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Saracoğlu Mısır Elçisini B. M. M. 
deki dairesinde kebul etti 

ABONE S AJhlı &119. 1 ~hlı 111 J')llılı Utt .J GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETES 

. Aıılkara, 14 (A.A.) - &şvekil Şüiln-n Saracoğlu, Mı:;ır
ıı:ı. 'baŞQ bir vazifeye taym edilmiş dlaııı. Mısır elem ~ 
dU"rralıınm Hruıık> ~oY'l b~ M~elki dairtııeıiııde .,._ 
at 15.30 da ka.bul l'tmlşlerd"ır. 

.. ~ ... 

Büyiik Millet Meclisi Mrş Antonesko Hitlerle 
yenilenmesine dair bir Anlaş(l~'!k B~kreşe döndü 
itti( akla kabul etti Ro~anyad~n istene_1_11feda~arhk 

Secim in , 
takriri 
reni S:cim karan 
karsısında 

_.., __ .. _..,..,.._ ....... ~ .... - .. -·-
Büyük Millet Meclisi, bıı 
buhranlı harp yıllarında 
milli birliğin tam timııı
li olmuı ve aziz Milli 
Şefinin etrafında bir ka
ya .alabeti ile toplanmıf 
olan milletin iradesini 
lanı ııadakatle gerçek
le§tİ:rmiftlr • • 

·-~ ··-----.............----
Yazan: ABiDiN DAVER - --~:...::..;.-=..::. 

IE5} teyidıi Millet !>fecll>lırln 

19} Cti:ıulıuriyet Ha>k Pa?ti5i 
ıırupu salı giiııikü t<>plantı. 

sında, pa..rti div<ınının yeni me· 
lnı> seçimi yapılına'-ı hakikuıda 
verdiği kararı ittifaklıı tasvip 
etti. BüyÜ'k Millet Mecilhl de 
düwl>ü toıılaııtı.sında ,·erilen bir 
takriri i1ıtilakla kaibııl suxetile 
gruı>ıuı kararını resmile.~rnıiış 
ve bahardan evvel, yeni seçim 
1apılması11ı ka·bul t>tnıittir. 

'für'ldyc Cüm!huriyetinin ana 
y:ısa5tna c<ore, meclis (~dile
mez. Osroanb katıWlu esasisin
de, p3ıli1ıtha şıı \'eya bu ~ekilde 
mebusan meclisini k:Jıctmek 
Jıa.k ve salah;yeti \lcrilmi§ti. Do 
fesihler, hazan büsıhlitün ilga 
tclıı!iııi alırdı. Nitekim Suttan 
Hamid, 1293 ile toplanan ;ıs. 
millet n.._-elisiııi feı,-lıettilkten 

ııonra, 33 :vıl yeni ~m yaptır· 
mamış ve ınenıleketi tam bir 
muıtlakiyet ve i!>til>dad rejimi 
He keyfinin· istediği grbi ldue et
m)fti. 

1908 de Meşrtrliyet iki~<:i defa 
ilin eılllililclen sonra da, bütün 
meılıusan meclisleri feshedil'miş· 
ti. Mütareluıı yıllonnda Vihlded· 
4in He Damad Ferid da bu y.W'da 
Jliı'üdüler. it mart 19!0 de ıs. 
tanbulun tam işgalinden bir kaç 
sün ııonra, millet meclisini ikin
ci del• feshettikleri zaın1U1, bu
a, bir l)p mıdıiyetiııcle idi. 
Çüull'il, • :r.amon lstaııbul ku
mımılııın olım Mustafa Natık 
J'ap, Fuı.~b ıra:rayıom kapı. 
l•nw mlihür1etmi~ v• l\lillet 
Meelislnm bir daha açmn.amak 
here kapandığını gösıter:nıişti. 

O :.aman Atatürk, Anadi>ludıı. 
~ııi bir seçim yaptırmış, is
ianbul.W.i mectıs azasından 
kaçıp Ankaraya giden mebııslar
b beraber, 23 Nisan 1920 de 
ilk lliiytüı: Millet Meclisi açıl
lll.l§lı. Sonradan kabul edilen 
tc~kilatı c-snsiye kanunu mille
t~ bila kaydiı~art haki.;,_ oldu
ğunu kabuıl etliği için, kim>eyc 
fesilı ı,:ali\lılyetini vermuniş, 
Mil1&t 1"1eclisinin feshi bak'lrını 
fauımaınıştır. Ana yasanm:da 
icsih sik'ü yokıtur; 25 inci mad
de, bizzat Meclise, seçimi ye
ııileıu\'Jk hak \'C salahiyetini ver-
nıi-:tir. ' 

Seçiın yupılırken de ıtmdiki 
mebusların mcbusluğtt yeni: 
meclis toplanıncaya· kadar de
~am edccdotir. 

l\luıMerem BaşvekH Saı·aooğ
hınun da söllediği gibi sqianin 
lUedis karariyle yenileıııınesi 
Cümhuriyet Halk Pıtrtisinin ta
kip edegelldiği teamiile ııy'ğun
tlnr. 

FHvııki, BUyii1ı; Millet Mec 
l~s., her zımıan dört yıl olan int
tıbap devrcsmin sonunu bekle
meden 'çiıuio. yenilenmesine 
karar 'crmh~tir. Bövlc yapıl
makta olmasının sebebi serimlıı 

• ::..-.! ' 'lı 
us.Ull<Jeıı ııızıı1tca hir müdd.,t 
ee~Hkteo sonra., nıHletin rCJ ini 
sonnaktır. Millet J<Di eçiın'1e 
ıradesinı gö~tcr.ir ve kcudi ve
·iJlerini yeniden Se<;<·r. Böyle. 

• yeni mecliıı, milletten ım..-
~vamı « üııcu sayfadal 

r 
Teklif ve karar .. .. Q 1:t::!t:.:~~ . Bulgaristanın 

Mecliste dlln kabul da harbe girme· Ankara, 14 (A.A.) - Büyük Millet Mecli•inin hu 
ırünkii toplantısında Bilecik mebusu Memduh Şevket 
Ecendal, lstanbul mebusu Ali Rana Tarhan ve Trabzon 
nıebum H a•an Saka imzaları ile ıa takrir verilmiıtir: 

e~ilen ıayiha!ar si isteniyormuş 
«Biiyiih Millet ltfeclici Yüksek Reuliğine: 
Büyük Millet Mecli$i intihabırnn ymilenme.İncı lr.ardl' 

verilmesini teklil ederi:r.'9 
Bu takrir okunmuf ve açık reye honuloralı 301 reyle 

ve mevcudun ittifakilcı lıabul cıtlilmİftİr. 

Varlık Vergisi 
Borçluların sevki 
Pazartesi başlıyor ... ~----~-~ 
Defterca hk yarınôan ltibaren haciz• 
fere be..şhyecak, Ankarada bir aylık 
-ödeme müddeti bu akşam bitiyor 

Ankara, l4 (İ!kdam muhabı
rind•n} - Var!ık vergisi ı:.steJc. 
rini.n asıldığı taıihe göre Yarın 

akşam (bu ak§•m) Ankarada biı• 
aylı:{ zanılı. ve 7ams>z M•me 
müd· eti so<la ermi~ ol•~•lctır. 
Vergi borcunu ödcroemış olan'a
rın listt1e-Ti tr.mamlarma•k tızere
dir. 

BU'Illa1'n menkul ve g•:ır· men· 
1rulleri haczedilerek saııldıkt.ın 
son!'a müleb<ıki boı'Çla:rı beıleııen - -
Raif Karadeniz ____ , __ _ 
Barut ve benzeri 
maddeler kanunu 
hükümlerini 

Mecliste anlattı 
Ankara 14 (A.A.) - Büyült 

Mil!et Meclisi bttgüııkü toplruıtısıu 
ddokobıı.I edilen barut ve patJayıeı 
nıll!dddeı• ve sih\.h teferruatı 'n
his.ı.ı:ına "'ft lkanu•n lay>hasımn 
müzakeresi s'tasıuda Gümrük ~ 
InhlsarL'r Vekili Raif Karadmôz 

' 'll bcyar..a<l:ı bulunmuştur: 

Arka.daşlarmızın ,oı·duğu 

(Devamı 3 6neii sa)·fadıı) 

1 

çalıştırılmak su_retil~ t;ı.lısil. olu
n•caktrr. Vergıyi odememı§ o
lanla?ın mallarının. haciz ve sa
tı~ınn devam coilme.kteci'i.t. 

Anlura belediye meclisi bugiın
kü toplanisında vergi tarhı tıllU
tu.!mıı~ olanlara vergi tesbit ..de· 
c•k olan 'komi>yona tkl ~za S<~ 
mişt>ı'. 

Şehrimr.cdclci ta:bsilat 
şeh,.imizde müıke!lc!lcl' varlık 

vergisini yüzde iki zr.:mla ödeme
ğe devam etmektedirler. Evv !eki 
güq1 ödenen miktar 925,721 lira 
7 kuruşu bulmıışmr. Defterdur
lığın haciz ihbarı bu •kşam onun
cu gümü doldurııcak ve yarıadon 
itibaren vergisini ödemiyeceği 
anlaşılanlann menkul "ve gayri 
m•nkuJkrine haciz kooıulaeak

Deftard>rlı.kta teşekkül e
den itlrazlan tetkik komi.syonu 
da tetki!klerini cumartesi bitire
cek ve 1:ev~·plar da verilmiş ola
caktır. 

Dün Dd~arlıkta ppılan 
mühim bir toplaot.ıdaı yapıl;:ca.lı: 
haciz muameleler.ini, alınacak 
emniyet tertbbııtı ve takip ve sa
tış işleri konuşulmuştur. 

İki gün evvel, Rrsmi Gaıeted!e 
neşredilen borçlu mü.kellefleıfa 
çalışiırılm<sı talimatnamesi vila· 

(Devıı.ııu 3 Until IRVfaıla) 

Aııikara, H (A.A.) - BiiJi!k !Wl
le' Meclisi, bueüa Rde' c.nrtezln 
r<:iıı~nde raı>lıp t.oplanlıil" İilınbııl 
Tapı, Uııta ve San'at o1<ııüıınrun ba:u 
ıaıcıie vo aıe.a.ııtarıııı ve Nofla Veka
Mi Selcrbeılil< Miidlirii Sali.haddln 
Ynrdof?n.nm anullal eneümtnl maz. 
batalarile: 

Ordu mcllbupl~rilc Em)ıi:yet l.!m\lm 
llüdiirlliiii Te Gön1rıik. .muh&f::ır.a. \•e 
ı:nuıameıaı. sınıfı k-atlrolarında ç.ah.:;.::ı•t 

lara brer er t,ayjni "·er1lmeld.ne: 
Barn& \:ıt patJayıeı Jıı.addelrı. ~ikı.h 

ve- teferrriatı lnblasrına, 

DtJedJye \kr(i Vf: r~um Kanuouıı.a 

buı maddeler ekJcunıcsine. 
Devlet memurları a3·lıklannın tev .. 

hid Ye udill"le dair olıtn kanuna bai 
b D sayılı retveJin :\fa..ı.rif \'~kiU\ii 
kısmında 'fC 3045 s:ıı•ılı kaııunda de
ii~lı..liL.lrr y;11nhna.sıno; 

:i'Db.i~tla.r tekaüd saıırlıi·• kanunu
nun bazı .uuddeıtriuin değiştJrifnıc· 

sine ve bu Jiauun.ı ba7l uıaddelı>r ek· 
leume~int; 

,iandanna er.ı ı ı.anununan U48 ııa 
) ıh kanunla ıı.f;iştlı•len U ttul'il nıad 
ilesinin değiştrımesbıc; 

Orman koruma tcıjlı:ilil kanununun 
U52 .,ı-ılı kanunla cltiO;tırllen H 
üncü macldeslolo •lb f.ılıra>ının .ıc. 
i-iııtitibneslnej 

Rom:myada alıııaoak bandajlar bak 
kında no•a. teatı.ı "111'rille ypdan an
).11Jillta11w ta<dtkln~; 

Roman.vadan ah!acak madeni rat
lar ile vazelin ve par.rtnfn t~ret 

anlaşma"ına batlı cA.Jt Ji.-.tcs.'nde ya~ 
nlı Tü.rk mallal"J lle tak•4> er1iltn.esl 
'91n yapdan ıınta.,nunı tn.sdklne; 

(Deımm 3 Uncü "')'fada) 

-
Nafia Vekili 

----ı---
Mecli se verilen 
b"r kanunun gaye 
ve maksa :hıH et· 

rafhca anlattı 
Ankara. 14 \A.A.) - 8ı!rik Mil· 

ıeı ıı.ı:eeıısı bu .. ünkll loplanlı<ında kıt. 
bul edllon W)kın su hücumlarııı .. lıar 
ft ~o.rııruno bakkmdakl lı:an11n JiJl
hasunn ıntiza.keresl Hn86uula. Nafia 
\"ekili Cebeooy, tu be)':ı.ııata lrulıııı· 

.,u,ııır: 

- Sa3'tn arkada.ılar, benden evv'!l 
kiiııı!iYe felen O~ ıı.rltod•şl,.n birisi 
h •n m ... lelerlnln milmkıln olduf11 

(Devamı 3 !ine.il s~vlada) 

ögol, Jiro, Laval Fransaları 
Cezagirde Krallık kurulmasına çalış_ılmış 

-·-Jiro Fransasında 

Ha'a 
devam 

tevkif.ıt 
ediyor 

Ankara ıt (Raılyo ıa:ıetesj) -
KoJom.biya rady0Sl.U1a ıOre •·ransm 
kralh.k tar,ı(laa]3·rı. Cez=ı}·ir ve Fa!i 
miilldil<ler tRra!ından işgal edildik· 
ten oura krallığı ttli.rar kurınak &e
,ebbüsti.nde bulunmuş n DJr1an af .. 
no.yet1ni ha-ıarlamıştıı-. Jtr~lllk ta.raf .. 
t.Tı ara.uı.da ŞlmaU AMk:>lıbrd•lı 
mühinı 1'ılh-.iyetıe-r vardır. Hunlar 
Koni Düp<>lzl kraı ~apına.k istiyor
lardı. Nocldt.>n evvel bPr b\i'kiimet 
darbesi 31apmalc Jstl;rorlaıdt. Fakat 
bazı hildlst·Jel' buna eng-el ohnuşhır. 

V• ıı u 14 (AA.) - C •. air
d<:n I!• le• h beri en goN tndüs· 
tri verimini artlı.rm ı.k o Mndı 
':-:.mile auı sl~tC'n ı kuru-cusu 
olan :m&ı·uf k{tşif M. Clıat 1es Be
d•ı.t.ı<, Fransız ş;mal A fr knsı.ncfa 

.(Deumı 3 iincü sn)'hda) 

,------------... -, 
GI. Dögo'ün 
yeni nutku --
G~ ner ı, F"zanın 

tamamen işgal 

ed~lmiş olduğu 
haberini verdi 

Ankara, 14 (Radyo gaıete
si) - General De Gol Lon· 

' dra radıy<ı>ıııı.da ~vylıxllği bir 
nutu·lııtıı Çattan ilcıleyen 
Fransız lkıtrJarımn İtalyan 
Fi:ı:anıııı hür f'ransa adına ta
nıamcn i~gal eWglni bil1!İr· 
mi~ir. Bu başarının hiıytik 
Frat <ız tıırih!ııdcki zaferler
den- a~ağı <>loıadığmı fbl>lır· 
ten general bir gii:n mitli in
tikam ateşinin yakılarak 

Fi'asanm lm~tarıbcağıııı bil 
dirniiştir 

-a-

Al manyaya 
üsler veril.yor 

Londra , 14 c J\.A.) - Deyll Ek~pre 
sin t,yi( ettiğ:n<" {ort: Lavaı. 1\lanş 

ve Padöl{.ale: l•~ 1nlari1e İn~iltereye 
en yakın iki Franı-ıı departnıanında 

flahiJdı:n .illO kllomci-re derinllğiude 

bir sabıJden 160 kllametrc derfnJlğin 

de bir sabit bt\Jıesıui ebediyen At .. 
man~·ııya vernıi, oldu~u rvayet tdl
mt•'k.lc-dir, Bu gaı;ele, bi..yle bfr ınlar 

manın hn n~·:~ya. İngili:ı .,.ahillerinden 
30 klJonıel- .- U·• llıt''\.1fedc di:\imi ösler 

temin Etlceefhıe i~.v.·I etnırtı;tcd!r. 

D<":"tl Ek p~ bu t:ıvııın \'I d«'n _.ı. 

ınal Afr J.;.:ıya nıütt { :th:r na ker ('I• 

karmalar nd.ıki .--: .. u~ oı1aklliına» mu. 
ka.ı,.J ılınıhl"ını Jlavl" e-dıTor .. Bu .._. 
vı.t. Fülırer La\·aı \'f" ('i,.no ıar;ı!\n. 

dan Btrchtsa.dtn dr ı-ı btrin~i kiirıun 

da ak&: ılcn on madd~hk anla~a.nın 

(Deı:amı 3 füıcii s. _v{ada) 

r~~,,~~ §ii: T.kc>l't'Sll • 

!!':' Kl?ASNODll~ ~ 
~ ............ '-

Romen basınının 
mütalea·arı 

l Aıtkaro 14 (Jta.d}tl Aıı.zeıe.i) -
llu:n ~Unden relen haberlf're ıör• 

Jtomen BaşYekiJl m..ıt"f1:t;;J A..'"tt.one."k• 
Almaıı,vaJ"a gıtnıi~ 'le Alma.r.ı Fübrcrl 
Bitlerle mülAkal yapmıştır. Saliıht· 

:retı; Alman malıtôlıerlJMl•n öğ'lenlldl· 
llııe göre müukereleı:de Rmnıı.nya.. 

lllD harp ta.;&Jıhüteri girUşillmütJU.r. 
Tamanılayıcı malümata. röre mare.-

1 tal Ant.mcsko Fülırn tar:ılından bu 
1lil< törenle lcarşılaıımış , .• Uitlerio 
Ja.wııdB bir gün kaldlk~n \'e bir an 
lattruua van1dJktan ~nrA dönmfur 
tür. 

