine 
dnl.r o "')' yılan ~ Uz.. 
tinde tnm blr ketumiyet muha!tıUS 
etmektedirler. Du ın:.ı.hfillcr, AJ. 
mru1 hariciye naZmnın e.imdllik 
bir yere nynlması hah B mevzuu 
olm~d ğı h:ı.kkmda lıarici\.·c n~ 
lıgı sözclisü tarafından dün veri 
len dcme<;i ha.tıriatmakl:ı ıktifa 
<:<.ii~·orlnr. Rumen salah.iyct'i ınab. 
filleri. Vou Ribentropun gün .. n bi· 
rinde Balkan memleketlerinde bir 
turnC'yc. <'Ik.ıruı....-:ı ve Bükreııte dur"' 
masr kcyfiyefniu inıkiin lıa.rlclnde 
olmadığını bildirme.ktedlrler. Fa 
kut Rumen hlikümet merkezi, çı. 
karılan riva~ et lıilfıfına doğıı Av· 
rupasmd!ki diplomatik ve askeri 
faaUyctler'n merkezi ka.t'iyycn de• 
bildir .• Yab'.lllcı memleketlerde n~ 
redilcn haberler. lainıunen ytınl·~ 
c!P.ğ lf;e bile hiç olmazsa şimdililı 
~eVSimsiz sayılmak lfumngelir. 

Amerikan 
torpito 

muhrip!eri 
Bfr lapoa vapur 
kallleıı ne bttcam 

ettiler 

Mil li ŞEF 
Devlet Koservatu-

1 arındaki konseri 
de dinlediler 

Ankara 24 <A.A. > - Iıı&ıo Anaık. 
.or>ed!&ntn esaslarm.ı ve progı"amııu 
ihtiva eden ve Uk umumı toplaııtıdn 
mUzakere ve t.asvtp edllml§ olaD Pro. 1 
je bfr risale lıallrıde ba&ıarak ınaarf! 
vekilliğinin 19.9.19U tarihli tezkere. ı 
elle muhtcll! ilim §Ubesl mtıteha.'!8uı1a. 

CDe\•anu 8 üncüde)-'--..-=-= 

Adliye Vekilinin ·beyanatı 
• 1- - ~ 

l\1etres yaşayan-
lar . çoc ları 
Memleketimizin içtimai ve iktısadı 

hayatında çok fena tesirler bırakıyor 
SalAb,yetıl bfr komisyon vaziyeti 

yak1nda inceleyecek 
Adliye Vekilimiz Hasan Safi. sıl olmuştur. Memleketimiz de bu 

vfittin Menemenefoğlu dlln Anka. tıareketleıi gözönUne nllll'a.k ce~ 
~da gazetemizin muha.blrinJ ka. kanunumuzun bu kısmında baZJ dc-
1:-ul ederek muhtelif işler etrafın. ği,•iklikler yaprma.snu IUzUmlu gör
ea şu beyıınatt:ı bulunmuştur: mUştUr. Bu itibarla, mk slk deği • 

_Türk ceza knnunu Avrupanın şikliğe IUzum göstemıiyecek !?~1':1. 
~n milkcmmel kanunlarından b~I n. cie ceza kanunumuzun Yeni bn '-1, 
:ilr. 1926 senesinde mcrlyete gıre tanzimini muvafık bulduk, hazırlan 
bu kanun zaman zamnn kn"!?ıla~· makta olan projeniıı 360 Dıaddesı 
madığı ihtiyaçlara göre,. deği§t rıl· yaz lml?itır. ru. bir tanıan içinde 
ınia ve bu suretle birço1t maddel~ 18.yihanın ikmali için «:ahşılrvor 

BalUmor Sun gw..cteıs1ne vcrdtğt mu • j dasmcıa olduı; .. nun ı . 
IAkatm vicdanl duygulara aykın blr, da lhUyatl:ın bulunmaktadır. Ru.sJa1" 
ııektlde tahrl! cdllmi' oldu~u ve ı:ın., ft.klxı.lıarda bOyUk bir Alman taamım 
zı propaga:ıdactlannm böyle blr teşeb- nu bekliyorlar. Bu taarruzu net.tceabt 
bU.ale mllıvere kar§l birie.:;ımtş millet. 1 bıral.-acaklarma \"C sonbaharda, yahat 
ler &raımıdn bır ayrılık çıltnrmllk iste. l ICI§m kendileri taarruza geçerek Al • 
dlklertnı · söyıcmıuUr. ma.nları mu baret>.::' harici cdeeeklerl ~ 

(Devamı S üncüde) oe emin bulunuyorlar." 

ISTANBUL MEBUSLUGU iÇiN 
BU SABAH SE~iME BAŞLANDI 

MUnlıal bulunan lstanbul mel:· 
usluğu için intihap bu sabah On'
ven.ite konferans &ı.lonund3 ya• 
pılmıştır. 

Maliye Vekaleti tetkik heyeti 
reW t&ına.il Hakla Ülkümen par. 
U namzedi olarak seçi.lmiş ve ilan 
olwımU§tu. Müstakil nnm.zet Yok. 
ta. 

Rey sandığı saat tam 9 da ion-
1 crans salo~una getirilmişti. 

Vali Lütfi Kırdar, Parti RclBi 
Reşat .Mimaroğ1u, belediye reis 
muavjnleıi. kaynıakarnlar, oehir. 
ınecl ııi 8.zfilan, :kinci milntehıpler 
sali:>nu doldurmuş bulunuyorla:rdI. 

Ssat tam 9,5 de fntlha.ba ha§ • 
(Devam• S lineti~, · 

,.. ı <Devanu 2 nclde)
0 

ri tadile uğramıştır. 1926 senes n-

~~:.ı~ ~=~a~:ıe~:nd;~t: Yenı· ekme~-· kart-
.Rusyada la~ı geçirmek fı:lıı A.Imanl:ınn bir toprak altı mevzii .. 

lanzlm etmiıder. r.on senelerde bu- [~ 
sule gelen -1<1timai değiş~Uk;erl 
kavnyabflecck bir hale getırm § • l d v t l 

Ruslar Almanların "Hayat 
Hattını,, yardıklanm 

bildiriyorlar 

!erdir. Ccz:ı k1nununun kn~~ r:r: ar l a/::)a l _.., ıg or ~iplerinde nuıruf olan 81 e 
ü~iik değisiklikler mevcut olmak· 

·a beraber eski kanunlarda cürilm Taşçılar seyyar satıcıl d telılkkJ edllrniyen birçok fi Uer ce- ' ar a 
Moskova-Leningrad 

arasında . 

ııı Tiırl,lye nlc) hinde harp f~in 
f1azırll\orlıır demek doğru olmaz. 
1'' ;er 1~rldye hı>.rb lınrfci knlmıy11 cidı1ı ~urc:te nzructm1s olm:ıyıp da 
milf\cr i~fn bir tehlil.e teşkil et. 
'<o~ li bu tchlil.cli l>nrşılam::ıl\ üze 
re Rnl~nr!aı;m fmrcketc gc~melc. 
rinde bir miınfı bulunurdu; fnknt 
t mdi Bulgurlar ancak Ras ccphe
Jlnı!c harcanmalı hususunda [~ 
yurıy::bllirlcr. llul~a.rlstanın müte-
1.:ait lmm:ınclnnlnrm<!an genemi 
Nil.rıla:vefiu Buli::ır &azot.esinde 
neşrettiği bir maltale Alman~nyn 
l.arsı du,doltlal'ı mlunettarh6"1 öde. 
mel• ınak nclllc llol~viklerle mü 
cadeltyi uc;ıı.truı :ıçıf;':l teŞ\fü ,.e 
fcn;ı;- ctnıesı bu tnlımini takviye 
cdcccl, i ar tlcrdendir, HcrJmlde 
'akt an il!•bnhar Bolımrla.r İ!:in 
'·•:al renklere büriırıeccl. demek
tir. 

~a~e:~:~ n~~~~nı:::ı-:~~?:1~ ''agv ır işçi,, olduklarını ileri sürdüler I avvelce mevcut olmrynn filler da• .. 

ık· b bi YcnJ hareketler mcysnrnda en. F l . i · 114 f "°""';: .:~r::. ~~.'t;ı rilm tclllkk; cdilmok zanıreU ha • lflll C l Qr Cem l ye l lT lll lll 

!le~~~::::d~~~~:=ı.-~-------., kapatılmasını iek./if elti 

Çıkıntı 
derinleşiyor 

Sovyetler cenupta da yirmi 
kilonıetre ilerlediler boğazında bir Japon \•npur katUeatne Refik Saydam Şubat ayma mahsus YCllJ ~t ek. 

hücum ctml~tlr. Atıl:uı tol'pillerıe biz mek kartlarının dağıtııınaııına dUn ea.. 

<Dc\'anı• s uncüde> H ükümetinin dör- bahtan ıubarcn ba§ıllnmı§Ur. bulıunamaıandır. Bundan txışka fazla 
elet.krJk ea.rtetmcıers ytlz(irıden zıı.m 
iatemeıer:ı lbUmaıı de Ucrt sllr1llınekte 
dlr. Be!cdiye te"kıın, tetkik etmekte. 
dlr. 

Londra, 25 ( A.A.) - 8.8.C: Jb: 
1.-uvvelleti, Moskova ile L: nlnrad 
arasında yaptıkhın genış çıkıntr 
etrafında muharebeler devanı eder
ken cenupta ller!fyorlar =..oskovı> . Havagazi 24 saatte ancak 

6,5 saat verilecek 
Tasarruf yarın sabahtan başlıyor 

H agıuı ıızerınde tasarruf temin Valiye bildirilecek \"C hemen halka L 
1.rn:: Qzerc a.ıınm:ıs:ı kararlaştmln.D ıruı edilecckUr. 

t dblrler be.kkmda çal~malar de\·am Havagazı vcrUmcdiğı ııaaUcrde ha 
tmcktcdır. Bcledlye maktne şubeSi vagazt musluklarmm dalma. kapalı bu 

mU:lUrU Ertuğ'nıl dUn sabah \'illiyi zL 1undurulması lfu:ımgelmelttedir. Açık 
h ta tzahntta bu. l.al!Ul havngazl musluktan gaz vcrilln.. 

