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l'elefoa: idare (24310), Yazı CIHIJ) 
l'elc: btanbuJ Valuı-Poaa 1mıma:tti 

rk cepnesinde 
anlar niçtn 

durakladı? 
ordalan Moskovaya yak· 

: fakat bir türlü Sovyetler 
merkezini aJamryorlar. 

'-rattan on gU.n enel alını<; 
Bostoru Tim~kon•ın 
• taarnım üzerine bo

~erlye çekilmlt bulonu-
llldlsenln ehemmiyeti her
ilıElne çarpaeak derecede 

ki Fon Rlbbentrop 
~ ttlln eVl'el BerUnln 

otelinde komlinJstliie 
pakti üyesi olan de\'• 

llburabhulan ıtereflae ve-
1 bir ~lende Bnsyada bir 
anun bütün kuwetleri 
olduğuna, bundan &ODra 

..,_pada siyasi bir \-arlık ol
~e bir Sovyetler BirliiH 

sö~ledi. Alman ha.ricl
bu tanda beynnatta 

bir s11'8da Ru" cephesln
olıın Rostofun bir mu· 
z netf<>@sinde telmar bo. 

olması elbette tetkike de
"'4isedir. 
laakikat.en Fon Rlbbentro
il ~hl Raslann büyük kuv. 

-..ım11 olBaydı elbette ba· 
l<cn-a kıtnı1anna '111.V'&ftmll' 

ordulan orada bekle· 
zdı ve bele A.zak deuid 
i ltoırtof Alman kuvvet
fmdan ~nl edildikten 

r geri brralnlmudı. 
Phe11b şimalde Lenin~ 

'işçilerin menfaatlerini 
koruyan kanun 

ilgili encümenlerde tetkik edilmektedir 
iş kazaları, · mes~eki has· alıklar ve analık sigortalar 

hakkındaki hükümlerin esas~arını bildirivo: uz 
j Ankara, 1 (Vakıt muhabirinden) 

.-----------.. - lş .kazaJan meeleıld Jıastalrklar 

PETEN ve a.nalik ~lan kanun l&yi-
hasmm aliltada:t encumenlerde tct 
kiltiııe devam edilmektedir. Milli 

Go .. rı· ng ·ııe Şefımiz Cümhurrciai tsnet İnönil-
nUn Büyük Millet ?deelisini ~t§ 

go •. ru·· ştu.. nutltkla.rmda üzerinde srarJa dur-

Parls, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Fransa Uo Almanyayı ali.kadar e. 

den meııeleler hakkında Marepl Pe 
ten De Alman llıl&re§ali Garing ah· 
llDda tıkkA.nunun blrinci g1bıll St. 
ll'lorenUn • Vergigny'de uzun bir gö 
rUpıe yapılmıştır. 

duldan bu kanun projesi baıJlıca Hti 
bllyllk kısmı ihtiva etmelrh>.dir: 

ı - Mesleki rialr eeasma istinat 
t'dcn, işçi ve müstahdemlerin lşdcn 
mütevellit ft.nzalarm tazmini hak
kmda iş verenler hukuıld mesuliyo
ti yerine kalın olan İl kaza1an ve 
mesleki hastaı:klar siıgortasr, 

2 - lş hayatında işçi ailelerinin 

C'.ocuk yetiştirme kudretini camia
nın teaanikfil ile himaye eden ana
lık sigortam l&yiba eıısae1a.nna göre 
bu kanun hükUmleri i!J b.nununa 
tabi iş yerlerindeki :iı§çilerle bura
larda işçi taıifbıe dair olmaıksızın 
çatıııttmıa.n bilfmıum mUBt.ahdemle
rc tatbik oltuıacaktır. Sigortamn 
tem.in ettiği menfaatler bu projede 
şu ewla.r dahilinde W edilmek
tedir: 

A - Tlbbi yanhmlar. 
B - Muvaıkkat malöllyet dev· 

resinde Mcnecek gfuıdelik tazmi
nat. 

C - Ortopedi ve protez kmızı
mm.m temini ve tecdidi. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 5 de) 

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

( TeazUAtb kltab 3 ' 

1 
Yedi kupon ~~P!~!yucwnua rıyatı ıoo 

1 

kllnl§ olan dOJıya §aheaerıerlnden Llz.a romanı ,..ı.

1 DiZ ~ kanii& wrilecekUr. 

Amerika hari.ci1ıe ~n Bol 

Amerika
Jaoonya 
Onüne geçilmez bir 
anlaşmazlığa airmek 

üzere iken 

Hariciye nazırı 
Japon muırahhaalan ile 

bir daha görüştü 

Amerika 
Anla§ma hasıl olmaza 
mühim tedbirler alacalt 

(YaNt ... ~ 

Lokantalara hamur tatlıları 
için un verilmiyecek 

Ancak çorba için İstanbul lokantalarına 
günde Uç çuval un verilecek 

Ticaret Vekaleti un veril meaini istemek üzere .An. 
karaya beyhude baş vurulmamasını bildirdi 

Fiyat mürakabe komisyon:u, dllıı, 
öğleden evvel vali muavini Ahmet 
Kmıkm reisliği altmdo. toplamnııg· 
tır_ 

Bu toplaDt.Jda Wl, odun ve '.kö
mür i§i tetki ke l 1lmittir. Evvelce, 
un tahdidine ait neşredilen karar
namede lokantacılara un verilece-

ğine dair bir kayıt vardı. Dün, U· 
caret vekiletindcn gelen en aon &
mirde bu kaydm a.nCik çorba gl»i 
yem.eklere lüzumlu olan unu (lilnm
lü içine ald·ğı, yoksa undan yaps
lan tatlılar için a.sıa lokantalara 
lDl vcrilmiyecegi bildirilmiştir. Bu 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 ~ 
Moskovaya, eenupta Ros

htltffn Raııı tonn'ı'tamn 
Sonetler Birtji'nln or
ve dller mfiıt .. fu Jnn. 

en nek r-.k şey bybetmlııı 

LiBYA HARBi 
Alman 

p·yadesi 
Şiddetli bir 1 CEPHELERDE DURUM 1 

hucuma geçti A man tayvareleri lbeydandadll'. 
la be aber MO!lkcml 
tutan ve Rostofa ~e

aa11 tnıvvetlerlni hlc;e Bil\ 

dneı, kadar ae ' ; otan bl 
• .etıoeJı demek · r. 

Alman ordulan ı.-·a artı 
Wr duraklamadan baş· 

"'"• olmfV1UI bn vu:tvet '"" 
tiddeti netJt'~I midir! 

\em hal'f)te zavlnt \'ermek, 

1 """"'"""' ln7.lhat altm· 
tein her tars.rta km-vet-
a 1c me<>bnrtvetHe ~ttlk

., e~tlmf~ A iman omnht· 
llttwı o"'nva nl hf'tte bU\ t' 

kalmamışhr da bun" r 
"'1 bir duraklama ~""'"m'" 

...,,. !ll0 ma1i Afrlkada heoılft 
rrnm Ö7.rrfne l P.T>R 

ttatyan ordu:anna ya• 
ı,ark cephesinden km'\· 

ir.alt etm ctir de bu ~ttt 
.,. ~ 1man km'\ etlf'rl """ 

111nvaz ne mi husule ~,. 

'-ıcıe Ras1anu kendileri lt'l" 
lir bir llt11tünfük t.ettkil ed•n 

lardan l1'ttftule c-tmP.'k "'" 
1109kovada tutunmakta of· 

\"e vfne aynı sebeple RM 
~ almı, hn1n•.,1utdan akl" 

1 
bir ihtimaldir. 

'111\lat,.a lklnc 
mektup 

:\" &'7.an: Hakkı Sülu 
<ltusla ~ ..adfede) 

Çarpışma Kafkasvada 
Almall uldlıe "' mtab kollan • ~ ~ 

. LMAN TEBLiG. 

Moskova, Rostof 
ve Leningratta 
Kanlı ve ,iddetli 

çarpışmalar 
devam ediyor 

Rus 
hücumları 

Ağır zayiata uğrayor 
Berlin, 1 ( A.A.J - Alman or. 

ıi , tarı başkumaı1dantığuıın teb • 
ği: 
Rostof bölgesinde. dilmnan 

dti de ;nsan ve maızemeoe fe
fakarhklara hic: bıı.kmıvarak 
karşı hti um1arma devam et-

(Det"'"'' Sa . .6 sü. 3 dı) 

1 
~i·Hiilij:J4l00 

Dones havzasında 
Sovyet taar
ruzu inkişaf 
etmektedir 

Düşmanın takibine 
devam olunuyor 

--o--

Alman hücum 
arabaları 

Ricale mecbur edildi 
( y a..."VI 4 ancüte, 

ODUN. KÖMÜR MESELESi 
Şehir dışındaki stoklar şehre ge1irlih
vor, resmi hyat heflUZ teshil edilmedi 
Son gilnlerde bazı semtlerde gon kömür de yoldadır. 

kömür bulunmadığı, bulunan yer- Odun ve kömür nakllyatmm hm
lerde de perakende k.iloeunun ıw:_k landırümasmm yoluna kooulınad 
harici olarak 10 kuruşa satJldıgl lçın bu işe motör ve kamyon da 
öri.ilmUştUr. ayrılmıştır. Aynlao 4 motörde~ 

Bu dunun, şehrin bilha.-a Ana· lkis1 Ağvaya ildsl de Ka.ndJraya gı· 
dolu yakasmda hiaeedildlği için derek odun kömilrll getirecekler
OskUda:r ve Kadıköy taymalram- dlr. 

devam ediyor 
Kahire. 1 (A.A.) - Orta gark 

f ngibz umumi karargihınm pazar
tesi tebliği: 

Bingazl muh&rebesı, şimdi sarih 
surette başlıca Uç cepheye aynl
mışt.Ir: 

1 - Tobıı*un cenap ~ 
daJd esas cephe ki kuvvetlerimiz 
~ l&Rtan llerliyerek kaleden 
bir çıkış hal'eketi yapmağa muvaf
fak olan İngiliz kuvvetlerilc :irti· 
bat teele etmiglcrdir. 

(Devamt Sa. 4 sü. 6 da) 

Acı bir kayıp 
latanbul Maarif 

Müdürü 

Tevfik Kul'u 
kavbe tik 

Merhum Tw/tk Kut 

lan cumartesi gllnll k6mllr istihsal 1 Ancak, motörcUler taşıma nere 
mmtakalanna gönderilmişti. Yapı- ti olarak ton bqma 250 kurU3 .i&- İataııbul Jı1aar1t lllldllrtı Tevtık 
lan tetkildenien l8tJlıaJ mmtaata- temi§lerdir. Halbuki fıyat mtıraka- 1 Kut, anı olarak tıqgöstıeıu m1121mm 
&nnda k&nflrlln h?I olduğu. f~t be komisyonu, evvelce odunwı çe- bir apaocUaltten kurtuıamıyar&k dOJı 
bazı hayvanlardakı P.P hastaıışı kisini l560 kUJ"U3 olarak kabul etti-- gece bayata gözleriol yummU§tur. 
aol'LYJBile nakıtyat yapıl~gı ği b~de aonradan y1pılan nesriyat lıleslek bayatmda dalma dtırllat ta· 
anl ınlmrştrr. Bu arada meeelA Şile- Uzenne 510 kuruşa indirirken ta- nmmıt. vazıteaever ve kıyılleW bir ı_ 
de 80 bin kilo kömllr görlllmftştnr ş:ma ücretini de çeki b6şma 180 darec1 olarak taoman Ye eeYilen 
Su köm~ler derhal satuı a l1Jt!IU$ kuruş hesap etmişti. Tevfik r utun aramızdan. çok genç 
ve dt-J>OZitosu yatmlmrştır. Buglkı- Motörciileriıı d'1 -,.,eri kabul e- yqta ayrılı§! lıl.aarlf hayatımız lçbı 
terde şehrimize getirilerek Anado- l&CrlU bUytlk bl ka• tır 
lu va.kasuıa dağrtılacaktlr. dilirSe odun narkmm yeniden artı· r yıp • • 
Ş hrm ikinci derecede kömilrsüz nlacağına muhakkak n.uariyle ha.- DUo pce geç vakit bu acı ka 

~·erleri Yeşilköyle BaltırköydUr. kılmaktadrr. Esasen şimdi gayri yıptan maın.mAı attar olan lılaarlf Vne: 
$uralarm kömtırU de Çerkeaköyiln resmi olarak odunun çek.isi 580 ku· kW Haaan 1 YUcel merhumun 8 e 
d temin edilmJttir tık olarak ruştan aşağı verilmemektedir· slııe teeaa1lrlerlolıı bDd1rtJ,me8lDJ Ma· 
3ı~ bin kilo kimıÜr Yeşilköyle Narkm altt lira olması ihtimaii arif MUdUr muavini Falk'ı memur et. 

ı Bakırköye getirJ,lmJftlr. 7-8 va· çok kuvvetlidir. mifUr. (Devamı Sa. 4 Bfı. 1 de>. 

ŞARJ[ OJ!Dllll!ldNDE: 
Alman kuvvetlerl, MU.ama cep

henin iki merkezinde faaliyet ve 
f:idıdetli taanıızlarma devam et
mektedirler. Sovyetlet", Roatofu 
geri a1dJklanıu ve mühim Alman 
kuvvetlerini imha ettiklerini bil
dirirken. AJmenlar, Ro&tof b()lge
!'inde şiddeW muharebelerin devam 
ettiğini ve Sovyetlerin fedakarlığa 
bakmadan ta.ışı hllcmnlar yapbk· 
1armı blldlrlyor. 

Bu haberden Ç'!kan mana dur: 
Abnanlar Rostofu tahliye etmiş
lerdir, fakat tekrar ele geçirmek 
için bOytık fedalirb1dar göze ala
caklanhr. 

Lcningra.tta muhasara edilımi§ o-
1an Sovyet kuvvetleri, ç~ tcşeO
bUslerinde muvaffak ola.mamaıkta 
devam < diyorla.r. Moskova c•phe
sinde kayda değer yeni bir hare
ket obnamlfUr. Yalnız Alman tay
yareleri Sovyet demiryollannt, fa-

benim 

ee telld1lerini vo büyük şehirlen 
§iddeUe bombe.rdımana devam et
mişlCJ"dir • .Alma.n tayyarelerlıün bQ 
bombardmıanları, tahmin edildiği
ne göre faydalı neticeler ve!l'Dlekte 
ve Sovyet gerilerini paniğe uğrat.. 
masa bile irt.ibatlanm bozmakta ~ 
güçle§tirmektcdir. Alınan tayyaıe. 
lerinin devamlı a.kmhınnm bOylk 
kuvvetlerle yapıldığı muhakkaktır .. 
Mesela dünkü Sovyct tebllği 2D 
Alınan taya.resinin düşlirüldüğllnll 
bildirmektedir, ki bu neticeyi aJ.. 
malt için bomba:rdmıana .tırak .. 
den kuvveti rin milhim b1r yekta 
tutması icap ed r. 

Sovyet membalarmdan gelen ha
berler, Rostof z erinden sonra dl. 
ğer cephelerde d i. i ncticetr aJm.. 
dığmı bildirmktcdir. 

DUnkU ajanslarda, 68M CCllGe
s · de Alman orduları lehinde ~ 
yük. hareketler kayded;ım-tne 

(Devamı ~a lı ri S de) 

1 kö~emj 
yazan . hakkı tarık us 

tevfik kut 
aat aekizde hastahaneye uğrayıp ta onun çal1§D1 arkadql~ 

beD1m hocalık arkadql&nmdao birçoğunu kopan bir musibet çığmdaıı a 
çmır gibi aesslz bekleılr görünce tçt.nıe acı çökmll§: apandlalt Yey& per 
rttoıı.ltte blrıde bir görlllUr bir vak'a: bağırsaklar la§ bağl&ml§, vazife 
g&uıiJOrI §imdi Akil muhtar geldi. mim k mal. h pal kOIUnlltaayoadal 

dedikleri zaman ybıe böyle bir kA.Dun gecesi yiD böyle bir deru. 
kaybeWğimiz Necatt'DID blllmJe aararmı çehresi Un önUne ge1mlf, 
dlkllml§U. iki saat sonra ha.ııta.haneyl aüldma sarılmış görünce l§lldaJ'UL 
tımıt ııeai, onblre doğru döotıp de yazı lfleriııe uğradığtm zaman, g&ıam. 
~ ahmed'ln 11atırlarma lllft1 kaldı; yazı .ayı ba yordu: 

•'iltanbul maarif mUdUrll tevfik kut'u kaybettik., 
demek, tevflk kut da, geb_genç, k&ybOlmU§tU? de k, daha dlln tatar 

mahmud'larla, emlnlerle silleymanlye kon da d ğtlnUnU yaptıgumz de. 
:uıwııı bUgOD bir val'JDI§, bir yolmıut! ve acı bir ölUmOJı ağırlıgı dlllml ser 
be8t blrakaaych, geçlrdlgl ağnnm Jı1kAYeS1Dl dlııllycrck keodialDi bemeD 1111' 
hekimin muayene evine yollamak l.ltiyeD dostlannı evhamla it.bam edell ba. 
zek1 maarU adammın, bu hazin t.kıbeU karşısında o!kelenip: "l§te tedblr. 
alzllğln.ln cezamı• buldu! oh ol8un!n diyecektlm. 

lAkiıı ceza ona degudl k1. •• ceza, OzUntU, acı, tasa, hep kaJanıva, bip 
bJıe ldi, ve onun için lDaau'm, iyl insao•m, nsaoıan seven ID.-ıt: 

m Uk hakkı defll, ilk vazlfeal yqamak, ölmemeyo çall§lnaktı. 
bele tevflk kut pbl geçtlll her tecrU.be konağında be§erde vQcudtl pek 

tabll olan bir hata göıgeaiDdeo sıyrılarak, idare a:ı.o' llD® usta olmut w 
~& emek ve &nQr harcadığı yurd içln en çok m yva verecell bir o1-
gun\uk devre8lne ayak basnııı,, kablUyetıerc bu his v zifelll. btr fUU1' .,azı. 
teal oımamaıı mı idi? 

acıdDD, çok acıdan. ne~. ıate ''mukadder., den ziyade olmlJOr. 
mmos bU'&ktJII h1zmetleri, dilerim, bu vaklt:Blz &UmUn, bU acı hatuuı 

bUyQtQr, yeu,tırtr. "yarın 61Uverecek gibi ahiret yolculuğuna azık edlnmıe 
ne kadar memleket borcu lao "yarm öldUrllverccek gibi haber veren alno 
SiZi karpmda yapmak k&ydmm ipreUne kO§JDA , da. 6yte b meml 

borcu. .. 
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Yol !Y!ektur.>ları: 