Şar1ı ""phesindl'. Romen kayıbı çoll 
fazladır. Aim:ı.nyanut Ronıan7ada:n 

da.tu. çok fedakarlıJ< l•temiş oını.., 

y:ıJmı bi• lJı(lmal ol•ralı ileri stirülo. 

Şark cephtsin<I c Stalin.,-rad dıı çevrilen Alınan tilmenleıinin 
buluoollğıı yeri ,.,,. hugiin k<ii cephe llıatfuıı gii<.1erir harita 

ı,ı1:r. 

BÜK:R.EŞ BASiıNI 
B!Aıreş 14 (AA.) - Bfrtrn 

'.Bükreş b;6ını Romen Reisi Ma 
reşal Ar.tonesko ile Ror ,any• 
:Başvdcil 11l'Ul1'V.ni profesör Miba· 
il Anton.Prlrn'nu11, Filh~ı •n um1.<· 
ır.i ltıı.rargahıuda kaimi :dilnıele 
rtnden bahs~tmekteıf . Bütfu1 
gazetc1.er bu görüşm~r ~ve müc
kr<lt ı;on ı•Ieri elde d nceye k. 
dar S~Jaset, askt::" l 1·e ikti!:ıs .. 
salı•Lırın '• Alınony ııe Romıt 
ya ar.ısıudaki sbil'lığlnin ehem
miyetı:ni bel.irtrr:.uktcdir!er. 

Stalingrad Muharebesi 
Ruslar Şehrin Batı 

mahallelerini 
Zaptederek ilerledi 

BVLOARİSTANIN DA HARBE 
GiRMESi İllTENlıDŞ 

---------1-------
Çevrilen 22 Alman tümeninin yüksek rütbeli 
.subayları hava yoliy.e boşaltıldı 4 Timoçen• 
konun Leningrad taarruzu bekleniyor 

Anlcara. H (it ..cJyo Ga-.el.esl)
Bıılgar barblye n J.Jrı Hitlf'ri z:lyarcı 

etln1$tit". Bo o:ly• e~ mareşal ./in la 
aeskoııun alyal'e J. 11.ra..1;rn&la bil' ri1 J. 
re& 'l'al' mıdır? 

MoSkıwa, 14 (A.A.)- Savyc-t ! 
,ı:ece yal"JıS] tebliği : 

15 Son1ııiınunda, şiroa:l K<.:'llıas
yadııı taarourzJarına devam eden 
kıialarımıız Novoseyaı.ılooc idare 
meı'31ez>yıle ]Ül"a..,..skoye, K~ -
yeslkıy<!Skıoye, SıtlvlinS!ooye, Sw
bodni, Greees'lroye, K:mgli, Fo
begail0>.•.ıllroy e, Oı de liy anwka, 
KalaJ:Moka, Novo • Bia<gOOa\l"Iro
ye müihinı mm.'kilerini ve Ku.
magoı-siki deınicyol duırağını ele 
aeçirıni~eTdir. 

Stalingrad batısında 
Mo$<ov,.,, 14 (A.A.) - Sovyet 

gece yansı ek te'bliği: 
Stalingradda fabriikalı.r · m4-

hal1e,inde bir kesimdeki grupla· 
rı:mızdan biri şehrin batı mahal
lerini işgal atın~ ve ele ,ı:EÇiııdi· 

( ~ 

Çat gölünden 1 
Hareket edon 
Fransızlar 

ı Fizanı geçerek 

il J;ro kıtalar. yle 
temas temin~ tti 
Kahire, 14 (A..A.) - Orta şarllı 

tebliği: General Jiro kıteıları 
ile Ça~1an harcılwt eden general 
Lecıec kıtala:rı arasın.da doğrı»
dan d(}ğmya Wınırs lhasıl olmuş
tur. 

c 
Madrıd, 14 (A:.A.} - C< ., ır· 

den bildin: gıne goı-e L 
ocdusıı lıec ~ v rl 
Weıclı'i E>le geçi'tlJ'u 
ır td"1"" 'II'C' kt 
şı;r.ları et cc. ~de a ııar 
taraf ndaı ısga 1 edUmb b .unu• 
yordı... Frnn <:zlar 'bu ı bir 
k~kın hıACımıı,·le er-

diı;. 

~ meırzileri ta:Wkinı eyleıniŞtir. 
Müt<oaddit kıtrşılı:k diişm:ın taar
TU2ları püskiii:rtülmili}tiir, 

Londra raıly08'u dyo? 1'.i: 
«Tahmin edildii;ut g-üre Alm.ans a. 

llnlpırl•nn da harbe ctrmoslnl ısı.,,.,. 
tir.-(D<.mımı 3 iindi ı,ny1ada) 

Havagazı .. için dDn 
kömür geldi, fakat •• -Bir hafta, on gün sürecek bir 
/ırtına çıkarsa şehrin gene 

gazsız kalacağı anlaşılıyor 
Kadııköy ve Yedlkule gazhiJle-

1'.erine ait clınak üzere fu';gul
dakan 1700 ton kadar nın<len ':<ö
mürü yü!klleyen Tavilzadelere 
ait Tavil vapu:ru, dün öğ'l.Elden 
Eovvej_ Kclikenden harclwt ebmiş, 
ai<.~am üz<'ıi limanı.ımza gelınıJıi>-

tir. Bu vap11run hıwa vaziyeti 
dolaY15XY'le limnnımı:zıı teahbürl• 
ge!ıııesi, yaz a) lıınncla !kömür 
:!/..oklarını yapaınıyan gaz şiıik;;t
lerinin evveı]ki gfö1 şe!:ıiEi 24 sa
&t h,daır gaımrı: bı:rakm~sına ;se-

(D<ıvanıı 3 ı.'ııcii suy fada} 

,.ı=== 
1 

Yarından il ibaren 
---·---

3 Kuruş 
Ki~ ~sarrnfu zarureti dola yısiyle •ay laları.nı tabdid 

metlbuTıyebnde kalan İkdam, y anndan itibaren · k"l 
h · ·ı · ti """ . yenı §6 ı ve acını ı ~ ın şara ,....tayacak tır 1%ıd•~ yazı re "ti • d . . • ......, • şı erın en 

de hıç b.ır şey kaybetınıemiş oldu ıı&n halde, tamamen yepyeni 
bir telııııkle ve tam bl.r lıallt.. ııa zetesi olaraık çıkacııkır, 

l
rD_ •• t ·11· • ol') \( • \ 

. urur •• ve mı ı~etçı p ı-' v:rlü ve olgun fikir' taze i 
tıka, ıtınalı telrıkalar •a- ve yenı· h~b bil. f 
lô.h

. k • ~ er, ara ve 
ıyettar ac erı miitalea h vv ıı· t k 0 t \. _.J \._ u e ı en ı 

ikdam, sabahlan tercih edece. 
\ol a e A 

~ gınız yegane gazete olacaktır. 
1 ,,, 
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Tenzilatlı satışlar 
müna sebetile •• 

t<aa • HAYRI MUHIDDI~ 

polisten 
istediği 

-·---

Günün mevzuu 
Romanya •• 

·ıb 'Y' bı..;,uk 
(j 1 od ::, b ınt 

r..ı bilirim, SeııJm ~1mü dlr..
lemecl~r •• Küçük şeyler 

Ha ı.: ılıccar ;re "5Ild ı rafı.r.· ı 
dan o kadar el'laıtı' uış kı ~~ınıil 
yoı;ı :ı:lu üıı1iiyor, Te~.rilfıt!ı ma· 
gaza !!Tın vitrınleriıu saoont.au 
akşaıı;a kadar on biıı.U:occ goo 
bir b:J!&abaz sergisi re,ynıder 
gibi şüphe ve Ç<Jkı::ı,,"Cııli :1e ve 
ikocka ıkıcııika muayene<len ııcçl
Tiyor. kimi tenzilatı dcüıçüinıseme
d.ıği İÇlll, kımi lbı.mım da }'Clll 

ibr bezirgan ddıllıı olrlu@uıdao 
kuıtkıAarnıchğı iıçın Cl<'.mnun de
ğil. 

Tcrll.iht d.,5,ı, ) em bir .~~ •.ş ~w
teıc.i! Ticafü. Oaı.5' ·o BelOOi· 
./enin h~.:r ırnrttc.wzada u ... ntJ ı ~e
>"Ueı i t er wı.er lwn 'il ç.n.e-
6.inc I"O.ıtan ~'dk alt 

srol en Eskidenlıeri al!lllDllJlt' no 
pero• dıy0orıar, .öwıu.n m• 

u.ıs,ı liomB.llJ'a ruahwfkJıı,,-araJo. 

w, dem.ek CJoldıı;,<t:.ıııt da Rıımıuı• 
)'ay• ve .&omeıı1eri ileal-r ) u
mqlac~ Buııu böl· le guu1erde ha· 
wta.uwı.ı. uı.ewi.ın>b: ul..'1Wi8 g• 

pe.ıc < • -" t rafa ÇWLtı;. <ıı.Zi 1-=ı 

e:u ""~ 
- Şu ıı~ 1';U ...... ., u.;o.ı• 

J '• <M:qav r bl.'.)'h He:ncn o çap 
Jnn t; ııı.c:..z. Na.%...t ooinız.. 
)ltrtt:a l.rı"-az dl koıtlrutuve.ri.uı.ı. 

üıte vUıtlarıı çeluştıren 'e: 
- t.cın.en, o çaııJU;ılar ı;'>rii· 

mız... asilıat roınız. .tfat.l.a, ·t>i· 
raz da lkıılou.tıwen:uz. Gunliık i•ay&lm•m hor gün 

dikkat et.ın<<lıg.miz 'Çin 
ba " !arım sınır~ı:>.dirm bi:r.I yo
ran i<!ylcr vard;r, Bll'Ilbr hadd1 
zatmda mührm şeyler değildir 

on 
lçtn 

alınız,, 
---m·---

D«lı.. 
R• ııızı obe:, il! b h lii atc-n 

bir dertle gmruştı~ Pa• 
"'~ ıL ıı es m' J ka ıeı,n.e 

get ı~ ·"1.i. Faıoat bu va:ille 
ua e ı ır ·n, )'a ~ ·~ :: .. ;.ckkır mAlt' 

Diye de Olllal'ıı;; "'~ ta<bi· 
ynsmi (irad<>j ect<:n ~ultan Re
f:ıı:i, o gece ecıvı..pçbıı.şı Siabit 
!beyle ibaşağasına .kemzl beyi 
çekıştııımiş: 

Fakat ani sinlr'eııırnelere ve geçi· 
ci güçlükl<Te ~bebiyec verdiği· 
miı için b<LZaın clıemmôyet keıı
beder ve dikıkat edilm<'Sl, öcle.ıı
mesi mecburıyeti h351l olıır 

E ot, t caro•ı ya;nrz l.."Uf".uızlı:lıı 
tammış ulan Lı. zih.r.iycl cmt
te daıına p«reı1'i" atmak i:it~ye
bilir. Bu adaml:ıra 'für.kiyale 
•hik1ru olması ,:erek ol· n., tica 
ret i<ihıuyetmi nı:sıl anl:ı.tacagı;: 

17 ya~ın da ki gen_ç 
mahkero.· karariie Ba
kır1' ö üne gönde 'di 

rek. Kendine &.,re Bıımanora bll 
harbin c:ı aı:ır ytıkunü yüa.lcıı.. 
mi~ <> un ıtllıwla hiila dayaa. 
nıa&a ~alışı.ı tadu. Roı«ı.ıenlea 
sw!U eıınollerı lıı; harpte ulıınit - Zavallı çocliklar, senelerce 

·tazyik altwda kakWaır, D<ı.nya.- f 
r..ın hiç bır U'Wur.ı tatmadllar. 
Şımdı, tıenım .:ıaıyomıJe bira~ ııe· 
:tıp eğlenımeye o..,,ııar b ·naı, 
mııda.lıa.le ıı..tı ıııda kalıyorlar. 

Gti tk'<ıret, asla kııırnaııl.ı.k ve do
landıncıltit ısaın'ııtlımndan bıri 
<.eğil, bir eme« ,.e hak karş.1o,ğı 
olacal<ıtıi, Yalııız cmegın ' JıoıK· 
tkınd&rı uolayı ticaret i.sıeyNLlir· 
sin. &~ymtiit \'e lo.and.ırrnak ma.ı
rUct ıı..lcM dv.ıı;ı ı dıığil. (}ı;Jit 

içill<.ır ki bu s · wım ticaret e<ien
la ~ ~ :ı o. t ndı, .. c.:1 k ta· 
kibıtlı npına\tta asla tcrctd. ... ı 
ctn1errr: o .1 ır 

Tak>ı le Peşkirci sokağınru 

fil n= ah MO o'ur.ı.n Zı.;an eclılectık ıye <i>ekJ • erd1ı. 
tar tı ılc hlrl rdı. o 

ı.sı.z bu vazıyet alı verl!'· 
lC' S< ! .. 

Mesela tr~m\aylara binorsi· 
nlz. Sizdeo önce bi11en sahanı ktı 
<fjkıli kılır. Siz on-u itip kakarak 
i ·eri gı.rcrsnu. Kapıyı kapamağı 
da ih:nal etmozsini'z. Fekst bir 
başkası ı:elir sa!ıanlıkla kapı ara· 
Slllda k•!ır. Ne tamemcıı •çeri gi· 
re,, ne de <a::na'.'Tlen sahanlıt;a 

iıner. Ve yoku!., ha"I• cer<yam 
ara ı!Mia kalır, üşür, akstrır ve si· 
ilr' lenh·ler. İkaı cdc=oiz o ııize 
ıe.s cevap verir. 

Bir t·ru<lı.ğııııır.ı dw.ıa;! \.;,;Y 
le: 

hs1!' 1' iu<"n ~•nıtıeb bir 
tiu böyle bir har e gir

V aı.i!e.)' , tam nı.B.Dasıy'le vazı· 
fe .f'll ı zı ,cy, ar,Lıt ha 
te)'ı go u alnı. Hatta ı ı> e-

. .,e, ı. ur.ı:ı a sım;ıı, yaver 
r;ı.ı; " lop b:.r taı:--ufa a. 

·, yıne f"Sltisi giti, U>; Ü 

or ıu"" ıbır v aw.: a ç ı. 
lJu KQr ı ~ c fü Zl ib..-:Y, 

'Y • Dır nraya topl;ı.d.ı 
> , tı ka aruıı çat.-

d JA l '"-"'·'~ c 
<'Ol.)· 

S<ızloeriı le, Remı.i .00}'\:len şt. 
My et e"1U...ıi. S ui tan Roşııdın 
tıu sôUeri, onuın y aradılı ~aki 
sin.1 gı.n w tkJ yüıloi.ı t;;;U%ı en 
lıa ı... bır mi.salı idı. Ni ~ 
(' .e tık ha· et) iirıvar'1I!l &l;ı±-. 
bu ır..JS!telı hıiiWnıdar, satwıa 
f. h ırıae dauna iki ~ 
r ı o u&m~. h.~mni saJ.ıa. 
nr.t m~"aıınıruı getıırenler l:nrş> 
i:ı• le .an.1<:örlU[;u1111 ıti•:t€...,,~ı·ı. 

• •• 

,8','ıhatınızı bu lmda:r düşünti· 
yors~ı-ı: otrımoblle biın6eydı-

niz .•. • 

Vaı1hk ver~isin<lec önoe 
tasfiyesine J<axar veril::ıı.ş!·aı. 

veı:ıgl yıüı>:ündcn teziliıt yapan
lar ar a •lııa.on{ııı.'l >lıır ınağa.za· 
da. 1>l'rı2.Ll\tıtruı önce bir <Jlrul 
çr.n1ı:n fiytma lba!.=J-<t.m. Tuıı
zıU.ttan sunra g.dıp a',l"fll çantatY.a 
bal-:lırrı Fıvaıtır-~, ı1 n Wi.i.e'l 
te:ıızHiıı«ıtn fazla Y.&ırı yap0wll~ 
tı! 

Fakat c .•lte ki t'Crni1. my"t
k,1 t=ililt y p; ı a ve yapa 
cax o«ın ~c t 1n l,r \...,rdı.r. ·a 

D. ·<!!!"bir tap dı..: ıse şurnı ı;uy- p~cakl&Llit, ~ • il 'l' ntler ~ıı-
liiyor. resiz b" "dl d '"·n'(!..<~ır e. 

- 1'e'll2ıtii.tlı nıı:ı'l..z ~rdak! dıı " 1.r 
fiyat4'n dik:k .. 1lle tıı.rt Be~ orluıı ı;or.h'O 'ITI ~&!"<'-

gt '"' t u !ı !de tı Uın fjn niyet 
müuur\:ğü kaçakçlllk biırosu<> 

g'tm~ ve biı.•-0 şel'ine d<>m•st.ir kı: 
cBll çoct oğlumdur ero; e 

mJ.p• ''d··. Ev eşyalanıv hattı\ 
c' l (') rıı · r ' < rojn alıp ıç1. 

ynr B, "'" •eçm.mooik, At':ı.h 
rıza •n • ro L ırı; lZ..• 

ı · . 'ırı ın muracn". ı Li.zerine 17 
& V'C O mın Gıl p i&m • 
lıu. en M •yeye veril
Sı >'~ h ~ıııci ceza m'ih 
•ı. - lC\l.ıvi cçın B~.kır. 

ne. e gond ilrnişt 

mır H' 
lı:erne.ıı 

kciv I· 

mırı .u 
Z;;...l 1 ~r 

ot'<WI. 