) .ırct ederek, bu usus ce infil!k yaparım btr rok kazalanl 
l .uımu;tur. dan vcrcbU!l' 

Yur.n sabahtan ftlb:ı.ren lla\"agazf meBy tahdit ve ~"?Uf tedbirleri mu 
tma ktı Gaz sabah· u !..ı.lıdida ba§la.ııaca r. vakkat blr zaman lçin tatb!k oluna. 

• rı saat 7.0 ve 11.18.SO, ak§aml~ cak ve havalar dllzeldiktcn ve mUna 
l9.21 araeında vcrUccek. dlğcr san ! talAt tekrar lıe.g!adıktan 20nro .ttaltb
lt>rdl' r.az d('polardıı biriktırtıecekttr. 
l: ı husu.ata Jınt.ırlruıaeak rapor ~varın ~~tız. · . 

1 .la§e bUroııırmm hazırlaınl§ olduğu 

düncü yıldönümü ı : ::.: ... "'::::.ıı::: 
Bugün Refik Saydam hilkümeUnlD ra.k sa1J gnnunc ko.d.:ır b!Urtıırıcaınc 

ikUdar ınovkilrıe gel~inin dördtı.ncll ç:Uı§llaca.ktır. 
YlldönUnıUdUr. Ağır tşçUcrlrı 750 gram ekmek aı. 

üç yıı tç1ndc harp Afeti dllnyanm ma.ıan için yapılan tetkikler eonun(b 
ber taratııu kan ve ate:.:e bo#duğU hal. tıazırı.o.nan yell1 liste ticaret vektuctf. 
de, TUrkıye etrntını eanuı bu ateş ne gönderllm1ş fakat benllz tıır ec\-ap 
sının ıçın11o blr barı;, Ylll'du halinde gelmemiştir. 

(De,·arnı 8 ünt"ilde) 

Kar kesildi 
k8.lml§tır. Diğer taraftan, listenin vektJetc gön 

Doktor Refik Saydam htlkümetinln ~ .. erilya~dreı:~~:ey b~e!~-.:~ de aya g"""' 1 k 1 r ıId1 iktidan eıtne aJdıgı Uç ~eııe evveJ oı.. ..... ~ .......,. ~.. '" 

C:uğU gibi. bugtlıı de S'tlr bır sesle cıı. bunlar da mllracaatc ba§tarnıştır. ~ Kar dun sabah tekrar tnaııasız ota.. cıan tcmfzlcnmiştir. Mevaıt : bln W:Uı.;. 
yoruz ki: savaş bize r.cımcytnce biz çıııı.r. ayak ı.,çııerı seyyar 68.tıcıJnr bu ruk IApa IApa YBğtnağa b:ı§lamı~ ve leye llAevten 30 amele dalı• aunmııı '\'e 
sava§S gitmtyeceğtz. Bugtııı aiıcak ba. meyandadır. Bunlıırm da '·azıyeucrı tık§am geç vakte kadar dcvıım ctmi§. faalıyet dün gece sabah3 kadar devam 
n§ ıçln s:ıvqıyoruz. MeınıekeUmız tetkik edilerek lklrıcı b1r teklif UstesJ Ur. Kan:n kalını.ıg1 40 sanUmı bulnnış e~tır. Tramvay idaresi de raylar~ 

Bir kLdının kolu, bir erkeğin 

tı.arp~dl§Ulda kalmakla beraber dünya. bazO"lanınaktad.ır. , tlll". tu.E dökmUştur. 
da ıstırap çeken lnsanıarrn l1C1 ve 81.. Dlğeı tunttan tırmCilar CClrılyctl Kar y(lzijnden §ehrin mUnakaIAb BlR VATMAN DONUYOW>U 
zııarına ortak olmaktadır. re1s1 Ali Rıza. beledJyeye ınnracaaı e. mtlfkUJ&ta U#ramıpa da beledıyenı.n DUn. akşamkı ştddetll soğuk ytızUn • 

Doktor Refik Saydam ııU~meU bQ derek faaliyette bulunan 19f tlnnm geçen kardaki tecrUbe ile vakttndeı:ı de.o bir vatman az kalem n.au.A • 
yUk bir ınıın ve gUvenıe <löfdUnct\ n. 80 c lndirilmeslnı teklif etmletır. J a.Jmış olduğu tedbirler snyCDlDde yol • omcıa donup lrecektl 
ıma zı.ruıektedir. ' Bu tnlcbo .&cbeb fıruıcıl::mn Odun lar hcmcın temizJJk amete.91 tararm • (Devamı 8 llrac~c) 
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Yakıt 
Amm Ue •'lııfonroe kaidesinin tekA. 

mWO,,nde.n be.hııet.mektedlr. ll.luhanir 
neticede fUllla.n Ueri aürmcktedlr: 

1 "\'qlagton bcyannamct;liti hnzu 

lryu 26 de\'let bilttln ku\"\'Ct ''C Tramvay Şeker saklayan 
&:?net kaynaklarm• mih\"er de\let· 

1 HAl>iSI:Lai 
'TARBH 

1 Neyz~n Tevfik ve 
.Der bed eı· l il{,[ eri 

- 5 • l*i 

ı'aıecilerıa ban 
bldfıe'erl gfz'e!De .. 
leri doğramanur7 , ~~·blRr':ı~~::.:d::r::n !'!~e;!:~: idaresine. e iki kişi tevkif edildi 

mak e9MI üzerinde nnlaf:nl1~1anlır ı Atm::..-ı'lar 1agatderin, lngllhler 
"e3zenlu do ifan - ŞaJtTJer -re kibarlar - Kafa ,o kaJe.m &damlan -

Sa.ı1t r ve csrıukqler ,- Serşeriler attesı - ".Kabnk,. neye derJerp -

l'c""''ill ıneznt - ''çifte teıu,, ne demektir! - u&ırı l..""ıZ?.. rallt P3!ıaam 
odıunıırn ônlinde - Kör h:ı;et - Te,·m ve tıliktımdarlar - Ncyuııfn ;rorga 
nı: Türli b33ıuğı - Alumıt Muhtar ~ - Zurnacı Arap Mebroe& - n.. 
rar! - 1Jç laıfadar - "'P Badi - Sokakta çama ır na!d del'f&Urlllr! -
AJınl'.?t R:l!tfmln bir ISzü. 

Riyo dö l&.neyro 'konferunsmm ka Vatman va b ·ıet çl Harbiyede bir t;; .. ·de de 214 Almarılana ilendi nılllotleri.Oden 
ran va,ın~u beyıınnamesine ka· I bVlıf llll sandık teder bulundu hlrçol< acı hakifiatforJ gizJeıllk'erl-
talmış mahiyette de~Jdlr. l<"akat Şekere yap~an zamdan sonı"ı ni i<l~lia *"'!..~~· AJnl iddia ııa... 

1 • de,Jcyıt ,.e bu ororla ingUtcre ba ş gösterdi ~-~r atok ederek lllltanname ,·er• b:ıW ........_ ....._. t:uarm. 
ı •~Amerika C'ümlıurfyet Ek" b·ı 'l _._ mfJ?en.erin arathnlma11n. başlan , ... lmrll Mnılta ..,m •Jv itln 
lerfnfn C'H1Jbf Am.-rlh mem'eket. s ı ı etçı eruen çola mış •e dün Gıılatııda yapılan bl; U~rl 41tlrWi1yor. Birlik ve en·~j'ıı" 
ıertnı1~n ve bu menıl::ıl•etlcri.r. f titı. ';alabalığa dayanamıyarak arnştırma:Ia ltahvccl Dımıtrlde ııo 1.~fl <brece:lc kaV\·ctli olnuyan 
sal ettikleri maddelerden geni~ ö1• ayrıldı kiloluk dört (oval ten jeller, 50 ki. mıll~tJerd~ dojrayu bemen söyle 

tr'aıan: 1;1jNtR s·~LEVJ~\N "'APANO.ilU çilde raydalanrcnMat'• ,uyıh~tı:ı·r ~oıuk ıı 5andık ııe ~ kuo .kmmı. mek. ayrlıl<.t:martt•~r; paatkyı:. 
'/ !;lm!'lllii tı 11t ·f(l r.ıyo tlö J.ın .. vro kon :tstan1"•l belediyesi tramvay idarem şeker bujunmuşıur. ratmıu:uk lçın, manen L-udrctl \'c 

Tc\~ ··n önui.ı, denilebilir k: :ınu. ( k IH· a kndıır G'elir elini sıkar °'" fcransınm Hk teslıi su biidlserle: gene bir vatman ve biletçi bu!)ranma Dimilri bu ıcı.erlere alt beyan. ıtafere olan lnuuıt korumal• ;~, 
em'.1.d\ bir derbederli1t ve sereerl. f nu harçlık \'Cıir, ~n da b~t görll1mll~tllr: uttramıııur. Son defa gelen baodaJ.a.ı n:ıınc~·ı alıU:adarlara •tmtedii;;in· yalan &aylemek icap · eder. Fııkat 
:k jç"n t!e gcçmi lir. Hoı;, §imdi de göremez, selam ve para yollardı Son zamanla.rn kadnr ftalyan arabalara takıtml§. ookl e.rabaıar bo. den yak~lanan.k dOn asliye ikinci bu hn~ pek fcvkablde ,.e p::k 8e3·
·Ie gel\yor va·.. P~anm verr"ği r"ra dalıa cebin. tayyı:rolcri Porfo1 lz:'Icn \'e tspan yv.ıımııı ''c sefere b.azırlnr.nııştır. F"a celada sorguya (ckilmi~tlr. Dinıiırı ~1• o :ırak kullaa~!ablUr; olur cJ. 
Hastaı •c1..erde yattığı ve rakıyı de ıs nrnadıın, bltirir. şimdiki Tc. ynnm P.rbi AfrSka Edıillcrindcıı kat \•r.tm:ı.n \•e biletçi kafi "·:ecede mahkt>medc: m.a-ı ,'·e el:emmJyeuı :u meseleler 