Her 
"ylüsil çallşıy 

tarafta insanın gözüne çarpan 
en ferahh manzara budur 

Haycla.rpaşau:uı lto.lkıp Esld.,elıir sa.tnıa.k imkfı.nı ter.ıl.n e<lilmif olduğu 
ıerlnd"n Afyon ve Koııyaya, veya. dn!ıa büyl\!t bir §cvk ''e gıı.yret\e ça.
ut Ankara, Kayseri vo Sn·asa ka.dtı.r lı!}tıkla.nnı Böylüyorlar. Sonra hültü. 

uzanan vatanda.,ııırm yoıiarı Uzcr!.n· metimiZin, ktiylUnUn clL-ıdekl malı 
e rastıaclık.!tm, gahit oldukları man· her zamanJ.1. piyaet\.dıt, da.ha pahalıya 

zııralıırda.n ha tlt bir iftihar duynmk ve peş.in para. ile ııatm alınası ltöylU 
oğü:ılcrinin lmbarmıımıı.ııına lmkAn niln neşesini, çalt§mS. kudretini blr 

kat da.1'.a. a.rtt~tır. BUGUnkU köy· '\Oktur. 
Y-·~-.... Uren ha.tıo.rmırzııı ula.ştığı ıu sa.bebleyin malmı getirip öğleyin 

.............. pA_ ....... a.t.arak köyüne clönfuıea bU. bölgelerde kUçUk b:.r yolculuk yııpa.n -~ 
kJ.msc bile TUrk ltöylUı;l\nlln, beyne!. yUk bir zevk duy;u.yor. ll<Ua.<l~ ~r
mlicl hMlı;clerln doğurduğu bl1tu:ıı ı.:en ~u kllçllk noktayı da. ka~·Mde
:müşkWa.ta rağmen "!C.stl ça.lqtığt.nı yi.In: lwylll ınalmı pe§lıı l'ara ile en 
ve nasıl ç&l~kta olduğunu wıı.. emin m~terlye aatbğ't l~in tevkalMe 
:ınıı.kt& geçikmez .. T\1rlı: klSyl!lJiU, er memnundur. Anca.k alloıardıı, s::v~t 
keğinln, b:ı.ba.smm, oğlunun mukad. mer~lertnde mua.nıele pelc aerl ce. 
des vata.:ı vıW!csln.1 ifa. l<ıl.n aila.b aı· reyan etmediği lçin köylU bazan 1kl 
tma gitnılt; olm:ısına rağmen tarııu:mı Ut; gttu bile nra ookleınak ıncctıurl· 
drmilş. ekmi!lt biçmJ§, dlğer senelerden yetinde ltalmııktıı.dı.r. Buna sebep, rl· 
lıiç te a.şıı.ğı olmayan bir uı.aJı.nıl al. lolıı.rd:ı. çal~ mnlı alıın n:ıemurı.arm 
111I3tır. Bugün de ltllllQ:meUıınlzin -ınM h!!.kkiyle çolf§'Yı'lmal&rt değıt, fakııt 
.ulllntl vaktinde t,cslL"'n edenlere blr kadrolarm bugünkü lhtlynca cevap 
kilo hububat ba§ma verilecek btr ku· veremey)tıldir. 
ru~ zam karıırmda tstUad& etmek i- Köylil bundan mw;t.ıırlp mi? 113.. 
çın an gibi ç:ı.lı§ıyor vtı ma1l3U].llntl ytt •• Köylll malını peyin pa.ra. ile lıem 
ıailolara. sevk merkezlerine ta.:;ıyor. de değertne vc:-dikten m&nd'.1 bir ku· 
Sabableyiıı Ankıı.ra Urenl Potatlıd& l'Uf ta sam veren ııa.ğiaoı roü.,terinln 
durdııgu mın:ın bu küçllk merkud• Juı.pı.smda iki Uı;: glln bck\emeğe razı· 
bile yllzlerce arab:ınm eıra.ltı.nm!! oı. dır, o kadar ki, bu mııl getirme işi 
duğUnu gOrUrsUnllL Haydarpaşa - bir çok yerlerde köylWer anumıda bir 
~ehlr _ Ankara - Kıı.ys~rı - bayra.ın ~nllği gibi yapılıyor. 
Sıvaa hattı: boyuncn vıızl.yet böyledir. Pola.Uıd& konııştutum blr köylü. ~ 

Esklııehlrden Konyayıı kado.r u.za• &llt a.ra.ta buğc>:ıy ile gelml.ı}, aıra. 
IUl.Jl hat. boyunca. vıı.zlyot böyledir; bekliyordu. Kendlelne mahınıl hlll:km. 

Anadolumuzun ııer kö;#esinde de va· do. sordum: 
.ıyct böyledir. - Çok ~tlkUr beykıt, dedi. AHAh 

KUçUk bir durnkt.a bıte kapalı a.n. bt:z;lm nzkımrzı kemıez, h\i~rııetimiZ 
'bar altında yığılı görUlen küı;:Uk buğ" de her kolAylığt, her yıırdınıt gösteıi· 
day t.epeclklert in:ıa.nm t!tibarla göğ· yor. Biz de çal.l§ryonv:.~ liu sene kilo 
.unıı kabartıyor, başm& bir ktıruf fwa. verileceğini 

tsta.syon btnruıı henllz u!a.k blr ku. duyunca hıırmaDl o kadar Ç&bak kal· 
1flbeden lbıı.ret olan bir çok duraklara dırdık kl, kıınmım, çoluk ~ocuaıımu_ 
makal!I ve rampa Ytl!>Ildığını g1Srdtı.m. :ra. 8yte bi!' nege geldi kt, ~rırml ::nde 
Bu k5ylllnlln hububat, mcyv&, hayvan . :rnp1Iacak ~ on gtlnde ~rd • ., 
hatta sebze lstlhS3ıl.nc1e de ileri ham· - Ne :ekllde ziraat yapıyorır.muz. 
leler ynptığma. ve malını dI§:lrJY& a.ı- Dlye eordum.. Şöyle ce"t"llp verdl: 

zetL1ğ1ne dcWet eder kl, yurdun. - Artık makine a.pıı.nın yerini aı-
Jiırddıı.~m iı;Ukball, lsUkbaldcki zen. ~tır beyim.. hUkCı.met !epimlzin 
glnllğl lçin mUltemmel blr allmettlr. toprağını BDrüyor, tohuml\ıgunu vıerl· 
Burada. dcmlryolu slyasetlmlzln se- yor ,mahsul yctişUrdlkten sonra da. 
merelJ neticeler verdiğini· kaydetme· hep harman ye:tnde toplanıyor, hU. 
den geçemlycceğlm. kdmetln gOnderdiğl .makiııele.ı- il~ 
Yolcuıug·um sırasında. temas etti,. harman yaptyoııı-ı. 

ğim rençberlerln hepsi demlryolunun Sordum: 
köylerine kadar uz~da.n feıY" - Peki dedlm, h..'Ut\. sıtpıuı. döğen 
kaıAde memnundur. kulla.~ yok mu T 
Malla.rmı eııtmak, hem M kolay &1>ylU yaıan l!Öyllyemezdl.. 

-----

1 

- Var, beytın, dedL :Fakat o ka 

1 
da.r u kl.. Artık köylU :makinenin de· 

VECiZELER ~erin! anladL 
V'ez&.0 M. t:Y.AtU pg YAHŞ) Bu zeki ve mert köylQ Mustafa 

------------- Da.yrya ~kkilr ederek ayrılıyor. 
duın: 

-- Analı kuvvet venıUt. Gr.tecek 
Hne için de güzel Çl!l~ 

Dediın.. Tatlt tatlı gUldtl: 

~----~~~~~--~~~ ........... ~=T""'~~-:::::===~~- 1~ YA K f T -------------- ;__ .JllW._ ______ _.. 1!:Hl .~ 

MiLLET NIECLiSi ·10PLANTISI 
Türk-Alma!! ticari anlaşmasn1a ait 

bazı protokollar tasdik edildi 
AnktJr(I, ı ( A.Jl.) - Büyük lıkla.rmm tevhit ve taadülü~1e 

Millet Meclisi bugün doktor da.ir 3656 sayıli k'!llun~ bag~ı 
Mazhar Germenin reisliğinde bir numaralı cetvelın Mıllt Mü
t.oplanmıştır, d~faa Vekal~ti . kara. k.ı~a 

Hudut ve sa.1ıi11Pr schhat u. bır memur tHl~ıne, diyaru:t ış.. 
mıım müdi.itlüğü 1941 malt ytlf J~ri reisliği ~eşkil~t v? vazifele. 
bütçesinde deği~iklik yapıl- rı hakkındaki kt:ı.nunda bazı d~ 
masma, posta kanununa mUzcy. ~şlklikler yapılm~sı!la. aıt, 
yel 2721 sayılı kanunun dör. 366_5 5a~ılı kanunun ilunı:ı m~d. 
düncii maddesinin (a.) fıkrası. ?esme bır ~ıkra eklenmes!ne aa. 
na bir kelime eklenmesine, Tür.. ır kanun. l~yi~~a.riyle •. ~~ktfla_r 
kiye ile Almanya arasında tica- umum mildurlüğU teşkilatı hal,
ri muahedeforc dair 25 temmuz kınd:ıki A3461 saYJ!.ı kanuna ~k 
194.0 tarihli hwm,.ı anla1'llla kanun la~:ih;ın muza.kere ve ka. 
protck;:,llarmda.n iki numaralı bul edilmıştır. 
protokolun dördıincü maddesin. Türkiye • Almanya. ııra.sında 
deki yazılı müddetin, yine Tür. ticart mua:ı.·::~clere daır 25 tem· 
kiye :ile Almanya araı;ır.da tica- muz 19~~ tanhli hususi anlaş_ -
d muaJıcdelerc <la.ir 25 temmuz manm ikı. ay. uzatılması ha.ır. 
1940 tarH1li husuf'lf nnl~"!maya kınd~ teatı edılen notaların tas
bağlı iki numaralı protokolun ~kine &it. kanun .l~yihn.smm da. 
d .. rdttn.cn nudrles-indıo yazıh bırinci mü~erosı yapdmıştır. 
;üddetin iki ay daha ııı.atıl.ma. B~y~ Mıllet Meclısi ~raanı. 
lanna ait teati e-ılHen not::ı.lann ha gunu topJanac:aktll'. 
t&8diltine, devlet memurlan a.y. 

TOrk tOtOnlerinin 
kıymeti artacak 

Sofyllda.n ı:;-eler lıa.Oerlere göre lta 1 
ya Bulgarjsl;a.nd.:uı tUttn nlm:ık i· 
dn miiz:ıkerelt:t' yaıpmak.taiiJr. Al. 
wy:ı. ,-e İtalya tutlln ba.kmıından 
oldukçs rorluk içlndcdiTler. Stok ~ 

Sikorski 
Sovyet hükUmet 

merkezinde 
Moskova, 1 (A.A.) - Polonya b:ı.g. 

\"ekili Sikonk1 rc!o.katlnde Polonya 
gend kurmay b&§kar.ı ve daha. diğer 
bazı :ı:evat olduğu halde Kuyblşefe 

gelmiştir. Ba§Vekil hava meydanmda 
hariciye komlı;eri muu'1n1 \'iı,;!nskJ 
Polonya sefir! Kot İngiltere scllrl 
Krlps ve kordiplomatlke mensup dl. 
ğer baz1 za.t!ar taro.fı:ıdtın 'kar;jılıın • 
mıştn·. 

Lıır eh ·bltnıektedil'. Bu dunrmun 
'fürk tUtiinlerlııe de keymet ka.1' .. m
Llıraca.ğı mulıakluı.ktr:r. 

- - Fadyo ga7.ete-ıi -

Alman Uçaklan 
ilk defa olarak 

Kafkasya 
listlinde 

uçtu 
Sto!tholm. l (A,A.) - Da.gcsrılche. 

ter, BerUnden haber veriyor: Alman 
r.&yyarelert, ilk defa olarak B&ktı ve 
şarki K&fkasyanın dlğer mevzileri 
Uzerinde uçınuılıı.rdır, 

ABkerl mahall~r, bu akını K&fkaa 
Juıa.ıılanı:ı& tıa.rbln no kadar yaklq • 

tı~'Ull gösterdlğıne delil Ba3•maktadtr 

işçUerın· rner1· 
faatlerini ko
ruyan kanun 

(Baştarafı l inci sahi/eda) 
D -Tcbbt yardımb.rm yapı:lılla 

smm veva ortopedi veyahut protez 
levaznn~m talalınasmm sigortalı· 
nm ikametg3.hmda temini, kn.bll ol
mad.7ğı takdiı.<le, kendisinin bu işlıı 
yapıla.cağı yere gidip gelme!'Iİ içi'l 
l!zmı gelen r .. aldiyc Ucretl. 

E - Deva.ınlı maluliyet lıalincle 
verilecelt tazminat. 

F - Sigortalının ölümü Iınlinde 
cenaze mo.sraflan kar:.ıltğı olıı.rak 
ödenecek tazminat. 

G - Sigortalmm C5lümü l1<ı.linde 
bu kanund'.l gösterilen bak sahih! 
haleflerine ödenecek taznı.inat
tan ibaret ola.caktrr. 

Tıbbi ya.rdmı ve sigortalmm, sıh
ht hıı.1 Ye durumunınt .icap ettirdi
ği va.srfta bir hekim tıı.rafından 
muayene ve tedavjsi,ni, il!çlorla 
srur tr~avi va.s1talarmın tem1nl ve 
lüzum görüldtlğii tn.kdirde mhhi 
bir milessesede tedo.v:lsinf tazam
mun edecektir • 

L,ı veren veya i~ verme vekili 
lta.7.aya uğramış ~la nslgortalıya b:ı· 
çi sigorta idaresinin h!dJseye el 
koymas"ll:ı kadar keçecek zıınıan 
za.rfmda gerek ilk tıbbi yardımla
nn üas1 ile gerekse esasa ait tedn
vln in tatbiki ile mükellef olaca~
t1r. 

En çok üç gün ~alışamanuızlığl 
mucip olan .aş kaza.lan icin 15Si si
gorta idaresi ile kazazedeye gün
fük tazminnt verilecektir. 011 gU.n· 
den fazla çalışa.mı:ı.zlığı mucip olı:ı.n 
!ş kaza.lan için kazazede sigortalı
ya kazanın vulruunun dördllncU 
gUnilnden itibaren tesbit edilmiş 
olan günlUk ücretin yansı nlsbe
tinde tazminat verilecektir. 

Sigortalının devmalt ma16UyeU 
halinde ta.lı.~is edilecek ta.zmhı!i.tm 
kaydıhayat iradı şeklinde verilme
si e~.ıs olacaktxr. Bir !ş ke.zasmdan 
mütevellit ölüm halinde sigortalı 
erkeğin dul ka.la.n kamma. tekrar 
ölünceve kadar; sigortalı kadmm 
nafakaSmı temin etmekte olduğu, 
hlç çalr.şamıya.ca.k derec.OOe alil ko
ca.sına. yeruden ölünceye kadar e
tı8.8 Ucretinin yUztle otuzu nisbeiliı
d ebir kayd::hayat ln.t bağlanacak· 
br. 

Nf.sbi sabi obın ~ babasmm 
füUmiliıden sonra doğmuş olsa dahi 

· Başı patlayan adam 
öldü 

Zeytinbumunda Beşkardeşler 
maba.Ile~inde oturan Muharrem., 
evveiki gün yolda giderken ba • 
vanm yağışlı oLma.sı yüzünden 
av~ı kayarak düşmüştür. 

lar. 
Bu uıuha.oir, diyor l.;i: 

• sigorlalmm ll<'retlnin yU.zde on be
!}1 ni.~betiııde kaydıhayat iradı :ılr
naca.kttr. Alman mahfillerine göro IWkae • 

yada İng11lZ kıtalan yoktur. Yllln~ 

blrlw,ç mUtehassıs \'e irtibat atıbayı 

mevcuttur. Bununla beraber, İng!l:.Z 
ıer orada baZI tayyan meydanları 

yapmaktıı.dlr!ar. B:ı~ı patlayarak Ermeni has. 
tanesine kaldmlan Muharrem, 
dUn hastanede ölmüştür. 

Ro2to!un tııJııtye:ıi hakkında Svtne-
ka. Da.gabtadet gazeteQl:ıhı ukerl 
mulııırriri, !:unıan yazıyor: 

Projede bu bWcUmlerden l!IOnrıı 
sgort.almm usulüne ve kardeşleri
ne verik>cek tazminat mUctan Ue 
Iı;:ık ı:al~ibl haleflere ödenecek taz· 
ıniııatın tediye §3.rt.brt hakk:nda. 
htikfrmler ...-ardır. 

ingH~z 
tayyare~eri 
Bir AlmaTl 

gemisi batırdı 
Fakat müretteball 
kurtaruamadı ~ 

LonıJra. 1 (AA.) - A.mLraJ!il' te 
liğ1: oe-

22 .ııonte§riıı gtlııU fecir va~~ 
vonshfre İnglliz. luuvazörtıne rtıfP 
bir l:eıU ta~resl A.UanUk ce1'~ 
da kC§I! UÇUŞU ,yaptığı erra.d& 6rıııll' 
yerde duran bir Uca.ret geaıtal g f".' 
tur. Devonııahire, bllt11D .oratü' i· 
ıa,mrş ve daha etraflı bir reuıı~d"' 
sın bir tAyysro gönderm!ştır. fi"' 
tayyare, geminin Alman korısat" ~1· 
zaralı bir petrol geınisl oıduğUJSU 
lemiftir. lJlll 1) 

Devon.ııahlre torpldom ~, 
verlleıı ipreUere tatml.n edlcl ~ 
ıar a.ımama.ıı:ıqtır. Bu vutyet toı',,_.. 
gemudJ:ı dil§tn&D mahlyetfnJ ~ I 
la teyit etmft .,. btnacıneJeyb steftt!JJ 
çtlm1!jtır. Dll§man gem18l duııt_.,...,; 
kası arlwımd& ~ta ~11'1 
da 10 da.kik& l!IO!lf'a alevler tçtııd' 
DUf Ur. tJllll " 

MQ.retteb&t gem!.yt terke c ti 
fUkalara blnmi§ttr. ~ eonrs. ~. 
bıı.n ate~ almJ§ n geınJ b&~ rJI 
Mevc:udlyetind~ f1lphe edil 111" 

dll§mıuı denızaıtı gemtııı.ııtn orfo~ot 
lunduğu teeyyQt etıniştir. SU 41 • 
ds.hiUnde gemiden ırurtuıanı_a~lıl t.ıd 
ntz Ur.erinden toplanmum& ~ti 
ıunıun&!DI§tn'. Ne Devomall ti 
de tayyareıer:tndc hiçbir buat ff 
ıeta.t yoktur, 

SingapurJa. 
istisnai ahval vazi1'11 

ilan edildi 
Sinqcr:pur. ı ( A.A.J - ~ 

purda istisnai ahval vazl~ Ot" 
edilmiştir. Matezyada bill.""'.ıı' 
tivat gönüllüler sili.h altın' 
mrelardır. 