ı;;u .zıoı.tc ô. er H.ı:ni cleuli, 
c w.ı ı; wmu a .... .1.ıclı Vi! 90'k ı r
bıycli -hır z.ı.L idı. Bcı §<bııMo 
rı u eu ır 'llır t vır al r.ı.k: 

Sulitan ~eşad, htıbqtçılan:n 
ywl.erine nasıl gu'u;yordnr. 

Kılıç alay= üzerıı.d n 'bir 

Cev•p vel't.-ooniz iş k.lvgn h•l:r.< 
alır. SUiiars.ınız, o hfık•m •·aziyet
te size baka.- ve; 

Bir dcla tc-ıızilAt vt00et. \ al ~ut.it • 
Çünıktl butlrn mai ar o m " T ıız!l!t yı>pan mcğat tar S3t-
lar t3ra •r.dan nıoo-mal zıııman- tıkl n tUrı çl"§ıt orin teker 
da rınrmal fiyatlarla alrr.ını tc. fııtıl!'a fiyatlanydc karşı· 

Esnaf c .. 11 i yetıeri 

:-C::ı-aver ooy •• ı..ıc ım er• 
k -. ı:ıı vımadı· ı için, .luırltrJar 
la ılı ç u atak m > <Jı<ll,ur. 
K ar m!cn şeyin de ne ol~ 
duğımıı. ~• ıyen fbihnımı.. .oog. 
rw,,<1, bCr..ıkr4'rin bu .'ıal:lerru.o 

Q<>K ere! tum . 
Dıye, :;umııni bir t~ r gôS

teroı. 

R '-'Dzl t;cy, o kadar :tıaıuma. 
~ ıtıır va.zıiet alır.o;.tı ıiti, !JXllı.· 
za-ıe .l\=u<>'l<liz:. ve Z y acı:ııaın 
cı:ewi.ıer «aet.a teli~ başı.ı."D~ 
il;ır, yaptJ ı.. • mu.na;eoet..ı<W!<>· 
lcı:c, ıww> net gootc.ımek mec-
bUiiyc.•..ıncıa ka.mı ardı. 

heın«ı obEıy, daıtıa faua ileriye 
gıt.ı>,cyenı:~ meotıleyi t.atl.t,ya ıoağ
ı..ınaıi( ı..,,, wn;.; hi;s<;e~I: 

bc>ı ... u va>.L.c.ın, salt:w •t luı· 
ı;ccr~ı ·nın şer& v, 1 aysıy~tırJ 
ınu. ...... .J.8 ıııııeı<, bu maKsalüa da 

t ı; ı u,.ı; ey ıtorne.ıw.ır. 

!Jıye, 8CJll 9<>Z\1ı soyleyerelıı 

n u1n.u vazilesme hitam ver<11. 
Rmnıı:i bey, vi.oı:Uınen ~ 

tt "'..ıu u.Nu. Çliirll<::ı, fııen sair 
ta• ı mıtkanımda buluıı.an ir 
'rkiımdarm IKi a~ız oğ'lııoo., 

nL, ı.:;ı..ıt ..uere>< babalar ınıu 
ha.ysıyet •<e şerefini k.uı uırı.w
(; na ıkanaa~ haıı.ı.I etmiş bulıı:nt1-
~;ırdu. 

Iiall<ılt, hayatını uıı;ıw:cı.i o 
n ,ı. ıla.aru><ra, saf va te.ae. 

mız <!rill< navası içrrude ge
çır~ oran bu zat, sa~.ııı 
ne n uJevve:ı bır muhit oı.ıu.gu· 
nu ve ınuhı Lte dğup bu,ı ı>y .::ı.
lerlz:. de ııe Jt9rak.tererde oıl.d.u
ıı~· u heııtQ oilnııyordu. 

- Onlarıu ne mal ol<iıAıLıfn.. 
~ 

Elen yor~un hlr gUlllrııs rne ilo: 
• Dün, bulun giın uyumuşum, 

dedi O k..dar yol'U.lrnuştıım ki. 
- Doğru! V~ktinde gclmest"y• 

d..m, ıılz btırrad• 9Qk üı.ülü.rsünıiz 
diye dil~ndüm. 

S ~tıyon oturdu: 
- Hafta son• da t.oyyı..re ıl 

Pariı;e g•deceğ;mizi sıze •-Öyloınış

tin <leğil mi? Fakat hu Se!'ahati 
hemtn yapmak kararın veııcl.iım, 

Do 1ııım İ vor şimdi tayy;ıresini 
h zırlıyor. Onun için >z şimdi 

mk s.ılcı geymiP. Yarım saate kı:ı
dar- 'ıare-ket edeceğiz .. 

Ei<:n şaşırd 
- Neye bu kaıcla.r acele• 
- Yalla hi açıkçasını ~rSeuız., 
iı-.ınan:arınztl 'l koıdru~ orwn. 

S.z• h~r t.rırt.1n ı;,rıyorlıt' N~ 

evse bura)'a gel' si•· b ı imaları 
da müım~.ündlir. Si i şu K ..lz·rn .. 
r'D p"n s;nJeo kurtar:rs nı, k .. n. 
d'm dıınyao n t·, m• ~t insanı 
sav cagııı-ı.. 

l 'inl gen~ ,. Zın n ULınM& koy
du Eleıı haf<fçe s•lktr.di: 

- Bu a.:12n Ucon ben aradık • 
"lnı si ne Zllirr. ~n ır 

i."". .. .ıt c ·" .: Sür~tLc bu .. 
r~; a g~ııı.ak · ı• .~:ı m 1 or-
a cıcada b u• «1>m. P.utün bun. 

}a tıe sorı.ra urun u21 ıt ııul -
t :ı.:n. S•z s"'naı hı:-n , geyin•nız. 

V .YL m de l nız, 

kaç gün geçmı.şti. Bır gün &s. 
rıe katı:rıınıaıu l'oıyczı bey &a.!'ı>ya 
.eı...ı. tı.. Saı:;;;y eıı::ı.\nı taraiura:ın 
•=t ve ı lcra.ın gx'.<>nl<ll. Öğle 
yemE>ği v,;Ltı oluu.gu ıçın, fo~ 

· a'>eyincl tarıı.booan ; uı:ııege 
d&.•'et edildi, 

Bil S'..rarla Euı!tau &,ad, Nı
~ dzi beyin saraı- da b tJluıııdu:ğa. 
nll h..tıer aliı.. Dcrtha! kenrlııııni 
huzura çağırttı. Mul.adı ve-,ıhi]e 
iılllfa'tlar gostemıc,:e b !adı. 

o t=oon, liotügrııfçı Fe'b.:is 
araya gelmiş ,kıl)Ç al&yı miba· 

se'bctiy le çElktiğl bir takım r&
siırıleri getınni_'lli.. 3u!taın Re
§ad, f'Eibüııün de sax.r.yda fb.U!lı.ın
du,aı.tmı iıa<ber ahır ahr.az, Nıya-

. bqye don-ere.:t: 

( Ark4sı tJa"ı> 

Seri halinde hırıızlık 

Sabw:Jı hırınzlaıdan İr.ınai.l 
H~k o;ilu İlıra.hım.K~"ıLe
de Çınar 9'i.'cağında Scy!,aıı ;a. 
rninde bir kadınm evine girerek 
hırs~ yapllil'ken suç üstünde 
~ aıkııııar..mıştır lor ahimin ii:urinr 
de b;aşka eve a<it olduğu an.taşı· 
J.an ;t)ım eşyalar blliunmu~r. 
Ya~an talklk.ııt neticesırı.de bu 
cşyalann da fbrahim ta~aün<lan 
Y k>.lanmadan b·r !Miat önce Ar· 
!UIJ\i 'tloôyıde blriocl ro<lede l>tll• 
ran tapu mufetvşlcr.ın<f<>n Sıtk.ı 

Fosforun l!'Vinden çal.ındığı anla· 
vı' ır. ,İbrahim adliyeye -.. 
rilroi;ıtir • 

Yeni tirketler 
l'tıral..M ve ilırııt:tı tan'lim ve 

te\'Si et!.m('!k üzere yeni bazı şil'
ketler !kurutacağı tıaıb<>r ~ 
tır, 

•- Ağztn•n P'Yln.I aldıu :.ıı.i7• 
der glbl bi!r edA takınır: 

Yine tramvaydasıntı. Böletçi 
pıra ister. 8 .kurll.§ ~rmcık vıu· 
kcn yo!cu.lııı dan ı:.ırisi beş li•a u· 
zanr. Bite'.çı ufak p&r• ister, var· 
llk ı yolcu itiraz eüc.r. Bir bas• 
kası &ledi~i on kuru,ıan az para• 
yı palt.osunıru cebine koyırul'dııtı 
İÇ"Al k•labal>k tr=~ylarda bin 
gü;çl!iJC:e elııti panta1onllnt.m ce· 
bın• soknr. sızı iter, dirı;eı?i ilo 
göğsü11üz• basat' nihayet gili;b<
la para çıntas•aı çıkarır. bia- yol
cu k>mıl\:larıınc• paralardar. bir 
kLiill·nı düşürür. İ~lln2 roksa e
ğ,ilıp k.a lkm• ve para arama fas· 
lını seyreders;niz. 

Lokantaya girersiniz. Fakat beş 
on ıııdun arkada.<• ııeımckte olan 
"'nkad~ hesap ederek k~ıyı 
ecrk b!r•ka.sınız. K.aDımıı yanın-• 
dalcJ ma.sada otur.ıntar hlddetle· 
nir, kılkıp klP'Y' kaııar, o sırada 
ebe fonen aıı!radas• gelit'. Siz ye
rinize ot'Uuc•i!ımz sırada s>cd•l
yenizin yeni gelen birisi taraf•n· 
dan alıın•a diğer hir masada ortu· 
ran arkad:.ı.-srrı1ıı r('ı.'i\SJsının b:r ..kô
cşsln• iliştığini g11rilr•Wıüz, 

Siıı•raıuzı yakmaş duşünceli 
bi'I' hald<! etrafa 'bakıyorsunuz. 

Bir i kolllnuza vurur Vfl •P•r
d()ll• 73.huc bir cmilsaade. diye· 
o:ek ·~·rasım ya'mıak mediğınl 
bıldirir. Veıınezsewz o!m,z cf'ye 
o dakikalılt dıişfrnıc:e sükünunuru 
bozınağ: rr..-:cbur oluTSunuz •• 

Acele işiı-.i:r. var, taksıye bi:ne
cEt<slJl.iz. Şof~r. ncnnıı.1 ta'l"İfeden 
faıı.lı para ·ster. Polise ıhbar et· 
rr.ek i .. ~ers"" ..... . .ı iş büyüyecek, siz 
iş nı~e gecikeceksiniz. Ne yapıp 

m~!lardvr, .!o'ar<ıat a.sı.i nı~ifl.lo !ar •l:ı ~~·cıı!A !ı fı) ot,an go" 
t~nzil:ftll ft.\r-Rti rın ~ ~ı.rt l td'k tc- l nh.1. eGc'. t li,.,.tplerını tas~ 
:.Jni! • Çlın1J~i .bazı n t. ?.T ~ clı ı ();_ .. ·ııı, rr.. ba lurına nuı-

çek:terı l!ldi"itrrot;, fa!k~t bazu.: n ğt. n ibur t,rt.ılnd'liı:rla•. 
bın<llrnıiş!. Ru fiyat ıe· 1crc- H ı;ni lro t:o!ıoer ııayut .:..a-
valli.!i, IJ.!ticeue, bi 'ıırı ıc el!«'~ si'! :r;• ) ııır, ıoın h li< aldıg• 
niroe <r • .::az.a yir.e )Q!wıı ı;atışı malı !' <' ~ b r göz ataıak e>ı:· 
nı ayni fiyata goti.rııııi! ol~.. niym.te alı..!bılir • -··- - - ------

Tramvaylara arkadan 
binrr.e n:eselesi 

T•amvaylara arkad;rıı bıııi.ercJ< 
önden lr.menin rnecbuıi e>lecağı 

hak.kınd:ı.ki bir haberi dün ksıı" 
tl<:t.mış ,.e buqua mahzurlarına 
ı~aret etmi~tik. 

Tl'anıvay, Tünel ve l!;lektrik 
;şletm~ld um ım müdtirltigün
den a ldığımıız bir t.nkerde he
nüz böyle bir kat' r vrrilrn{>d.ici 

ve bJnun tctk.;,; saDı.ssınr:l.; bil· 
lund..ıı;u lıi!dir •• ınckt«lir. Bu t:ı· 

savvrun, • uı:Cııkü ~arLlar i;,:inde, 
t•tbik kabi:ıyelı olmad•gı tetkı.k· 
!er n<ticesınde ('.e anlaşılıcagı ka· 
naatiıı.deyiz. 

y&'!Jlp ba~ka ~före yalvarır gibi 
söy1er~iniz: 

c- Tıks!nı.e çıık.ıcağ:.nı! • 

Cevabı şudur: 

•- 2,5 liranızı alırım!. 

Bu ve bunlara benzer uhk 
şeyl~r haıy•tımzın düzenin.! bo
zar. 

Ne olur bu ufı>k şevlere dik· 
t;:at et.sek? Bir ııeJıfr lı:ıy'4ı ıı;ın 

zal'uri oloo küçuk şey' .:.ı' s e bü-
1iik bic ~eı:-t oırnaktan çıksılıır? •. 

ŞEHİRLİ 

r KOCO HAEERL:~I 
* Şeh ,,n:zc.c •lım1ş ı, n! ya· 

k:•t ci1!'" !, 0 1ir'" ~· tarw!i~a U"UZ 

uın .• ~· karntsi verilmesi t,ar rlaş
t· &• ıı.\:t .... Bu - r&r a1 'C k . t..0.bat 
~y '1(\o y' iı ·lügc ı:: receklir. * Tu lı H'ıscv.n ir~lnrle bl 
rı Tu ~.:tdt 4~ kurt• .. fan a!-dığı eık
mc:·ın. Dl!yUkedada 60 kuru.ş• 
bn «tarhn ynkal n:-.rnk Milll 
Kot,1nmıı ,,. ahk .. ne:·-ir..e ve-r;lrr.ii· 

tir .. * Slct «k!oaün ;mLmlfiKCt:miz· 
den ı,us ısı take :ı. suc:arn .:ılmak 

tsteaik!~r; t,.ıb~· \'Crilmc\.t ><lir. 
s:ovd.lıır, bun• ır;ukab'l se1'ül z 
vere· rkkı:J·· * E.~'5pt;\' 1 rr.uha:ip ve işle't.rne 
orgıtnlZ6tÜl ;er. bırli~· uımumj l.e
ye~i, bu a)ın 18 ,14.!,c tn[Jl>-1'1 cak 
tlr. * Tu n.p , a oıuun 14 ya
~n<la M"iz Çiıt·cn ısmmde b!r 
çocuk dıı, Bey ()unda Ş•lt sme
m:ısında Şc r...'.rı ısm nele blr ka 
dırun "c 1 Çi:ill ..ı _ııı çaio.raıe: s.1.vu
şurl.en yokal.ııır'!lıştır * 't7 .kfıriunusani !331 yık As· 
keri İdad 'crı mezunıa 27 nci yll 
donü unü kut~•mak iç " (27 
ık ~ikanun 19 :3) GSr :aeıo b gü 
nü. saat ıs d< i>fcua D.riz k'C' n

de bir toplantı y.ap•cakl:ı dır. 

----------------~ ---------------___ , _____ _ 

At r,cıtcı UıR 

Genç kız Adeta istemeye i>"te
meye: 

- Pekiltı! dedi 
Salondan çıkti. Sebast.iyen g~nç 

kızın büti.ın harekatını cak~ edi· 
yordu. 

İşler ür.ı d nde:ı !azla ·fi gi<li
yordıt. Bir dola poli.,ten y~ka)"' 
kurtnrmuğ muvaffak c.lınuştu, 
El en g bı gfüzel bir kızla g<>Ç>N
lecek ıstıkb;ıl günle• i gözlerinden 
tütüyordu A'ktlcnizin güzel ada
ları <lım b~ c rckilerek, orada 
ya.şanı ~t t>ayztm menfaya ben· 
zer t ml'fı o m.j"<'.rakt ı 

OnJan sonra ihtiy:ır ~'ransııı 

Stanhop ile Yapılaca' naziık mü
zaKerelcee hasredılectkti. 

Böyle tatlı tatlı dlüşünürken, 

tvor '9eriye g>rd\: 

- Biraz geç k.a.lacağız, dedi. 
Çünkü 'Uçak sıhasınıı> bıtız ta
rnrıe ;htiyacı vor. Faık t ben bo
z·1k yerleri süı ut t!' dıjzelt:.ı·im 

Gen-c k<ı b..zırla~or mu1 

- Evet! Sız hazır olur olıınaz 
bi<z.i çağuıııtz 

1vor çıktı, o.ıı dakika sonra tek· 
ıar geldi 

- Hazırm•y1~? 