arrlı:tt.,'I !,'Ünler istisna ed lirse, o, feyyll1 klitllphmıcsjnJn ka.Nmm • i!ıtifad~ eder'°'lı \c nrezih·:ı ·a tay yoktur. liat.tA çok kıWıDlllık oıan t.ram ••- Ben bunları kendi fhtiy:ıcım ılc g.zlcnlne bu m~eleler Tc her 
ızun nma'11ar blr yerde kalna.. daki 1smail"n meyhn.neslnc gelin. yar~ seferleri yn arak Atla.ntfkto- vay arobaJ:ırmda lkl§cr biletçi kulla ıçln aldım 8e)'Dnname vcrllccc~Jnf tu.ı·to baı:J~er mutlaka haU' ar:ı. 
ts, sllrekli b!r surette bir yerde, ccJ·: kadar on ptı.."'Q.Sı kalmazdı. ı~ Alın:ın d?~lftl:ınna hC'lef ~t;.. nılması d:ı dtlşüııUtmektodtr. Kar11 bllmlyo:-<lum., demiştır. G:na. ~'llyı:ac:ı.ğı hem ~ şi ... lr,llmlı 
at.ti kendl evinde bile yn.bp Ekseriya da yolJn rnsladığı dilen• terlrlerken Brczf''"a bU!:f·m~tl hn ('ilnlerdi? tatbik edtıen bu usuı idare Dundan ı;onra yine ŞP-~ıremini ?~nro;p !çın cfa1!·3: fenadır; mi!Ict'n 

anı tır. cilere dağttırdı. tlir1ü tavyare 'Oc.İelerinf menet oln vnrtdatı bo.kımmdan çols lyt neucc lnahallcbıcisi de 25 kl:o ı:ckcr sak. .nik\ınıete ~ ıhmadı 1.-almnz; hü 
!1İe1'Zenlll dostları, ahl:a.plan, :&.zan da, İ6Illaliin meybanes·n- mi~Tr. Bövblt.de ml!wer cfoYletle. 1 ter vcrml!ltır. Fak.nt r,trndJ. bllotçtnır ıodığı me)·dana t;ıkarılmış, rnohkc. k~mı:t g~-çektcn bir tafer k;ıznnsa 

2.Clehdajjla.rı nnı3lllda bi.rçoo bil • de meclis kurar. onuım dnimi mU. rintn cenubi Amert•ra mnı .. flerin tekin\ bUlmak m~cıo oımugtur. nıedc O)'nı şckılde lfnde \'ermiştir. t,.ıe ınıuı~az. - Herhnlde h!ı; giz:'c. 
ilk adamlar, ze:!lginler. kibarlar. davlnıl:rinden olan 1-Iusullu meF'• den istifade etmderine de iınl!iin Tr.ı:.a:ıv:ıy ıııareaı bUclçUertııdcn mil Her fkl fhtıUrcının da lcYkifinc mem~' c-.n do.;ra lıarcl;ettir; )·:ıı~ 
ıcı•rıer. ka.fa ve kalem adamları hur Kör tzze-t.l k4rşısma alaraR l•alm:ırnışhr. Bu ha<füıede Amerllm Wm blr ıus.I'ı bu ln;, bs§mda ba§1nyan karar ~erllmlştlr. mz haber Yeriş .tarzı dc~l:ıe~i:Ir. 
mlnnmakla berab r. en c:ok dl!• ç.alunağa ba§lardr. Kendisi nev de\•letlert ar:smdıı alınmış olan tnııııvayların ltalabo.lığtna dayn.nnnu oıı:ıer taraftan Harbh·cde Ka)·:ı !'ıleı:ha~.u~: P~.§a.hı~ bl:U:~ ~üy~· 
,Up ~nlktığx ln!:ınlar ...,erı>criler l.'fler, lzzet de o!!utJu. İzzet!~ ıent kararlann nmruıta demoirra..<tf varak idareden oynıuu,ıarcıır. Bunla. sokoAında ıı numnrah e,·de 2H ~d~. bu!ün d slerının dokulGllb'li-
ıarlıoi;'lar, .kopuldar \•e esrarkeş. rok ı;Uzel, bui;f.ın e ine raslanmssı ccn?ıe"~ne ra.,tı!"'l~ ı hmetıerl ele nn bir çoğu eski bUctçllerdlr. mr kı sandık kacak şeker buhınmuşıur. nü gonnliş •• uyanu eyanm:ız ne--
erdi l;abtı olm yan da\'Ucil b'l' sem var. ı;6Af,$1'11'1!i-, krlfi gelir.,, ~m vatuan ve bUetçUer ise t>undar Şek~ rlerfn sahibi me)•d:ına r,ıkan dim!crlnl !:'&;;-mu:n tn!Jlrinl 1 tc 

Bir za.:'ID3Ti]ar, Yen"ca:aıiin nı. ir. Ve cidden bir musiki Dstadıy • evvelki fazın kar ~lnnnda bir lınca adJi\"eVf' Tctflecc'klir .,, mı,. U:ın-!J manası pek l<o!aynuş: 
msmdald kııhve?.er ydtılmndau dr. balta kadar yoııorın e.çıtmasında ııme. · -- - • iı;lerinrlen U i söy'cmf!}: 
ok evvel, KöprU tarafmdnn gc. Meyhaneden çıkarken, mı.., pr.• bq btl~ eğl~ndJler. le olamk kullanıldıklarmcta.:ı idareden Adıı·ye Vek·ııı·n·ın - Safüı.nmı, fena bir rUyadl!'; 
Jrkcn. yı:ıl:.uı kemeri geçtikten rnsm<la.:ı sonra ceb"nde Jm~ para Neysen, Me~rden bir kaçıştl'• ııynımıa bu!.ınınaktadırıar. s:z blitüıı c;ohılı çoeuk \'e :ıltrnur.. 
JOnra, tol tar-afta, en nihayctt~i talmlföSa, hepsinj İzzete verirdi. da ela bi....W eve gel~, beş on Tramvay tdaresl yeni alacağı vat b nızm ö!liıuünU gt;:cceksiniz! 
..:-r..kUplU İs.'lllll ltnlıveslnc dcvımıa :,. gün Juılmıştr, o gUnlcrde ne güzel manian tençler arasından YC boyu ı~~ eyanalı Pa.d':ş:ıb b5yle bir felaketin lın· 
:>aBWruB, postu oraya sermi~U. O Neyzene bir gün sormuştum. t~lenmiştl'. 1!8lltimtcn yüksek oıarak aoçmeğc .ıta. h!?l'cis!n~ kızmaz rr.ı ! l!erllJ zin· 
ıünlerde, - aş ığt yulra.n ~irmi. -:; Hoca, kimlere ••nel',. ~ B1r sefer de Arap Hadi ile kııg. rar vermiştir. filet tal'l\fr J nclde) dnns atttrmş; ~ka ve ntüte!Jab. 
.rmi beıı yıl evv e1 - gece fsçile. dm. B:mla.nn orasında hllknm mııt.tı. Firarlannm lıldnei gilnll, _ ---o.-- Mevcut mahkümltı.rdan çahşUrıi· .;ıs adam istemi,. Zaten diğer no.. 

rı. dw.hzcılılr, maııta.rcılar bu kah· darlar fn!M var mr? • onıih,. Emin&rilııdt, ~~lan Valj. ..., mam IAmngelen miktar flekiı bin "lml~rde talıılr ~ln takat kalına 
Veye devnt:l edcrlt\?"., burada yatıp Bir top gibl gilrlemi~ ı;u cevn "le kırnathaneeln'n GnUnde rosU.• Yanagılara her ((indedir. Bunlardan d6rt bitti C}a• mlf . .. it'-e ~gvl olanlardan b". 
kalkarlardr. bı vennlştt: • ~ • dun. Neyzen, ntstı7eemi llflüyor, ~J ı Iı:tmhyor. lmrah ad:ıS"Tıdıtkl zırai rini ı;etirm'r;'er; adam~ğ:ım bir 

Bunlar, ya.t.tülan ;)--erin mevkii'- - Hiikllmdarlara mı? Bırak §"U Hadi de fıkır fJktf göbek atlp oy. t ft 1 k ve sınai ~hşmalar mahkfim'am. ı:ı.z en·eı:1 lıüdi-reden haheri yol· 
e, s n?fır..3 göre yedi b~uk ku. mendeburlan . ., Ben Tanbı:rf C• nuyordu. Şuta.smı, istitrat kabilin. ara a 8 onuyor ıı.blftktar. üzerine ço1< iyi tesirle:- mn~, ayni slizl:rt tekrarlamı~; c> 

ıııştan, yllz paraya k.."-':i.ar gecelik , m·ıe. Mehmet Akife çald m. Ah: üen söyl!yc lm kl Hadi de eskilc· rııpmakla beraber iktrs:ıdi netle..,. 'la zlnc :ınt boylamrş, Böyl~e bJr-
;"atnuı.k Uerotf ver"...rle;clı. ~Qz; p~. met P.n~ime, bal>.ı.na c;aldnn. B:n tin dedikleri gtb: "nev'i şahsına .Aııkarada.n bJldirlldiğ1.nc söre. bir ieri de çok ırk!ir. luı~ 1•

1
:;.i dlmdili kona,nnnm ceza-

rnl.ık yer. ta.şiarın 11.s ... U Sd. Yedi 1 (Kara Bfizlllı:) u "Kara bazu.k mün!:ınrur bl.r ndsm dı Tuhıı!lal'. iki güne kadar bOtUn yapağı mllstAh.. lspartadakJ hah nt81yelcrl mütc· smı ~örmUşlert lf<m! e saraya a.. 
buçul( ku~ verenlerin alana bL. Tevfiğin neylcrlnden b"rine t::.kt; 1 c!andı. enteresan ~ çoktu: slllcr!.ni ve eııertııde yapağı bulunanla. madiyen pl•'Bsaya bnhc l~ta rnC!l <lım ntmaz olma~. En sonra akı1Jı 
rer post vcrillr:!i. Çeyrek veren.. ~ isinuür" öyle heıiflere fifler m:.. H.2.dlyl üstndmuz S"rmct Muhtar n altı.kadar c-den mllhlm bir koordlna.8 ke k:sbetmio anasır vcnnektedir. bir nd!UJI ~~;::nı, n dcm'ıs ki: 
ter de, kerevetlerin, ikunı tahtaıa. rım? Bilmez rr.lein sen, çOJ· gilz 1 Yll . .. 