Dem-ir_a_p_o_r"°.-K-a-rş-11,)' 
maçı ~ 

tzmir, 1 (A.A.) - Dtln ~ 
cak eta.dmda tik maçların& 0~ 
edllmi~, Demirapor - Karfl1~ 1 

:maçı stfıra karşı L1d ile D~~ il 
run, Altmordu - Altay 1111"1; 
bire karşı iki ile Altmordunıdl 
ne bltm!gtlr. ~ 

Eff'elten seçmeler : 
~ 

P~im, ehJ.I maltşeıd~f 
yt eımes Ofr;~ 

~ Dikiş Jğne!l 1k1 para lkeıı deli· 
gtnden deve gcç:ımezdi; §1nldl tanelil 
altmıJ paraya çıktı a.ma. dellflnden 
deve yine ıeçıımtyor; halbuki bir 
mürtekibin veya bir muhtekirin na· 
1neııru zenginliği artmakl:J. ha.vwıla.ın,. 

1 
Sovyetıeri Roırtofda.kl ıl~r1 h&.nıi<ııt. 

l Ne dememeli 'I ıeri lngıuz - sovyf't tııokunun Mihver 
- Beyim, dedi. Bu aene hll'ki'.ımo· .______________ kuvvt!tledni Kafkasya yoll:ırm:ı ...,~ 

thniz mıılımıza. föl7Ja para bize ık ça· pııtTol<! doğru bir gedik a.çmıılttan 

01.'1una halmde sigortalı ltadm 
it~i veya miist.a.hdemle sigortalı bir 
erkek işı_:i veya milsbhdt'mln, U;..çi 
ve~·a m iist.a.lıdem ol.mıye.n karısı 
lı:ht1 :rar:bna I.stihkak kesbedecek
tk Bt•r.d:.:ıı bat;ka sigort:ılt vey::. 
i~fi m üst~dcm k:ıdm doğumdnn 
C\'Vel veya sonra üç ba!tudan ıı.ll! 
haftaya kadar müddetle ve bu müd 
Jetler zarfında çab]ımamıık \'e Ur.
ret :ı.lınamak şs.rtile tesbLt c<ıi1cn 

S11ğlıimda. llerkde ~ 
Kfm'>eden amma tıakm bit ~I 

ha, ba'del~__. 
nm hakarete ta.ho.muıUll\ ı;oğalablll· 

yor. 
4 Valand4§lc~ımı:.d&n ba.Zı gafil 

lhtlyıı.rlann hC.111 ııı.zca. çerkesçe, ar
ııa.vutça konuşması.. ic;tıınal (ben) u. 

IL'mak zcv',d verdi. Senı!ıy~ hcpim:Z Bir g-;ızete fıkr:unnda bir görüş menetmeğe uğraştıklarmı göstcrmelt 
tc...ı..Uıi v::ı.ptlaraık ",,:.·cn"k sa.yıLmnz,. Ud nılı!ll çalı~ı.p fül misli kazanmağa ;ı1.1 " tedlr. Hatta Rmılarltı. lnı;Ulzlcr A\ .. 

b&kacatız. Hlikflmctın verdlf,l para. denilmiş. (Yen:l!t) tüıkçe l(ı.gaıtler- nıa.n ordusunun Kı.>.füıı.sya. bölgeıılne 
de bir haın."8.11, uuıbut. bir böce:;uı um bereketi vardır. "· " ayak bıum1a31na mllsoa.de ctmel\ten~ 
·:emesi veya tsn"m11.Snrn cse.ı-i, ye-., MoskcıY:ıy-1 terke d:\hll fazla. mUtcm~ .• 
ri ol.amit man.'\lıuıdrnL-r. F'aro ye-

)1l!lırıer. ~~s.s ücretin % 50 sine müsavi 

Çiinki lurlr.M;Ja almmas it#, 
ve~ 

=======:::::;~ 
devretmesi csjz otmrya.calı:; tfl 

~
tımızln türkçe olduğunu takdir et· 
mecıelertndendir. l(On~hıkl:ı.n yan 

ir d"cn veya. ııa.n•at. vo edoblyıı.t i1fm.nr 

ds&. ve ale:ıl konll§uluuısa_ 

'1'1renl.ml7. Pola.tırdan kalkıp kUme 
klime buğdaylal'lll, ve ıımı.sını bekll· 
)'en ısekiz yUz kadıı.r &rabanın yanın· 
d&n geı;erke.ıı ~ayri ihtiyari Avrupa.da. 
harp fel!ketlne utray::.!1 mor.:ılek:1t!e. 
rin :taT&Ilr hali ba.tı:nme. geldi ve ba.· 
limiz.e bin k·re §UkUr ettlm. 

r.iği, ikurt yen® g'bi. .. Bit yeni.ği 
cie bura.de.n rneca7..a almmıştrr. Va
kıa (yemnek) kPlimesi <!c vardır; 
l!ı.ki'l bu keli:nenin eski yan i!lıla.· 
smda. sağır kef yahut nun kefi ile 
l'az!ldrğıru biliriz. 

ı-;l.i.ndeEk bir t.a?minata hak 'k:ı.za -
Basın Birliği Balosu na.~aktrr. 

• .\ılkar&, ı ( A .. ~.) -- Ti.Irk Ba;m Bucda.n sonra projede muva.k-

kazası ve mesleki ha.staldı ~ 
nnalık s!gortalartnm il!t Od ':' ... t 
Uçer senelik mtıddetlerle t,at.ı1"' ~ 

• Dıyojen fenerle gQndlls adam L 

ftrdı; fa'tat 1n9anlardıı.n hl.ç aynlıı.

ınazdl: de:nek 1d kusurlnrlla beraber 
anlan sevlyo:rdıı. M. ot'iNYCz 

- Evet, evet, namusum tehlikedeydi. Onu laırtar-
ıdıuız ... Gözlerimi hU%Urla kapayacağım. 

- Makbule hanım •. Beni çok üzüyorsun.. Artık 
tyanındayrmı. •• 

Behçet, kolunu yıı.ıbğm albndan sokarak Makbu · 
leyi kucaklamış ve kolları üatüne ya'.;ırmqlı. 

Makbule l endini zorladı, başını biraz daha kaldır. 
maya çalıştı. Odanın içinde bulunanları görm.eje ça· 
httı. 

- Behçet efendi •. Bana biraz daha yakJq .. Sana 
.cöyliyecek!erim var, onlo:rı söylemeden ölmek iıtcmi. 
yorum. Aliruı beni, aana içimdekileri ıöy.letmek ıçın 
yaşcıtb. 

- Hayır, &en ölmiy«eksin •• Her ;ey geçecek. 

- Beni iyi dinle ~et efendi .• Bak, vali bize 
b~kıy r. 'Benim &ôyJediklerimi duymasın o, bak Jliphe
lendi.. Gel, birnz dııha yaklaş bımn .•. Biz~ baskın ve. 
rcnler, seni lıa:;kanan a.dam!armı§. B\lnda valinin bir 
günalu yokmu1 .. Çünkü o, bizim odaya gel\1or, konuş
melanmızı seyrediyormuş .•• Seni uzakla~tırdıktan ıonra 
g_c-o ghJice benim odama gelmeğe başladı. "Seni ıe
viyoru~, n ni nil .. ah1o.mak İEtİyon.ım .. Behçet efendi ile, 
evi~melerinizi g~rdükten aonr.n içimde sönmez br aık 

clcğciu. Sensiz ya;ıyamam,, diyordu. Reddettim. Ben, 
Behçct:3İz ye.şıyrunam, dedim. Hiç bir şeyle lx·nim o. 
dama girmesine mani olamadım, hayır Behçet efendi. 
bir ~ey ynpayım deme ... Ben ölüyonun. En b5yiih nr· 
zum kalbinde temiz a~kımı ya§atmalı:tır. Beni ~c.man, 
saman h&brlarsm elbet... Bunu istiyorum. Bana !Ö°! 

ver, nbat r~ııt gö~i:mi kl'lpayayrm.. Çok "'~ ömrüm 
•--" d... 2 L!'~:.=...ı..-~~-~ . ...:;.._ .m,.,,<.L __ .. ·~·r -l' • · 
~:~WVV"~~·~;... ·rn.ı c::ı:-::ı ı~~~~ te. 

<YenilmbJ) demeli, (yeniiı:) de
memeli. 

B!rl1ği tarafm:!an l:.Gt' yıl tertfoi nıu_ 
tnd olan ıruvare, 1i SonkA.nun 19'2 
nkşamt Aı\ka.rapalaıı H.ı.lo:ı1ar.ıı9 ye· 
rlkcektır. 

-~O-
~ ..... 

lqlanarak seni çağırttı. Yoksa buraya gelmene imkan 
yoktu. Benim öleceğimi anlayınca, seni çanıırttı.,, 

Makbule fazla yorulmuştu. Y n:;'Jğına uzandı: 1 

- Beni unutma •.. T .emiz a§kımı halli la Behçet. .• 
Bu, Makbulenin aon :.():deriydi, gözlerini yumdu •• 

Behçet çıldırmadı, Makbult~nin vasiyetini de yeri. 
ne g&tirdi, valiye bir ş.ey söylemeden Bosnasarayı 
terketti. 

Evlenmediğini w.~ daima Makbule5inin hayali ile 
ll't\!adığrnı ta~in edebilirsiniz. ,,,.----- -- · 

. lKINCt KJSIM 

. Yağİı: bir ara.b att fü;tünde, yollar-ı.fa herkesin gO. 
zü-~ü üzerine çeken bu genç, on ikinci haf tadır Ki.i.\
hanc sırtlarım, derelerini dolaşıyordu. Çayırlar kuru. 
muş, çağlayanlar kurumuş ve sular kurum•ı,tu. Kur .. 
hağa sesleri hile duy-.ılmnyordu. Soğuk rüzgi.r bütün 
h12ı ite esiyor, üşütüyQrdu. Fakat o hala buraya geli. 
yor, saatlerce dola~ıyordu. - ·-· · - · 

Niçin mi geliyor, l!emi arıyordu?. 
D~rt sene geriye gidiyoruz. 
Abıa.r.a~ll, Yu~~~a ~.J.LoM.ac~ «Jhftıan k+;_ 

ka t hiikümler gelmektediı'. İşı;l si
gorta Eares'nce bu kar.un hUküm
lerine gfü·e aı&.kadarlara t.ahsis cdl
kn paralara haciz "t'eya başka.sına 

lunte:ı..tttır. ~ 
Bu kanun, ~ sigorta .,, 

teŞkilü.t kanununun mcrfft~ 
mcı>inden 6 ay sonra ka:ı 
kcsbc<lccekUr. ..,/ 

çük V:ısfi, bir gün babasının teşviki ile Kızlarağaıı ~,_, 
mamı civarında oturan Mesut Efendiden nk'a tahıibtt' 
haşlıyor. Mesut Efendi, devrinin üıtadıdu ve evine ,r 
kiz on talebe devam etmektedir. ~ 

Bir gün, bu talebeler araıma cm iki ya1ları1' ,, 
Mukaddes Hanım da katılıyor. Bu minimini kız, Jal'd, 
Tt\hirağa ile dene geliyor, erkek talebeler anulll 
batını önüne eğerek çalışıyor. 

Bir sene, ber gün gelip giden bu krz, yalnız bir 1'1f 
defa Vasfi ile konuttu. O da yazıya ait •• Sonra deni bf' 
raktı, Vasfi de ayrıldı, bir daha birbirlerini görmedile'' 

Vasfi, amcasmm Arabiatandan gönderdiği .,-'I 
atı ile sık sık gezmelere gidiyor, hazan Kağıthane~ 
hazan da Veliefendiye uzanıyordu. Doğrusunu iıter.
niz Mukaddesi unutmuttu. Çün!tü henüz on dört pi~ 
da idi, onunla on ilç yatında arkadaşlığı n.rdı. On 1 .11 yaşına kadar baba!mm serveti ve amcasının atı• 
gezdi, eğlendi ve yaeadı. 

Fakat bir gün •• Evet, o bir gün hayatmm en 111~ 
hiş hadiseai cereyan e'ı:ti. Arap atı ile Katıth~meye :! 
mişti, bütün gözler onun levend yapıımda, güzel • 
da to!)lamyordu. ~ 

Vasfi neşeli, kabma sığamıyan bir genç &altıı .., 
kih atını koşhıruyor, kah yavatlatryor ve dola,ıyof~ 

Müthiı bir rüzgar vardı ve toz bulutu, güzel 
ğrthan~nin ne!e&İni kaçınvordu. lı 

Vasfi, söyle Beyoğlundan dola~mayı: ma.ıı~J .. 
buldu ve atı ile sırtı t.ırmanınaya ba"ladı. Yan yola f( .,. 

mişti, ki elli adım kaclal' H •riıinde iki kadın gördii. Sı 
araba daha önde .aidiyor, yanında bl"-k~ bir atlı durı»"' 
ycrdu. (De"""'1 °"' J 
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~!~~ ın: oo a oo IMJ&lID ~ oo ~ ~ oo ~] 
ı ~:r!~ m~esl iki kömürc'ü 75 er 1ir8,,_ara·.. ' ~te~;·: ' . 
ı ~:~;::.~!2; cezas na mahkO i u Gureba hastahanesinin 

bakımsızlığı 

''Ul :,d • 
E 

Amlm Osmnn ~cvld, ,1 İstnti tiklere b~al o-

LY d ~~~u~ e~~~~ Dükkanları da 21 er gün l<anatllacal< 
e kadın gruptan Ynrdır. r 

J darcsi evkafa ait olan Gura • 
ba hastanesinin catısı tamirsiz _ 
lik ve bakımsızlık yii..""ünden 
fevkalade harap bir hale gel
miştir. Bilhassa yağmur zaman. 
larmda Tıp Frurultcsinin cildiye 
krsmınn tahsis edilen pavyonla. 
nn tavanından ve duvarların
dan şakır şakır sular r.lınWcta 
olup güntin birinde çatıların ~o!{ 
mesi ve altında çah'"an üniver • 
sitclil~le profesörlerin hayatla. 
rını tehlikeye düı:;ürmesi gi!>i 
korkunç ihtimallerin vul;:uu her 
v:ı..ltit imkan dahilinde görillrnc!;:
t~dir. 

''Tnsvirı. de çı!cıın cc\-nbmı o!m. 
·~am. ?t!n.li:!bn, <!o5t rıcrt:'cr:. 1c 
dem tt:tt.n bir "az ;;i!Ji beni I.cyir • 
lcndlrdi. 

me!:.:, öyle b!r nı'h b:lynmı:dır, ki 
~.!n.-,r:ı 1:.-:ıl Fo'::..:.t 'c h ~·cc.::··la 
do:.;uru o:-. ri~~.s z yere ~:mkör· 
ı.:·t ::ı.rı ~ !:-· .. 1·s ljır. clcri, 1 ize bi· 
rıcr Imr· uı seılı:ı.tilo l.11~:1!-.maı. 
u;· ~er. o..ı.!mı bunu d:ı ıu:;i:·:-.t &:Ut· 

ı -~. !':nv:ı:nnm <iU5m:ın1 !;.C':;:, dostu 
nz:lı.-. I;u mi..;: :n:n t.:ır.Jıi çchre:-;i
lc ı;vıi.i.n:~:r.tl, bir Jay.:ımct ::-... :mı
rnsı J:.cldln:!c görüp Urperenlcri 
tın ·tıım. 

~ nonnıılılir. l\lubt. fi.ekil- Tophanede Necatibcy cadde. 
C bir z:ırnan normalin üs- sinde kasap Torna, Tcpcl)aşındn. 
~asan bir behlirlar gnıııu kasap Cemal, Balıkpasmnda 
'llt. kasap Mehmet, Beyo;1!unda Ra-
~ia karsı tedbir almalc nn- " Vasilyadis et ~-.UW. -
tlıi;"ln bir memleket nilfu- kar yapmaktan asliye ikinci C<'. 

' illi)~ yılac:ı t~lrleri görül· za malıkemesince-"25 çer lira T\:l
dirtie bir zaruret olur Nü. ra ve birer ih::ı:rta. da dükkfınln.rı
liklerl bize böyle m~raı:i nm kaoatılması cezasına çarpıl. 
haber , ermiyor. Bekar- mışlardır. • 

' l!tıılekcttc doğnm:ı lll!1J'J 0 • Bundan barut~ Ç'.cn:berlita5taı. 
~talık 5tklinde <le müt.:ı- kömiircü Mehmet ile Nunıosrna. 
01lir. I;onkat bizde doğum 

en U tUn sevi•edc l1uhı· 
li lelcetler mföyn mdndır. 

ilde kırluı. lmdar çıkrnnk-

lıı.r BüyUI- Hnrp solJnı.sm. 
lnlkfo.n hjnde kırkı 'lııı,<;nn 

:-,_U.nclnn sonra ikind (]crc
-..ııldadır. İngiliz, Almn.n 
't"rans:ı., İtalya, Bııllmnla; 
lJı tloi!um ni~bcti bizimki-
) ~elidir. 
O~;; ·~inde Jru~ill< lıışta

c ll:ıt:<tnnnm umumi nüfu a 
~ S 1 für. Jla.IbuJd ıngilte
"~ dn) % 14.20, l•'rnns:ı· 
0 e> % 17.24, İt.Glynda 

) c) % 2~ ı-unruıistan<la 
l % 22.5, Eul~nr: .. tnnd:ı 

co 24.45 Jdi. 
ede doJ;'llm meselesinde 
lık ~o1ctur, fnknt doğ:m· 

~· a ~rtlaruuı. göre ühim 
%~er ml'mleketl~c nazn

. t. Fakat lın öllim mlkta
•• olciuğu halde Tdı';riyc· 

~~ındl' 28 den nşa~'l <lüır 
ıt. Bu mH.t:ır Turk nü-

'-tt'.lrcti hakkında hir mi-

l'de dof;-nnla.rın ölümüne 
k ~ Iı b:ı ma bir mcse· 

. ta hfu'lise yalnız ıhhi 
ır, bütçe mesele ı gibi 
~ Falmt lt:ıkfüntt-O i"in 

kökleri \'nrclır. Uir ynn
l~dbirler ,.c bUtçe d:n n"'ı 

cle3i müblea c1rnekle 
b~rt t.nrnft:a.o do. iş Turlt 

~. Türk t.oprnğı üzerinde 
Unı nlmndnn i tibsnl un

t k sel<ildc ço~rnlmas: <la· 
. ltıiltalea ctmcfülir. Tilr· 
~ı l nlnız bir zirnnt mcm· 
~de lcıldıb'l tnkdircle 80 
t l'J zirni, yan sınai bir 
~-o!t rsa 75 milyon, tnnı sı
~l~ket h:ıllnİ nlırs:ı 104 

llı:ıı b~sl«:'yccel< bir lmd-

trıin nüfus tınmılnin ge
on.ın iktısııüi Sınralrteri
aı. I~ nrtır:rmın cinsine 
~inaemı.Icyh memlckl'Uc 
elcsinl n•cmlel•etin um:.ı
i luırnJ terleri, 'c is lıac· 

~lalen etmek ~<'rcktlr. 
ı ~r 1 ~m 'l'üı4'· nüfac;u

~tınu t.:!~ in eu"ce!.-tir. İş 
~I' Yancl:ın toıırnlc mcsele
ılau ulnmn i i, bir ynn

'4 ~dc ı.ııyn"ldnrınm işle· 
lııı cdeftcktir. 

b•tle nüfu meselesi Jıer ba 
~ 1~ plan lınllndo mütalcn 
'tı l.i.wııc uU3 UJ bir <ln,-nıhr. 

bir tnhslldnrm bir Imı: 
~n nlııeaf;"I blr Jmç blrı 
<\llbiJ ı,,. N.ı:? ··i rnnkbuı 
~. 
b• 

ı~ ır bn.lwndnn da l:~klirla-
'l'J tımnıni nüfu :ı naz:ı.rnn 

• \' htlut 1'1duğa irin. l<onulıı
' ~l'gj n tan yüziindcn pn· 
\ ~ı..ı ha1inl nlrr. 
t l'lıı '·cr~l c c as olabilmesi 
~"tiren bir t::ırnfı olmnlt 
• ltaıo-::'t. I lm bel\ilrlık ''er
~ l:ılısill gilç, hem mikfarı 

l>t llt, ic:thn:ıi teqlri ~Hfır ,·c
• le Yalan oldnğn iı:ln fay. 
~ı:cmiyec<~•tir. 

memlekette sosvnl 
~~a llnlın font dnlm verlm· 
\~ 1 oymalc iı:In. b:ı~J,ıı ça· 
\~r. \'ergi yolu dP.ğlldir, 

\ ı tınbnnı sosyal hlzmcl· 
ı; ıı sefrrber ctmelilcdir. 