- Hayır, d;ıha h z ·!-nama• 
aım. Bir otornolıll:n bu taırafa 
doğru geıdiğii ışrttım. Agr;çluın 
r:sı ıdaıı fonerlcrini gördüm. SiZ 

b ""ı~ini be t.liyor m uy<lunuz1 
SeJastiyen yermden fırladı. 

- Kimseyi bek~cmAyoıum, ic-
di. O da İvor'un ark sın<Uın dı-
ıi"'1Y8 çııktt. 

Dı?ndan Karito'mın sesi dil· 
:mlunca, içiı>rlen bir küfü! B•· 
vurdu. 

JlaJbuk! hi'ı,rnct.çis ne Er'!svud
dak. 1t ·· kttn bir yere ayrılma· 

m"Sını teub>lı <trr.ışti. Hizııncıçi 
LondrJ.dan acele ay.,ıldıgı için te· 
lefonla haber vcı-ıneğe vakit bu
lam•dığrı süy lüyc;rdu. 

H:Zmet-çi d•di ki: 
- Telefoı:ıü ve:'dıf·..,·:ı. e.mir 

üzenne bır dak k.ı b;lc k•J~ d.me
dırn. 

- Ben saııa. ıımir filan ver
medırn. 

- Bı.rı,. siı.i.1 için tekfon etti 
Der~&I bu aya gelnıeıru emr<t· 
:ni~siın·~. 

S.. b.ıstıycn aşıcdı: 

- Ben ki:ın~eye böy l(' 
vermedım, deni. 

He.men accie l vor'un 
k.>ştu. 

bır iş 

yanına 

- Karitoun gctirdigi h:ıbel', 

beıu fena hılde ku5lrulan·dı.rdı. 

dedi, ıı.rtık da.k.ika kaybetme-den 
hareket etm~k lazım geliyor. 

B .ı sözü i§imee Ka.ri to d~ ş•· 
şırdı. 

- Bu gece gidıyor musunuz? 
s.baııtiyen birkaç ~!ime ile 

himeu;;sine v~yeb izah etti De
di ki· 

.Kıı.rito, sen de başın•n. ça-re
sin(' b~k Burudan Mars:lya.:r• ka. 
rarıc n Üzerınde kafi l>o ra vaı 

Orada sana söylediğ;m aıdrese gi
dersin. Ben de çok geçrr.eden ge
lır, si1.i orada buıt.ıtUm. 

Scbasli) cın hemen .kö-' .e gbrıli. 
Elen'in oda kapı&ına vurdu , Bel-

. 1i etmek istemiyordu ama, büyük 
b:r endi§e ;çin.de olduğu nruhak· 
kaktı. Karito'nun sö•ler>nden bir 
tuzak h•zırlaır.akta olduğunu 

an.fam•şt. 
Eğer japor.u tiı öteki lOOıJ<terı 

.Uba.rm tak>p eden ol~-sa. 2r· 
t•k .ka-y!bc<lecek b;~ dakıka :!ı:a 'ıma
mı§ d!"mckti, 
Kapıdan sordu: 
_ Matİnızel Elen h~zır mısı

nız? 

- Lutfe • b;raın daha bekleme
nizi rica edcc~ğiın. 

Elen'in de sesi değişrni ben· 
zryordu. Metin adwnlula salona 
gddi ve •ordu·: 

- Bizi koval·yan mı vaT? Ni· 
çin bu kadar- :ıcele ediyoıuz? 

- BE"ll E•ze söylemiı-!iro Elen! 
Sonra h:p,ini anlatırım 

- Demin barlıçede konuş•n 
k.rmdi? Karito değil mi? 

- Evet, Ka<ito idJ, GalLba s1. 
ze ve ba.ııa bir !'uzak h :zırlıyoc· 
lar Ycrim<Zi keşfedip b' ;.ıka· 

lamaık io;tiyorlar. ı 
Genç -ız sert bir •e ~ dedi kl: 

(•ricası var) 

Yeni 
tan 

'pı 

b r kilde 
.m eci.iyor -·-
n İncelemeler 

.!On erdi 
&naf cemi-yet u•n .n ıll:ıtıy-açla

n karşılı) ac h:r şc-kildr , i· 
llıt rırdırı.rna , ;r ~ b> müddort· 
ter.l)c•ı gifişılcn tetk.ı.uer bıtır< • 
rr.i, ' " • c! r 1 y t• f.t'lÇ"Cck 

ttr. 
$<-i un· d td Kn/ıtlı esnaf m•V· 
....ı..ıı.un geçen sı::nc yıvpılrn bir 

irtnı;:,tık nct·c .nao ;<2 tmı l>ul
duf!u an~ı 'n Mı. Son bir sene zar· 
Cmd~ bu adedin d hu fızh.ra çı.k· 
~ığı !•hının 01. nrr.eklad11. 

hte 'bu kaırla.r gonis bi< kütle
yi içıne alan •.,n:ı.f c mi} etlerinin 
tC"Şkıl8,tland..ı.ntn1uı ,üzt.J11u hi.3· 
stıdı 'mis \ e bu lıtı.'" ~ h ızı.:la
nan Tic. •' ve Esnaf Odalar: ka· 
nunu Mecl.iste.n ç>k.T.'ill1" 

Esn•f cxlaıaı1 tcşkilal4 k'llrlll· 
d't.tklan sonra bugü.p.kü esn:f ce
mıy<-tler. kaluır .arcaktır. Esnaf 
oda! r \<> k,ıa+ı. ba~lıça üıç ..sas 
"laı · ıııdc k:trllla<!>kt.ır: 

1 - Bank•cı ~•, 2 - Kuçük 
s;mp erbabı, 3 G da işkri ü
zeri .J~ ça~. nlar. Bu .,;imrelere, 
t<"fl'•ru"ta vıırıncay• kııd•r bütün 
rneu ·tııpl.r ,c·c•.n:t'r Meseta, so· 
'114.ln u zumreye lrb b cilere va
", : · l k i r . aod"oleti Ü· 

· ztrlrd ~ıı.' tiTın ~net aza 
ka)dc nıecekt r 

F.sn f odala1'1, T'carct Od.asının 
y'-l"dımcı ko u olara;,; ı;:al1şv;ak
la;rdU' 

Altın fiatı 

Dun bir Rerııdiye altınının 
fvatı 30 lırn idi. 

Gabes L:manı 
Şimal! .Afrikll{fa, bilhass• Tu

nu>ta harekatm geli~ğe baışla
yacnğı şu gün-! rde • • sık bom· 
harctıman cxlitcr. limanlarda.ıı b>
riSı de Ca\Jes llmanıdır, Bu ka
saba Tt>nu.•wı şimal sabit; üzerin· 
de bulunan li.mıınm da adıdır. 
Civar limonlar yan·nda ı::ıi.lhim 

bir hw \ iyeti o' .n Gabcs'in bom' 
ba~arıtna.! Mihvere :ıakJjye gön
der;lır.esıne man· olmak arı:usun 
dan qeri ge'mok!ed;r, 

Gab<.ste, 10,000 kadar niifu.s 
vardır. V"lıa şck.lincıe ol:ın kasa
banın topr•klar, zeytin ağacı için 
çok elveı·işlid·r. Evvel<:e Fransa
ya göıı<leriıen z-Ylinyab'l ve sa· 
ııun\B, •r Gabcsten giderdı, Gar 
bos bôr zar-o ıaı ticaret. noktn· 
sıo .ı~ "'>k · eri gitmlşU. Vene· 
d i< !)<o•, ı rnCTnlcketlerı Fr•nsa 
ve ! :rı • ile a ış ver~ ~eı<li. 
Fuknt f., ııın ağz:.nı kumlar 
k plıımağ.ı bas :nıştı Bu yüır 
den büyük gı.-ır r limona yak· 
mama~a başladılar Şimdi bu-

T eski t eıırt kıym..tinl mt.ı.ıı.fa· 
u. •t.m -rektııJiL 

da hep o ı;a.t c! oııe 
v rınll!' Hıııtir; ı)-ordu. Fıı· 

:kaı )ıne Miln tr !~rafı ı 1 ke"" 
di mıUi emelle< r.ı taJıa~ uı.: et
tirmek iç.n oulc tlll olıduğıı 
ı;Oyle~n hir ı nrı n vardır. 

IWruon) ı ve il ararı an gıbl 

<>rtaı.ıaıı ıse p<ılı. ~!ı ılavnıar, 
ichtılafla hulıi• rind ıı n~ ,,... 
ın.ı.lııtadır. licz ik.I t.ar f da 'J.ra,_. 
sil vaı 'a "'1'iırıddııı idaı 'arın-
dan fııdaık.ır~ .razı deıti ltr<ıı.r. 
BımI.ır tp :ıı•l! 

<..~ı.a <t.e..ı luW •:1 "' 
IWııı.ıa.> 11.ia 1<111 t Is ç>1'1l~ı.ı.a 

ve ın·~uz di>vıeı adaııı.w '" ...,ıı 
~J.unıu nu.n toVııo: l eaı.w.1.g., ı u~ .. 
ıeLı)ONlU Ru habe AeJln lt.'tlı ui· 

mutt..:ı -cta aı.oo.ı uoan 11t1.ı ,.uru:.. 
mc.ı.ı deı;ı • ;, t l•ıııan..tacıa 
kJ.ll!i 1 ÇılouıaınJi <M>a iH•" 
,k.>,11 ~t.ucr ara,.,uı a · llettn Lır 
r ~ 1 at J u.J;. um 11 u r<~:t ·ı. u 
ew!ıı ' belli e1ıınt te<iir ılıuaıır 

okot.ıı trı '.fratbd a~·a. \&• 

sınuu ı oıi gWüı,. Ulfl11?'Illli• ke ... 
i>iııe seııeıerdcı:ııl.>cn 1!\"" çı..ı.< 

taraıt.ır b ııır dr>ıct ...... 
mıdır, O cıni .buı:Ln.ltı 
nıeınl.-.k ~ kıu tıVa).,ı.. 
lerı ilt berı>her orııı,>a çWWlıea 
lwol.A.QJ'Jtııtk.I L LtJ..tı r~ u ;ld.1', un 

daha '"' ur tlerle kenoiıı.ı nıcy• 
dAı Jroyacagı meral<& u.ı-aıı ı.r· 
<ıı..ı.taılır. lı enı gel"" lıar!Kr.er 
i~ .i).o.,uon hat\O&Utu.ın t1c AJ• 
maıı kar rgilıınu gıdereık Alımaıı 
d.,•let ıı<lauWı.rı~ le uzun L-:Zll<lt.ı • 
gonıı;tugu ınerı.;.czıııııeaır. ll..t>" 
n~ların pek ı;auıı.rıı.ı >tıreıte 
ceı <.> ıttu bi.JGıriloı!P :ııbi hel' 
iki tarafça da bir {ıı.ır lıır• 
liı:ı m~vtul o gı.ı kııydc<Jılnıek· 
ledir, 

Gürilşıncl erden llO'Dl'a n ıi 

mWkıd 0111D J.cbn;;l<rııı ..-ı '"" 
at»WıUa. U uııac.:~M., ogreru.1.ea...tt6 
bııJ.;ıluu.er ourn, oiıı aoll:t i~m ı.u 
harpte ı ı.nlWl.U~l' (lrıl.aı».K. ÇJ.k.ı 
lUa.k tı,µ,,.L'1•1'11M §ıııJ.4rJ<.ı NıruM& 

yanın ua J.H).u~r Ot1S4ıtwug.tut' 

Otur hi.!dirilenJ.,r 112. uuınaıı u~ 
masa e-er~ Al h\·cr t.aı a ... 1ııı ıo 
.Mı>ıııt.ı.iiUcı"..e olan bu çeun .. ,.,. 
cadefesıode li.un.ı1tDy.ı)a 1.4alı • 
eden anc eleler ıu ucgil< it, l>ll 

nıL-:ıelcının akit vıuuı Akuan 
karaq;alunda ı; r~ıu ıne Ilı 
zuın hasıl ulııl •u !iLIU<t )e k•dat 
~p ı;orlııruu1ıur. t.'er ';11.ıt d · 1ii 
verın muştcrnk d•Ht.>• ııgrıında• 
ki fodıı.korlıgı t& • · r e<liicrck 
tobliirfer ncvetlılir, nl>tu:k1ur fK1S 

lenır. Bu se!er de l a..maı.." .:uun 
o nııişterbk 4ııu yolundaki :ıa.Y:" 
rt>lleri kiıçiik C'<>riıluıoıni,, ı.h.ıı 
edilmem ştir. Oyle ki lltıh"Verin 
emellerini lah•kkuk ctlıı mck 

yociuud11 lluanaD) ımın dıı biıı; ük 
bir faali)et russesı olacağı bil• 
anlatıbıı i.•ieıılyor. Bur.a ı-_. 
kılınca eV\'~ri "'1yk-ııııni 
olan!arıu yeni bir ıeknrı.ıu &'ör· 
memek kabil deiildir. Miıhıver 
tarafı artık tedaııü vaziyete ı:ir• 
diıloten ""nra Rırma1>yanan hart' 
faaliyet ve mııl<avem..•Hnin de
recesi de yeni bir safha ~ 
recelııtir. ODIUl için Ruman~·ay• 
taallllk eden nıe,e~lerin böyı. 
bir sırada J:'Ö•üşıiloneı;i lazınt 
ı:elıniftir Ru:ınaıı,rnnın ünıidl 
şunda l planzyor: •Rıınıanı.ııl 
n<>n pere. 

Askerlik ış'eri 

l'allh Askerl•k ıııbe lndbn. 
340 dbği.lınJ.:ılınn >"- :na tL d&-

vaın eJ.ınelo:.edior, = de bu.ıım,.

"'! ı:.-.g..ı.n.,,..yan oo d'>turn !or b. • 
ıreln~ med> l r, 

339 doi'lJrtl ular!a y~ yapi' 
l.,,lar 3'1 ~ •rla °"""""le gl 
recokeı1rıdı:n 34() !ı...artA y<*.lamıiSVıl 
gcl.m;yec~l'dlr, 

338 00tu:Llııla.rla •ııwı:r.el göı-dl 
l la;y le .,.....,.j y ıJ,ı t c:!l 

lerJ r bu )'W<laım1'l g ·l•rdlr, 
33• ~lere ;ravıl 

ır.hlıl hııı:Cl'lr n dol 
bıralcı !ar da bu y<jk :::-ıan ~• 
7" borı;luWriAr. 
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Tü k gazeteciler 
Bağdatta.: heye 
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t tt r ef ine ziyafetler eri~di •. 
t ci r Kf.rte'iıyı ziyar t ettiler 

t r. 
-t y gİı.:er< ·~ hu ' :t 

<'! • \;'i ,mz '; ı- ış ve B"' " ·~ .. ile. 
Y 1 r 1 ırt! • b r ... lc->m,,.11 . B ı
:r.ıtla iJGr:nltli eJ.>na-;nı '' Ira~ hfi .. 

u, ' r u ıtı.ı.ı;. ifr n h.e"K:t 
rtfırıc l 2 liOT '. , ' Ja. Br~c..n 

1 
ya Biiy ilk Elçısi tarı!.nd bır 
•k.<>m :z yafeti, dıin d~ Türkiye 
Elçi•.1ğ YJd<ı biT oğl~ :ı:iyait'U v.,. 
ril.:n:ştir. 
Bı .~...,ya Bfryu'I< Elçisıniu reli· 

!<ası diki saat 17 de h~y.et şerdi· 
n u:r k !tt.-yl «>plantısı rertop 
t • P · 'ltir Dl\n ~ı.:MrllPj'İ ziyQ;ret 

c<l Q 'Iuıık Basın u~~cu "~ 
d~ Kerbe~~,;,., .tij'<tr'~t c:t,ni')tir. 
Ho-?<"Un pa?.&r gimu !Hııd•staıııa 
lın<iret Mm~ ıımhtemı•H;.r 

-------•:t--' ·--
sen 

landı 
~--~~~,·~~~~~-

A men teb iği bLhassa lazı bina~arda hasar 
o;ciuğuli. u, h.ılk aı s nda ölü kaydedildiğini, 
Al .ıa uçaklannın Sun 'erlan'ı ve tezgahları 
'honıbar iını n ettiğini l>lld.riyc r 

llrrlin l<l (A.A.) - Alırı~n U><I>- ( i~ifu bava nazı.rlıtı teblii:f 
lıgi • 1 

Jıı.grlı:;: ıÇ<~j\a:nndun m,ın;ılc. 

ikPp tiı11va l5'1:til:leri tarmıncbıı 
gun.iiiızl.!:1 bat>da zııl alL.r.da 
bı,,t;ıır sn m ınl~ c Otarşı-

~a~uın laa r.ıı:J,ar gı ıi'•Ü beş 
ve Qınıal < nızl S"J• r .Ja da ilki 
dıı.şman uçagı d~""· il.ımı;®r. 

'" · 61Ull'1Ndi} mg 1 ...,.ııı<Jlan 
ı. Afmanyada bi.r liJulgqe ve 
bı ' F l>c!l §oİ!lru'lC ~:CU!Il 

t .ı,ılc; 'i . Hal:. ar ında l.cle
f.ıt. varthr. Ililh3ı3Sa lb •ı tlin,Jar 
1 ,ra tl@rr.an4ır. Gx.;, :rv uı;a:k 
,ı·. Jıle u.;J"ıw~ıiie'nıin ın;"'·°i'; ·avar· 
11", ~.Jfı:: "'cik dL.i.şü:-.miiıf-e .;l:r. 

J\ilmım ıw~ııq w;~lar;, 8' .ı~ 
zmı J.ııgilte.rcni.1 cen.rp ı:i<>ğu sa
l:ı ıllcırlrıi, gecc<e:ı · n de SU'Tıdeıiaırt 
şcbıını ve burada ki tezgahlan 
bornh•rd nan etmişlerdir. llöca-
da YôJ\~IJ11:aır çıktı· göriUrofüo. 
für. .... 