1 
yon ka.ra.n ncr:roıunacııktır. Munyyen Burada ya.N:aıı hahlnr gUndcn gü- - Pa.d15!lhun. ba ~ok güzel bir 

rm Uzcrinde yatarlardı. 1 • (' • ~ ble :ı. ~nJına o. • vı:lyeUer dahilinde bundan 4 ay evvel ne tekemmül ediyor, ust.nlrk ve rüyadır; bir mlljdedlr. Tebrik e 
Zııbrta burııamı bUlnB. Bir: vu- y 

1 
rl ,,.. 1

' ze 0 
., nu • >'8P91"tlann beyannameye tabi wtuı. malzeme ltlbariyJe plyo.s:ıdak( ha- de-:m. e~ğhlda. saadetle uzun 

kuat, bjr hırsn.:rk vnicası falan kon•-ı it c alm 
1 

· dı,,. Apo~ 5 er ,.. B .._~--.;l--t-~--ı ı 1;1 hak m k1 :nn m verme ldat"dan ~tir. yıllar yn.._51yıı.caltSmn. Çoluk t.ncu. 
oldu m:ı failini bu~a arardı L wv o. :.ma "ar · rtll o.. .neyzen eyo~,unua 0 unıj oı• mllddeU bu kıirarla. karann neçrt ta. Karabllkte, Zonrr,tJ-fe.kt.n \"e yol ğunozcla.n ve bUtUn e\'dild~rluiz. 
.:anın k~hv;:slnde barbut o~ 1 rcıda barın.ma.k kabil değ idi. HO§, tiu. Bir glln soltağ'l r ·arken do • rlhlnden IUbaren ~ gün uzatılmakta. ınşaatmda çalrşt•nlan amele rorı den ö:nürlü olacal•smn! 
kab:!k ç""k l'r (esrar nargtlesin~ l Neyzenin polıstcn çekindiği yo.'lt • ııunu gl,Ymeği tlT ı.ı. MaJik sine. ıiır, derece dürüst verimli olnrn!: ~lJş. Padi5~h Se\inmit: ona lhsan1an 
G{'t"S:r~; a.r~da b.ba.k derler), 1 tu. Zabıtn, _o:ıu tanır, severdi. So.. masmın önUnc gc ince, bu ekslkl • Ayrca yapağılan beyannameye ta. rnaktadtrlar. DaJamnrı r..'ftliğindc· bo[.'Tıntıf ve herkes !'aş-np l::ılm~ 
ilte kağıt "csrarl• sigara f.çll'r. knkta sızdıo1 zamanlar Tevfi~ kot. f.:i anladı. Ynr.mdaki genci eve b1 tutma ve bunlara eı koyma kara. • kf inımatmıtt bitmek Uz:redfr. Pek Halbuki aetJ03 itibariyle o da aJ'" 
ll, Mütareke ytll:ırlyle, ond:ı.n ~- ~'!~~~r: ya ~n·akcln götllrll!> I!• rollndr, donunu gc-th'Ui. Don gcUn.. n te,mu oıunacal:tır. 1 yamda buraya ilk parti olmclc n. ftİ şeyi s3y1cmlştlr. • 

\ elld •:Unlerde burası hırsızlar ve ını tenı;n ederler. yahut ee, strt n:lan paltosunu cıknrdı. Koordtna.'lyon karan, beyannamoto . zere d~rt yllı l:fı:ıi gönderilecek Ur Birinci Ahnct zamanmda sadra. 
f"".•ribr aiteıtlydi. bl~ hamam ac;trnp ynt·nrlardt. ~enee uzatarak: rln Tllrklyentn her tarafmda mevcut Yavaş yavaş bu nrazidc 1500. 2000 mm ofo.n N~nh pq:ı l\oır:ıdenJzj 
Te\•fı!c, serserilerin. kopukla.nn Tünc~n~erden .~ı~. gU(Tnü, rl alatrıd" -J)-}ust şunu! .. Pt alrnvan olskwı! buİunan zırnat Bankası ırubc ve nJan 1 ma..'ıkflmun ziraat i~lerinde çalı tı- l'ımal etmı~tt; Raza!dar 8a""ka de-

ara:s.:nda y:ıt.Io kallannzch Cidden - .... ..,ırnsznn;uu ne ) r~e.- e....... onrn ps.n & onunu çı ara• ıarma verllcee~nl ve YBPa~lnra bQ nlablleceğin' kuvvetle tahmin et - nllen kUçllk r.cmtlerle Slnobs akın 
ehi dıl cf'"ndi b1r adam ~lan kaı • gınm öniln1e Neyzene raela.dım. rak, runema.wn öntınde donunu kClmet t.a.rafnıdan el konu:a.aı.ğ . ..ıı t>U. :nekteyim. Bu sureUe bir'<aç. sene yaptılar: ya'rıp ~ıkttlaJ'. Nuah pa 
veci 1. Neyzeni çok sever ve sa.o ~rr kelo"ft' ·.Elinde kırmızı renlt. :;ıydi! dlre<ıeklir. t;fndEı ~ışması IA.."1?D gelen sekiı ~ bana pacr~~tan ~l:di. Ş~ .. 
vardı. Dunun 1ç:n onn bir ilıtil'a.m e bohça gibı bir şey vnrdı. B··· • bin mahkl"ımw:ı he"l)Sf çatıema hali· bUtfıı!i.m bl1s1ıUtUn ~,ı;oere'r wizU. 
yeri, ayrı bir ı.ö3e ayırmmv. Bu ı nu~ ne olduğunu sordum. kıv1rclk Neyzen Tcv!'Jin edebi §a.hslyc • ne getfrHmiı: o!nc~tır, ~ h:ı.bcr \·erdi. Nasuh Pa~lll 
k&;e, ka.'ıvcnin oea'.c tarnf"'lda ta. sa~ nrnı n:;nrmnklıırlle tnnynrak ~ine, neyz~nliktcld kudret ne, fet. Hamlettcn çıkım davl\lara ADLI stcır. TEŞfitJ.ATI fd:ımna scbe? o!'UJ .hndiılelerln bf. 
van:ı. :ı.:nınu, kU!:Uk bir odaemtı. , cevap ve : sefesine, hecc:..vhğ :na, derbederlL dün de bakıldı Adli s'ctl teşltilntınm • ehefl"• ri de bu o!cto. 
Te\fık bura.da ynta.rdr. "k-;;- Yn~cak (erı:n lok. 1sa. ğinc, sers:rilEdeiine, aaıbi.t f~dr. Muharrir Peyami Sata tanıtmdan, mlyetl aşı!iü.rdır. Bununla eh., KADIRCAN r:AFLI 

N vz:nt o-:cda kııç kere demt.... ra.~ tve k n::u:' n tın a, gelme. 'erine, gayrltabll hallerine, bl.r ke.. Şehir tiyatrosu mecmuası neşriyat !'tim it;tivenlcrfn geçmiııteki ita~ ==============: 
ııir. n. c::ımr i"er=:zn, ney Ufler. me·~~n açar ... dedi. Omva S?idt'. l'meylc, orljinnllte5ine dall' verile- mUdUı11 Neyyire Ncytr ile sn.bibi ı.e. :erlr.I öğrenmc.k ve bu suretle 1 elni ıı.lınra bu hususta 83 ifih"yet 
ken ~5rdill"l. Ve koç kere onunla " ce n?.e eo~rkt_? .. ·nJdnn. 1:n~- cok en krsa malQmatı bile ıMyle eemly t lm 1 1 1 ,. ı karşı k~va ~:;I i"t'm. şiirlerini tmı ~ac • g'bj dr.Jıl. $5yle ~!:!az l 1ıırkııç mak&:.:ye mğdımıak imldin• ;! ~~~: ';!c;w~~ ~ı:~: ~=:~ mnge;e: ::~~~~l~r· :;~:'mJ:!:~~ :·~~::.~~~~~ ~~:dteilctk.:~kk 
not ctfrn. Ve onun mc--:si, 'W zev ~n n :n boyunda bfr Tlirk bny:v • 017.dır Bunun içindir ki, ben an. t'laeakt B k ı · n 
in t.:ıncsi, :ınm bii- ayvı:. bir kil. gt aldnn_ G~c~.leri bunn 83nı..,., bil" c:ıet dcnlz:le dam?n k:ıbillnden btr uğradığı lddiasi'e nc.;ılan h:ılmret ca. ": c anun ay ıns· adljye ettirerek \-ar.lnc.lk neticeve g8"t 
ak dllim peynir. ""but yal:ırz bir E-O~a.k k<r~ -ıcc yat"ry.on•M. B"y .. şeyler verebildim. Kendi ken.:ı·ne v:ı.smn dlln de devam olunmu17, profc. enerütr!enın-l!'.., SN'mi~ ve urn ımi be ı~::tm3'ı:lcn tedbir almaeııl':hr. Ma· 

~- ra..,11l"la sa ı t ~ h • s~r S:dd.ık S!lDli chllvulru! sıtatl!e yet n tasvib!n. rı-edilmck ilzcre • ll\mdur ki, bu gibf bfrleşmel~r·n ne 
m .. 'l...ı"..l"İn" :ı.n ibaretti, _, " IP ~-:ı. ??1" • 0 bilsen, l>lr devir, bir fıler.l olan \'c deha. wnıenllaıi§ur. i dir. tiee!erl memleketir>izin fçt maJ ~c 

.. ·: ~f'!l Tc\.f k orada geÇirdli'{i bu De g1lzel oluyor. J.\'.orkusuz b'.r sm.•.:ı b r f.evcr"nile blltlln sanat uo•aft'·'"- Tal ........ A_ ... 1 •n-'m. 1 Medent kanund~ bır c.leei!;fklik iktısadt hayııtmda ço?ı rena tc•ı'r. 
gtlnlc. t ma bav·etle ann.r. gok uyku C'"'kl•·on:m .. , sr:ırrlannm d~:ı c:knn Tevfik ......_..,.,., '"' ~ .....,..... "'"'.... l ., 
defa bu 1-esrctini t kelimelerle ;;. ho.bkmd3 ciltlerle klta.p yazılsa Yi· dan Peyami Sata aleyhine açılan da ~~nı ması tasavvuru mevcut değil- ler b•N>'tMqkt"ıiTT'. 
bclirtr:ı=c:tır: Salt Cebbare çox t"~n ve ile onu anle.tnıak kabil d:::;iMlr. •'BYB b:ık: mıo ve 1altıttn Peyamı Sa .r. • ~ • • 7.ADIT Rı\TIPJ.rm~-ıN 