~ SADRI ERTEM 

~ . 
~kirlere kömür 
le l'ardımı 
)~~ömUr yardımı yapıla. 
()~tüt. Duna alt meclis 
~ ~lannıaıc fü:ere Anknrn· 
~U~tlr. Karar gelir gel
' ~le va.pılarnk derhal & .. t_:rıe b:ışlanaC!lktrr. Kö
~ .. l'""U!l. i inde asker ailcleri-

l2t1 "crilmfyecekUr. Buna 
'~er ailelerine lardmı 

• 

Tünel yakında 
işlemiye başhyor 

Romen hükumeti 
bandajlar için 

vagon ayırdı 
lstnnbul elektrik, traım'ny i -

dare<:i direktörü Hulki dün n.k. 
şam Ankaraya gitmiştir. 

Bay Hullô Ankarnda malzeme 
işleriyle meş~ul <ılac.:ıktır. Tü • 
nel kayışı lslahiycye gelmiştir. 
Bir iki güne kadar sehrimize ge
lecek ve tünel seferleri tekrar 
b:ışlıyacaktır. 
Diğer taraftan Ror.:ıanyadan 

gelecek b3.11daJ1ar için Romen 
hUkfımeti vaıron ta.lısis etmiş. 
tir. Ayrıca 300 ibanda.jm daha 
getirilmt'Sİ için tetkiklere devam 
edilmektedir. 

iki ceset morga 
kaldırıldı 

Hasköyde Vezir odaln.rx çık. 
mazında oturan Demiroğ;u Na:bi 
adında birisi, üç gün evvel öl
mÜ§, fakat ailesi öldüğünü za. 
bıtnya haber vermemiştir. 

Vaknya mUddeiumu..'nilik el 
koymu~. eesedi muayene eden 
adliye doktoru Enver Karan da 
ölümü şüpheli görerek cesedi 
morl"a kaldırtmıştır. 

Bundan ba.~ka, Tophanede, 
Dereiçi mahallesindeki camiin 
arka odalarında oturan Foti a . 
dında birisi de odasında ölü bu
lunmuş, cesdi morga kaldırılmış. 
tır. 

İstanbul lase müdürlü .. 
ğü kuruluyor 

tstanbulda yeniden kurulacak 
olan m.ıntaka ia.şc müdürlüğüne 
Edirne ticnret müdül"'ü !sa ta.. 
yin edilmistir. 

tsa, yakında şehrimize gele
rek hazırlıklara ba."ilanacah·tlr. 

Eski l.stanbul iase müdürü 
Hikmet, Dahiliye Vekaleti ına.. 
halli idareler umum mUeürlüğü. 
ne tayin cdilmistir. 

Irandan gelen Alman 
ve İtalyanlar 

Bir milddet evvel lnından şehri
mize gelen ltnh·nn ve Alman teba· 
ası, ciiin. çclırlmi.zi ter1te ba.5ln.mış
tır. Bunlıı.r, kara yoluyla "Inemlc
ketlerine gideceklerdir. 

Çalazar yan yan odadan çık· 
tı. 

Karlos onun arkasından ka.. 
pıyı kapadı. Oldukc;a sinirli gö. 
rUnüyordu. Viski şişesine sa.rtl
dı. 

Fakat 1.zabella buna mani ol
du: 

- Hayır, dedi. Artık içme. 
nin lüzumu yok .•• 1ş görmek lfı· 
zım. Hemen aşağıya in; otomo. 
bili çıkart. Ben de beş dakika • 
ya kadar gelirim. 

lfarlos bu emre sessiree bo· 
yun eğerek dışarı çıktı. 

Morg:ın bulunduğu balkonun 
içinden, odaYJ gözetleyebiliyor. 
du. lzabella yavaş yavaş dans 
esvabını çıkarmağa koY'Uldu. 
İpek bir kombinezonla odanın 

icini doh:.şıyordu. Çok sürme. 
den. koYU renk bir kostüm gi
yindi. Dmıs iskarpinlerini c;ılmr. 
dı. Yerine ~okak ayakkabıları 
f;!İYdi. 

Bundnn sonra tabancasını a. 
hp çantasına koydu. Morrran, 
gülmekten kendini alnrmyordu. 

!zabella bir kere dalın <'tr:.ıfı • 
na bakındı. Çalazann gö~ün" 
konulmuş olan ~i".ckleri gördü. 
Eline aldı Bir müddet bakh; 
sonra birdenbire klzarak bu çi. 
~ekleri avn"'mm .altına nldı ·ve 
hırsla çiğnedi. 

Büyük bir sinir buhranı i~in. 

niyecle kömürcü ;; lim mangal 
kömürünü 7,5 kuruı.-.a satm:Işl:ır, 
aynı mahkeme tarafından 75 
şer lira para ve 21 rer gün. dük
kfuılnrının kapattlmru!ına malı. 
kOm edilmi~lcrdir · 

Ellerinde kundÜrn malzemesi 
olduğu halde satışa çıkarmıyan 
ve müracaat eden ınü.cterilere 
(yok!) cevabını veren mırtulu!]. 
ta oturan Samoel ile Mışon da 
tevkif olunmuşlardır. 

Valini tetkil<len 
Vali ve Belediye Reisi ı.:fı:tfi 

Kırdar dün yanında mimar 
Prost. fen ve imar müdürlerilc, 
re.1Sam .Belling olduğu halde 
Eminönü gezisine giderek bu sa.. 
hada dikilecek olan ilnönü hey
kelinin yerini tesbit i~ile meş.. 
gu.l ol!lluşlardrr. 

Vali öğleden sonra da II~t:i 
hastanesine gitmi.ıı ve hn..otruıe. 
nin dununu etrafında başdoktor 
dan izahat almıştır. 

Yabancı dil imtihanında 
kazanan memurlar 

ktanbul üniversit<!Sinde ya_ 
bancı dil imtihanı veren ıne. 
murln.rdan kazananlar belli ol
muştur. 

FRANSIZCADAN 
KAZANAl'.'LAR 

Halit llteber. Bülten Davran, 
Nurettin Masruki, Fazıl Sidar, 
Enis Naci Kafalı, Ali Nrunrk 
Ustaba.,'iı. Sedat Sclan, Mecc!i 
Enön. Ferit Şakir Ktirk<:üoğlu, 
Feridun Ergin, Nac: Şensoy, 
Nahit tın.ren, Talat Ccnd, Şefik 
Keskin. 

tNGtt..!ZcEDEN 
KAZANANLAR 

Zübeyde Şaplı, Lütfü Dinç, 
N:ıili Maran, Nevin Turla, Enis 
Naci Kafalı, Sungur Rıza Soyn.k. 

ALMANCADA T 

KAZANANLAR 
Mediha Okan. Bülent Davran, 

Ferit Şakir Kürk<:üoğlu. Halit 
llteber. 

1TALYANCADAN 
KAZANANLAR 

Tank Sevencr, Halit general 
Feyzioğlu, Hakkı Yatağan, Na. 
zım Suç.soran, Mecdi Enön. 

Para cüzdanı çarpan 
yankesici mahk:Um 

oldu 
lsmail t.,ponç admda. sabıkalı 

bir yankesici, Tahtakaleden ge. 
~erken, Mehmet Apaydın isimli 
bir yolcunun para cüzdanını 
~rpmış, kaçarken yakalanmış • 
tır. 

Hemen cürmü meşhut üçüncü 
sulh ceza mahkemesine verilen 
yankesici duruşm.::..'lI sonunda 
9 ay m~iddetle hapse mahkfun 
ve hemen tevkif olunmuctur. 

Altın Fiyatı 
Diln bir alt.mm fiyatı 26 lim 30 

kunıştd. 

Evkaf idaresinin mcsuliycttcn 
kurtulmak için bir r,lin ~irmi. 
yere!t icap eden tamiratı Y2r>
trrması ve muhtemel tehlikenin 
kat'i surette önünü almast Ja. 
rnndır. 

Üçüncü tarihi konser 
b:: ak~am veriliyor 

İstanbul konservatuvannrn ter 
tip etmiş olduğu tarihi musiki 
konserlerinin ücüncüsü bu ak. 
ş::rn Şehir Tiyatrosunun komecii 
kısmında veril~ccktir. 

Bu akş:unki kon::;er programı
nı tarunmış beste!dirlardan Sa. 
dullah Ağa ile Kırım hanların. 
dan !bestekar Gtı..zi Giray hanın 
eserleri tc.'}kil edecektir. 

rıinlünı o., bizde münlt::sa, nlıl2• 
''e terbiyenin "sırat,. ıdır. l;c!ı: :ız 
I:imsc, sürrmc:len ib:ı ~etin küpi'Ü· 
den geçebilir. D:ı lı='~u!:n, y!!-ı· 
fannm b!Ula ,·c!'tlj@ zcvlri t:ı!:m!n
<l::ı ı.'ilı;Jill; ç~lmt"~nb, shn•ı-:r.ı. 

"Dn~" E~!c. mı, g:ıli',3 h::ısrns 
tcrnzilc t.nrtmı ~:::ı. Ben. , ":t:ı. ·~
nır izde ctmeml5'1m. :t• -'ri h•h.· 
r:ı, ~r..ır ı·nrgnsı Lo:ı~m:ı1. lk:n 
sen nlef.n kiüir:cn.:sin ''c b..,n ne dl
yc l.ıa iiiuiri Jmlıul cdc;ı iln ? •.• 

H.:ı~,r, s:>~ adınclı!ı t.öz r.1;·~:n1, 

s:ı<lcce rom:.ıni bir r,iriz~r. 'ıh. Ad· 
re lni bl!seyılim, b:.>n d.o seni arnr
clım. Ccv3bm his b:ıhsicl, hnr.ıtl:l 
kc.,erclı, filrir t:ırafırın 1:cçlyorum: 

ll:ı~l:ı.rlcen, bir se\in<-.iml l::ı.yde
tleceğim: M:ıl:nl::nd :! gönlüniin ny• 
dmlamhğmı gösteren iki fecir p:ır 
r.1!.rsı , -n:-: Dlrl "Ilem:tl Nly:ızf,, n:n 
ruıııt ''C Jmılretl hnldandnld fr.'.:lli· 

r;n, öt.ehi de ''Ali P.ız:ı." nm rn~st
lddckl d.crin bll!!Llni ' 'o "dnrp fo· 
ti:t,. lcri bllc ltolaylıltla vuraroğını 
"teslim" indir. 

)icmal Niyaziyi Jınr; lccrc ynnya
na bcğcnmi , 'a.n!\tı faırı-.rsmda 
h:ı.~TDn olmustuk. 

AU X:ız.:ı,yı ise füimlz do tnn11T1~ 
0 nf~Wl, kon~rde mU\'nfr~k gö. 

rcrnetllğiııi siiylcrken, dilln ıı.cı tdi. 
Bir kmlretl tnnıynn kimsenin, o 

f{ırsızlık y:ıp.ın lrnılrctl biraz aksamı~ ~örünce, J:er 
bir İ~çİ fit-Yd:?n cvvd, gözbrfnc lnn.nnınyn-

Devlet demiryollnrı 9 uncu iş. c:ı.~ ... gelir. UnlJmld sen, en ~tü!;ük 
letme dairesi j~cilerinden Mttzaf b;r tereddüt ''ıılcf~inc bile uğnı
f er idarenin ~atölyesinden bazı matl~ıı "ynnl:ş ı::ırnr. 'erdi!,, deyi· 
fılet çalmış bundan b~ka otur· ,-enim. Kemal .Nl):t?JJıln her t:ı.k-

- .. ' . . simi, mutlcluı aynı kun-ette o!m:ı-
dugu h.onye adındakı pansıyon.. I b"lf r 1 t 1.ı 1 t ı -
cu kadının da foto/:.rraf makine_ yn 1 r. ;!'..'11

' u rn,'\:''c nyn ·~·. 
sile bir ipekli gömleğini çalmış- "~<;ak tc.;cs.ım unın~: ~·h _:11n1ctlo-
t r 

nnın nctl,•csldlr. loel~. u:ı.gme yn· 
1 t l - ,... 1 .. 'U ı\1'uzaffer yakalanmış adliye rn ıcı 1!'°13 3 ..... ;:s;:ı emez: gon. sc 

ce tevkif olunmuştur ' ~'llı:ıplarlle bi~~mcı:. Amıı yx:.nlrş 
-------· __ lnıııır nnncl•, p:?rde lmyhctmck 

Meyhanede 
kavga ettiler 

gibi bir hataya da. llü~enıcz. 
,\Ji nızınm Ilı "usul" u yanlt. 

vurması, rne5~15. sen!n nsprlnl yan-
f smail ve Ziya admda iki ar- h ya:zmıın Iuıclar ahl:ı nznlctır. 1\1-

kadaş evvelki gece, Tarlaba.§ın. çin hendi kcnd:nc: "Ac:ıbn ben mi 
da Murat adında birisinin mey. ramldmı?,, demiyorsun~ 
hane3inde rakı kcrlerken kav- Son m:ıkıılencle hunlıınn san:ıt 
gaya tutuşmuı:ılardır. ve bilgilerini k.'\bul ettiğin ıç:n ıı.ra-

Ziya, önünde~ti rna~adnn bir mrıdr&I r.ıcsafc, aı:ılmışhr. 
rakı sişe·ini kapmış 1smailin ''Tn.ri!.i kon erler,, luuı;ıs!Dcla 
basına indirmiştir h:ısı :ı.si~·ctin fnrz oldu[,'llna ben de 

Başınc1an a~ır y.a.ra1anan ts. lm:ın edcnle~len_ırn. Yr-lı;1ız lıu L~n. 
mail tedavi altına alınmış, suç. l 0.r:' .~ana yü.-lctlı[~- '-nzıfeyl ~5ı{a 
lu yakalanmıştır turlu n.nlıyonun. Eger b:nlm ~orüp -----o·---- lıihlil.lcrlme, ecn de \iil:rf ols:ıy-

Maden kömüründen dm, lıuı;iin:Oli gibi k:ıl'!jı Jcnl'§ıya de-
zehirlenenler ;:.;ı, e!elc bulun:ıcaktrk. 

Uzun ,.e derin blr sUJ.-Uttnn, U· 
ttldi blr hırp:ılanı11truı sonm musJ. 
llinıtzin wi!ı itinde slfüinl;;tnl sez· 

'.fıı-I~ im t.l:ıJıE:n~ gelince: 
S::n, tn-i:.ıi J:on!'"'rdc fa!rslm ol

m!l.Z d"yo:- 'c Hı-inin nn.~'Tr.clerinc 
el i:ı~·n. lt~!a:r.ı lmn,ıtm:cl:ısmr iste
m:j·or::.un. Ii'ııkı:.t ''t::ı.I:s:m• lcr" ~a
l•n::m escrlvı:n lı:ıuıst dr.diıilc'ıi
lırsc, nt-::n ytl!':-..lc c:!c!im? :n::::.ı:ar.ı 
seyirle: l l::ı!:.'.~'llıl:ı. tıo:un:ı t ( L". ,Ia
r.:yo:"f.•m. Su~ns.ı.;n l:cç ~cd<li vn.r? 
l\tır )lCrtlc':i lı:r.:ız, l ll!:I rast tlr? 
7.irgülcli mI z:rı:=ı1co;iz mi o1a~.k? 
Bu..'l'ar b:ı.sit f}::ylcr r..ciıjm. ··r'a ıı'• 

t.:lrafı,, özünü ben. l::~yhm1~ s:ı.rfct.. 
mcmlı;;U.-n. 

Sadi YC Artn!r.! l'.}!n ~ylec!ik!c

:rin, 3ine lı::.lw.z <!o';t-Orum. Jlalısıı: 
\·e ynral:ıyıcı. "Gr~ırı bol s:ılnz,, d~ 
söz mu? Sn:Iinin ~::??n:m:lı.'1 ne te
miz ve s~~b..'11 scs~cr çılc:mlıb'lnt, 
sen, ben< "'n iyi biU:-cln. nele bir 
c:ı.ndan wnlc de lclt. Artnl.i de 
"ll:?.nnn" lh bc~i;n b!.r ~:ilist.rett.ir. 
ni:Wn d:ı\'nmıza. hizmet erl~nlerl ne 
diye l;:ır:ılım? 