------· 
En11iyct müdür ve 
amirl~rl arasın~a 
Ankara, 14 (İikdam muh•bi· 

rındı:ııı - Emniyet umum mü
durlıiğu, emıı>yet mıidürlıikkrin
dc-n Lirınc Konya ı;:nır..iycl müd.iı· 

rü İnellrn, K~r.ya emniyet mıi· 
diırluğwıe Tr.ky& müfettişliği 
enırı..ıyot m~avır muavini Bôdı· 
r! Afyon crnn~~~tt mlıdürii.ıb'l.inc 
S·~~b;r kar ..,::ı.'<amı Celal, Or· 
du enıruyot am;ıli-: e Hat.: y ami
r tlüse;ıin Doğ•n. Hatoı.Y [ım•rli· 
!: ne aı.ılli fimiri Tahir, Nazilli
ye O•du Amiri Şah•bedciin ve bi· 
r'nci um'.lmi mü!ett şlık cmn;yet 
rı .. ~vir n1u-avı.11iğinc poı., mü· 
fe tışi İsmail nakil v• tay;n olun· 
mu~lardır, 

Demiryolu ve liman 
memurlarını tekaüt 

sandığ'ı 
Ankıra, 14 (ikdam muhab;,. 

.,n1;-ı) -;-- I?evlet deıniryollart 
ve lımaıı.an ~,\ tmr umum .. 
dfrrliiltlerı mtmur vo müs~~ 
demleri tek•Üt aand·ğın•n ıslah 
v ikmtll içi.n bir proje h-.ıırlcıııı
cqtır. 

L<•.dra, 14 lA.A.l - H•wa ııa
:r.ırlığ ın te!blıgı; 

I>;m gece, a ıor bo oıbaroımen 
uçaılı.I rmuz tıaşl rca h~def 00.. 
rrı.k ;J l <'lan Rt>hr ve Esıscruo 
karşı <ııuadarll\11 de ·anı et. 
mıŞkrdır. B«ı rounan uçak!la· 
rrnızctan di.ıriliı gcr, <iotı111uı,1r.ır. 

, Av en>is uı;:ıi<larımız ı•ıraıısa 

v f OJ r.ı:la frı.Nır>aıe faaliyette 
bıtlı. .=o;-...ro.r. 
, Bu U!Çsl'.<ı•ardan ıl>in L t.i:ne 
dönnıoırustir. ·- ıil seıvisiı:ıe 

me..'l$up H1*1-0ı1 •.ıçll!ı:ları biç 
bir k~yıp verımHliısizi!n Holanda 
sabili açı'l&.rıooa bir dii;."11= 
kaflle.;me tıU.:um ffiınıi~lerdir. 

ilki d~n iaşe gem1>irıe isa· 
betıl .r tur. 

Hll'doonlar Holand~ deniz u
çakılariıle Kanada hava !o~ 
rine mensup uıça.lclardtr. 

Balıkcılık·işleri 
1 icJret Vakal. t:n3 
bağlanıyor 

Ankara, H (İıkdrun mulıabi· 
nndcn) - Meiııak•litl Vtı.<altti· 
ne bağlı bulunan su mahsvlkri 
ve ayc.~ıb"' ınildı.!.rli.ı .. unt.i:rı b!i·~un 
\<.lCl o ve "Yecailıi ile 'Iiccıret \""e
ioaletıne ba •lnrnn>sı hakkında 
\ıir k'nun layihası hııı:ırlaoııuk

t dır. 
Bu proje ile, !>!alryc VPklileti 

emrinde l:ıulunıı.:: brıhkhanf.e<>ıı 
yal"'~ rüstun tab!;>l 'nc b km:i.>ı 
ve iğPT teknik hususat•ı> Tıcarct 
V~k~leOnce tcd\ ıri derpış OlUtı· 

ma.kt•d•r. Bu suretle b•lı•kçıL'!ın 
inkışafına Ve J..nns,.rve V(> bze 
balııld>r•n halka d•ha u.uz tevzi 
ve t.emırlne ç•lqılacaktır. 

Liv&l Frarı&ı.sınca 
{8a1 tarafı 1 ir.cl ııayfııda) 

en m-üh1lll uoll.tas lluiu aGyltnmtk.te .. 

dl•. 
Madrtd, H (A.A.) - vış; bii"dme 

U ile AlmarYl\ arasında lfı;.'5&<11 birli& 
a,Sanı Jeakes Beroı.udnun arıt Parls
\e Alman • Praruıs lk1ı.a:ll mim&s&
'bri!erinln k~Umest mal17t-UJtıle te
lı\kki ttJlmek~dir. 

n:ıd İD~AR 

~·ısr.1ı.,tı.1nı 
J,.,ndra, 14 (A.A.) - Londndakl 

ssavap.n Franını. mahflılleriı.; r göre. 
Alm!lnlar, Lavaı tarafından l\tarcel 
nent.'nlıt. laaJ"atma sv.ika..t;t wçlle. 
't'ovııMla 7Pdl Fra.nsııı i«l'ı:n e-tmhıl"1'-ez:e, üşü mek, 

.rP ve ıh:amur 
ş ~Je:l:i ı>:>b • ıar bailadı; bu--

r. l, bcı ılıer . so.,uk nlgıoilıgı. 
r ı.e ve grıp t arl<ıc.< tı•. 'Bu 

ı hkfard~n kı'll!y 1 l.'. kı ••ut 
ma:n""' yardıı:c eden ~..,ı- d {!. il 
hı iılç 'VarcLr: iıııaııur. 

_ı.. ı,.,,..tr, çok .kı r n bil ev 
1 •cl:r. Bu 11 bat·n C'.l ZI} •c 
1 • yanıypn kıs mi n çiç<!ı lcrı-

• 1~ eram. kurumuıı ıhl ·;:rıuır 
çıç->'"~ r litre su içı" e, ı:;ay <fi. 

'lıı t. l1f" qı çıl k o' ıru g -
p iJ . ıigı.i k Cl V 

l'Üıcl bir t ri urdJI" Sı
r r. < ıçılıdıgı v~ıt hastlır 
:ctmı ve v u.cudüııderı haı.

ta " a l ze.'ü leri dışa y;; 
. .ı.k ;;ur<'tiyUe bı.iyülo f yda1aırı 
'.il" Illınd.ı.n dula.Yi ukalr.Jl)o 

~ -
l'ltA SADAN YENt İSIEKLFll 

. Londra, 14 (A.A.) - Madriddea 
lnldlt ıi.t,lııo l'Ö"e. lmanra. f'raıu.adaıı 

ka7 '"'"· .. ..na ı, blrllji lıı<miştlr. 
Alman mıımeoı,ut Ab<lr. ya ı, b;rıııtı 
31ap1hna.'i:1nı. 7atıQt politika nından 
yok. edJIPerkltr•nl Fra.:u ız bu.künıeı 
adamJa.-.na bitt!lnr.IV;Or •ı na. et · ... • 6'11. manya.. 

. a.r rd.e temlr:lrtn~ :r ıut asını 
\ ışıdctll mt'lllurıa.r arasında 'tPfit 
lerc tar.ıflitr olanların 1nak t il 
ınalnruu tıeml~tır, 

Fr:ınsa huduc!undan Tim.., w •· ~- ,,:ıtzt~· 
~ len bir hal.M'r.., ı-ore Lavalin 
Hillt le ) •Pi.ol• ~iiriôıı"Md< tenıllslne 
eon fll'filhn ver'JJJit bildiri ım tıt' 
~ ~ . - -

Lıgı, r.e-..ıle, grip ve ıbronşıt gı bl 
hasta arda. ıhlam içllnıE'Q 
çok ıyidlı- Baı:ıyo an,ıa biraz 
ıhlamur Joarışt hrsa cude 
lı.Wıe& ve feralıUlt ıemııı ed.t:r. 

Amerika har e sıl gir 
Amerikayı birlik halinde hArl;e sürükley~n Japonların P ı:arl 
Herbour baskını olmu~tur • Resmi mahfil'.erde ve halkta 
i 1 k in ibaiar ve akı;ülamelleri .. En nazik ıeneyi atlat D 

Amerika 943 de mucizeler yaratmağa hazırlanıyor 
b ••• &•WI. Ala<'t;ıo&War, --1e
b&krtn'n l&Ultbole c.ı. bii,V.k l>lr 
•unel wplJ.) .... <I ul b>LD\dcle ile B 

lrlrt'I< AıMnilıa•lft CUP V9 -
nup taı-...rı.nn• 7ap•ıj:ımu • 
on tt~ıJı; se)·n.batlndcu IODN 

&ek,rar Nt>T70rk'a ıcrl döndtıL Aıae-
1'1k:ı.lılar. Ne,t7orkun ~r yı t.em-
511 etm<'(UJinl ik de bir sör!erı .. r. lJa.

kkal'-c 'tvyork Amcri~ her teli 
rinde11 .Jy:ııd ı-.... ~•Y• tell.'l .. u et
""'kıedlr. Ame<ll<Mı mimarlıiının bD· 
bUdii&GW k':;k:ıl eden. eUl. allmıt b,ttı 
blnaıar bu feh•rded1r, 'ile.ret Ntrr• 
:vorkLa hıpla.nnıqıır. B:uıkalar bura
dadır. Amerikflnm ht-r &.a.raf1nı cLA· 
;uuuı ol.ın ~to&.~iiu hlAre mcrke:ıırıt 
• ev7 ı1d3-dk". P.t.filn memlekeUe t.l. 

c,.rtt ve nna..v• hatatuıd.a ('.alışanı.. 
rt!! ('efu N'rv7Nklan ta1la e<lllmek· 
Wdir. ,\vrt.ıp;ı.lıl:ırın Amrrık~ılara 
a·lettikleri busu.,i!tklr,r Nr-vrurkhıla· 

......... T*bbus ı bicl>rltr. Acele 
ile it ı:orurırr. Çol< pfı4ttUr 

F..kat bü.f.ila bunlar;.aa ajn ora. 
nk Ncv,ork. ı~t!rl.U. mtim:VYerleri 
Dilı loplaıM!ıit tthlrdl<. [o b~ ıa· 
uf.eler ve hrle h !k tfk.io ilz.f'rlue ıe

slr eden battal.ık ve ny~ m«.maala.r 
NevYorkla çdunskl.:><hr. U&I~ ell<in
DI J'atatmakla btlK..U ııue~lel'Qett de 
da.ha nuihım rvı orn17d ndJ"olaı' 

Ne\"J'orkı&adır. A.wıeri.kantn e.n buyuk 
ilim mertleol ofao l!.-l• Unlvfll"• 
olte<ıt Nenorlı.\adır. tlaıl ar.,.,.....,.. 
la,.la mflUol mut . .,~lerla merkoıl• 
n ba ~i.rlıt~dlr. ııutıl.&a tıılevyork 
her ııtehiı4edjır. Uii!Asa Nev) or.IL ber 
febtrdea slfad"" A~rika ha.bıı:ı ae.. 
rine mü:rs:;h ulan bir .,ehtır'ttir. NeY
yorksOs Amcrik;l; ~ b!r ı:UVdeye 

beluer. 

( Yazan: ı 
I!'• ..,ükrü ,;mer 1 

dDI "6l<Jldo lı6be işlltalı.""" ka:1t cM 
·uıumak zm.bvcr ..,.vle~· m 
""' ~ u: ı:ıın <ol•r&ldt. C.~ ü A· 
mer•l.ırı birttk h~hr.d•' harbe. • t.r\lll.· 
Jen:ıek · n:1kuu Olf"lı.y&Cftklt, Ve bil"
Ulr. tıalhıd• ha.ı ~ giruılyea bit Am('l

rika da cl6vb~mftttık~ Amerikayı 
b11&ı:.nkt1 ıuim n ın..ı10 d• aııca.lı. re&PJ 
)laJO.•ıB clbi btr ha.dlse t..arttf' ıoıra~ 

fıllırdt.. ~it' mıhvercJler, btı hVcUf... 
lerlylC', Ame•,.'k .... 11ın tıuırıuı~a 
Jel' ve.rJD{'Uttın, ne;ıcc tloc e4~t·le
ccklerille k".ınPt a-eUrm•\'feroe. ba 
baıtkınm yapdındl Qa.hl eaııdl. Öyle 

antaşıı11ur k' Amc:rikalılar ll1' ma.n 
ı.arda b\U\d•n ~ela •ıcl'i• el'ltı:r. 
l"carl Hu"lıou<', o ada• Lnl ge!."n'i, o 

dtte<e beld<nmelllk •·• cli""1l b\t 
hMdırl nlmUşlutW kl, Amel";'bWar ı.;• 
mudtkt hanun şümul ti anl~ama
nu,ıat. Falı.at aal•dıi<IU Hflf~ cı.. 
mib:ttre k&.111 MUlWI bir nWıet h 

hetllemtlt bal(l&nll ·tanlar. Bu kin ve 
ört. Amcr•ka.i&Jır araaında tr.k blrtl.k 

uo.ktaiır'..ır. 

""" earl ru.tı.our tuberinln AIM
~ I t'lk& rcfml mahltUe1·ınd~ naaıl 
., t&rtdandıtuıı CumhoT rel•lne 

Jalua ..ıao bir nınbDI ,01le &11lalm,.. 
ftr: Ba &al. B.aEft.lı.Jn kGVYtll\ tra.~ 
.n.d.ea, biç bir zamaa ID6ftU olma. • 

tabt.t, mad.Get.ea n ın&Dt'll b&zlrlık· 
&il oiduJ..la.CUU ADla4ılar. 

Bu a.ııl&y'f'<\a .haau 6!c.•. bir .. 
neden.beri fa.a,fyete UU..ili• elm'fLir, 
Amullı.& her ..,.ı bA ... u~ le9" 
blı e&m<'t• llat..r .-e.....ı.tlr. F &&al a 
muıı.•, lı;a7naldaJ'ı ~·• emclı kolaJ 

Aml!"'f'·ka haz•rlaUm&DU$l&.. l\AÇ aEileT 

•WıacakT Am•r>k&D"' Ana.pıula Y" 
{11.a.r.p.R.ta &11:lh\erı~ üviiıt... 4.ıl~r 
devteUerle • 1i 11 •.,.t.di. ue o~'l BY 
ve buıı1&I &ibl 1wıl rcı su.an -e &ıı· 
cıJt lbrbouı·d.a.n BOnra cevap vetll-
meie balil.adJ.. Ct>vap verUıtV-n d• 
bat•D boealanıll. Oa br4 mltwoıı ..,. 
ter alıw.kt~n ~~ttıJer. Sonra bu 
kad:L• ()Ok hı.sam .anaytıloıı ço "1:•k 
chırsa, \tthniu z.rtrıu:racafı lu.ı.tl 
~:ıcı d• du.'t<ffıl ••• idi. o k ... 
asktr alahm ~· m Ut-Nl.}f'r.. !JilMı 
ve m.IM'D\!' yetiş 1rm"'- sure-tiyle 
~ edelim dedlle<. R••n ve ln
ı•lte•• ıı. d• b!>yle bir esao ıi&lı,ıınıı. 
lflrtlijt JOP•ı•mr.ro.. Soııra lklll vrta
s.ı.na lt5"hr Viırdlt"J'. 

Stalingrad 
muharebesi 
ce.ı tsrafı ı iıRd ııayfad•) 

Alman 
.ı\lm:m teıbliil 

.Bedin. 14 lA.A.> 
t.eJlıüğl; 

D ııı;maıı. u ı.ın ı.ıt• .ııtlllŞ o'!iluğu 
ağır ~'yı;ıl~r.;J~ ronı a I{.a.t1Kal;-
wın lt<ft>I, !!lda sadece mtini& 

rıd t·1.: h&l•'C~.t;.n mU!Il'~wu ıle il-
ı: .ı: •bir tılkı..-r. hucuınrlar y ııpımş 
t r. Bu hüc:.ımla:, p\!3'.rurtJ!mı'i'" 
tü•. Kııfkzsya ile Doo araso:la 
ve D<m. lxHgednd~ · ıyeulerın 
bıucıri aI(iJJS'Ja y.ı.pm.ş ~':iııllt • 
aln biıcu:nlaT akııımet.e uı,"T 

m~tu. 
l>taEngrad 'kest:niıırlo Alman 

kıta an, &a:hraıınaIICll yap an 
tlll ~v ~ania a.u}!Dan pıyaıı~ 
Fınu:ı. ve ıaıu.ıarı"'1n yaJ?<ll'Ş ot· 
d~ •• ~n •' ;J, __ ı mkumlın:ı p;.ııı 
kürtrm ·ratr 
Amıaıı hava· kuvvelkr;, .rooa 

yap.:.an baroJ.'".etlerin r.ıkkt mer
kczlerınde mooahı:.ll'<le uu'l :ırı ,• 
ın~ ıııdır. Duşm;...n• \ NOneJ•n 
cenuoun.da 11.kmı:n ve M:ıcar 
rnevzı..crıne uriı Yap!"."~ olUıııt· 
!arı t.aGrrıralar '"fa auşmuşı.ı..r • 

SlaliL-gt&Ôdll çen-İleıı A.lruaıı 
tiınıe.ııkri 

'M,r.ÜJ()Va, 14 l /LA.) - Röyto. 
rin hı.rsıısi ır.ıı.ub:rı bıkıı iyoi'· 
A:.manlur yukw.< ı:ıJlbC!i 8'.ıbay 
ve kun:ı:ay sıioayların> sı.a.ın
grııd tuzat,ındıuı hava yolile çe
kiyorlar. Çt.-vrilro A.iımatı tu• 
m~nlerın'l' şun<!ı Afüaylar, aia)t· 
lara yuzbaşılar ve U.burl&l"a tcğ
merlltr lrumıınua odiyor. Rı.ı:sfar 
Sınlıııgrndın t>atı ken.u-.arııl<lO 

her gun artam ku-...-,-ctıerı i•e 00-
cum ~..ııyoı:11ar. Knllkaıo.Y ati a Mı
ııerav nl Vodidcn .ka!l~ k Moıı· 
dok · &h-.m de.nııyol u boo,·un.-
13 l<ilomet.r ı.. ' le K.: ~ 
ca ilerle, en Ru .. ı rı ,ı ~aua 
i:> .JSVr. uımu e .e ı;~inn . ır. ::;c v 
y<: kuv\ etl<crı K.-.f' aos:ı ~da ~ını
diye kıc<'.ar G<:>erg• ~\·,;lwım 20 
DQr, da R . t .Jcv ın f'Cli-

-
tundradaki 
heyetimiz -lng!Uz harp er.düs• 

trisi teaSiyetinl 
el il< ttl 

Lond'ra 14 (A.A.) - Roıta
aj•~ı.n<n hwıuai !D'.ıh&bir< bildi
.,;yor· 

inı:''<z harp t.rtiu;al usullerini 
tet'IUk cunek !iZ>ere bun ya gelea 
Türk heye.tı dlin İ'll{: hz ha.-p en· 
düstri3i~ faaliyM ~liıı>de göl" 
ma.ft fırıı<otm• bulmuş\ıtr. Heyel 
ce ~p İııgilteredc •!ltllısal naz1'"lı• 
r,ı emtind~ çalı.şan ubri.kaları 
g~ş ve amelenin çalışnw:ı.ıu 

yıı.lt:0::ıd•n t<-tıkil< etm~•r. Bu zıl· 
yarel esın:ısınd• Turk h ;, "tine 
cenup lngihert,'<lekı ~lorkiılc.-• u• 
mum müdüTii ve diğer bau ı 
vat refaka< etmi~ır. 