•- hı.n•.n knhvccinde :'.:'çir'"• llnyyc:r.meşrcp bir ~1amd.r. N~yze (tstndon Alımet Rasim Neyzen !a tııratındap kasten bal:ıı.cle uğradı. MJ.TRFS A~IYı\XT ARDi , V.ılZ_tYETI . 
glm ::'!lll f!l!U", h"vntrm:n C'l me .. - ?"I d: Ço'c ::;~vw:-.:H. Il'r gUn ı eyze. iç:n şunu söylUyor: ''HAkc dil;:- t:;'llla da!r göııterdlğt şah!Uer dlnlenU ÇO""!J~LARJ Z:ı.b.t k5.Ur>l:r nin mahsttı tir St 
ut d•mlerl-'~r. Orr~". eftta!l"Vİ nf e~ır:;. "ÖtilrdU. J.;Ib;se, çam~fD" es.Uş blr cevher!.. m!gUr. AkU5r Avru Dilllı;fl ııo Sam• Ar.ıl~nnda ıa!>ılh mcvc~t eı'm:ık· ntf h:ılfne rretlrllmesi i<'.n l.tı::mıgOiı 
bir h"'vr:t FUrdUnı. Blr imr-nntor ı \'Crdı. J.r de odıı. nymlr. 1-'n.yll de S 

0 
N A)'11noıı-ıu olan sabitlerden aonra 

6 
zrn bırle!;IT) l:nn l<C>Cn :r·b" ycşı • len ha.zrrl!!ı:lar ve te!;ebbfieler MUe-

g b', b r d .re,.A•.ı rrı'-f ~·rı~ .. ,1...... nara ı;unctu. Fo.lc:ı.t. Tcvfi~ <.Vde Tattıtı; veklll davu~mı luh ederek re van1Rr~9.n bns•I olan rocuJi:lıu·m va- bet neti"c ve:ınek ilre:-et'I?', OnO " 
~J'• ,. ·ı ~ .• ,. d o.d nınfn'- tc 1 1 l , .... ı Ur 9,.• tl ,fvetJnı bir :ınJret hıı:tn:fo wHT~r • mllzclr~t" hnzirand:tn ltibar"n Z.'1bit 

Be!I de oı:ı ... rıı ney liflllyor, takfilm ro!< urm ı, :!6rdiı:t"il J?UuU k-::ı; • (:fol Ilımdan eV\·cl'li yıu;ıla.r 2t Yp. u.ı ez yeıı n ..,...,m ~ . ne . -ien mfM~ '"""U ., rd 1 ., l 1ı:•t• l rf 
v T\" ordum. 1 n. Cilnkll. ltendi c.~ ... aı· t;!bi "ro • I tr·· ~ .ınn, /it ll, 18 Sonltlmu.'lda ccdc her Utl ınu?ıakemc önllmDzdekl ıeri~'rden .,

0

1 m·~~-~- eEn :e 1'u?'m.t ;:11 ... u.,,_:pt e •bu su1retle derece'"re fY.. 
h t rah ts:z t •• t ba • - • ~ıın. u "'11 .. • • •-· ş Ve maa" an da ona -r ••r--

Bu yalnr.vak, b"'!l krbak. n ·- G!.'I. ı tncd rn., .'. onu .. Doğru çıl:mı<; ır. c;ar!}:ım gQ.:ıUnc btrnlcıtmıştır t:ımn-tıı"ll""-ı.;f ilz~:-ctlir. N .. •icc - f'">lrıt•·-ıi~t'r" e;v e r' 
ııt"~ c-TF eli. şur::sı 'bt!rt!!lI m••·- SOltt~u !' ~ a

1 
.._. .. ., Mey!• n~nin 

d !l~rı fm: ... nhrdn'l görouru"'l j\··· b'..ıne da!dr. baş adı rnkınağ<ı ... 
• l ve k ... ,•: ın ,·1~1 bf"'blr ~ rnnn B ınd"'n oor.r tı:uıı N"'yzenın ~f _ 

, t '.'n .nl :n: ·:hn dlnlevin: 
B:ın••n "":dfr ld TeT.i1t teo.a.rıT"t "Hyandt"Tn zarea-'1 kcnc\lmf btr 
'1v~h '·n nv·,..11···• n sonrn da ciuvnr dib!:ıde kıvnlmt.~ bt:J•:hım. 

ornva r· • .. :-. e 'd i' ~ıan,- arar C:?b!mdc on r.anı yoktu. EHıicıeır. 
l-ul•·r. on! ... v:.Jr - • •,: .. ~ rlm de yo1ttu. Srrtnndo.k" ·ey yeğ 
<ı.eki on m,.• l·"cl'lr - r"'-Y it b!r IY'"1·in\a..t tulı'Mu f.di. Gece l 
c rar ırrn'l r 'c c"l..fn rl-ı s·r·. ~~ t~n bin"le d0~ictt1Mlğ!M1 lıe -
tmrl.,!tl cl'J!.se' , ('f'.,,.., ·-'""' c• - trrh1mı. /l.&lterl mll?.'J mr.:ıur0 

art!> O"l~n d .. ~br. k~-- 0"i de on. r1"•t"-• ... r n::ı"a.n n Arr.n hir t'""1ı v::r YAZAN: CLlFFOllTD 1-IOOK 
l -rn r'r: 1.,r· .. 1 ı;ivedi. rı: l-!ndi. :Meht•r~a:ı-: ve t:marh· • 

Öylt-y:ı, mnclemkl lngillcre Nas. 
Tevflt:. v .. "'l'C"'m·.r ~1• 1 Y- 11ved~ 'le :ır~tad "'ITm, onıı vc•':"lir:tlm. Pa. 

\C • ..., I·r''·'l"'""TI ....... .,n rl·J·na ,. - 1 ra.lnnmr? O:ıu c1a ffünrıı!arn, ec - yon:ıl sosy:ılisl Almnnyanın lıiililn 
er ~"''Ü'n•:ıın T..,1.ııt pp ..... ,. 17• • '?l'clhrc da<;rttrm . ., Avrupayı i lilllya hıızırlıınmı~ ol. 

, " Ju:iunu gördü, bunun bir dü:ı3·a 
~ ... x , ....... ""ı., lt"''"l:'l"ir. O z-::• .... n c 
- kcn4i t"hiri-·1~ _ wıA ..... ın: ;-- T viüt • h le ·'· dl lstrlisı hol ine gcçcmc:ncsi için SO!l 

c • umumı cro n:.ıı.cl" · ' c:a:rrellnı sar' ime!> mecburlrelinclc 
r rto'·la ı Iıt.utnn f'~'lra, kp<rs-n'l Ney _l'ne:J ~i ~!n. ~teri mUzeyc olmn5ınd:ııı ·~lııbli bi1" ~ey )O'>lur. 
d .. ltt•·•::t v~?T'"'p•: : ... ın b"r r·'t ı-t ve .... ıı r r•uınr 1• .. ı..~ r pnıı .. on"' . . , ' ...,, ·" " lltı da, d~n zlcrc Almonların lıô':ım 
l. (~! r~~ıı.rn l··:-.,:lr.ıı ı-·~····..t. ne ço:t sa1 "'I ve 'Vg! gö~t"rjl l.,.c·· ı. • .. ,. • ', • - • • olmosınJ mcydnn vermemekle mllm 
a!J!"'lt•mrn~ ''nTlıl"'n ~;f!t!rtı.) ya. • tcr b~muno. verdL Fa.ltnt kü 1 bil' ,, ı. • • n on ır. 

• (C"'rt !.n:) elan (f:nr: J-.,; eor.-. ,~:;:y.. . IJll, ele .-uca mğ:lr :nı:' ... 
"1. vcr'l"'n i"'l'""lcr-d "\ 1::;...;.'"':'.) ı-·r. n:·h!in o'tma rr"rcr mi?.. Avnıp"nın ortnsında 5-6 sent• 
k~ n""·s C' ... , ...... •·c'a ç•'"'r> dcğru ı···•,. n~i;cn l•"'"h f"l::ıt ,, ..... 1 ilk gnyet 1 :ı bir zumrnda bir-len. 
B"lı··r··e rc1ir.ıi. n z d"~il. 0 eı?'tlcln, 'v·'.tcn:!c • zur- hlre bir :.i' ton rırıınıısı Jıihl h<':lr-

T )" t pa0 nnm kl'T) !!lıD 8rnnc tı<ı calan m:: hur Arap nehmedt 1 m: .. olnn Almnn hnrp makinesinin 
m lir, a.Cl'!iidne h:ıber yoTI:ır. ce yanma ~Jarak ... ?.!crkez ku • ı ~o'nı! :\o; Mlp:'.l lcine m:ıbus kııhon
?" tıu~ c!a. n.cy tlflerôi. eAı.. r.ı:ı.nr.n!ıırt b·•n'ı"";!ı cr~n -ncia sc-. ">t, orı::da eTiyıı, bllme~i için rtcnh: .. 

• ~ • ...... 4 \'" t·rı... •r''--r-1: ı.t. • • • -r C'' •., "- ...... ., .. ---~ ... ~ •• ı ,,..· 1 , •• ..,•mr'; en mn':nl bir htır"'' cı 
. ı c' ., l"'~ ·ı "':'".t. I : r :- .ı; 1': 1 t· t· ·. ~ · .. ; o!...-d·ı • 
n. ~ """mil~ ~ lQ.u. <lo1::.ff.hla.r. llrl hUyük sanatk~ 1 Mndc~i .'-lnnı\Y-'l ~trnmn h"· 

~.rlam.ınıış bııhnu) ordu, bu d.a 
mümkün bir şey olJcokıı. 

nu p!iındo 1n&illere nihayet ne 
koybcckcckll? Alman)'ll bi"'ün Av. 
nıp:ıyı, h:ıııa hüıün t\\yoyı lşgaJ 
else \'C Mril.o~ a do secsc lngillerc 
nii.:ı:·ct dün:vnnın heş! birini leş.. 
kil cıl::n lmn:ırolorl •1iun·lan, 67.aml 
bir hıılclc, ancak Hındl~lıın, Filis. 
tin ,.e Mıs-ır kısım::ırını tehlikeye 
~ • . muş olur. 

F::ıkoı o:ıcfoın öleo;l':ı 

ln"il!crerıin c"nl"o'ın bti'ün 
i~-ı:ır:ılCJrh ilu nynltl:ı k:ılır. 

Bunıı mu'·ııhil, bütün bu üı: kıta. 
va ytıyılmıc; ol::ın A 'mrınya. lıarbi 
~:••rml-; ı -·ı•·-r~lh '"'?'! • """I • 
f .: "'c c·:r· • c m~ 1 • l'ım o1ı•r. 