"Sııda!fa!ı at;-n,, konserinin pro· 
Tal!lrınr dlnlcdim .. Cnnlnra. senin lla 
gelmeni \ 'e omcfa 1.'.onı:c;m:ınr, n~
yardan uz:ıl• lmnu.~:ı.nı ıı .tcrlm. 
l\l::deın, IJ r.ın! :ı.!Iın <ınha f.)iyc 
lmvuşnınlıtJr, bu cı:ı.cl, ynlmıdan 
dııha lıo!:ıy elde edilir • 

Aziz Ulac1.a~, 
Art.ık fi;ıı.Jısıma. nlt ~ml!!l"rn:l 

danebilirim. nuraya •1a. l.::.r ~ n[,i!ı. 
Ynnl, hasretin b"ntlc bırnJrt:".-r·u 
s~ hJ:;"tll "ı;l!rf:bs~r" ile iı='n lı!ç 
hlr scb.:p lt:ılm:u:l:. I'nnmıt• b:ıro· 
mctr.ost, huU s.ı.d:ı.'m!le f~'cmcl<tc. 
Ynlnız, b:yllz se\•sfU, bu ~mı 'cfı:ı.· 
su.. J.üst:ıtıc?bin clh düzcl;ncc. 
lmr bir tdılikc ol:Ju. 

Zaten, naz!ı r.n:ı:Jr, te..-tcmlz yn.. 
~:ı.n, ta.lıla.tı süsle \'.!U hu 1':!ynz :os
man"n, t;a;ı nrnb:lbrma Jc:ıdnr 1.c· 
nt'ttUI etU.:;Ini ~(;rllncc nrnmrz n
~ddı. Jlcm c[,:l de J, '" -::ma t3yli
yc ·im, \iı;üyorum d:ı .. G:ıliba. llıti· 
yarbclmı. 

• • • 
"lfon erlere stunç fa!mnml'\ Cle

ğil, m!lrhem , .e s:ı.r~lılrmfa 1tell,, 
deyi~lme s:ın: u.cu bile yetrnt'zl., ce 
v:ıb:m , -eriror ve lmrıgrcnd~n h:ıh· 
se:1iyornun. Ort:ıc~n ne yara. ne de 
l:nn-;rcn ''nr. Sen. lmbminlo Jm. 
nnttr1m Mr lc:ı.ç clostn s:ırın getir, 
M h~ cl:nll1'in1o olclui".'tl.n gibi musi
kimizde de lo!m:::ın oL.-ısm. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 
Çırağan caddesinde deniz yol. 

larının kömür deposu önünde 
~1ifü duran deniz yollarına ait 
5 numaralı mavnanın reisi Os. 
man Kaya. ile tayfa Salih, dün 
gece maden kömürü yakarak 
yatmışlar. zehirlcnmi!;lerdir. 

Gemiciler baygın bir halde, 
Beyoğlu ha..c::tanesine kaldırılmış
lardır. 

[~~' 
Adliyeye verilen ecza 

deposu sahibi 
İstanbul ceza deposu snhibi :Moiz 

Fareııı aseton ihtil.tı.rmda.n dün 
adll:;eye verilmiştir. 

Per 
m 

T r.nışablldjğim biltiln kUl-

1 
tür ve ihti!:::ı.s nd~mlardc 

1'lduı'.;'11 gibi, ke~d· ini de ya.kın-

e 
1 

,-----------------------~-----, 
- Gnl~b:ı şehirden dı~.a.n çı • 

kncnklar, dedi. 

dan tarumal:.la ö\:ilndüğün1 Muh
sl n }.;rtu '".7Ulun. snnatJcür eşi Dıı.
yan Ncnire Ertuf;rul ile birlik
te, d~tuz aydanberi ara verme
den <;.!t:uı:Irğı "Perd:? ve eahne,. 
mecmu:ı.sı hakkmd:ı bir knç sn.
tır yczmcdan kend.ni nlamıyo.cıı.
ğ'Jll: lsp"an ol dan .. z .. 

Heyecanlı, büyük Polis Romanı 
----1 tnı?ilizccden Çeviren: H. M () NI R -
de olduı{u görülilvordu. 

Morgan, odanın elektrikleri 
söndükten soııra bir kaç saniye 
bekledi. Pencereyi kaldırdı Je 
i<:<?ri girdi 

Hizmet ·dairesine geçen kapı, 
lzabellanın nrka.smd3.Il henüz 
ka~anmıştı_ Pnkat Morgan onu 
takıp etmedi. Bilô.l:is bir sigara 
yaktı. Ve kim~eye kendini gös
termeden koridora çıkıp merdi
venlerden inerek ctcl kapısına 
geldi. 

Otelin knpısmdn duran Uni. 
formalı bekçi: 

- Otomobil mi istiyorsnuz? 
Dedi. 

Morgan: 
- Hayır, ded\. 
Bir taraftan da polis hafiye

si Hardingi gözünün uciyle gör. 
müştü. 
Morgıın kendi kendine: '1ştc, 

dedi. Fırsat bu fırsat! •. ,. 
Tam karşıda, Miramar oteli 

müşterilerinin otomobillerine, 
mahsus garaj görünüyordu. 

Garnjm önünde siyah bir oto. 
m?lı!I :nrdı. Motörü işliyordu .. 
Dıreksıyonda IIerbi Adams ! .• 

Az _önünde de beyazlı. siynhh 
sık bır otomobil göze çarpıyor -
du. Dircks'yonda lz:ı.be1la! •. 

Uorgan, gözle kaş arasında 
. karşıya geçerek Herbinin yam. 
na oturdu: 

- llu otomobili takip edece. 
ğiz, dedi... Siyah beyaz boyalı 
olması bizim için mülrnmmel bir 
talih eseridir. Çünkü gözden ko
lay kolay kaybo'maz. 

Morgnn bundan sonra otomo. 
bilin içinde. görlinmiyen bir ta. 
kım yerlerc!en iki otomatik ta
lbanca çıkardı Birini Herbinin 
cebine koydu.· 

Sonra ayakkaplarını de<'!işti. 
rerek altı kauçuk bir <:Üt is. 
kamin giydi. 

Siyahlı, beyazlı otomobil ol
dukc:a hıtlı gidiyordu. Fakat 
Herbi onu hiç gözden kaçırmak. 
sızın takip ediyordu. 

Bir aralık Morgana dönerek.: 

- Sen peşlerini bırakma •.• 
Bizim otomobilin rengi de göze 
çarp..'11adığı için, pek faı:.oıun
mıyacağ::z. 

Derken, bir ücüzıcü otomob:ı 
pcydu oldu. Eüyii1r, ı::iyuh oir 
tıalon otomobili .•. Ve füi otomo. 
bilin a.r~nn:ı. gireli. 

Bn otomo'Jiliıı perdeleri inik. 
ti. Herbi söylendi: 

- Sana anlntına'b unuttı'm ... 
Ben otomobili otelin önilnde 
gördüm. Icersine tc1f ~ın bir l:nç 
adam ITTrmiı:;d_ H~tta numaraı;ı
m da hatırlıyorum. Iluik m::ır. 
kı:lı bir otomobildir. Şimdi n:! 
yapacağız? 

H:!r ~~nsmı, ilgi ve zevkle o
kudu ~um bu m~u:ı. benim kav· 
rn~rşnna göre basın hayatmuzda 
bir kru: M bireen görilyor: 

Evvclfı, slnem:ı V;? tiyatro ha
ya.tını, yi\~de vilz perde ve ~.ahnc 
m:!l3unhrı r•f .tile hnkl'd an\a
·-.o:ı ccrçc\·c:::.indcn bize göstcri
yorl!lr. 

Bu işe, bi'r istikamet veriyor
lar. 

(L"ltfrıı nı1ı:fcri rr··%rin: .. ) 
1111" .1 ~1 MVUJR 

2 5 vı! t vvell<i Vafut • 

2 Blıindktl.nıın 1916 

- O otomobil de lmdım toJdp 
ediyor, "en yine yerini mu'tafa. 
za et Fazln so!;:ulup k"'" 'ah c 
yanm'.i: •. Eu mesele çok iyi b'te· 
cck .•. 

- Fa.kat o otomobilin iriııdc. I~achnl:lre ayald:abı 
kiler beş ldc;i kad'lr vnr ... F[I' -ıt ., 
nnıaV"rıııvorum. Biz han~i ta.. VC!ila:ı:ısı 
raftnmz? ?len'! fbt ld\r h yeUndt?n: Ayal•lm. 

l\for~an ne"'t>vle: lıı v lkr'~rı Cuın:\rteııi ve Pıızarl ı 
- Hiç bir t:ırr>ftan <le v;ı·z, günler! öJI Jcn CV\Cl hanımlara dağı· 

dedi. Biz, ıceyirci VL."İY"'tir.c!e- • tııac tı ll'.l.n cd ım1.t1. MU.ncaat e· 
yiz. Fakat ef!lenceyc ~on"ndan d nlerın !c\•lmlMc ı:okluğu lntızamı 
kntılo.C3~1Z. Mükemmel, mül•em. bozd.ığundan ilı\ın ahire lındnr yıı.lnu 

1 '-"~ı-·- dal dü mu:ı.mm hant...ı•nr:ı. vesıırn dağıtıl • me .•. .ı cıuıu. sen, gaya ş . 
c~d:ı.n a.ı: !uınıml.vm lae)'tıtı · ma ••• _. (Devamı var) llıUyan u~ ~cmelcrt. 
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~~a~n'ms su~aNn-ın~ö,-üm~ha-Ali-na-e~~A~m~a-~- \Ame-ri-ka---Ja-po-n-ya~-C-e-ph-s-:e-ru-e~-~.~~ 
varuımlaşma mukavelesi tebUiii . v!~~!.ş!!1~!.!~P~ JL <Batta~~~~ •ahit..ıeı ~nde~f~:~~;~!;:. 

~·.:.;., 1 tA.4J _Türk ba. açılmış olan 2381 nunuırab he. (Baştarafı 1 inci sahifedltJ pcıa murahhasları, lful ile mü- hudut bölgesi, J)S 
j!ffl birli~ reisliğinden bildirili - sab:ı her öliim olunca yalnız mkereye tekrar ba.5lruıuşlardır. rağmen Almanlar.n yeni bir hare- 3 - Jalonun cenup 
ror: bir lira yollamak suretile bu m~tir, Düşmana. yeniden ciddi Vaşington, ı ( A.AJ - Reis ket s:ı.lıasına geçmek üzere olduk- bölge. s:dl 

Basın mensupları o.rnnında ö. tesn.nlit eserine katılırlar. ve kanlı kayıplar verdirilm~tir, Ruzvelt, bcı:Un Varms Pring. lannı blldıren bir haber vardı. Stok Esas cephede F.Audd': 
!Um. olunca ~ar<lıml"~ma iGin lş Bruıka.sı kredi şubelerine Zırhlı ve piyade teşkilleri, den Vaşingtona bilhassa gelmiş. holmde.n verilen bu haber, Alm:ı.n ıeg ve Birelhamidde d~ııı:ı 
y:ıpılnn mukavelenin ikinci yar. yatırılacak olan bu paranın So ıyet hükCUnct merkezine doğ. tir Ruzveltin, hariciye nazırı tnyyarelerinin Kafkasya üzerinde gUn sıkı muhnrebctcr ,,e!eıı 
drm devresi. bnsm umumi gon · nakli için masraf almamak su - ru daha ziyade ilerlemişlerdir. Hıiı ve Birleşik Devletler rnüda.- keşif uçuşları yapma.landır. Kaf- .~cıe.ı ,.vvcl narptıın ° t1 tir 
~reamce ~ö:>teril.cn arzu üzeri. reti~e bi:.ı!k mensu~larma bir Leningr:ıd önünde, düşman, faa şeflerile istişare etmesi mu.h kı\sya yolunu kapanık uğrunda man tnnkhrmm ynptıkla e,_ııb 
bUtün basın mensuo1:ırının iş. ccı;ı;te. ~o~termckted r. • dün de neticesiz çıkış t~hbQs.. temeldir. H.ostofta Ruslar tarafından yapı - cum, Sidi Rczeg·n tn.ın ~!!~ 
tirnklerini ko':ıylnşhrmak i~in 3 ... ılk~anw: l?H akşamına !erine devam etmiştir. B~ tut. Reis Ruzvelt. bu arada JaPon lnn taarruz bugün için muvaffak zırhlı kuvvetlerimiz tar rs 
31 m.kat~un 1941 akşamına ka- kadar gonderılmış ?lı:ı.n parala. muş Nevadan kuvvetli teşkllle. mura.hhnst'.ırile yaptığı görüş. olmuştur. ltlirtUlmUlitür. Dıı.hn soıı o 1 

dar ~tılnu!;tır. rın t:ı.'ll~I ~u. tarihten sonr:ı ı rin yaptığı bir bUcuma kat'!21 melerden sonra Hulı görebilmek Fa.kat Almanlarm, bu kesimd~ kuvvetlerimiz daha sonf.i fe 
Henii"": mı.Jmve!eye i~tirnk et - hııy~t,a gozlcrını. kapaya~k olan kendisini mildafaa. ed,,.rken, dil.r için tedbir almıştır. çok şiddetli bir tazyike ge1;eceklc- li fırara mecbur etıni-1c;1~ıs mc n'.ş olan bas·n mensuolan me;ııt.;:~~m ıreı:~de bıraın:nış 01• man kanlı kayıplar vermigtir. Hariciye nezareti erkanı, Bir. rinl beklemek 15.zımdır. İşte bun- man tanktan ecyynr n~ 

"idarccUer ve atölye ~efleri de dugu kımc;elere odenc~el~tı~. Büyük S".'.yida düşm:ın askeri leşik Amerika vaziyetini bir ke- 1an sonradır, k1 Kafkasya mesele- nnm takibi knrşısmda e 
d" il olmc.k üz~:-c,, "'!riik bö!ı;e hludkavelc_v.'.! l~at!ı~. ıkıhn.c~ y~r: esir edilmi.~tir. D~~an, altısı re daha. bildiren Huhn dek. si daha ziyade aydınlanacaktır. nı knçmışb.rrln-. r~ 
merl;cz!erinde bıılunmal:t~ o\n:ı dım cvresıne ıştır<.ı.A ·~~~sını en aüır tipten olmak üzere 30 lilrasyonuna verilecek Japon ce. LtBYA CEPJIESlNDE: Öğleden sonra Alın:ıfl sıı!l ~ 
mu:mvele suret!eriyle müsta. gön.deren~~rde~. ~:er ha.n~ısı bu tank ... kaybetmiştir. vabmın yakında - beklendiğini tnnklnrm yarclmıı ile t 
h l·'r,.'""t :?Ö"'tercn numuneler- tanhtcn once olül'se, h Banka· Cephenin nıerkez ve aynı za. söylemiştir. Bu cephede 1ngillz muvaf!:ılu- ctr:ı.fmdakl mevzllcrirciıeııı 
den a :n dolc:urun Ankanıda. U. sındaki hususi hes:ı.b:ı. 0 gUnc manda şimal kesimlerinde, Al. \raşin~ton. 1 (A.A.) - Ha- yeUeri devam etmektedir. S~dl Re- h\icum etmiş, bu noktııd'~ 
lus müe<ıs"'sesir:.dt- Türk b~sm kadar yatırılmış ofa.n p:ıra,arın m:ın hava kuvvetleri Sovyetlcri:>. riciye nazın Hull, Japon mu. zag'a ginıVş olan Alman kuvvetle- batlnrmn.ıı bir bulfll yııp,ısed' 
B·r·ı;~i.ae "Ö!ie~~mtk sur"ti ~ her ye.dinu derhal miist:ıhn!tlrı.rına iaşe yollarını muvaffakıyetle 

1 
rahhaslıırile görüştükte-?- ~~ra rinin bir 1ngillz karşı hücumu ile vnffak olmuştur. Bu bO e 

u.nı~ mı ';:ıveleyc girc'Jili;ler. vollanncn.l: "·e 0 ta!cdircle bu ö. bombalamıştır, • süratle Beyaz l!laraya gıtmıştır.. gerJ atıldığı bildirilmektedir. Al- detli blr rı.ıu11arebe de''iJ.l'I 
Mukav:!leye ~rcnler Türkiye lüm tarihineen itibaren iic>üncü Volkolind do~'USunda, kışlalar Hull ile reis Ruzvelt mesaı man tayyarelerinin şark ccphesin- tedir. ~~. 

lı; Barkası Anlrnro. merkezirde yardım devresi başlayacaktır. ve mal.z"mc depoları bombalan· odasında konuşmuşlardır, de tatbik ettiltlerl tab~ye Libyada • Hudut çevrc~lnd~ ·ıı :ı -
(Jic;starafı Z incı sal· ' le 1 

tsla!lbÜl vi,!\.yot ve belcdiye:si do ö· 
li:"l! h!'ıcilııe:ılyla ytı.kındıın ıılO.lmdar 

olra~ ve Tevfik Kut'a kıymet ve 
~aıiyeti il! u7Ejııu blr cen::ıze mo· 
a411mi ha.zırlanması için tedbir al_ 
ı:ıı~tlr. 

)l!crl:ıum, bugll:ı ~yo~1u Jıastaho.

~si'lden kaldırııar:ı.k namazı öğleden 
eoura Süleymanlyc cıımllncle kılL"lıı-

06.k, we M1ırkO?Zefcndldekl o.Uo ko.brls. 
ta.nıno. dutn.cdlleccktlr. 

»eraalmo SUleymantye eıı.misln1e 
ııntııan.e.cak ve cenaze Futlhe ko.dar 
:ynyo. o'artik geUrUecek, ondan aonr:ı. 
otomobillerle :Merkczcfendlye gidl1e
cc.ct1-. 

'Ec\-flk l{ut 1313 tarlhlnde doğ
mu.:;tu. tstz.nbuldıı. Ve!ıı. ldıı.dlslnl bl. 
tt.-dlkte:ı sc..ıra DartılfUnunun tarih 
TO coğrn!ya fnk~tcslnde taııslllnl Ut· 
rnııl ctml.i, İstanbul erkek lisesinde 
tnrlh nıuafüm!. ve mUJllr muo.vlni o
l&r&k çalı.~. Mı:.:1:-lt VekAleti orta 
todrts:ı.t ~bo mııaurJUğtınde ve 1930 
,..,..:ı.cs!nc!on iUilaren 1Jaar:!.: Vekdlctl 
•1 • u:n1 reU!atttş:l~tnd:ı hizmet etmiş, 
1935 :fllt'l1a bt:ı.nbul Mao.rit MUdUr. 
ttı~11e t.n~·ln cd.!Inl.şU. 

A.il" • ve ınaarlt ııllosıııe aıınılml 
-.ı r.yet. :tr.ıu:i blldlrlrlt. 