Londra 14 (AA.) - Türk h~ 
yeti di1'1 l.ondr• FolV'iç ter ne
sini ıiyaret etınışt•r. 

• 
ız aif Kara e 

( Ba! tarafı 1 lıııci ~ t-iia) 

mc:;;:lt, şudur lw sar m•dd le-
ni -ki bunlor>n o.....,..ınde { a-tleri 

'1• yızı'tdı.r vey,hut da mal()m
dur. B uııl ırı D'l"llay\l<'D (ı.ı.tt.co 
yiikseğir.~ bırısı so.tars.' <ın.:> ne 
c<."7..ı ,-erilı-cektır~ Lu t:ııınunun 
18 iıı::t"": mıod<lc "nd< r,' - cc• 
za. 5 ~ 25 lı.,.~ r. tl>. .r parı 
=:dıı;. Halb<ııkı Mil"i 1{oıuıı
ma Kamınu, bu .kil<lf< f a•lcri 
rmı•YY'E'D olan ma 1 n yu · < fi
r;tlerlc sotanlora daha ç ' ceza 
vcrın<:kt r. V t ora< a r N , o
~ , z ba:'3.n çok ü.jlal ·ta 
baza-. çok hafif olm' 'ala her·~ 
berhı'de bur.<lm d•h• fa la t yın 
edi 1 ır. bıı.l un m&!-"1.n<l • B 

a ltibaıla tetklklerlmlzf derln
lttt-rmell. ıcJn ..-e An;,f'r;kanm 
na.bZJta st-unt""k lçlu Nrvrorkta 

mUm~itn oldnğu kad:ır h.ıla muddet 
kalmak la.ıım ce-Urordu. Ne\·yorka 
bu ıı.ıuci ıol"llmbıle bir ç..ıt ~e· 
lcrin ve nıt.:emualarıo "Jup•e-ri ve 
ma~rıtltor•ylr-, prt ie&örlerle, mlllct

ı~rara."ı miliı~betlf"rl incrin~ arat-
t·r.,alar ~""au um yrll•ı·•o ıuavfa. \ 
r1~ lt. ra,dyo kcC:erarl5(ı1.!ri'J ve 
muoevverlal) 14' daha 1a.kıudan ttJIJ.3F 
~ımt-k fır tuu ve-l"tnrk itln ~t'rl 1 
yemeklere davet etmek neıat.:ttinl 

l'~steniıler, Bu ti•' t vf' \end. ·ıdan 
&Jrt ...... ba119tıl<O<'k dd•Jlm. l'al&a\ 

bu. lemN.l&nD, mah•rip Amerikayı 

blae uhıLmal..ta, ta.~rtlr..aJar ve l'eml 
hu;Mt l~11ihlAıını a.l)·arec.im.lsdf'D de 
d·"h~ ayduıılatıtı oldu.tunu M>ylemelL 

tstrrım. 

dalınd:ın., dNma ~n oldıatu.ııııa ba .. 
Çe.dl'~TD l~"fldısinl a..,. iki dtfa an 

c~ ftfnlr!i bir h•t·te ı6nlii ' ıu &o) le 
dl. RnoL•rın b•r nC'· f, iılanda a c6., 
derlJm a "t"rlC'l'ln oraya \'anna.\ta 
,.trol dört Sh.t &ec•kıuif ohnsl•'•· i 
kn.cıd de P$rl Harbt..ır' ba!ııkıru hak 
L.m<bJ.i ilk babt-r. Mebusa l'ÖJ'~. Cum 
hurrelsırf sıoh1torıd''ren. orad.\kl nıi'· 
7cti eı.ratiyle ayduılatı:cu.:, oJ...ı.'\.<ıUtl.ln 

lba.rott.ır. Bor 1& ... """' lcbt<I< %~vt\ 
ani~, mebıD& ıöre, Ruı:vlet, 

daima tt.nıdıtı hiklnı aztmtı V('ı lrad.e. 
il reta h.alir.l a.1dı 

S&nf:rl ! vtrtmı hülandakl ka

ratlanla n ba •ar,...ıaruı ta
b"l..:.ı. ~ u.e baı:ı ~ "llklM o'4tu.. Ame
r"i&.a.lt1.D hudo.t UZ u.z:ıu U~n hıtmrn · 
dır kaynaktaru.d2n h~r ha.,dt" bar:·ta
nnm. b11 dcreOf' bllyUk ve israflı bir 

mıılıarclı<dc bir hı:ıd du olduh ~ 
tiı!dü. fiıa rk Ja a>en lsUJ~ ım oft'a 
d~tnıc~n ka0(:9k ~nok-t•. t1~· !o.l' ın 
bv del'H!t'! sünt.ft' pen btlllsın& ı.a· 
n1""8iı t&bmlı:ı •dılm dillndOn ba. 
beld~ftll\•dil; bir vuıyrt ıı-ı etil. !!on 
ra A.DMrikadıll e~ b"Jl madde ola.n <k
mJr ve ~ııt b.tl m qvnlı.rca ton re 
rci, tant. ta1ya.rc \'t' llı~ ln~h lı;ar. 
şı<>mda. t'k.8 k ~P!lntf"ge ~b.dı. 11 rd:J. 
ff:mır tı t-1 t-nıa"t itin bir l:artJ't & 

\>aııladı ki bunu~ Ut&. dn-&m f'tn»kte 
o'd~wıu Amt:rik3Yt r:ir1rt"t cdrn ya· 

bancıl:ır gi\rml!ktedlr. Bibül< kikük. 
her ~Tin mrydan1an f'Skl k*ryota.

ıar, pannaklıklar, ıoobalar. kJrık demi• 
1&Dd•ygta.r ve h.,.. t.<fll demir ..,-a 
ıı. Jopbnıthr. 

1 yor. Fııkat 5 g: '' ",, rı b; · l:ıül
geM 00.) Af b . Al"ll "ı .mı.ı'l.ırv 

.Ayrıoc11 mtısade <' de ''" r Ar· 
\<adaşım \Wl'i K 'Ulll)D Ksıı-.ı .u 
da'..• cv~l kııC ·l e<!: i, 1-ı.r 
k3"!1ım o\du~u. !(,İn m;.ıh c clCT n 
orad•ki cez2yı tsthl:k ~ımiv "ek 
lerind<n daha hafit olma ve 
bu \.anU'll. daha srerıı i \ .~ ( ••• 

ğı ıoç.n bu kanwıu ~tbik edecek• 
lertnden end°'i• etm<'I dır ttaı· 

buk• Wlli Kor=ıı 1111111, 

yü'ltsek heyet>n d• malumu oldu
ı:u üıcre muvakit .. t bır d .,,, • in 
neşred imiş ve t.tiıtı.ltıe "vaz 
v rilmış ha kanundur. O dt>vir 
içeri&indıe bütü.n hftd;s~cre o ka
mı.nu toatbi]< etmek g•rı·klÖr. Asıl 
kanunlar ise normal zarn:ınların 
l· ınunlarıdır. Bmaı:ntı'e)h ca::ıl 
k:ınun!u, sonrati >n ka\ıul cd ım ş 
td:r veya d.aha hırf•~ c<?ZR'.Y• 1ı11t•va 
ctmıık•cdir!.,,u gıb muı·ı u' ,._ 
kı on!:m tatbik. ctmdı ve h d e
ler! M..lli Karın !Il.1 K m m:n ·n 

Mcmı.ı.eııll bY tan.ruıda n 
bele Ne,·1ork.ta y~ptalım1ı; teı:nas.

lair 'tl.el•ceı-lnde edi11dıtlm lnUbııut 

bUla.sa.lıoı 'ad.ur: Ameı·ka ti!i ola
r&k b&r~ a·rm!'kkn Ç("k-inl)'ordu ve 
&onuna lı•.~Hlu C:a. tt inece'-.ti. G~I 
RuzvcU, bele Fra anın l'tkıfdıkt.A 

90ora t.am taraf ;u.Jıkla t.-Ut edileml. 

:Ff'Ctk ba"I lıır' •U. rdr tınh .. -nz::ıu;ftu. 
Bu. h:ırrketJf"Jin ,-.,t'ıver de"Vl~lleriıJ('e 

harp ~hane!ıl öl• ... • ~lilaı eclll
mesi d" rou::nkı.ınd"Jr. F \. t bö' L• te
lJ.kkl f'tn.ekte IJ;r f yd g-otii.lmc..:liil 

t..ıkıt rdC", Birlctil.; Amerlb:nr.ı. mah· 

Var.ık Vergisi 
(B<tş tlllrafı 1 inci s~~t•da) 

yete tebl>" cdillll'I~ :r. Tıılirı ına· 
mıe hlikü.n1l.cır.ne göre ç l~n1a.'.'l'"' 
na ve lıazı,.'ıkbr ya:pı'::n w.• 

ba~lanm :ı. 
DPft<:rdarl•k "<' gi ~C1ıı ,)'<"n 'e

r"O l•stder nı haztrlamıtj bulun· 
mııkt.aoır. Ay•n 1B inci giını"ındcn 
itibaren celb vt sevk rnu3moJrsi
ne b:.ş•~,nc kl•r. 

Vilavc-< s•skeJik-ce:Cltr için K>· 
tlıkö7 ~t.ar:üfında. "'cplantl yerJ ri 
hı:ıırlamıı.ktad•r. 

Fiyatları düşen n1all~r 
Son gii.r.J<.rde IJ:ıazı mad<k.'<r 

fi..~.tleriııde yuwc yrüze ; ukıu clü .. 
şilşlee gl'riilın<,ğ• başlamıştır. 

Bı.mların dmcrisi h'rk~ ay ., .• 
vcline gelin~ye kadar piya~d.a 
zorluklulcla 'bu:unuyor." Ticaret 
müdürliıgü bu cih-rı 1 e•len olar:ık 
tutkal fiatlar.cnn CV\-e1re 5 lira 
ikm 'mdı 2,5 liraya düş~üi,.Unü 
teSb<t etnıi~tlr. 

Malary;J.ya karşı 
Canbcrra, 14 (A.A.) - Can • 

ber a Hmi nraş ımı.alar ımeıı1ke
zindc avHıl"'Ca ) apılan tec1'lilbc
l€rd~n ı;oır.ra malerya sivrLin ği· 
ni im'ıa c<lece'k yeni , t~rtıp 
k>:! ,fc>ıd ı., ş old ~u l11ıberi veri). 
me ' r. Bu tartıp]"' y.ıpılım 
wc r ~ m : uıuyete yan 
neticBl ı- 11=niştir- Yakırıdaı 
kullantlı ğa roşlaID' dk o-
ları tıu y '\c!'lip ıry 
leryaının 

tinı ~~ 
ılır 

Pu.rt MrırtlOut, \'1.ıtna:tonun tn yuk 
... .....,ı malıUllor•n<\e boyt~ ı.ır ı.._. 

alr b&nl<mL, ı..e, Amerika htllı.ı iize
rludt- sr~m edici bit' tokat te!oirlnl 
f&f4:Ult.ır. Der Amtr.i:ah. Am:rikanıa 
kuV\l'e& ve kU.S...tlııl baiıfslp11 ı.u 

ha:l'ekelt~n .•la7• atatıaw tır. Arncrt .. 
·ahlar k 'l'n: eo!ıı buna u1.:ı.rct e<= mi
yecr~ t::ıanmı~lardL Cü.nkü Atn.l'rl 
k&TI kı'j'ktrlmınıa "'""-liiı.esı. herl:r• 
taı'aluula.o bkdtT edılm'-&l KlmtieCıia 

ba llachıt h"-a~ıs h.ı.relu.~' ctnJ.C$i 
mumkli.n dti"ildi, Da hAL~ gıjre_ aca.. ı 

ba. A.mf'Th~-a.nın kuv~·et vt: kncıreti.ııl 
takdirde kendileri mi ha.tara tl\ttşmü:.f 
ıerdı. Y;..nlt' ht!!l~P il.eni '9.rtflarmda. 
mı:ydı! İ1'1- PcrHi llarU(';UfU taldbf'den 
siin.J,er ıırfıeda .ı\me.ri.ka.hla'!' ba 11.tı· 

tabı da~dklAr .. 

F 
ak:lt, bu, uzun &Ul'mtdi: Dal& 
to~&dı lndlı:tr.lr.rdC"n lnULR.m 
alınına• uu. ı: tti. Detb'.\l muka 

bele ed blr ya1i)'ct.l.e olm;r.,ı;.l kla.
ıru.a a.nlafn·ra da lıaJ.ıt.1 ınkutu belır. 
u;. Bu bayat ıtllkuta. tt.kaıtau da da.-

H v gezı içın 

kömür gel i 
(Baş taraiı l iı:ı.d sayfada) 

Debi, et erın~ır. Gel•n &O l!llU.

run ı.se, bır hactal:.k ih!ıyacı kur 
)1'laya~a\. 111iktar<lc:- olduru, g,ız 

~ıri<et.erınin !:ıt>r gLiın ıov tnn 
lköırnır ha re dıkıarı, g<'leıı l;Qm~ r 
llUiıo!tıa.rlnın. yarliın~n ~·Pice 

mah,..Ubcn ıJuıaıı bmııüre ına.'I· 
suben aiınıın kömüre mUk&tıil <r 
!arak ])olrnabaııçe gemı,n<?Gıne 

devredHecegi atl.<"1ılrr.ı<tır. ı:ıu 
biır ıh•ita zarfında ga1 şırlrollle
ri ~nictuı •!rurrrJ.r teımiu d•no-.ı
lerse, wv·a lbrr ha[ta ~'i.ec ''bir 
fıruna Ç'""1I"><l ,<'hrın tı.1 .... r ha· 
va g~iı kalaci.g, kendi.ı,ğinden 
m,.yudn~ çıkır.aL.!~dır. Y~dikiUO.e 
,gaııhanesi, «lindeki 'ki;mlrün 
tlitıiğini göriın<"El hı<rt'i<etl' geç- , 
ıuek luzırn!.lJlo duyara'k DwleL l 
D_~nuyıcı!:laraxlan ?<iün.ç 50 oon ,, 
kömur alm ve di.ın s:ırb:ıh oo ıı 
yaKaraık ö.,leden sonra ~re 
gaz vereoil'mL\rtır. 

G:ı.z şırketled, booda enıdı -
lerını n 1>.-ıbalıDıllcri olm&dJgını, 
zira, tıer nevi deniz nakliye i~i· 
run Deıılz Nakliyat 'Kom~onu 
tara!ınoela.n tedvir edil.eliğin! id
d ıa el>ınektedir , 

Bursa Mektupcusu 
Vek • ıet emrine alındı 

Ankar , 14 (J;k m muhat. 
riod.c ) - G<i rı !uzum ı z rı
.ıı B a r kıı pç u N , , v .. 

., t eınriıı al.nın ~ar 

F 
akAt Amerfka e.n sor uman.ta-. 
nıu «eçl~r. B• - .. ınan. 
!arda bile Ameo-ik& h.lrp -• 

yUoln w.rlm• oe>ll bayü oım .. ,tur. 
Ba verim Amer'kahlanoıu tatmia el 
mlytrr. ('iuıkü onlar ınuels.clef"e ahıt

nuş, lnııanla..ıtr. ıtU aeneolaılo -
aa.ı uhA!<ında muC'lıu f'IU'&İM'&klaTtnı 

umU7otW. Ha.nevi ıta.h•d•kl h.ütrhk. 
ınaddl a.h .. d.il.l..i h1lı.ırhk\.an da d.ha 
Jleri gltm'ştH'. Bu ha.ılrhiın <t-m~Jr.i 

Juıırı1y1.n Pearl II~rOOur ohnu tu. On. 
dan 8ltllr'ıl d> h!l.SU'I r~utyol"'r ve tı"r 
ceşıt propapn<hı V!L<ılalon Amerllıa

Wa.rın bo adakf hstırlıkla un ta. 
mamtamasa calı maktadtrla.r. 