11k ıiein \fo:Jırımdo.n i<ıittir:;iııı h•1 

Lfbiik p"ıin·n, bizznt l\folhnm"ın s:ı. 
rlh sekılde imn clli8inc oöre, Al. 
monlar tnrafmdan hcsnp edilmiş 
oldu~u anlc:·lıyordu, 

Doğrusu, bu cihctı pek rnerok c'• 
liğim için, ş:mdl son dcıccc üml! 
siz lılr )·üz h:-.[; lıı)·urıık kiilıus ı,ı; 
lnvırlıı ör:ü:ıd~ ,·Js!:I kndehlnJ Y<'nl. 
tlcn dolılurm:ıya lJnşlın an Molh:ım 
ııdet6 lilrc~·ca lıir sesle: ' 

- !\loi!:nrn ! d~dıın. D:.inyn)'I ye 
rin •.• ·ıı c.ı.rmı::ııı Ye ınllyoalarC"a ın: 
san dıruıı[;ını ~::şkıı l•' Jarırı ~n ınüı . 

hlşlnt> :,·u,Jrlııyan bu harbin deli:• 
r:ış gibi hlri1 irine siren Mdisclcri 
arasıncl:ı bu kooar sabit ,.e ckıtiş 
mez lstii·r.nıc.'l,.ri clcll'ğunu ıı:: eler:; 
sl7.ıtc.. işltiyoı um!- Un~ re t \'c he. 
ytenn•mı r·ı. iye l)CC ~ ın! .. 1.lrıı, 

bu ~)'le liı1:n:ı h:ırp rılilnı muhak. 
l:ak ise ln:;illeren!n :nullak bir z~
fere crlşeccfline tlmdlden lmnn et. 
mt'kl ::an bııf·,ı çnrc k:ılmı:ror ki bir 
Aınt'rik:ılı sır. th le rnni lııınd:ın zi. 
radc mc ut edece-'; bir ~ey olamnz 
lahii' .. Fr.!1JI, sôılerin:ıden öyl; 
&,Jetiım td, Almanlar ba serer r,e. 
arı, ı~ · =n:ı: ı•ı·rı".Miş n • 
ıır.1:ıın fııgiJ" hrır:) r!i'nını rfa he 
~ıın t'tmiş hnlııtıtıyorJqrl .• Jfalbuıti 

bizzat A!mnn führcrı llıller bu bir. 
bl c\•\•clA Nr encde bııı~cllnı, 
sonro lklncı sent de muııaı.. bitire. 
cci;inl, fakat fhtıyetcn marefal 
t u, .ıı;fc nzııml müdc!ct olıırak 5 
senc:lk hazırlık yapması fçın emir 
' ermiş olduğunu bil<lJrdil .• 

\im rl:ır, böyle uzun zaman u. 
7.C :-ine kurulmuş lngillz harp plı1. 
nını hc~:-:ılnm:ş ols:ıl:ır, nosıl olur 
da hnrp için ilımml be~ sene hesap. 
:11r1nr:t .. Zira, lzııb etl~inız lngiliı 
pl.~n:nıı göre harbin 5 seneden de 
f:ızlıı uzıması mümkündür! .. Çünkü 
ı\!mıınların büllln Avnıpayı h:ırp 
cc!crcI> lls(iJ t' ellikten sonra Asya. 
dn ,.c Afrik:ıd:ı da harp etmeleri, 
bumlarını i.slılli elmelcrl t"Rreııfz o
lurrık uzun 1omnn lstert •• 
Onıt:ın :o;onm harp bl!mfyecellrıe 

ve ce~ kalan rlünyan ın da mn(t 
hb edılmesl l:izım se'ecdine RÖre 
harbin bu rnfiddcıten çok daha .;. 
7.:ımaııı Hnırlcllrl .. 

Dinnenr.Jyeh AlmanJann, b5ytc 
geni' bir lnı;iliz plünıhı clfic:iindU.k
lerine tamıınıiyle emin o'ıamı~o
rum! .. 

l\,foll•nm "' ''·i~'n' ,,.,.r.,.• • , • 
!\orıra, Ra}·et acı bir yil7.lc ı:ı!llı:!i: 

.(brvnrtır vtıtJ 
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Atıcı gös!re : 

~c., 

-- -----
&uuoı va ı, ı.3at .hıudılrü 

bnltlu latırk us 
B.amıdığı l er: \'al.trt Matt.ıııısı 

Al:ONE ŞAl~TLA1:1 

&nelik 
TUrklyc Ecnebi 
H.oo ı<r. %7.0a Kr. 

Japon~ar 

Birmanvada 
'UŞ RES~1i A vustı a tgada Malazyeıda umumi iyo Tt,1EK 30 

Biifün kUYV:!ller T~~~.~~~!. ~!~!:~! .. -~'~:!!~~:~isad?:~!~Le!. linf~ VA ifii$ l 
1.60 .. 14.otl .. ... 

6 aylık 

8 a3 tııt 
l D)'lık 

idare 

4.00 .. 

1.40 • 
rl'lcfonoı 

8.00 .. 
3.00 .. 

euno 

- 'l1ündpn j 

Heri yor 
vfııl, 2:J (A.A.) - O.r.t.: 
B.rma:ıyad..'1 J P":ı llcrf hıı.rel\etı de. 

vam ed :;or. Bu ı.::ı~ yeni hr.ber alı. 
n&mam:ı!illl bcr:ı 'Jcr l'ecelel'tn ~ 
!ıa~Ieri, J ponlann Koulmenin p.r. 
kmdııltl d:ıc.-ı:ın geçt !tl:ırtnı '\'C •lındı 
ovndn f'er:~mc':tc oldı::tınrmı b!l:1Jr1 
yar. Bir Japoıı ko'U Saul"n nehrini gc. 
çerek Rııngona dogru Uc~lı:ım~lttcdlr. 

seferber edi.iyoi 
1 

slnJcm bllu,r.ldl~ne ı;orc, !ı;ıtu. Pa.. Jerin l·c:;İ!n:e~İ ·~e!diflnj J An:ıı:.u..;l.ın:ı guru !-.ıJııı!arı .. nz:n ııo.. 
Lumlra, 25 (,1 .. 1., - l U.C: - hat1n lG ki.o:n.r._c ş!mıu n ... e kıyı çcv. k , J elÜ 1 '\O seve '"r..:i..' rl lmlde, ;en ~ilrcldo. 

, u<ı:·.ılya bo~,·oldli Corlin lngll ,. l"C4Uıdc P .. rutulaıı'°;•n zaptUe Jnponl.Ar 1 .üıJU 
0

_ D rln .. 

1 

•ı3 a bir ı- ur.lır •• Adı lla. 

et.. lmpnrotorluk b:ırp f..ııblnesin. do~ M:ılczynd:ı Umuıııt b.r taarn:AL, ,. Ui~ Cl~ Jan ıro, """ (.\. A..) - • t.m~ :~ l .t.ımo ,._L,. Jlıatia lliılam 
il !fÜIH' e , 

tle A_,,.,. J« 'O•il-; l•. '""·'•n.ıa, ve ""' hru-•>.c,,, ,.. .._ M.& B. ' iklL ocu-,._ --in bir,._ 
• J A d 1 fit vam etmekte .____ ,_~ ~llLıime.rtkcn Jton::eransıa 1 •·-dm 

1

''"'1
1 

•· ,., uman 

1 

"" .,.. 1 ---· snt cno;:,,,enl n-"1vcr de>ic' "le "~.ı, 
0
""4'""' F"'! >nıuloD -

ve Amo"k•»• lmş vurocok A ""'- - -· - lkb.satli ve ~ m.n""ebetl erin • ,., • ın:n •··- '""' ı.ın-""""' ! ""'" Anadolu aıansının verdiiiı haber
lere f.öre dun11a vaziqetıne bakı~ rnl)":ıOIO • ıftdııf:ıosının kU\•VclJcn. "., ~ • l r~ • r 'I 1 ke5i!mesj teklifin} kabul etmi'.}tir. tir tu'mu dru<ortıtlf !je!rlller, 20 . .,:> lira. cfirilmcsı !cin yn .mcJa bulıınnı;.ı'n. ; uıt;.{DlJa- eıuıl{H a mo (}.- J:ın::iro, 23 (A • .\.) - D d;uı b...,hyarnk 100 !lmya kndar maı rını, harp m:ılz.cmcsi, lııl Ynrclcr I u N B; olu.} ur-..ı:ı,. den:ı 

1 

lıklcri si· 1erılıııcsinl Lil· Uia~ tarafı 1 odC:e) · 1 A · dl •·ı· mar·ı, DJD 

harp istf s 2f &'ı 

Japonlar Mıııc::;nd.'\ Uerl hareketine 
devam cdiyorlnr. 

·' Parıa:cıerikan konferansının ke. rı ~o1•mız yor " • 
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bir istikraz açrtm ,,tır Rusyad:ıkı Çc.ı :günı lıavn t.ıbablcy n ııçmı§ •<ı B I' R CI ~o & • ~ pılm~lır. 
L~a""" dn bir mlklarnWuoz o.,ım,.. " " • ""'''"'· -dilli ,....tboncsı 1 il llllU B•• ,..ıootm•o gaye~ lnona Ansn. 

tir f bavonm buohn •k amo kod" ....,, "'"" bUtUn gönUllori ""'"""' hl• <opcdl propını dohs kaa b•, bale g~ 
u;.rAD.. "'"'"'glnl .......... ,. ...... ADoak goco BDOlu lmlbl•ri tlhcten "" .,ı. "" " ... cdon ........... -=m U•m''· ankelo ..... COV"P"n "".,., 

!ngU.z 'ıebu•ı mnteaddlt mlbvc• kol. tc;tn tck'8• """• Y>Pmaa. "" Yonn .,, . .,.,., ""'"'<i'"' hlltlla &6""'1'" •> • I kate "'"k "' ""'""'m ve dl .. kW .. kar ynğmıısı mUbtcmcıc !.I J D J R 
lanna. bir tank mutrezeaınc Agndcb. t dcrecc3l dUn .... ~ T O R /( C E F J L . ç~ldlnde esere koyınak. nıh::ı.yet Ans 1< 
>a • Antolobanunu mu,.ııcn içinde "',..,. ö 1, e d · co """" 

1 
ıopodlnln haz •lanma•m1akl ...,.,.n 

tnUtcbarrtk lnıtıı..z kollannm taı:.rruz nıtında 
8 
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c koda, "'"''""'· --- " Toplantoyn maatit ••klU H"""' Alı kl'f d·ı k 
bbada yapıları muharebe dt'va.m et. j--~ım~~~ruıı:~ICOi'."~~~~~-...... - YUceı. reıaııı, etmiş ve ce. cyi açtılctan uynca yardım te 
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ece 
lnektcdlr. &>n Jlnnı d(lrt saat ıçtnde • il h re -·· - zlr- bnl.t: fte bir ~:ıktan fQ11 N'I.. sonra Anıılltlo-dı hazırlık büro.."U u. An'·n-·ı-n ha.ber TOcrlldı~ınc h 
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nu dlı.ıurtını: bab:ı• dh·e )'lll~ıırırkcn. rln .o ..... ., b •

1 
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• ... or.:r beher ço.. 