!...n~~ant&.lara un 
vc:dlmiyecek 

(C ~tarafı ı inci sahifede) 

ıı.un t!zct'We lokrult::tlıı.rn. da un ve
.'ilı:r.!y\•.::cld.;r. J...oknt.n.lnra srrf çor
'lx\ g·bi yemekleri ye.pmn.k için 
•Ur:.ric ~ 3 ç;ıvn.l un ver:lecc::.t
'.J!' J:.~ldeu J~tıtalara günde 600 
~.ı~3l un verfüyoreu. Bu mütarm 
tAs l'rufu ile ı:ı•nece 208 bin çuval 
un t:ı.."ı...'"11...~ cdılecel:tir. ' 

I · - tn: .. ~tan b:ızı pnstncı, bö
:re:.· i f'. ·' ~:ı.fm Anl:.:lra\'n heyet. 
sôrı !erort"-: ~t'.!!dlierine tekrar un 
"rr .. mı.! ni i:.ı.O<lllilcri mnhlındur. 
~et YekiıletJ•ıin dün yolladığı 
'1:'.şkn bi: r.ırJl"'ie, bu cibherc ka.ti 
AU"ı!tte mı ''l:crJmiycc~f;intlen bey
!ilu1e nlfrkn:!ar ır:ı"J;omln.rt i~::U ct
'CC:'ne1erl blld.:Xlim.iştir. 

Bugiin :t:ı.:ı.t 10 da. vll:lyette ya
pfüı.c::ık bir tor.Jantıdn. lo!tn.ntala.ra 
verllen unun kesll!nccıine d:ıir olan 
,~ıın:r ctrnfmda giS~ülccektir. Bı:tk
kal!n.ra V'C l:cl.~-a ~-.u verilmesi.ne 
•v ::.::ı o lUll:'.?.c~trr. 

lbdemc!cn ır .. sfa ynpıtıyor 

Pıı:rt-nd.ar..n vmnis oldıililarI un 
~y.:ı.nn.a..":ıclcri tcfüiı:t cdilmeğe baş 
,:b.ncroştır. Di&"er taraftan öğrcndi
ıtlınizc gö:-e p:ısta.ctlo.r badem.den 
ıpn3ta y::.~~"a ~arar vcrm:~erdir. 
Bu iln::;::ol:a tetlti.lder yn.pı.lnuilita
dır. P.:ıDt:ı.lı:.r 20--25 ktu"\:ş3. sa.tiliı.
~tır. 

Kendi ron:ı.Uclrl.armı birinci el
den bnrtryo:-l:ır. 

Yerli ve y~bıncı, tırııtro tari
hlne d:ı.ir vro:!t:ılı neşriyat ya.pa
ralı, mec.-r.u.ayn. yUksek bir kol· 
le!tziyon !kıymeti ver:yorlar. 

Yn.b:ınct memleketıer:.n sine
ma neşriyctnu, şuurlu blı- silzg~
ten geçirerek zlhnlmi:tl y::ıln·z 
ııner.ı.k, d:diltotln mcvzulıı.n ve bir 
ta:mn rC:tlfun hcv~!ilisi :QU!.!:cr:ı 
dU..<ı:tü:ılcr r.·n bO? hi::tı.yelerlle 

d c:J l, bll.l!ds fö:, dalı; i:' ret ve 
ar=:tmn::ı. duygu._""U uynndmcı ko
nularb oy::Uıyor!~. 

Bunla.rin dt~Jn, lı:ışlı b~r-ma 
hi!tfıye ve fU?'n1ar b:ıs;ır.ı.!c ["C· 

nel ol.nra!t herkesin ilgilenebile
ceği b:.r d:ııgi ort.ayn. ko.;mu..1 bu
lunuyo:l:ı.r. 

Nilu:.y.n bu mc<:mua, doğmu~ 
ol::nn.k l:ı, cia!nı:ı yükı:o1t tutul ıruı.
~r ~c:-r ~·!:::ı Ur c..."'.:ı:ı.t :i.lem'.nin, 
ıa;· k olduğu eaygı ve cevglyi her
ke•t :n evvel kendi 1.cnfünc gÖ"',
tcrmeeI gibi bir "nefse itimat,, lU
zumumuı iEb.'.ı.tıfur. 

HIKJJ'JE1 MUNlR 

--- mrstir Kronştad sularında sa. Reis Ruzveltin öğle yemeğin_ lngiliz hava kuvvetleri tarafından şimdi Alman miidnfılerı ııı 

S O .,. nt va§ tayyareleri, bir buzkıranı de, son gUnlerde hasta olan Har- tnzyik e'.lilmekte, Almnn nakliye mukavemetine nığn:en• 
~ batırnuşln.rdır. Büyük bir şilep ry Hopkins ile olan randevusun Usleri aman.sız surette bombardı - met ceplerin! izaleye ı:;11fı 

bir bomba ile ciddi hasara uğ • dan ~avrl bu.ı.;iıı için kabul o. man edilmektedir. Bununla bera- dırlar. Biltlln gün hn'11 ~e 
r; b ll 11' A " rattlmışbr. dcceği ba!$ka ziyaret yoktur. bcr Sidi Rezag·ın cenubunda Al- miz, dUşnuın krtaıarıntı ; e lllii U j Moskova ve Leningrndn ban• Vasinı;lonıln~ kanaat mnn tank.lar:nın bir hücumu olmuş nm Ela.dem ile E1duddtı to!'l 

ka h:ıva hücumları yapılmıştır. Vaşington, 1 (t\..A.) - BUtUn Va. ve İngiliz tebliğine göre düşman bölgede bulunan t;a.eıt d ıU 
ıuoskıwa, ı (A.A.) - Ccce neııre

dllen sovyct tcbllği: 
ııo sonteŞl·indc kıtalr.runız. b!ltUn 

cephelerde dU~mıuılıı çarpı!J!Xll§lO.rdır. 

29 sontc;ırlnCle 20 Alıno.n tayyaresi 
t:ı.hrlp edllmL:ıtir. B!z 8 tnyyıı.rc kay • 
betlik. 

ltfoslcova, l (A.A.) - Sovyet ha -
bcrlor bUrosunun 30 aontcDrin akşamı 
nel'rcltlği tebliğ: 

30 aonteıırinde kıtalanmız bUtUn 
cephelerde dU,manla çarpışmt!jl:ı.rdır. 

29 ııont~rlnde 20 Alman tayyıı.resl 
tahrip edllmlştl.r. B!zlm kayıbımız 8 

tnyyıı.ı-edlr. 

29 sontel'rindo hava kuvvetleriml.Z 
83 Alman tnnkl,, 15 urhll otomobil, 
as1tor ta§ıyan G:SO den rıızıa kamyon 
12 sahra topu, 192 obllı! ltı1'lyan ara. 
b:ı, :S s:ırnıç l~amyonu, copbo.nc yUklU 
bir tren t:ı.hrlp ctmlş!or ve lk1Clen fa?• 
la dU.,mıı.n alayını lmhıı ederek dağıt. 
mıı;lcırdır. 

Ce:ıup • Bıı.h cepbeshün blr ltesi • 
mlnde bıırckette bulunan blrllltlerl • 
m!zden b1d 297 ıncı Alman piyade 
tumenlni ezm!tUr. YaLnız .son iki giln 
ıuıc muh:ıreb:.?l:!'rdc 4000 den fazla A 1• 

mnn sub:ıy ve eri (lldUrUlmU:;ıtUr. Bu 
harekete işUrnk eden blr:tklerimlzden 
biri 13 Aıman topu, 2 batarya. alev 
makinesi, cephane yUklU 20 araba talı 
rip ctmL,, 5 sahra. topu, G nlcv mıı. -
klnesl, 6 mltralyöı: ve diğer birçok 
ganlmeUcr ele geı;ırmıour. 

lıloSltov:t., 1 (A.A.) - Tass Ajan· 
sm:ı. göre, Donetz hcıvz;ı.sındo. sıklııan 
Alınr.n lotnl~rmıı. kc.rşı 30 Sonte.,rln· 
<le. Rostov muharc?>~ tama.men 
nyrı dlğer bir taarruz lnkl:ıat e~lş. 
tir. 

Rus llerl bar:.?kcti, muvııft_tt görün 
mc~:tc ve blr Ru.ıı bl.Hği mUlı ın bir 
tepeyi l:;:;aı ctmı...~ bulunm:ıkt:ı.lır. 

~'AIUP DEV Al\1 comoY 
l\103koı:n1 1 (/l..A.) - Pazartesi 

ı:tıntı et:ınup cephc:ılndekl RWI kıtııla· 
rmm, rlcııt hıı.llndckl Almnnlnn tnki· 
bo devam cttlklerinl Pr:ıvda gazete. 
slnln hudultnki hususl muhabiri bil· 
dlrmcltledir. 

Dir Rue birliği, 12 kilo:netre d:ı.ba 

Derlcmtı;tır. DUJllla.nm takibine §ld· 
dctlo devam olunuyor. 

lli!cwn n.rah:ı.lan rtcat ediyor 
.Moa.ıcow, ı (A.A.J, - ajansı bu 

.ııabr.ıh bildiriyor: 
Stal!.ngorsk !Jıtlkamotlnde 17 inci 

Alman hUcum arabalan tUmenı, lJlr 
piyade alayı ve bir motörlU hUcum ta 
buru ııa çarpıgan Sovyet lutala.rl 
dUıımam cenuba ve cenup b:ıtıy:ı do~ 
ru ıı.lelO.ecle rical mecburiyet!ııde bı-
rnkmı~lcırclır. 

Tns ıı.jansl, aynı zamanda Sovyet 
kıtnııı.rmın Volokolmııs lstikcımeUn 

dele! dU~nn ileri hareketini durdur 
clukııırmı ~ojalstc ve Ma.loyaros!o.veç 
lııt!k:ı.metlnde de düşmanın yıı.yılmcı 

tc~ebbll.sl.crlnln pU.SkUrtüluU:,tUnU ha.
bor vermektedir. DU.,man, b!rlraç ke 
s!mde Sovyet hatlarına blr nolttadıı.n 
nurun tnU\0 1!!!11.k olmuntur. 
DU:ı 24 Alınım tnyyarcsl dU:;Urilldü 

:Moakovn, ı lA.A.) - Pıızar gu.uu 
Alma,n uıyyare!.eri Mo!l'tova U:.ertne 
'bir nkın yapm:ı.ğıı. te.şebbU. etmi§lcr• 
dir. So\•yct av l.ayyareleri bunlan hU. 
l<umct m~r:Cez.lnin civarında kar11 • 
uımı~lnrdır. 22 Alman tııyyıı.ra.aı ôU 
§UrUlmU5tU•. ~\·yeucr at~ tayyare 
.tııyb.,tr.ıl;ıkrdir. 

Uo ::ovnya kadnr soku1mağa mu . 
vaftnlc olan birkaç Alman tayyaresi 
combaı:ırını fark r,özetmekı:lzln as • 
iter! olmlyan h• •v.!'l!!re atmış!ardır. 

B!rkııc ôltı \~ ynrl ı: vardır. 
I!.~STOP DÖLGESIUDE 

Mos!;o,"!I., 1 (A. .) - Sovyct h:L. 
b:ı·ıcr aj:ın:;l bfldlriyor: 

no:ı~of t?5l~es·nJı-, RU!I kuvvetleri, 
yU::' ·:-r~ .1\ l~'l'"I c~~etıerlle dolu mu· 
l!'lr b:'l m y<!:ı:ım:l::ı. llcrlem:ı:Cte:llr. 

17/20 So:-ıt<':rı" :;Unları nr:ı:ım:fa ge
çc.n mUddct zarfında çak mllh1m mlk 

Iskoçyanın doğu kıyısında Al.. §ington mahfillerinde hlkim oıao ki\ kaçmayıı mecbur edilmiştir. Fak:ıt nna karşı ye.ptrkları fid ı.11 
man hava kuvvetlri, '1Ündüz ve naat, Birle,1k Amerika Ue Japonya a- Alman piyadesi, zırhlı kuvvetlerln nudnne hücumlarla ıtıır:l ı;,j• 
tayyare mevdanma bomba ve rıı.sında b~ lhUlAtın artık tevaklt1si himayesinde eiddetli bir hUcuma rimlze yn.kmdan :rıı.rd:~ 
ma!<incli tüfek bUcumu y:ıpmış.. ımkıuısız gHrUndüğU yoıuodadır. geçnı;§tlr. Son dakikn.da gelen ha- lunmu11ardır. Bomb:ı 11uc 
tardır. Hangarlara ve ktş1ala~a Ruzveltln çarvambnya kadar va-r berter, bu çarpışmanın devanı et- ve alçak uçu~la yaptlnı:1>'cı 
tam isabetler olmuş ve yerde bır ıspr!ııgsde klllmağa niyet ettiği, battA tJğinl bllclirmektedir. netic~leri çok menınnıı> 
çok tayyare hasara u~ra.mıştı.r. bazı samımı dosuann:ı, bu kUçUk ~ olmuştur. ·ıı~' 

Gece, savaş tayyareleri, İ_!1gıl- §f:hrlnde lko.meUnl belki blr bnfta İngilizler, yeni kurulan mukave- Cenup ve garp bl)lgele~ı: · 
terenin cenup b:ı.tısında. lıman uutacağını ıöyledlğl halde, dün der- met noktahrmı da henüz kırnma- kineli kollarımız hıırcltr 
tesislerine hücum etmi~lerdir. bıı.l hUktlmct ruerkczlne avdet karan <iıklarını söylüyorlar. vam etmektedirler. 

Şima.U Afrikada, Tobnıkun verınlt oımam, luStncn bu umwnl bcd nu
5
ürülcn tn~S 

cenup dcğusunda c;arp1şmalar blntıği doğUran aebcbtir. j. 
devı:ı.m etmektedir, Cenuptan Ruzve1ll Vaşingtona aevkedcn ye • HlL E Kahtre, 1 (h.A.) -t~~,.iD<' ~e 
yapılan lngil!z k:ırşt hücumları, ni Mdlııeler nelerdir? General Tojo - D K.RAHL rin sabahından 30 soıı ~ · 

muvaffakıyetle püskürtülmiliJ- nun beyanatı arasında, .. Japonyanm Mu'·addes Yalan yansına ltado.r 176 dU~ıı· 
tür. Alman ve İtalyan haya Uzak~nrkı, Amerikan ve lnglliZ isUs J\ resi dlişllrUldUğü resrııe~ fi 
kuvvetleıine mensup av teşkıl. manndaıı temızıemeııı ıcap ettiğlnl., yor. Bunlarw 92 si hll' .,t4t 
leri. harekata müzaheret etmiş- söyl~mesi, eumhurreLalnln kararmdo. I ŞMO'ASTESNRA F!LM.lK nnda dUşilrUlmUş 81 U) l'tl 

,. rip edilmist:r. İngiliz ~~t terdir. • ~mu olm~ bulUDl'Jl.ll.ll muhtemel gu - r 
İngiliz bomb:ı tayyarclerı, rtınUyor. nlsbetle pek ezdır. I3t.1 -; 

dün gece şimali A;lmanrn kıyı. BugUn Ruzvcıt, harp ka.blneane yn. j nız Libya seferine clt ~ 
Larına. hücum ctmışlerdir. • . nı bahriye ve ha.rb!y• nazll'larile ve SİNEMASINDA ı' Ciır. tfY.d 
H:ırnburg ve Emdendc sıvil bahriye ve hariciye rUesıı..slle mUza _ BüyUk Muva!C::.klyeUe Kıılılre, 1 (A.A.) -
l d -ı·· e ''aralı var de dl zar gUnU 18 dil5mnn tJl ha k n.rasın n. O U V , l .. · kere edecekUr. Söylendiğine göre, vam f! yor. 

dır B•ı akın esnasında, ngılı~ bu toplantı, Japonyanm Taylanda, tahrlp edildlği resınctl-cl 'ff 
hava kuvvetleri, ~:e~iden ciddi yıı.hut Blrmnnya yoıuıı.a kartı y.pma mcl<tedlr. 3 İngiliz n' ,J 
kayıplar k:ıydetmıştır. . . 81 muhtemel bir harekeU önlemek kayıptır. Fa.kat pilotl1J.l' g, 

O ta · Alman bahrıvesı IST ANSUL BELEDiYESi limdirler. ~ g., n nesı k. Ü Uzere almmnsl lcap eden tedbirlerin ,. 
hirlikleri tar.af. ından ol??ad .. Ü- ~-~urılroasma basredllccekUr. ~il j 111 t ŞE.HIR 110ndra, 1 (.4.A.) 111 1 l ta. uş ..... I :1 TIYAT;;:,OSU Sidi Rezek ile Bıtf • -'~ 
rülmüştür. Al krtnlan ta bulunan mahflllerde. t>lrleşlk A • &J ., smda cereyan etmekte ı~!I zere 15 ngı ız yya.resı • Bahriye nezaretlle yakından temas ~ 1 1 T""PEDn.A'"'J (J' 

ncrıın ı (A,.A.) man . J ta L 1 DiBA .... a•s'-'"'ND" muharebesi ln~liztet.,.ııı 1 ' • k tmlndeld merikan:n yc.nl bir apo::ı arruzu. ~ - u.a .ı&&4 a ltl ı.ıv 
nın ccpbcnln merıtez es eaindc na Japon;ayı bllyUlt Brltanya ve Fe- fili Ak.şaaı 20.80 aa nuniyet verici bir ~c • 1~ 
ileri hnreketler!le Uoskova bölg ı. lc~enk HindlstanUo elblrllğl halinde Müthiş Aile etmektedir. ff 
elde ettikleri arazi kazançlarını - denizdeo ab!uke. etmek wretlle muka. Kahire sözcUrıUne. ~ıı ~ 
llrbnektedir. d'I IH talıınin ohmmakta <;('rıberi:ıi yarmak ıe#t!' 