Jlrr baldo 19~% Am rllc~ i~ln tn 

naslt &elM' ldl Bu kı.chr h:ı"""?riık.."ts 
olıı.rnk biırb< atılan Aıu tı.anın, hu 
r;t""C"CU M."nc lçlndt" r. I(" neler ):ıt.lltı!ını 
gOTlhi'ktıen eonra. lc:.ttlrba1do ornıyaea 
ğı rolün b~ııMuid atıl:ıı;.tob>lir. 

Göb lı A 
leda 

:;nları 

arlı a· yen 
ra ~a ır yor 

Loz,dea 14 (AA.) - Alınan 
F ıopegan<!~ Naz.rı Cohbel . Das 
Rcich gazetesinde çıkan bir ma· 
K•.Cs.ndu Alma ı 'II !letınder da· 
h fırı: • fedakarhk lsctmıştir, 
Nazır demi ir ki: 

cKudrelimizi S(ln haıddıne ka
dar seferber e :<:·sek, anc~.k bol
şevi1.me k r~ı koyabilıriz. Buıı
dau ;:s.;mımlar bl:-dcaç g•yri me
ı;ul tembel adamdır .. 

Ticaret Vekili tir 
ziyafet verdi 

Ankara, 14 (tkdam muh•bi· 
rinden) - 'ficaıet Od.Jarı, 'l'ic&.· 
ret borsaları ve esne! te{kilaıı 
h~kk n':!:\ki lay 1':.nın k•nııniyet 
kesbetmesi dola~~vile bu lliyih.&· 

y• t•t~k etmış olan Büyiık Mı_J. 
!et Meclisi encümeni azasın3 T•· 
carct VekUi Behçet Uz tar.ıf•r.odan 
K•priç lok•otasında bir 2liyaıfot 
verılm iştir. 

Ankarada bir Alman 
Mimar sergisi açılacak 

Ankara, 14 (~dam muhabi· 
rinden) - Bu ayın. 31 inde An
kıra Sergi evinde b r Alman mı
ma se:ıgisı ııçılacıktır Sergide 
Alma. va.da ygp•an ve yapt acak 
o!an b J;.irı 'ır modcllen teş 
bir e 1 ccc'nır, 

met! i· kar ' •• ~ •. 

Leningı· d ı..~ ı.ıuin..de • 
s~ .ıın, 14 lA.A.) - .Mar 

re:şaı .. '!.' 'lllJÇ'('".İ ;un svn zwna.n 
!ar ua lng-rad c<.v~= kı..ma
taıli;ğ.na tayı .ı ıle ı.ııınmni strar 
teı IK o = <;IJl[lll gıostercyı.ır kı 
hemcıı şı.nd• dc-ğiJse bılc V e!i<lıi 
I..ulu<iekı ouç~erL>l yeruhııe
sınci.en aonra Sovyotıcrm ı...e

nüw..ı:t ceptıamıdc btwum:ı geç 
meleıi uıan.Wai bir harek<'t k>ş 
kil edc-cOk"tU". Bertin, ilk aefa o
larıık sı~li • ..,"tU!Cl civarınrla 22 
Alman lt."lt'•€nının çomıber !çiııue 
aul.u•ıdu.,ımu kılbul l'U~ r. 

Almanlar.n kr;r.t.rolii alt.JO a 
bu.luaan Mıım.ınavya ajarıSl 
şiddııt.li. kar fırtu:ıalı>.rma rag -
men Rus l!utalarmın mub ra 
altmrla M;1ıver l:ıöl"efilnde ge 
ıiilcler aç::naık t tin:le bu· 
luootığıınu ~rkl •rmiştır Rıwlar 
Stalir.gradm içiıııi de hiıtıırna 
geçmişler d. 

... ecı to 
edilen l"'-1.Jı·,..,.uu· 

(Baş tarafı 1 iı:ci s:ı~ fada) 

Tü~~c He Almanıya ll!'asın
da tlc:ır! ~.ibad<!leler ta=n · 
dair anla;: a.•ıın 1 ıtwnaralı lis
tt'Sinde yazılı 55 nclyonuk lınn· 
tenjan 4.50 bL'l lira k!ıynıeıtıinde 
atwdri:ı i~ne mu!<.:ııi>il Al· 
manyaya ihraç ol.unacak Afyon 
lroırtcrıjan.mm da ona güre :ırttı
rılımem ha.klkmda tealıi. edilen D> 
tatarın tasdiloiıı.e; 

icra Vekilleri ltaraırı lle ta~ 
bfk m"'4tiine konuJaıı iaııe t..,. 
kil.8.tmın kalıu'l ve tasdikine: 

TaŞkın 511 hikll!IJlarına b4ll 
lroru:mnııya dair ka.nUD !ıişi"ııal.arı 
kalbul (>()~tir. 

Meclis cuma giIDü ı;aa t 14 de 
toplırnacalktı.r. 

Jiro Frans sında 
(8q tan& 1,lacl sayfada) 

tevkif ectJm.."ştir. M. Bcdaını:, 
Whı<lsor ctUkası ile düşesinin en 
yak•n ve mah.rem dostları.ııdaıı 
biridir. 

Va?-"ngt n H (AA.) - Htrp 
hıtberl<.r bürosu şefi M. Elmcr 
Davis. müttefiklerin Af~ 

ikada karaya çık·şluınd..ı.nbcri. Al
manlarla işbirHl\;ne taraftar ol· 
dukl3rı sanılan 200 kişiı1"n tevkif 
cdldı:1dc1'ni söylemiştir. Halk a
rasında km-.lerin de Gaulle'cu ol· 
du~mı anlayabilmek hayli güç 
olmuştur. Bi~ok kişi M. Pe7rU· 
l 'ın e.ırırile teW:ı!f olunmuşlar-
dır • 

uımulü.ııd~n hg•'Ç r.ıtı:rı. d• ğru 
olmıyac ~ tır 

Nafia Ve 
y!ncb) 

ka4M bır yerde \foplan ak. l '" }'f'f• 

<L.•n idare edile-lesini .ı.!erı 11urd ucr. 

Biz, bunu (<Jktan dert"• etUk. M ... 
lamu il•ni~ oa h:ıı:ırl•k., •z sam n r:af 
flllda olmaz.. Bunlat' loin umamı ı• 
ka.nuau hazarl.&m.ıktaTIZ. • )'akında 

mecJıgi illn•ı-e t.akthm e-de \ h: 

Şı.mdı müızaıkereye ·~, ı 

nıız L>nuıia yapt~ ®)'IOJikr 
tesisl~r ve bu t , •• teri !) . ~ 

sı, ımruratı tı;ma'llik b<ıllı '"" 
letilm~ d~(::iir. M 1 ~ı oı• 
bir SLL teı;ıo;atı, monıLk~t· 1;;ı.,_ 

metrelerce u.zun'u.ğı.nıfak5 .adi· 
]erir.de yaıpılm'{- bır ç<>k b~r } 
!ar, seller, kanallardan ilıa.-cltır 
Biz ıeşkilabmrzı ne kad8ıl' ~ 
zırv ettirirsek: e>Mire>lıim, bil'ıassıı 
~n "'1manlarda hlT ~ 
tıı.-aestı>t <'tımdk, her tıan :!i ufa.lıı 

~.eyi kxılayca yaponEk 
. almaz. BuınJar, mille-

tın mal~n-. B1Zim kan.un istihdah 
eo1ıtıi!ımız şey• k.Jrşımm:ia tı ~,_ 
mız,; kıöy~iiz buralardan gelip 
ı:eçt.kçe gor.>Un, oradııli:i su teııt
s:mmırz.ın bor&Ukluğuman teı.m· 
Litl!Ilızı habordar Elisin Qıiz de 
0 sur<!IJJe vaktiyık h:ıibcrdMr ola
bilelim. Zaten bu Ocaııunla ne 
haıllkııınrıa !ıcla bir yük, ne de 
millete kıırşı fazla bir e~ 
yılkıleınes-:ı iııtilıda.f e:medf!c. 

. Madernfi<ı bu testsler m itIC'bir..
du, baık.ımalrı elfoırli.ği il~ taıkip 
edıleceirtır. Bay·· ı.;ı.trihaıta. kal 
JI elırrliği ile çal:şalıım. İlcnl e«.ı 
rahneleri kapa !.ınıık gaycısini bıa 
kanun istihdaf ctır.~lr. 

f\ı ltibl: I!'.. 1 z z g T N ... at 
Direlrlnrll• <'~vdet il'•• hilıla 

Banlılıiı ver. .<;;o 

TELG&AF • .,...ftıııat" 



lstanbul Levazım AmirliOinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 

GECE YARISI 
Y azaa ı Uarat BaJbaD 

Oı•tatik karı~l'IC2 Talat ince 
4e ÇLll§tığı şiııl<ebtdıı istifa ebmi§ 
v< a ınd"ı<i se.veüle tiearct yap· 
moya bafl_.,,ı;ı. Geçen büyük 
harpte bire beş yıüz hatta bin ka· 
Ull<Slllarm eJd., «tHtleııi servet 
Talatın çok tBki.dcnberi iştah•sı

"' kabartro1§11ı. 
Geçen harpte de o biıı- ~kette 

kfiçük m<uş!ı bir memurdu. Ti· 
eımete fV<ın ıoklı ermediği halde 
lı:ııu. bir zamanda köşkle.. sıtın 
alım, beş yüzlı.iıtle sigara y•kan
lıl"ll W&nıCW• benzer gelir te· 
.mi.. etıw:ııin yolımu ar-.mıştı. F•
ka. tam hir ces;:.ret wssetme<liği 
lçın ne JirkE't.tan istifa edebı im.iş, 
tıe de ticarete atılmıı;t.ı. Fakat bu 
.eferki f!ırsatı kaçımıaı:nııat br•· 
rı, oıoun d•ha harbin. başında şir
ketten istifa edip küçük serma~ı~ 

J le çok iı:.Arlı 1§1~ yapm!Ya -·
.kıel.zWiti. 

Talat İnce mun zıımaıırlanbft'i 
k'Ofasıoı yoran ticııret ifine başla,
dlkton sonra ilk olarak m•kar.ı 
.. hm satmuna el attı. İatitçiliği 
"1lrgwculuğu eskidim mümarese 
tttl{:i içJn ııcemtlik çekmedeaı ma
br~ işinden kısa biı· zamaııd~ bü
yüık lıir kar tanin et.ııı~ti. Ta
lat İnce makara işinden sonra.~ 
~z d;nJeııdl. Dııoha doğru.su pusu
ya yaa. Pazen ve patiska stoku 
!ı na <Jeğil'di. Elindeki bu malla
r.ı s:>kl.adıktan sonra piyııs~y1 ta
lti il<) -bo jlad.ı. Pazen ve pat.'aka 
alab\l-Jiı;<ine yükseliy-0ıdu. Talat 
bir müddet daha bekleodilı:te son
ra yavaş yavaş piYasırya mal '1" 
k;ıı·mıya başladı. Metresini 50 
lror..ııştan aldığı pazenleri kolay· 
}ıJ, la ~0-300 kuruşa sanyordll. 
Paıı:en ve patiska vurgllI'.c:ulu
iııuıd.ıa sonra epeyce biır servet 
sa1'i-bi olın:.ıştu. Artık b~ yüzlük
le sögara yakmayı ctii§ünmüyor· 
d-u mıma. A'Ciadıa bir villa Rahibi 
o!.mayı bir .iki metres tulına~ d:
lına koymuştu. 

Zaten .a.kşam yemekl.erin.i T-0-
1';·1liyan, iPaırk<1tet gibi büyiil< 

ıni.ıe:ıstselerd<'.11. g-et:frtiyordu. Ki· 
rol.tdığı liiıluı taksidcon aşsğ~ ınrnl
ycu 15 -de bir pa1Wı iJWıala e]bi.. 
9ekr yaptır.ryordu. Dıı.daık !arı a· 
r sında, şimdi, 14 lük halk ı;iga
fllSl yerine S!pahiocağı giit'Ü.nü
yordu. 

temin ediyoNfu. Şarkın b:m yt«
leNııdo bir teneke gııızı '.kıı-rk, iı•· 
~ kır.k he§ liray• sat1o1-aııdu, 81-
tı.~ i1jiudo .Jı,001pmy osıııda ~lışaııı 
k~ ~tak.i muMekirkor de 
'ltcndilcrine h~ çl!karmıyorlıw 
~ğildi. Fukat Mtan pay- "gene 
Talat alıyol'du. Yazıha~k; oka· 
"" lusa bir za'I?W!!da çilıtleı;ti. Ta· 
lAtı.ııı cüıWaıu kanlı bir ensede 
~enen ll1'IÇ taht& Jı.urıısıma 
dönmüştü. 

İşlor yolund& giderkeıı 'l'alat 
dıı klüplmk garı:inoJ.at'd:ı iN gibi 
para harcıyorou. Met:roslerine al
dığı M!diyelerm p&baW.ğı gilllün 
.Qı,di'&0dı.ısu. olmu§'t'll. Her mcclie
te Tal.k l<onuşuJ.uyordu. Ya§ının 
ilerlemiş olmasına rağmen o MI! 
genç göııüıuneğc çalışty<ıırdu. 

O gece Taılfıtl!l Taksimdek; a· 
Jl"rb:rnıı:nı Montekaikı gazinolu
rından farks..,, l:ıir halde idi. Ka· 
dl!llı erkekh bit misa.fiT blaba lı
ğı gertlş ruslü satanlarda eğlerıi
yorlıı rdı. Talat eline tutuşturuılan 
kadehi ll•l' se.fe<i<>de ııonı.11ıa kadar 
lçiyor, ~rafında pervane gibi dö
nen pua ve lü'ks ha.stast boyalı 
kadrnlaıau ltahkahalaruıı meze 
gibi emiyordu. 

Eğleııee, daha doğrusu çılgınlık 
bütün ihti§"nıile dev"m ederken 
te!efooon ziJ; çalıdı. Bitrarz soma 
~k t-elfışh tel3ı;h Tal.ita sokul
du, ve bir fı.sı1r~ halinde bir şey
ler s&;ledi. Talat bir iki ık&lime 
ile çllıedaı çıkmıştı. Sü:ratle tele
fon odasına kostu. Telefon eden 
kiıtiJ'bi idi. Tala.1 beyecalı konu· 
şuyordu. K•f...,ın;ı alkol o k•d.ar 
uyııışturmnştu .iti: . 

- Anl<amad>m. Biz<ın matllırı"ı 
mı yaka.laıruşlar? d!;ye OOd<ıııç de
fa aordu. Aldığ. cevap onu çılgı· 
na döndürdü. Mikrofonu fırlattı,. 
Vücudü külçe halinde ılı:oltup 
yığıldı: 

- Mahvoldımı, diye .inlemiye 
başlod;o: 

Telefon muhaveı..,.,ind'en bir 
sa::ııt ronr• apartlmıınw k•pısı ça· 
lırıc!J. İki slviıl polis ve biır memuı• 
Talatı oordıtlar. Kerrdisine mev
kuf olduğunu ve hemen mfüfürJ.. 
y<:te götürüleceğini tebliğ ııWlcı', 
Talat önce şa.5ırd1. Sonr. me· 
murları savm•ya baş vurdu. Fa.
kat bu ·maıı<?vral:>r netice veıımıe
di. Talat memınl'1!r arasında so· 
sağa çıktı. o gec<! yıırıs>ndan son
ra ilk deta .muMeşem yamğı.OOalt 
tıyrı lta1d•. Ertesi gün ıı.ııütiın ga
zeteler Tala'tı:n y:ııkalandığından 
U'ZUll zaınandanber; çevirdiği JU. 
leli N:aretten b&lısediyorJ:aı·dı. 

CD-. illnt. ı lı:d _,...) 

" lııyig .ı.ra ~ v reıFine 
WaınWeı. 

Millec,lııendi~retına 
"" iradmiııe lıilil lıqtifıgen lıa. 
kim olıduğnnıt ,ıı:öre, Cüıııhı.ıri· 
Yet Halk Putlsi, m'Öhap ..... 
:resi lıiliın«leBJ önce m<Mımn r• 
Y1Di eoomalı: ve alıınaıkla mil1i 
N!ıkimi:yet J>UD1111ıiae tamamiyle 
W)WUD hareıkoe elmft.t.e w bu 
lw.tsal prenı.ipe •'iıü.yü!k. öııeııı ve 
değer vmliğim ırösterıookıtedir. 