'a uı • - ılb o\1Mımm :rüıUııU btr kere • l:.!n e ,._ cJ aJtındlın ıuıt.erler gitti, t Ucr \'ermek u :ı.t arda buh.:nmak 1 f ft •:l ~cu~ olanla 
11 

il "'L tlaıarıncıa ku~tılmı oıa:ı Huı '~ 1 - Bb•z ""'" •oe>0 ctmo? O ma • • ~ ' • · ı 1 ra ••' meo 

J\ u .. ı dJ ""'· olsun "'Ôremoe-lilnı. lllardin1l'D .. cllr s, c' hin kn:L.ı.n. ZUhrc '>Ult:ının ki ar surct.ıc gl?N'k Ana klopı;dl bllro!l.Du, c:ıkl. rı ıç n ö> er 
......... ,.... .. CklZln r ve ... ,ine! t ...... ,.. ll<u= 'm onu •fl•docek. ~ • • , ' 

'n , ttl ... _._ 
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""lml'Y sult:ının tıuzurun::ı çıkmı . Al kıııı:ı .. ııındır. Otı:.·ua rneı.tup ı; ndl'rtll gerek or::ıdıı nnzır ouıur.an -e,• •ı tat.. ı 2 _ Muhtelı'f "'erlerde maaş. "n·e11n1n ım!ıaaııe nıhıı.yet bulınu 1 "'""'" utw •· ....,.m " nı dov ,c • . • 
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"'· dn: rakot oldmno.n •~ co -• cllyı · • , • "-

....____ "'"" md. nu ''°'"'" " ua~ •. ..,. ,.,.,,, knt '""'''" bl• ndam d•tıı.ı ., TobJ uobl•doo lrurtolmu ""· Anka •• " (A.A.1 - ıw Şot ' ·- "'"m yoın,. her •y aldoldan 
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4 H AB ET{ - i\işam M<ı:faS? 

Tiyatrosunun 
UR\.M cU..;tHNDı\ 

t 11,1111!1 Devir 

vız ~eceleı" o 

l~rır:~,l~I ~:;;::,;:::z 
lllllr 1 K~>'tEUl MSl\IINDA 

facı kız 
Beyopl1.1 h""au~ Sineması 

Yaz 11: !\fa:-?• T~rniıı 

Saat onda yattık er n:,•i crt.csi 
gtin c-::ıfrı...ltla 'lerr "er :- c. • ar·'-
trk. Biraz ·r;rı ı ü.l m, rı,. -
=atl~nn H r s d ı 'ı:ıl ~ildu. Bıı 
vı:.zi;rcttc rı ı'unrr ·, gnyct f ciJ!. 
tJykuauz'tı m • ~ ini dl!.· üyor, 
bir tnl""...ft311 d;:ı uyunıağn ç:ılm • 
ynrdum. L "le" , uvu"lla 1a <'al st '·. 
GJ., uyktl!. 7[ !! f t'l ziv .de b:ı -
gösteriyordu. · ''ık b!. 
:ı:ulmct i "iıırlc 
üzerine dii!'t'l 'ın'r 
sruıt sonra, ı -ırıı 

du. Bil> ük b'1· :. or .. 
mu kanlndr, ve kıvT 
dmı. 

Yorunluk o 

- Hııyıı, ~ 
rum. Ya.ln z 1 
den bi,', J 

, t o d:ı mı 0azeteleı c 
lu. Ondan ıin mı IY.ı.b .. .edi .. 

orlar? .• 
Derli. Here;ı.ı.l Pu\ ro e.nlamıstı. 

~rıiu: 

Çct.iren: ('r vad Tc' fil\ Enson 

fakat ~u sefer se5'ni gıknrmadı. 
Onun 1 ·ı 'ı J" e ö:ı.hn f ·l:ı milte• 
c r um. Ü"ünciJ d ı olaraıt 
ıırh"'1.I u md•ı'lU mak ıl nhdet. 
tün. 

P::ı.ı e •• esini le esti. Bc:n d<= biraz 
rahat etmek u.ıer.::ydim. T:ıın bµ 

nıı~Un m:ıtl:tc 1J do 
3 filim blrdeD 

t -Lore1 lııırdt lltndlstanda~ t:ilrkçe 
2 - Moto Hnzlııl." peşinde 

S - """"""'" lnf knmı 
~=~~t: 

~ GOZ HEKIMt ~ 
<• 

~ '"Jr. ~1urat R. /\,·f!m ~~ 

Baş,. Diş, Nezle·, 
Nevralii, {ırıkhk va iUüı 

§ '\e3001tlo Pnnnaltkapı tntarrı <ı0ka" 1'~ Jcabmda Günde 3 Ka~e Alınabilir. Her Yerde Putlu 
aaa ti <'alın ~ .ı ., "la- ~ 'IWn ! f'PI· ı t."l!".:ı ~ 

d• Saa··n <'nl• lo.rnı sa..,Jıi·tan ıt'?r.-. .. -....,._...,. __ ...,.,,. ... -.. ... -..,,,.. ... ,f:!!t. .. .A. ... ~..,,,..~ 
~ J ~R~ 

soıır ıı\ ı• ·, ,. ereydL'TI. B •. o:a ~----

lıir sru .. ..ı n ~ l ha.c::l0 dı, Onu d ı 
llaydım. D ... rkcn, belcöi enin b'ı.İ -
•vü'~ fl "l.li " ha"c urct 0 <'"lbıuıf 

inhisarlar U. l\.1iidürlüğünden: 

ua lr. lı. c~ı Miktarı Ekslltnıc e ı:ıı GUnU Tnrlhl 
Bu '.ız'.ret kru • uıdn uvuma·< Rcç;!nn 760 Kg. 

Uıni • 1. lınamı t •• ..;u J. ,ı 11: Y n. - BeZlrya.ğt 272 ,. 
Paznrıı, 

3.".042 10 
tı:ı.kt!l sar;a sokı l ı. • • t n rnnn H:ılmuınu 98 " ,. 
kalkm~ • kamr 'er mı. Kalkı Torba di'mıe tRT 34.431 adı"t ,, 10 2 042 10 
l.,irı" ,.ktim. Af ~ ıdu lı u ıh ~ .- 1 ı _ 1: u ;ar:'l:ı cins ve ::·ukt rlan y.ızılı 3 kalem malzemo :ılımtl'l len 

k?ıı 1 ~ ~ sonra elı; r-ı i c k vn.

1 
mucfo.ncc mllbs.y ~ olunacak '"o t>czı d r mlz.den \"erilmcJ{ ıruı :31.481 

kı• g h im. ııdct torb:ı nU-uuncsl muc.-ıNnc dlktlrl!occktlr. · 
Hnr ı u•Tndırn1am" 1~ i .m k.ı - 2 _ Pa::nrlı't b!zıların ;t.ı , .n \•c saatı:;rdc ı~ubntnşta l"vnzını bill<ısm 

ı n!ı.{ a ijin b 1<'Ceği'?'li dil ıiı •

1 

. ..; mute cl.l.U merl'.cz ml\b.lynu ı.omı ıyonund:ı. ynp•lac.'\lttır. 
ın .• ~ l(ı~. ~a .. A~. •. b !:ır:mr 3 - ~ ıntır11'tcr oo U ge{)en tubcde görllleb.Ur. 

fa.r !~ . d ~ &!."ına .. ~dermı ·m. 1 fstcldıll rln pazar1ı"t l<;m tayuı olunan gün ve saatte t ltl'! edecek. 
1 ın 1 ı:f~ z lece l ı.ın r oıt ~ 1 1 lz<rı.ndcn ytlzd 7 5 güvenme paralarllc b 1 ltt m zkilr koın!Eyo. 
lı dıı it ı gc e" kt . Yav ;,<;..<. • 

1 .ı l Biltun cs~anu h•ılaum· ·tım. '751) ____ _ 

.r. bım n ır i ki eksikti. 
l, rao: zordu. Thkat her n 

ın ı ( lursa ol un bulmak ı · · 
t'"'"tofl ınm biri elimde, uL 

• ' l ''Imdo. c • ki nıc vıı.zıyc ~ 
,mu sohıı:rıu kollı' :ı.ı a 
ı ,. tekini r n, ı kc
H. · r.eticc elde edeme -

. A '!'ltn ., sını b'rnz geni,. • 
• · . H . d zi.mi oyna.ı~tmlo. cb 

cm ler 0 tııdl)ordu. Ve kaz~en 
lıerh n •i bir • e} e carp:ıc.-., :c olsam. 

·. hnva.d~ 1.c•itllcn SC' 
0

'1 otuz t''. 
1 nl ı r•kry<.rdıı. Bu \'tıZİ\ t>H 
ınn 'c me\. ı., •ri• 11n:Je k·1 • u 

~um ,.e nefe~·mi kes re'· H 
ı ı::ınrp u:· uım.ıdı., ı kont ol e -
,·on.hım Sonra p: ,. C"n kleme 
·:ı lrvo.<.ıum. ~ _, t •ını. 