Almo.n tıızylk!nı hsfifiot:nok vo u. bole e ı ece6~ - denbı.re Varm.sprlngsden Ve§lngtona. da bulunan mih\·er ·r g 
tak tefek bazı p:estej mııv:ı.mıkiyet.. dır. Yalnız dıınlz vo bava ııakı-.kA~ döndü,;anc dıılr verilen haber uzak vet?ı•ri kendilerine bl t'~ 
Ierl elde etmek mnksadlle SovfcUer ya~ılacakbr. Uza~~ uvve prktaki ln~atıann vahametıııl bir çamamıc:;lar. İngiliz ll!lo fi. 
tarıı.fmdcın yapılan mukabil tnarruz. seferiye gön:krilm mevzuu kere dnha. hatırlatmıştır. ramamışlardır. DüS1J1ll !! t 
ıar kondllerlnc ağır zayiata mal ol. de~~:ynnm ablukası şu 1k1 hedefe CUmnrtesı gUnU Japon başvek!ll yi::ıt11. uğramıştrr. j\lıtl _,(f 
mu~tur. Tojonun 1rıgllterc ile Amerlknnm As. ma teş2bilsleril"de rr.~' ıı'' 

,,12 Uhr Blntt .. gazetesı son kırk mUteveccilıUr. ycıdıın kovulmamaları lwm geldiğine salardı. şimdi iki tı:ır ... ~ 
• ı - Japonyamn • Illndl~lntde ve ,, 1 tılh ....,. bUtU hl ' · • b w ı ~ 1 rı '• beş &'linde yapı an tıo.rel<rıtın şl\Uet1 uo. r ya.p b• ..,.,yanat n zı n.er rının o~az :lnl-1 < :ı ~'ll' 

ııaı,ıundo. bir l:'ıldr edlomek 1çl1ı kızıı. Çindekl hanıkll.tını gUçlettlımek, To~onun bu mesajla bllhaısa JD!lJn geleceklerdi. l\1;bver.rıt'e 
ıann uğı'ndığı zaylcıtı ve Moskova et- 2 - Japonyanm. 113kerl ha.rekltma millet!ne hitap ettiği zanncdilmcklc piyad:? mevzilerine !!1 

rarmcıa sustunılan son kalelerin mlli-- devam lçln muhtaç olduğu iptldcıl beraber, hO.dlseıerln daha vahim blı vaffak olama!lltşlardıt'· 
özö Und bulundurına.k W1 maddeleri ke;mek. aekll almasrna lınztrlaml~tır. 111 

tarını g n e d Bu abluknnm, Amerikan ve Jııp:>n Uza"'~arktan almD.n diplomatik tel. l~a'" k•ımf er araSll' gelcccğial ynzmnltta tr. blr n;;ı 
Llbvıı. hıı.:ekAtından bahseden aynı kuvvetleri ııra.sınd:ı, erieç mUhl.m gratııır bu kndar bedbin olmasaydı 

" de.nl.z muso.demcslnc sebebiyet vere • R ıu b' d bi d" gazete 1nglllzlerln belil b~lJ ~lr mu. usve n U' en re vnmek IUzu •

11 
r 

d bır ,.01' ın ce''inden aüphc edltınemekle beratıer munu hissetmıyc.:etı 1cnnaau hn. • na''I 1 
vu!Cakiyet elüe edeme en " - Amcrikialılarm UstUnlUğtıne katlyen i\ "1 
r.ıın ve malzeme k!ıybE!tUklerlne ııa kimdi?". Tojo tarafından ~yıenen 

•. itıııu.t beslenir gHrUnmckte ve har • tk J k bln ının Am Ik t ....ı rot etmektedir. lns-!.llzler buna mu .... ıı. nu un apon 8 · es er an Ankara, 1 (Vakı w
11
•• 

bin Am-0rikilııar lehine döneceğin • uhtı bil İtalyan • .A.lman mukabil ıaar m rasına vereccg'l ceval>m mahl • den) _ 70 lira nuınŞ 
•• _ .... _ don ıUphe edilmemektedir. etı "Akk d bir fikir d ıw A" ı c.1 ...ı-ruılnrına kıı.U:ııımak mecb:.ırlyew.uu- Y .... m a ver •e.• ııvY en b:ı hakimliğıne >P1;~ dirler. Londrada bu teoebbU.Stc tcıın Hlll'ln bugün Japon mu~:ıslarl mektedlr. Şimdiye kadar hlçb!.r resmi Lfıt.fı Tanverdi, 60 ır: 
dil le yaptı"' ı.onuıımıılnra gelince bu nl tır dUf edilen m~kım.tuı tahmL'l e • b• ce\•ap ... ınamamış • İ.:3pnrta htlkımli~ ne 

ld '°"'' e kolay mU~kWl~, Pasifik meselelerin ho.lll Tojonun mes:ıjl hakikaten .Japon h:-.ı.· . Hal k S tıı 
diğinden daha. çok o ub- v hnkkındaklkl Amerikan teklifi.ne, To.. w-.1m1 { l unn .'ı: 
hayallerin hlr tarafa bırnkılar:ı.k va ruhuntı temsil ediyorsa bUyUk Oky:ı. kımHğino Zong-...ıldl~ 

nm jo tarafındıı.n verilpn cevap etrafında nusta 1 di k d ö u• 1 d 11"'. katarın hakikati ne kıı.~ılaşma 
1 

Om ye a ar g r .mem ıı c.. Hakkı Pcktaş, :JO .11~ daha doğru blr hareket olacağl K&bul cereyan edeceği tahınln o unuyor. recede bUyUk sl!Ohlı bir lhtllAt çık • Tarsus müddciumuIIl!,,'. 
Tol<yodan son dC:a yap:lan beya?llLt ı • T •· d bir ... - '" J3V'" edilmcğe b:ışlanmıştU'. mıısı ç;n ou.yo :ı A.vılc.ımm vcrektcn Abdull~u 

111 Montng go.zetesl Sovyetterln fayda dolayıslle, bu cevabın meııfl oımaauıa pıı.rlam:ısl kAfi geleceldtr. Ame:ika y:ı lıftkimliğinc Zoıır'ı 
sız blle olsa herhııngl blr muvaf:fald- .b:ıtizar edilmektedir. hiçbir veçhlle Japonya ile çarpl§mak mi Nazmi Ea::vtok, ~:J 
yet elde etmek mecburlyeUnde bulun.. Q<)rginlik artıyo~ istememektedir. Bununla beraber Jto.. lı Ayvncık MUdclc'ıılf l 
duklcınnı çUnkU böyle olmaz.sa bıırlÇ Lcmclre, 1 (A..A·) _ (B.B.C.) merlkan efkdrı Va§lngton hUMme • Tarsustan Ali Dikel• rş!>ıı ~ 
te ve dahilde son mUtc:reddit isUnat • Va~ingtoııdan gelen haber~ere garo linin Tokyoya kar11ı knU bir tarzı kim muavinli~ine \ ~· ~ 
g!ı.hlarmın da yıkııacağmı yazmakta. Uzak§arkta gerglnUk artmaktadır hnreltct lttihaz etmeslnl Lstemcktedir. scyın Atalay, ıınl'!§~1,1 
d·-. nu ıebeble Sovyetıer ııe mutabık Ruzvelt, Hal ile teletoıııa görU~tUkten nu iUbarır. Jcıpony:ı lhtllQ!ı harbe ka Bodrum sorgu JV'' 
lmlnrnk son taburıarını ve son aila.hla ıonra vaııı.nıtona dönmek kararını dar götürecek olursa Amerikan efkA- Cwl!radan . .Na~if ~~ij;;ıf}e 
rmı tehlikeye ıcoymak suretlle olsa veımlştır. rl gev~oklik göstermemek kararın • hamam mtiddemmu;;· ··~ ~ 
da bir yer değtşUrmc harokctl yap - Hal, bu abah Japon delege!ll Ku • dadır. sinlerden Abdulla~ !f cc . 
mtı.ğa korar vermişlerdir. Rus kuman- nısu ve Japon Kfirl amiral Nomura Tojonun beyanatı Vaııtnırtondo. Ku. bolu hakim muavınl·r ~); 
danı bu pıo.nınm tatbiki için tıuülyeU ııe görU.,eeektlr • tusu ve Nomuranın ı;lrl§Ukleri m!lza- girtten Kevni SıZ3n• tlçtC 
hc:ıUz tnmo.mlylc durma~ olıuı sov.:. ZaıınedildiğlD• ecre Japon murab. kerelerin lUzumsuzluğunu göstermek. müddeiumumiliğin~ '!defi~ 
yot en11lstrl b51gelcrinden biri.Dl ve ha.sla.n A.merik&nm tekllline Tok • t.edlr ve AmerlkAıı etkArını ıla.ha sert kip Ozbilr:e, Akda~ .. O 
tagillz kuvvctıerilo muvasalanın b& yonuu cevabını resmen tebliğ edecek.. davranma~a ıevketmekteıı ba§ka bir deiumumi muavinliğı~~i(1C 
yatt şebel<cs!ni m\luataa. etmek Uınl - terdir. Japon başvekili Tojo 6arld 1.§e yaramawı,tır. Sedat Aksoy, C]1.r;aerl:"o~ 
diylc cenup harp salıası:ıı scı~m~tlr.,, A&yıınm bir menfa.at hazinesi olmak. avinı;;;.:ne Al:da•'tI'l r'!" ı 

C"z~te ncUce olarak UmitôizıUı:lc tan kurtula.ca~ı zo.ınanm geldl"'lni ve va,lngtonda umumt ııurette ymtt rat Ö:clm!', Çerkc• SCiı;cla1ı~ 
ı> o edlldlğ'lne gtıre bu geç c:ıatte bile Ja- ı·-· :r:r d. d•n ı .. tt ı• 

•:np ı n t>u fnallyetl artık bolııovızınln Amerika ne ln..,.iltcrenln bu sahadan ·~ıne ı:ın 1m " -·'tW! 
• o ponyıı. aklıselimin bu sıynsetinl ta - t B 1 Ilı bw 
l:e!"ab:ı. lmtamıyacağı blr wan ve ınal ko1~"lmuı icap ettııttnı ı;.Hylcmı:tır. cm, or~ ;3 su $"iti" ' 

&... o nıamile değlfjtlrmcği emre++ı..w"' an. ı•W• ç ı t n ~ ,;...ı:" zeme kUtıcslnin ortadan kalkmasın• 16 kruvazHr ve tayyare ,,.emllerlnlD -~ l"ınC ..er teş e ı.~ı:v·~ 
"' uyııeaktır. ı ı M ·r so....nı •• dan b:ı. ka bıt netice vcremlyeceğlni hlmııyes!nde bulunan bir Japon ka • c • erzı on 1 f:-_e:cet• 

ı wA Amerik~ hUkiımoU bu ,ekıtde verı.. Pasinlerden Necn.ti 'fi ~ }'azmo.l:tadır. 

t:ırd:ı. hnTp malzemesi Ru!!!ıar:ın eline 
gcçmi~tı~. Tank ve kamyon b:ı.kımm. 
dan Almanıann zıı.ylatI bilh3.83a. nğır 
olmu~tur. 

Aynı müddet <t:ı.rfmd:ı dtışmo.:ım 2S 
tayyare.:ılnln dJ~UrUl~UğU ve H7 tny 
ynrcs'.nln <ln tahrip edfü11ğlni Rus 
tayyarcci!crl bUdir..ınl§ıerdir. 

tile.si, ng!llz tlorneosu clvarmda &v • sora-ıı hn· ,_.,ı·m11f!ine ~ı···. 
r!ll u tU ı·at·1 b d ""ru u lecek bir kararın ve Uzak.şarktaki şe. .._. - 10 .. ıo m § r. " ı e cenu a Oı; er• d"n S3lfrhrıttin P-0"'r.,c "'ıı,ı'~ 
llyordu. Avustralya b.arp kabin&lf. bu nklerınden ziya.de Jnponya için fay,. k h~ k %11 lİ 

da•· olacalh"' zannetmektedir tr.fa ema.!pn.arı. a ... 11 gUn tevktllô.dc toplanacaktır. '4 e..... • w • ·~ ~•Jl<' 
ıdne Ercı§ten :"' Jif!İtle 

Loudra, ı (A.A.) - DUıı gece ha... A.mertka...'1 memurıanıun, Japonya Curnra sorgu haJurrırdeJ11• 
lx:r ıı.Iındığmıı. göre Fillpln adalan cı.. taleplerine ısrar ettiği takdirde onu beyliden Akif E .. ödC 
varında ı:uvveuı blr Japon donanması t!iltııı!:J% ve ı:uvvetsız btr h:ıJe set! • hiikimli~ne Alurra. rnvort" 
t"ÖrillmU~tilr. rccek oııın karann verllın~ıne sebab misi Bnyrukah ~.n. 

va,ını;t-On, 1 (A,.A.) - Ruzvcltlri olııeağmı açıkça söylemiş o:duklan hijltim rnuavinlı~ın~ 
Uzak§arktakl vaziyet dotıı.yıslıe bir • muhakkak o.dded!lınektedlr. Ziya Diril nakle~ 



Kocaeli vilayetinde yol ve 
köprü inşaatı 

ır 

ı 
, 

Mec;hul Kadın 
:Yazan : Re,at Ahmet 

lmlrt. (llamlıl) - BlzWl, Kocaeli 
YD&yeUııde yot. ecıee Te k&prWertn 
;rıı.pılmuma \"&il Ziya Tekel! bil,ı,illt 

- Rica e&a.rim, beni takh> edi 1 -, ruz.. Bugünkü radyo 
Selim, iilnlerce bu karanlık 

ve izbe bodrumda yatıyordu 7.aa Hatif procram, 7.e Ajans ha 
Kuru bir ekmek, yağsız· ve berten, 8.00 sentooik parçalar, 8.ııs: 

tuzsuz bir yudum c:orbada.n baR Evin aaati, S.80 Sentontk parçalar 
ka bir fCY verilnıiyardu. ~ programuun lklncl ıa.mı, 12.aa Ttlrk 

Kim olursa olsun, ölüme çağı. 1 çe pllklar, 12.-tıs Ajans, 13.00 Tllrk~ 
ran bir aes olsa bile ismi ile ça- pJAklar Pl"Oi'rammııı tklncl kısmı, 
ğıran bu adamı takip edecekti. ıa.so 1ıı1azur: Kanpk ~. ıs.os 

Takip ettikleri yol, kapıya çı- Radyo al\loa orkestruı. 19.00 Mtlzlk 
kan yol deilldi. Binanın arka - tuıı beyeU, 19.ao Ajan9. tU6 Kon111 
pencereaıne doğru gidiyorlardı. ma (Yardımaevenler eemJyeU adma> 

Meçhul adam, Selime yıldızlı 19.~ KOslk: ıruıı heyeU prosrauu 
ıtöie açılan bir pencere gÖllter • aın den.mı, 20.13 RadYO Guet.at, 
di: 20.u Mourt'daD uyaıar. sı.oo Zira. 

Evvela siz çıkınız •. Emrini at takTiml, 21.10 Oda mo.lldıd, 21.SO 
verdi. IConllfDla .ıoo .eeııe önce nurJ .f&§ı 

Selim. nere)·e gidece~ini sor - yorduk). 2U6 K1U1k TOrk mflzftı 
madan, merdivenleri tırmana - programı, 22.30 Ajana, 2U6 Dana 
rak pencereden dı§an çıktı. mllaitt. 
Arkasından meçhul adam ÇÜ.• ----------

mıştı. ı· K•• M mi L~ KaranlıktL Hafif bir ~ -a e . •R•~ 
eeiyoniu. Bir ı;nüddet ilerlediler.. H aberlerı : 
Bir az ileride ıki at du.nıyorou. " G:!..ı48ntepte bU yıl açdall km 

- Ata binebilir miaini.z? enatıtüsU ve Akfam sanat okulunun 
Selim cevı:.p vermeden çevik eaııat öfretmeieri tayiD ec:WmiştJr: 

bır hareketle atın U7.erine atla· Naıtı,, muallimlitine 1ı1usatter öz. 
dl. ba§, Çamqır muaJ.UmllliD.e Em.ine 

Me<:fıul adam da atma binmif Cudltepe, Moda. ve çl4:ek muaııımııtt· 
\'e öne siinnutttl: ne Leman uıcay, Dtldf muaWmlllfne 

-Beni takip ediniz. ı..cttıye A)'deİnır ta)'ln ecSUmlfleJ'dir. 
lki atlı karanlıklara daldılar. • Xania)'& muJıteUt 7er1erden 
Yarım uat tı01\l'a bir bahçe • uıoo ton toaıumıak 1ıulda7 "ril.mtt 

nin onünde durmuşlardı. Meçhul •• bCtlln kual&rda te\'2il&t ikmal 
adam atından atladı, Selimin in edllmifttr. Topr&k m•h-.ı!Jert cı&1 
metine yardan tti. Atlan bir ye- bmir depolarmdan 600 toa taiıumıük 
re bağladıktan eonra: daha Kanı..:ra gCIDderUm..mt auıTa,. 

-Geliniz.. diye ~lime gide - tık görma,tilr. 
cekl~ Yolu g&rterdi. • 7.lıaat vew.u ancdlk mute-
Selım etrafına bakınıyor •. Bu- bcaaraı eew Dawt An1ıB1 phrlmble 

rayı tanıyacak gibi oluyardu. plm1ft1r'. 

Evet.. Burası, bir yudum 811 eew Anbal TtJ.l,.umlıllD muhtelif 
içmek ic;in Ru8 neferi tarafmdaD --..rau ,--. an ,.UfUrmele 
,erlere yuvarlandlil bahc:e idi. emrlfU ,.rlerl teNt ederek ftkllete 

a Ren~ kam -6zlerine Birden, mechul arlmdqmm büdlnıcekUr 
1ı- yudum su istediğini omuzun•llln yakaladı. • bmlr ~ NlllllL 800 1aa 

- Sis Jdmainla? ftSUI ...U ptlrtmek ft abOIHDH~ 
Dbe IOrdu.. 1ara daaıtmaJc ...,.. A.nupada muh-
Mec:huJ adam, 191 bir bhb t.1U ftnDa1ar Dadtnde tetebbGste 

ha sabvardi. bulunmuttur. 
Bu kahkaha Selimi ıHklerlne • tk1ncl imli mlllldye mllfettıfle 

kadar doadlarmuttu. QlnlıA ...... --- .................... -': 
bir erkek kahkahası deflJ, bir TlDll'1 TU1ta1111 .... ~ 11a ·~ 
kadın Mtl ve kadın kahkahuı .ı muvatıır 1&1llmilf, tayin emri ha. 
idi. mrıaamqtır. 