Bugünllııii MUlei Meclisi 11139-
M ~~ 111ran lroı:ılmnç yan
ııın, içi.il içm ya.ııdığı sv..ıa -
plmifli. 1939 ıbıtJuınnd.a tıoplıı-n 
dJğı -a!Gnla Jısıe, iik knllıcıuıiar 
et:rafa lllÇl'amağ& be9amış bulu· 
nııynln; dıayct eyl!Ulde yanp:ıı 
parladr, alevler, evve!Ii M'Tll&Ja
Y• ve daha sonra btitii.n ~ayı 
sanb. Bu alevleıı, ıbir ZlllrulD a
ziz yıı:nluml12UD SR'ôııJdııl'tnl U 
pfllc yakın.d.ım yaladı, Bugün, 
Y&JJ«Ul sönnıenüştir; h&la devauı 
etme'Jı.ted..ir; ne vakte l>adar bÜ• 

reı:eği de maliiın değildir. M«• 
lis Jı İİ\)·fik clüıııya hartbi Uııi!ea 
lıu m~ yangın esııa&nıııia, mil· 
letten alici$ vekaıotle vaıı:ife 
s<irdü. Bir iıaralltan büyük ıı.. 
lı.ılibaınımın p-iııkrine ~
can kanunlar 7aparlı.en ~r &a
:raitan da, miReti luırptcn !kma-
4a. Medl5, bu. Wbraııdl baıy 
yıllamı.ta mill1 b i r 1 i i i 11 

t.am timııali ol:ııııış ve Az.iz Milli 
Şeftnınin el:rılfıııd.ıı bir kaya a
lillıetlyle -.,ıaıımq elan mRl&
tin inwlesiııi tam ....WU.de cer· 
çdtlcştirmiştiıı. 

Dünyanın her tarafmıla nıı.ı. 
ktl.er çöker, .lstildiller esaret o
lurken, Büydı: B~huğ'unrıızun 
;yüksek fflıadlarıından illuım ve 
lmvvet alan Türkiye Büyük 
Millet )1eelisi ff oıı.uıı hiikiim"t• 
ler i, yalnız uı.i!Jc.ti JıarıKeı. kD-

rıımalda kaJın.amışlar' ayni -
manda, istikl~IDıixi,hüküoıı'ıııı.. 
hğmıı:ıı, kU:Vl'etimizi, şeref w 
itı.banııını 9)k yiibeltmi§!enlir. 

Altııııı!ı iı:ıti'.lıap ~e,, 
ıırıillotiıı veUl.eeini ~ 
taşımak şerefini kazaıııoııf olan 
mebuSlari, millete kendi ıwn
:ıetlcri olarak arzeden Cümhııri
yet Balk Partisi, yeni seçinıd.e, 
milletin karŞ><ına aln.mm akiyle 
ve şeı·efk çıkacaktı;. Türlı: mil
leti, onun naımetleriııi 11!9JDWv 
.le aldanmadığını görmüşt:lir ,oe 
l'azife başında bir nöbet deği.ş
tirmf.ideoı 'ba4ka bir şey ohm~ao 
yeni seçimde de, partiye ~an 
tam itimadını .bılıar ~cceğine 
§ÜJilie yoktıır. 

1.!f Froı:ram 
, .sı jbmıaal!lı; 
Ut AJam 

-rl•d 
1 .!ili "Hiiıallı 
1.30 "--"" 

ABiDiN DAVER 

19.ot K•rt • 
18.15 Su -hıd 
U.39 .u.... 

Kıı....r. HO lıo.ıı\11 ~ «1iil<n to ton "'1n dmılu lrlloe!e •lte ı.tloıı>una 
M ~ -..ı.. dl.m 14 '°" &al!> ""'"""" p-ljcla 1&tm a~r. Dıa. 
leııl ~/l/M:t ~ &il:oil ııad ~ <la Aı_,, K. M. V. 3 N<>, lu -

ııllnQ ~ ~Qr. Köıoele 10 _, - 5 -"" -ğı. ol· 
ınamıılı; fir.eJe ~ aerrı t.ı!lploze ıru.ı.. ed\leblW-. Köııelsıin brı'! i6rırlno'1 46,300 
lln>, taılo.lw>"n ı.tı temioU. ıı.,ı;oo P,'lldır. Tar.;>1er;,, ır.ııt -te lı.torniol!r<ıM 
.._,eri (11122 - 2'3) -----1'ftıl..r ıcııo..ı.ıa !~ ldmıJn ..ıııe.ı 16,120 Mü "~ -..... ~ 

t """" .. <J ı...ııi>ırıa ı>azarllltla 311lnı "1ın::ıcıılctır. İlıalesı 211/1/943 peı\le'Inbc 
~ 61111.~ 15 de~ M. JıL V. 2 Mı. ıu .. ı,., alına loııtoıts,yonınila :r-.pıı. 
Jııca!r.lır. JJk !eminoıtı 1782 Jlr.ı 56 JD61,;\,i119'. TaJ.lıplorl& belli V'\l_;,,"ft' iı<"A~ 

. (2illlt) (S>l) ------Beher 1Rb>.ıoo ?llO louıwı ~ edil&n :JllOO ı.:ı.o -ıı kllotOI• p,_,. 
lılola s:.11111 alın.a"8!d;ır, .İlıal<si 20/1194 3 çarş- g'.inü oaat :15 do A..'11..,,,._ 
do M. M. Y, 3 Nıı, lu .. ı>:ı •lma'loamiQ<ıDt.11'.da 'l'a;>ılsıbiilr. JU,t't t.enılm.lı 
3346 :ıı...au-. Tıll;.pıe,..,, ib<olll w1d.ı.te ıwm;•:vaıa ll',,,,.,....i, (2110 - a:ı&) 

1900 M.'! Tumıut ~ ve X ...,.,.Millı. ~ l>O>yM!;: ıd"fft 
.rıaı.ı.ı. Ve beylik orum<1 ~$ W jg !wy<ırııı n•Ui Ve V""""1A ldbmıil ,_, Is· 
W ~ ~alı ı:ıı.rfla <!l<ı.."O.l~ !oomnuP.ll'. 1ıııaıeııı 2:6/l!H> .Wı tı(Jı1ü aat 
11 de Jilı;l~ehi~ aQeri 9'bn •ima k QJA>J""''ncle. 7'V11lacl!klll'. ~ 
motre ll'llilmb.lll4 81! Iha l50 fkııgu;; fqa,t faihrr.-n od;ilnl!!ştl7. Tal'!'f>l<>'"n k....,.,,ı 
' •: ahri.e tailt !ndotuplary,ı liıal<! l<o mı.~ ~. (:!.1~2 • 2PO) 

GlS'lc11kie 50 ~ ltrı• evi ,.aptınlma11 kapalı n1!11ı .....oı zıı,e ~. 
lhaJeıd 23/l/S43 rumart....ı iPtü """t 11 de ~ M. M. V. • No, lu s,. 
tm allr<.a ~"""""dıı yap~\ Hepsinin ~ bedle!i t'18,583 lira 50 kı>
rtıl ilk tı.~ 42,893 lit'ıı 34 kıı;!'ucıtur. Hepsi bfı:Wrı l"eya .,arı;alara böl<l!!ııe
r<tt: oşn •;rrı tal>pJere de ihnle edilebilir. T•J'.p!erl!t loumrıl '1'<."'1knl«rlle ld<.Uı 
~"1n.plarıru :ıı.:.ıe- ..:m<t>illr, To!lpleri:ıı kımı>1tl v~k' tekli! ~ 
iıale ~ b-'r SIOl>t evvel looo»sıyanıı vcrnıele<t. (W'll - 80) 

K.ovif bedlell ID,800 lira 113 1nı.ruf oı..n ıll'ilr.e•1 - · 4.m>1r işi IPıt*\ 
ıarı:ıa elcı;i!~ iıııt:ımuıı111<, İlıales.i 2'J/1~43 çaı-şamlıa gliııü ...._t 16 d:a Kay

seri -rt oatm lilrnoı lronı~ yop~ır. İlle ~" lllOl llıatd:ır. Ta 
lltıieTin ltıııwııt "'o'll<alıırlle tcl<Jif m<i<~ltırım ihale .-..ılillden bir "°"'' """"! 
~ ~eler!. (2066 - ! :ıı 

EiWmt.ım mtalanı.esi c!lıeti -rl;"edeı. v•riim,;lı: fa''lile YR'P'lncııit !ıeu 
:re llrAı1* mDEril &a lfçllitli kıaıı<ılt zarfla elwii~ ı-.ııwmJ<llur, İhalesi 
llll/l/IK;I ı:&J\lmlba ~ saat 1? de Gellbolınln ııd<cri sntın ..ı,,.., 'kJQm~ozwı:ı.. 
da :rac1nla-. JteıP:f bodıeli 27,912 lln. 'l<l l!ıu.l'ıırt illt teminatı. 2093 lin 63 ıa:.

~. TAiiplerin lıamm1 veslttala.rile t*Jif ~ı '1ı&le "'"'_, bl• 
- - twuıkı- -1eri. (2070 - 93) 

30 ton ~ tı&S )l&IN1Jlı:la oat:.ı alin aa;!ctır. İbal6si. :IG/1/1)43 oah cün\i -t 
16 de Bllil'ükçelımeee Hı'.ı§dere loö:rWı>de Askert mtın alm:ı lromi.9yı'.ıuı.a yapı. 
iııcal<tır. Tabıııl!l tieıieli 30,llOO llr.ı temlwıtı 2260 ~. Toıiı>ktin beli; "ar.it. 
te looınllı:vooa ıeJmecri. ( :u.u - 292) 

Mll\eabhit """" ve baoal>ı:nıı. kapalı zıtrfla lwml".l'(.llda m<0""1J\ Jı>,v ve 
ıarllıamıesine eöre 5 t.!ı::ıtaı Oı.lmr "" tıc zalıane liA>or.ıtııvar alet.ıeıi satın alırıa
Ctllklır, 'l'atımic> bede!ı 19,546 lira lllr. teminatı 1~6 Jlr;<Cır. ihalesi 26.ll/!M3 
o;ılı «ülıö ııaat 16 ele Ad<arıtda }I. M. V. 5 N<>, lu .,,tın alına llronl.İııyomıtn<ia 

:raplacalttır. T<>l.ıplaıin lcanıınıl vreilmlarile teklif mldll!>'«nm llıalc s~lln<lCn 

bôr .-at evvel lınmtilsr4llll v"""'lerl. (21.28 - 2ıH) 

,\şapla yazılı l'fter'41 !ı:ııpıılı zar/ la eksilt:nclerl 26/11943 günü soat 
18 de A<ia_ııeunnda meel'J s:ıtm alıwi komi'1y<lll;ıtıd;ı :yapı;ı,a.,ı:ldıı·. 'r:ıl'J>le
rob :W..'llllnl ve<i!talıırdl.e "Jif mı<kıluplanm ;11aıc t;Oai'ndc" bir saat e\'>el 
Gınıisyooa ,.~,.._!eri. . 

ci:N.st llll<WI 1'nlaa Temlııalı 
kilo ııra ııra 

s~ eı.. 
K<mııo otı. 

80,000 ~B,000 • 0000 
~.ooo ~,ooo aooo 

(llll2 - W) 

Tu:t.laı-la bet<>n~ ~}e 7aıptın lıaefrlctlr ıtapıl\Jı utl"i'la ~trıu:til 

lll5/l/94J :ıı=artlıııi gilı>t!l saat il de Eo&:i{.<:11.lıW O!>kel'J satın ııJm" ıoon,ı •• 
1(Jll!IDOO yapılM.'akıtıır. Keş>! bedeli 71, 211 lira 3 ~- 12liplerin kan•Jın1 
veı>ka!arilte t<lk:lif mektuparım ;ı..ıe ·~ bir oııat <eıwd t;o.'llis;""a wr 
ıoo'erl. (lll:M - !M.2) 

20 1ıoc lı:oyun eti luıvu"""1"1 ı>a""lr lJlcle. s;;tın alınacelt1ııı', İhalesi Ia/lı943 
pcaıiaol giirıü mat 15 de .Atıi<ıarad<ı M. M. Y, Bir No, lu •alın a<lma ko· 
ınisyoırunda yap;ı~ııcıı~. Tıılım'.n bedeli 5'4,000 lira ıa.1•1 1emlrurt.ı 7900 ıı. 

ıııdır. Tea0p!erin. bdli vakitıe iroınlııtY ooa ııtmcler:i, rnı:ıo - U:t) 

15 1ıon koy>.>n ~i 1ı:9vu,.mooı pazar Jikla :satın ıı.lınaooJM·r. hıalesi 18/1/942 
~ sünü oaM 14 de J\Jıltarada M. M. V. Bir No, ı.,. salın ahno lroın;,:. 
,..,.,_ııa ya:pllı::::<•ml'. T1tllpler~ı b<!Jli vakitle loamisyuua golıındeo;, Tutı. 

ailı be<l'dl 40,5-00 lüa 11ı:a1•ı teminatı 60'/ö lireciı". (2121 - ~) 

l>f.•iı;ı<lc ya:nlı """'1lar paarlıl<la salm .Umnc:ıdıA<. :İlhaleı:I 111/1/1943 
•lı afuııu zaat l~ de Mı!lmr- M. 10:. V. 5 No, hı sotı:n alına kııtıll\'\YOO'lmda 
,.~. lle'J>,:ı.ı;,, \abmln bedeli lll,8"1() lı.- ıı:..•1 ~wttı !Alal ıu-a.ı, ... 
Aş~ .,.,_ f.ol,pleı-,, do ilb:<le <t!>ldıHlr. ...., 

CİNSİ lfiltıl&ı'I 
An,.,W aloaprl<ı. )!00 lınJlu 

- dö lrilAtdoo. 11141 !<ilo 
Soda adi, 100 > 
~--. . , 

(tJ.47 - MI) 

Ar&d:ın ~ uıne geçmed~n Ta· 
ltı t İnce tanınmaz bir hale gelmig 
lı:.a211DCllllll hesa:bm1 tutmak m~ 
külleşıırlşı:i. İki dıııktilosu bir h-u.
&ımi katibi v-e mubase.beciei var· 
dı. Bunlar dW'madan çahşıyarl
<!ı. Adadaki lüks Vılladı iki gıır
.IOOl, bir uşak ve aşçı vamı. Hu· 
l88a Talat, tahayyül ettiği kaı<aıı
eı temin elmiş, !ilks hıyııta i:ll
v uışmuşıu. Y a\nız kazarıMkça gö· 
aünü para hUSJ bürüyordu. Ka
fası ımütemadl bir vol1 bulcnak 
>şile meş.,"Uldü. Ka&t.'lır.daki yiiiz 
binla.e raifımen Taliıt y~ :reı:ıi 
tııtif, vurgun tpn>n ~n ay· 
l'>lamıyordu. 

Talatın muha1<.en1t'Si UZ\l1n s~
ıı:ıedl. :e;r sene hapis, mallannı.n 
anüsadcresi. 100 bin Hu p:ır.ı; ce
usı ve ticarett..n m•n. ıkarar ara
pooa idi. TaJV- öliirn.<im daha 
müthiş bjr fel(ıket~ uğır~ı. 
Jstarapıan m? yapacağın» şaşır:mış

tı. Hapishe.ncy.e Jlk sevkedil-d.iıklıe
rl gün .ken:disini zi;-ıırete gdoo. 
~min -reselti edicl sözlerini 
bit' ;stihza gibi ::aı·şıladı ve yarou· 
~ S4klaımıya muvaffıı.k olduğu 
tabaocasiie 'ka.:lmı yere sendi. 

• U.30 Propa.,, 

12.33 Mii:>lk 
U.45 Ajans 

Jl&f>ulori 

19.45 Müıılk 
18.16 Bad:ro 

Guctaô 
21.45 Müzik 
21.00 'l'eılı&I 

ZLU Miidk 

Z».30~ 

ııo - suıı'I V>Eell-n bPGlı ıııarllo etıı.ıllı>"".l'e ~. İhal...,i a:l/l/IM3 
""""' 8'ii>tö saat 16 de .Anltıını.ıllı M.. ıı. V. 5 No. lıı> sntın almo ~utıııeia 
yapı.la>.'Skh». T:d"ım?n OO<>ell H0,000 lira ilk ten~'lW!ıı 8250 liradır. Taliplerin 
ıcauuııi veo;İilolarile MJ)f m~ıplat'- ilıı>1e 8aQ!indtn bir saat ,,.,..,ı ı.omı... 

* Ortalıkta bJr gaz n pirinç, sa· 
bun bulıraomın ~ gösterdiği 
bir sırada Talat yeni gelecek y!iz 
bir.teri dü.şü.nerek ıevkle Y3*'" 
yoıdu.' 13u sefer kazancın ta.ın 
mandalmı buılmUşt'tl. &mı.; ıfel~ 
mez bir para fiçısıi>ın mu.sluğu· 
oo ele geçinn~ gibiydi. 

Istanbul ve Anaıdoluaıın bink~ç 
) erinıdc istif ettiği gaz, piriınç ve 
s•bun stoklann; el altırı<l(hJ) piya
saya süı·üyor ve bire e!lı k.ızanç 

Üç gün s<mr• adliye bina5'>!!111 
• toplamam büyük b<r kalabal.ık Ta -

l.ıitırı hap:shane:ten mahkeım; sa
lonuna gehnwni bekJi,'Ol'llıL 

Talat kıırnuzı hapislı= oto· 
moüilinden .ınip iki jaıı<darma •· 
TJC.loda adH, ·ye girt.nk~ kııla'lt· 
lar,.n<la hJJkm fısı'•ılar; uıtuldu· 

yol'du: 
- İşte istifçi Tal~t, vurgUT u 

Ta'.iı.'., k>tıl 'raliıt ... 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Bankamız müfterileri nin varlık vergisinin yüzde 

1 
yirmisini ödemelerini ko laylaştınnalc üzere menkul, 
ve gayri menkul mal rehini mukabilinde mev:ruah da
bi}inde kredi açmaktadır. 

~-------------------------!~ İsta~liul Bölge Sanayi Birliği 
Umumt Katipliğinden : 
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ç;,plı!k,,;e;;ın.• '"'*ak No. 13 d'Cli 18 7!ı0 ı;Ta 45 k'-""-1ll ilk temtnıı.iı UOO ı:.ra 30 kurıışiıı" Tolrp'erin 'belli""" 
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