· , inl.."'3t bir ttirl' c-0r.' .11 bu
l · ı:ıdım. Ne tarrıf.t git e mo • 
b rulnrd.m n!x 'm b'ı• ı ,ye lu ı . 
~clmİ\oTdu;n. Y:ıtma 'rı gclJiğim 
' \'1..t o~ ıd ~ bu k 1'lt' no' H .ın ;ı 
:m_,cu .-n~tin ,;or um. 
Halbuki her tarafla mo?iha v. r .. 
dı. He e srmdnlyel r o ka<la. n•rb. 
zttldii Jr' .• Nereye b:ı~Sa!! sand~l
~ e. Ayni .z:il!l::tpda o t.1rnfa. bu L • 
ı- ı l. gid~rken, mm! u hnlit ıil' fi 

i · ı.. an e · ordum. 
Xı ı ,. t, 

le b' corn. 
:-::ı. A) , 

.\ l" 
Ve M:ıd:ır.ı Aleı ton biıJcıı:bi!c 

mevzuu de-Fi tircrtk . Ö;> le devam 
< tti: 
-- Bur..ıd 

' .... M <lam 

'TIC'S'u4- fT iı r ··\O'", 

- Tım'e · '1 o:ı" ", • ı rtko.n 
ict.'lllni ,·eıv1:1.k. m.rçol: uefn Jrrr li" 
. ile nörilşml'k i9tedim, f ıkrı ~ Jıcr 

IY. ~·~~ 
:.lJ'J ı &3lıll ı,n~ıw ' rırhl ı.nnu.ııu bUkilınlerln gon• b<",:ann:ıru\ H'rmcf;c 
mecbur olnııbrm. ıı-."ı ,,. nıft"kul ,tn ıruıruz b:ılm:ıırol< Jı:\n, blı defa dıı 

mali lstı,.:u·ı ler lı ı:n:.ı miırac: :ıtlnn. 

f(AZIM YURDAKUI .. 
s:ı ık he p n üt..-basSlSl 

Galcıta: Rar:halar Cari. Bozkurt Han 24 

ı. i .ıı oldu. Kcudi kcnJimc cöylen. 
dm: 

":'l;'lınyet olacak olJu. "'ız.in ö. 
p; 1ın i ,1 c. ı mc •i t, rnfta bulund• ~ ı. ı z r-
lmk"m }c.'· .ı. }rö;.:e• ı· ı1ni tun.,. 
an c de m "ve ".ı ı. Duv u tn. , H ls, mmldanclı: 
hı ı : ı.11 .t ne!\ d. :ı. • ı. 1 rıyd "Al' alı k ıhrcts n '.. .._, · ' 
ı: ı tecı İl c ·i t ıtUir. c ı ilmek i.. !:adar ıslan imı.,, 
cin ayn;.ı k lktım. n·~ırc~ 1'1- Devrllen ôteki o:.ı:-_'iydi. 
~ 11 • J i i t ı ıyu ci, ı i~'l c k ı •- Güriıltü büttin ev lı:ı!kırı uyo.n
ınk clii. üı~urı. Tabl:> J>ek o k=ıdaı· d.rmr .. tJ, M. Z. r,-eeclfü er• risih 
Hiyiik değ:ld-.i. Uıki", hoyundrn o Java girdi. De!."ken, Y. de elinde 
1 kl .nmi ... n l•ir urıılt ti c :•ın1 • l :r r Rmdnn iı-;eriye girdi. Öteki 
!! ris n-.;.,i m d ._...~..,.-... · .. p· dıı b rtakım i."lSlUllar llc-
kat bir d!!ıa böyle bir F>ey te1trar ı 'nde mc"lai"ler f nerler oldu 
c.tt:ği tnkdiı-dc uynnncağın::ı. emin. ğıı halde odny:ı ettiler. 
rJm. Cr~ınırktnn vn ~ ·~mek hi.zım. P.ob 1ö a.morlı i'·j ir ka-
d•, Ortn nuı.s:ır.mr ele gec 'ra:~inı m •iJ h~ri daldılı:ır. 
tekdirde yat 'hınm h:>de~ini tayiı· Sevrr iyordum. li"risin b3f} u_ 
etm 'de wrluk re'kn fyecckt m. cundaydım. B nim yatuk <i'l cc -
Y· t ·~mH bul< } • m, b::ı,.q ucunıd lıcmıemin bir bue. ınduvdı. Bi 
ür:ın z·ırahl ie-:ı su i<o'" ~· \m k k na-ıe vrrdı ve dı" ra dnyalrydı. 

ı..iyC'tındcydinı. C:enc ı rr.ckl meğe B r tek sanrl.ıly , .. re. . O dvurc.. ı 
h lf.l •d"IJl, Böyle hem e>nl• ı <'abu';: r'olaFa c!ol<> ::ı k mb ir nynj Fan .. 

giiivorurn. hem de o• ne çtkan "I"eYi kaç defo yoklamı'}ımdn'. 
" \"..ln11 d~' innc tehl!' ,. ; , ~nlı Basıma rreleni ve ı in rreldi;;ı. 

~ ayı ("1mı: h 1 ım. y • •; nnlattmı. Al ınl r, ouad:ın <'e. 
\'R.<i<: k U) ar ll krıl!:tım. : :mc - l.i'diler. E!J. de kahvnltryn otur-
lt'('k hin cl'eı 'ıtl"' l' ı rnz •ııcrrıi te c.·ılt, ('ünkU '.lfak ... >kU~ordu. 
ı .i.ı c ·voı 'ı m, nu nra..ıa elime 
ı · . ::ı ... ı. c f erti. Soma 1;,ir im .. 
r.~ ı c ... Dcı .er. 1 '1 'ın r-ınlı bir b!ll'
• n huldum. \ c gene l:ir k"na""

.ıüf ettim. 8n. ·rctım. Cıin. 
, .a yalnız bir lm:c pc oldu-

1' ·o "um. I:lc'ieflıri }"Cll·

c;en t '\:in edebilmek i..- n tekrnr 
n va clo 1ru il~rt:-lim. Tam bu 
~ n -la n .n:ı bir ey geldi, ma~:ı. 
~ m "l k 0 1 ucfu ic:in, onu ~ o~ 
l • l l;ı 1 c•mrk ve keşf .. cık.. 
rn k -rn!~. c;ız oln.caktı. Bu yo!u d:ı 
!ul::r> en vaıg~tim. GeF ;'!'tize], 
ı·-ınap;;: ve f!::ı.rtd:ı.lyclerin arnsın • 
• ,n , ürüm ~fo bo..ı lad ın. Mc<'"' ıl • 
Ic.r dİ\"alm1" dolıışrvordum. ~omi
ncdc-n b'r nın<lnnlık dU ... Urdüm. 
~·ani ": arıırk<:n. suraHmi det.i • 
ı•!m; hu $ rer koı :.unç bir güriıltil 

scf'er:ndc h<'.Jii atlattı. ı 'ilde ~ıı.pa
<' ;z r iııt· c orı rı n h::Ur:ı';: 

<lec .~inı _ '1 lJc 
bu j'ol ııl 1tln ·• ,1,ı; i'e t o· rız. 

- M t'?1· zel clö Belf..,. m a hu 
ynlınlc • d' ı elı iH .ır r.i me • 

r k edl :ı ır.-1. 
Diye ı U\ :ı. \) m·ı'lloand! 
\·c bir mı ı kut n so

0

nra bir 
t;::b.!C::. uınle ıı .• ve etti: 

- Dil Umivorum mö ö Puva _ 
ro, d ·• B•ı otelde otur:ınlıır mr· 
:ıt liı. ne gi i cebcplerlc bir cin~ 
' et Mire 'hff rl er. .ı::;u c~lenccli k1· 
n·~:ı ha~ k ten vakti 

''es t· 

'n. lcc u~·. 
acrn l el 

r r. O, • 
tn"' .. nr:ı:t -. 

13,00 fasıl hcyoU 18.30-11 30 mil 

zık. 18,00 s:ıat ayan 18,03 radyo dıın 

orkl'stnuu ıs 4.0 kan!lık ~rlu ve l'Ur

kUlcr 19,30 ~aat ayarı, nj:ıns 10,15 I 
serbest 10 daklkn ıtı.55 ml11Jlt 20,15 j 
konu mıı. (tablıı.t ıınn) 20,30 fıısıl be. "' 

yetı 21,00 ziraat saati 21,10 knrııiı:k 

şarkı ve türküler 21.!5 dans mUzlğ 

I>l. 22,30 memleket saat ay, n nj~ 

22,15 Anadolu njan"J.mn ııpor 

2..!,tS-23,00 kapanı~. 

Beifor. o bir cinayet i liycb'ljr 
::?':? 

- - J3ell·i.. 
- Ka 'ı ·etle emin d ~ ' misi • 

•• iz? · 
- II~vır. Bu 

retler iç
0

nde t. ı '·:ıN tır. 
- l'nlım.•tim(' .ö:e d , Lineli.• 

ihtiv r d .tu R p' ton ·r c: 
:ıavet ~ liycmez. I anı d nmu hir 
'.ıaU var. 

- Amrr 11. ncr. :•ıi mtldaf'l:ı fo1n 
her ~ev yn-ı:ıul' ir. 

- ~"·et 11'11 l· ıı ız Ya !'.U ın -
• <>m Attcr t 1~1 h'.!.kk la t ·-

urıınd n hiı ir şev 

- Pe!..l mosyB Pu. O, u tc.h
H1teli kız, mntrn'lZel Jn:.ıtelln d'.i dı .. 

Kü~ülc T.., r, • rruf 
He!';~ l'J ., rı 

l'lt~ r: HU\ l! l'f~ \ :'., 

hi.~fllU.I!. \ :! :,utı:ıt. 

111.)l.'<. 2 4'~ .. IO!'ı. ~ lk!ll 

cUt rtn r.ıırııılcrlıııU: 

.. upılır 

omatizm 
erhal Keser 

Kt.:tul rı Lrarla isteyiniz. 

11u2 m ,.,, 'n ror.ımt 
l a i-t .!000 L!IG'Jk = :!OUO.- Lira 
8 ,. 1000 • c:: S\.'OO • .J;. • 
2 

8 
10 
4C 

:! o 
20C 

.. luO • - lfıOO.-
~ 

"(,'\) • c:: ı~oo.- • 
250 .. c:a ~ooo.- • .. ıuo .. = ~oııo.- • .. 5 = ~oo.- • .. 2~ .. - 6000.- .. .. 10 - ıooo.- .. 

\lc>rtonla o •lu otele d 
· ;erin len H ~Jl Pu""' 

• .• ' ruıe 'cdu ettl '"e tCıl 
t "' 'l<" l.rzm a.rknsmdan #1 

H .. :1 Ottcrburn "hn.f!yenin el" 
Il3. ıu!•~?ele etmek itin d~ 

'c. 
~er .llıı' i takdim etn1ek ~ 
k tlaıımaynıız mo..-,yö, de ' 
iıl Puvıı.royu kim tanı ' 