--S!z, m.. • hm1r yardım eeverJer ~u 
- Evet. ben.. Su istediftniz Din flld&ıUmfl mOnuebetiyte bir~: 

GO~ kızı.. Jantı :rapıtmqtır. t>enı.z guılnosund& 
Selım cevap vermedi. Kam oem1Jet rellll B&JU KeTMr Tıık.-1 

ırösterdiii yoldan eve doinı 7ll tarafmdan blr t•Y verllmJf n bir ÇOk 

rUdfi.. snat buluıamqbar. 
Selim. bu 1nz tarafmdıln ~ • Ad&Da mem•ebt b&ltıha .. ~st 

nldıiım ani~. 'Fakat, bu :ı d&ldlt19 met• Dr o..au ac. 
ne yapabilir.. rar, ~k tehlikeli idi. kart tıera ederek...;. ~ 

~elinden aldıil bar (Ban. yant1) .,.. ma&fl da ıao Ura,a. Rontpa mG. 
~Jetle tqlara çarpa • te•wm Dr. ZIJUCldlrıtn de ımutı bl· 

. • ve reniden su getir 1 K f r111ct,. IDUfl ao ııraya cı1mnım11 " 
evine doiru !\ottu . on erana smırm,. mote._ Dr. 11u1p Yd-
bir bardak BU ile" dlm- BCYoGLU BALKEVlNDD ı dınmm IDUfl d& lTO Ura llcretteD IO 
~ neferlerin Türk m· f.12.&U Perıembe gtıno u.at ıs ele Ura aııll mup ccvrUmJttlr. 
tte kak ... M.fü•dUklerint 1 naıkmmlz1D Tepebqmdald merkes 

a '""".... blnaamda Yllluıek Klmar Sedat Oe 

• • • Unl.Af tuafmdan "81Tuta 11 8CO 1 b Batumun en mut.er a uır Tttrtr lıledent19u llleeı1erlDde IE Sah çarşam 
yJe besendiii Soluk ı ....,urmaıar" mPZUUDda mtUdlll tıtT > l l. lcbaa J l. klnu 

OIUD ft ~pelerini konfe•aD8 Terflecekttr. ~ 
1 

)en Y.!fİlliJder araamda Koafer&DSI mOteaktp konımuz mu. C ....,. 1 111 
.._., H 

aayfiyeler vardı. tad 1tauertıd nr-.t"'ltUr. ._ ..._ , • ._.., • 
Yflyelerden birinin tara.o Heri&• seıebllll". 
bir akşam o.tO ~ bir ----------

yle hazin naimeler Aellelt ...... ,.. 8&tlll Aıma ... 
IDlayCJ9UndMI 1 
ı - 28.U.Ml ıona lret'Nteler lctn 

71apdan mtlnakaad& tekut edilen ftat 
p.U rörUlmllf oıdupndan ifba mD I 
oakua a Btrtııclklnun IHl Çarpmb'l 
SbO tekrar yapılacaktll'. 1 
ı - !fbu ~ metre mlkAbı keres. 1 
~ t.mlnab 982 Uradır. Talip o 
taalsna meüV sinde aa.t ıo da 

8alurk6ytlnde Aalrert llatm AJIDa -...,_ .. ..,_..uan Ula ...... 
lllOlt) 

V&JULıes v..a 1&m v .. a l!:Mll 

Utuaetır. fi 9.11 
Clo8'Utl: '·· 1.JI '· 
ötto u.u 
bUHI lUI 
Aktam 
YU. 

lMJ 
ıa.ıt 

UI t....ıı 

'ı.11 .... 
UM ... 
UM 

d.M 
ıua 

11-'I 
l&Jt 
6.11 

7.11 .... ...... ... 
11.'1 

Fraıwalarm dıktk•da 350, 
JaJ>Olllarm 310, Almaniarm 2nO 
ve tnanmıertn 220 hece konue • 
tuklan ilmen ıeabit oJunmU§tur'. 

... --------.. ı Ta.bil bu rakam vuatldir. 
lırrA.N811L BOBMNJIDf 

UJ,.111 PITA'DA.m 

~ 1 -.rt1n uo 
Ne.,,..n 100 DalU' 129.JO 
lladrtd 100 ıı..ta UM 
Stokı.o.m ıeo J8ftf 11r. IO..T 

M1LU1 w 'l'AllVUAT 
Mfttlew Buta- 111.ft 

BAOIRSAKLARDUZ NE 
KADAR UZUNDUR? 

Baıınaklarmua boyumuz.dan 
beıt defa daha uzundur. Yırtıcı 
baY\'aalaruıki dört d3fa daha 
uzwa. ıQumki - boyunun 22 
mıali ve koyununki ise 28 mis· 
ltdlr. 

Bt. meyva w pitirilmit .eh· 

'----------·· ~ nisbetle at, bum' da.ha ~ bir RJdadır lmıanın dişleri 

• l<ADIN • FAYDALI MALUMAT 

E\siz yağsıı ıezzellı yemakler 
~ekten yapılmıf ıaripler helvası 
~ ..,.,_ ekmetlJıln bayatmcWı 4tırmalı. btce ımı<'.ıtı aman aa • 

G!ııııwıı elle bUtgur baJIDe toııe döYGlmllf fmdak yahut ceY1a 
lb..._lcadar utaıamatı. 'Oattıııe lçi, yenecek kadar tm tekeri ,..ııut 
--.a ı;lçek IUJU w azteık peJıımes d6kmell. As dalla kantta'. 
~ut .Ut serperek taTl&mL malı. IOfraJ& ~ 

dakiJra ate,e gölterip k&-

dr vivecıeii IJd&ya lt'Öl'8 yapd
mqtır. Fakat diflerinln ~ 
.Y&PDmda daha slyade nebati 
pdalarm tercihi ıas önüne a. 
lınauştu-. Meeel& u:ı dişleri, 
yırtıcı hayvanlann a.r di~lerin. 
den ziyade l8Vİ.I a-etlren ve· ne
bati& ~nen hayvanlarmkine 
benzer. 
AVUSTRALYADA KAÇ TOR. 

L"O LiSAN VAR! 
Bugün Avustralyada yqıyan 

en ellkl Jelti ahallntn adedi ıno 
lıbl lradardlr. Banlar 900 nlt 

• 

&Hım ven,or. Buraya B"eidili r,un· 

denbcrl, bU •hada ilgiyle dUl'IDl1' ve Nakleden: Muzaffer Acar 
gt17.el, iyi bqarllar göetA!rmlftlr. Bu 
huswrta sizlere bir flklr ?el'ebUme:c •·---mm ___ ,_-.-::•• 15 
lıçUı. ıı>tO maıı yılı lç!Jıde yapllan yol 
'"• köprWer!, ra.kamlann kealm ita. Biltıln Avıiiparun iktisadi ha· tiyle bütün nazarları CDerine cel 
desi ne bellrtmeğl daba faydalı bulu· yatmı mahvedebilecek kad::ı zen beden bir kadınla mewcaJ olma. 
yorum: gin bir maliyeci ile birlikte YP• nm zevki i~indedir. 
tzMtr _ .U>Ar.UABr - moLu şadıJ(mı IÖyJiyenler var. Mure~ · Meş'um kadınlar birçok klm8e 

YOLU lerln Lannir'delti maden kuyu· lerin korktukları ve yanmü tm 
Bu yol 91+792 uzunluktadır. Bu· 

nun 12+021 kUoınetreııi iyi halde ve 
geri kalanı bozuktur. Bu yol ilzerindo 
devamlı u.mırat poatalan çallfDllf, 
1'+936 kilometre uzunluğunda eaulı 
1mmı b!Urllm1fttr. Amca acık1ık 
tutan GG.70 metre oJan 7 k0pt11 de 
yeıılde.n yapılmlfbr. Bu yol tberiDde 
llJ eski köprfl de tAmlr edllmifUr. 

IZlllT - lSTANBtJL ~·oı..u 
Bu yolun uzunlutu 77.930 kllomet. 

ndlr. Bunun 20+187 Jdlometreaı tea· 
vlye h&llDdedlr. Tbıirat poetaıan da 
çalıfmaktadır. Yeni ,.apuaıı toee.n1n 
u.unıugu 6+148 kilometredir. Acık· 
lık tutarı ı.eo o1&D lk1 mcntu ve bü. 
J1lk bir &b§ap k!Sprtı tAm1r edllml§ttr. 

&A.IAl'OJ - GSYV& 
VB GOYNh 1'.0LtJ 

Usunlugu 7• kUomet.ıe olan ba 'JO" 

hm 41. TM kilometnll tyt balcledlr. 
Ba yolda deftlDlı t&mlrat postalan 
Tardır. 11+2M ldJmDetl'Oll1 yG J&" 

Pılm•tJr· Bu J'OI Uzerlnde 12 men!ez 
.... 8 lrıllpı11 7U1 .... gtlael bir ,.ıDJde 
Y8PJlmııttlr. 

1ZMıT - KABAMC&mCL - YA. 
LO\'A rOLO 

Ycılun UllDl\llU Gl+IM>O Jdlometr•· 
dtr. Bu JOhm 11+6H ldlometrul ta.· 
mamlanllllf n 7 +600 Jdlometree blt. 
meıt ben, ıt+tll ldlcDetnıml dl 
te.riye ballndedlr. l ldlprtl Te .....ı.. 
de yenideD J&IMlmıp. 

ADAPAZA.U - ••••• ~u 
Yolun uaunıuıu 16 llllaımetredir. 

Bunun ıa ~tnal 17' balde .-.. 
T ldkaetı..a ~ ft 19+&41 ldJo· 
.. tnll ~ .... ıa ldJomeu.l de 
araba J011Mlı&r. Vllt.yet bu 1'QbaD ta· 
m•••u•e• lıglıD pJecel& ..- dalla 
Prılt~~ur. 
IZM1'l' - &ANDIKA - KBl'KBN' 

l'O:AJ 
Uzuıılulu t8 kllOIUtndlr. Bu )'el 

Oserinde gtdtp ıelm.'1e mGalt durum 
.ardır. DaUlll tAmu.t 1 .... " .. ........ _.. 
BuaJardmı ....... • . ldlometre 

UIQD1uğunda Akyam - TalnırcuD, a 
kDometre USUDlu!:Wlda Geme a.tu. 
)im, ' ldlometnı UZUDJutunda Çulha· 
ne, 2 kilometre usunlu&unda Tmla 
tatuyoe, 9 kllometre UUDlu&'UDd& 
lzm:t - Dertııce, U ktlometre uııms
lutund& Kar&mllrael - lmıllt )'Olu. 
ırr ldlometre muDiatunda .AtT& DU. 
alt J'Ql1l d& lyl btr b&lde tamir edil• .... 

lNO mail Jdl fGIDie ·UOO ita. 
metre J01UD tıMwt,..a. a.oıı ldlo. 
metre )'olun eeulı tlmlratı, U,4tt 
kilometre J01mı ,..ıctn 711Pdmam. 
116 kilometrenin de mtltemadl tt.mı· 
rata yapdmlftlr. YlDe bu Jd da 11 
ldiprl yeniden J8PlaUf, 2ts fi de ti.· 
nıır edllml§tır. c. r. 

Uskumru 15 kuruşa 
düştü 

Dtln ffmenn ... Jfae P* ful& 
~ tutulm~. Anclk ba eefer. 
ullkuınnı fula ~- Ulkuın
nmun k1loeu dDn 15 kurula kadar 
llllıtllmıwtır. 

larmı 8U}"a boğan belAyı ha - likeaini bildikleri halde bile yak 
tırlıyonun değil mi? Su basan taşmaktan kendilerini a1aımdık. 
maden kuyuları mahvolmuş de • lan kuvvetli bir J§Jk gibJclir Son 
mektir. ra madam Sulivan fevka14cİe &Ji 

Bir gün ile; maden işçi.al kasa - cenabdır. Sen prensea Dobuaı' 
hası ile motörlü kuvvetler ara - un teklifini kabul ~tmemekle ıı.. 
sında kanlı bir ~a da ol .. ta ettin dostum_ 
muttu •• Sir Harvey denbler aşa Frank Jerald saatini çıkardı: 
rak Mmliii kadını aramağa gt - - Vakıt ~ dmtum, de-
deoek vakıt bulamamış, kanlı bo di, Jece yansı olm1J1, h3RJutl t. 
ğuşmalum ~-apıldıb mahalde nim da.ha yapılacak o kadar it • 
kabmfb. Tali onu büyük iflm- terim var ki .• 
nin birden yı]almumı ve tek • Saviyer mihanild bir hareket. 
mfl ailesinin ınahvııu görmeğe le yerinden ka!tmıt arkadaemm 
mecbur etmişti. Bu kadm hak - elini sıkıyordu. Jerald tesirin • 
kında bu kadar derin ırt4lfımata den kurtulamadı~ bir Jnnwtia 
sahip olUllWll Y.&ribint gitmesin. baskım altmda devam etti: 
Sana IU kadarını sôytiyeylm ki -BUtlln h~yetlerlnl bil • 
bu maiOmat bana '3hsen mfJ)'On di,iiniz IU kadmm IWIJ hfrw. 
lara mal olnıuetur. olduimıu doirusu merak ediJO • 

Frank Jerald kltiblnln ınaaa- rum .. 
81 üzerinde duran M harfli bir Dedi Lük Sa' iyer önündeki 
dosyan mihaniki bir hareketle mecmuaları. guetelerf kanetJr. 
aldl. Açtı. bir an ic;in baktı, 90ft dı ve ic:lerinden birint ~ ola • 
ra kapayerıı!~ yerine koydu ve .rak dostuna uzattı Sahifelerin 
aözüne de\"amla: birinde renkli bfr 

0

kadm resmi 
- tren hl<: bir zaman Sir Har vardı. Bu kadınm "özleri ateell 

vey tarafından ziyacrt edilme • idi. San ve ima eac;lan sabah ı
di, dedi •• Fakat haymtir. Zaval şıbnm okpyıcı hararetJ gfıbi ,u. 
lı 1ngilizin başma gelen fellketl zllne MkOlmo.ıtı. Haf"ıf Qe yua. 
haber aldıfl mman miltef!!llir ol rtya kalkık kqlan a-li ~erl 
du ve lngiltereye gidip kaz.ue • ve kıpkızıl dudaklariyle bir &
denin yanında bulunmak, ona henk teşkil ederek bu gt1JJel ka • 
bakmak istedi, hatta bunun ic;in dma maceradan maceraya k.ıoet.ıı 
vapura bile bindi.. Fakat çok bir cehennem madonnw tipi ve
geç kalmlltJ. Çl1nktl Sir Harv~ riyoıdu. 
çok güzel bir intihar hazrrl:rya - - t~e tren Jan demişt.1. .AI. 
rak attan dtl§mllş ve eevgilisi fred Doeenek caddesindeki evi -
bndlsfne ulqmak f~in vapura n1n b&h~bıde ~ıkanlımş resmi. 
bindikten. u eorıra &müetiı. itte Alf~ Doeaıek ne dernek? 
vapUl'da ıken tdsiz vuıtutyle -Yeni bir reuamın ıımıt .. 
bu haberi alan tren Londraya Yeni bir eaddeye verildi. 
çıkmaktan vu mreçtl ve doiruca 
l'l'ansaya ~ı. TR.bil Franııada J'erald r.me uzun uzun hay • 
fevkaJAde iyi kabul olundu w ret VP aJAka Ue Oaktı, eonra: 
bilhaua pre~ Dobanof tara • - Garip, ~di.. Ben ise onun 
fmdan idare edilmekte olan bQ. ismi olduiunu zannediyordum .. 
yük haymıeverliJc cemiyetlerin • EUndekl a-teJ'i bir •·enara ele..,..._ en mtlhfm ftSlfe flrlattı w dostunun omuzuna w 
t.evdi olundu. İfte bu kadm bak· rarak: 
kmda blldikleriruin hepef bu_. -Haydi, dedi. Buf'(ln 0 kac1ar 
Bana ne anlatırlarsa ben de hep. ziyaret arasında kendime yap· 
ilini eana naklettim Nast1 bun - .,;:.... ecıbur ld .x..- b'- _. 
lan Pariste blliyorİar mı! :tf :Z.~ttum. ~~~ı:'!: 

- Tabii .. Sonra ne ollll1JI.. kadar ıet Lilk 10lda biraz konu-
Sen eeasırıı anlat.. fll"IS •• Uc: eenedenberi bfrbiriml 

- H~ eeası? ıd ~edik. Bir saattir berahe-
- Madam Sulivan h&ldanda riz !&kat hmOz bir eey konuş • 

bQtQn bl1iilderin bundan i~ m°' dei.Ur •. 
mi? 

Jerald hayret ft su& dola u. 
arlarmı ark ad~ cnfrdf: 

- Madam SuJivan bakkmıla 
daha iM' bilmem lblm ki! diye 
llıOrdu. 

- Esn~rnı bilmen liznn 
- Ne demek yani •• ~ • 

8UI!. 
- Madam Sulivan bıultOnldl 

1'Uiycte ~J.ıneıden evvel ne f. 
df? 

-Daha ac:ık kont11 canım .. 
Jetald uabJ fdt •. LUk arkada. 

fDllll bu haline f'UldD: 
- Ne o dostum. det!f, niçin 

yUz(ln ö)·le deılieti Ovle zanne -
l'ediyorom ki beni romr.ncı veya 
pir ymne koymak istiyorsun.. 
Sen bana vakalarott" ,.. ...... ttfn. 
ı,m,ı~ da bize klfi I'~" mi? 

- Parlaliler'., .. ıntı 

11 
PIUNBUV A JBRALD 

PuBy mahalle81, bllttlıı yeni 
m.u,ta, ,eni yeni parklarm, C84 
delerin ac:ılmuma nfmet1 vtne 
de eül husuelvet•erinl bir dere. 
ceye kadar muhafaza eder. Hat
tA eskiden kalma. yaiiı boyalı. 
kestanelik, &kar IU caddesi . gilll 

G07 HEKIMl 
?r. 111 ural R. .A w:lın ..,..,.. ......................... 

~ hayranhfa c:t'Virr A~- :~·' ,,u va
kaJar klfl delil .....,,.,. 

e8kJ yollar hl1I. Pusv Din evvel
ce bir kasaba oldulumı hatırla
tır .. GtınQn binblr drt!Jtnsll ile 
kaybolan mut hft' yerde oldu.,_ 
~ibl Pun"e de ~n htktm 
olDYOr .• ÖJO le98lzHk lefnde eeW 
Pusv birdenbire hayat buluyar. 
BUtOn Parisfn 9'11r1ar fcinde Yil 
dQfil. salonlarm. mectf!l~rin top 
landı'-1. kabattlerin. barların blıt 
J11k bir lt1lrllltu fr.fnde lrttecHll 
saatlerde eekt mntevui PulJ 
11'88f~ k~nde; mUteJraft. ü • 
den dll1J1D8' bir Jmaba dbl aya 
maktadır. "" ı M· l•MI 

- Tabii bllttın Paria, sinem& 
yddTZJ ftVB hftmt>m ne trflm1'1VO 
nu olmryan, fakat hususi baya - ( DeN11tt .,,.., 

MERAKLI BAHi LER: LoıUin,(e Rln heled119 tlyat. 
l'09U tarafmdan Zar .. Zimm• 
ınanm OIMftll ldn Oc lira t.et. 
Ut olunmuttu. Fakat bunun bir 
Uram oı>eranm kopyuı masrafı, 
ve yar1111 Hl'UI da ba ite vuıta
Wr eden bir ajan ~n kesilmif. 
ti. KomDOZit6rtln elinde bir ba.. 
çak lira ka1m11tı. 

Hangi millet dalıa 
çabuk konuşugor 7 

Usan konuemakt&dlrlar Demek 
ki lisan başına 750 kiİi la.bet 
etmektedir Maelmin en ıari1> 
ciheti Hinci OkyaaOmunda a6. 
rilnmektedir Meeell Andaman 
adalannda · dokus tilrlO flve 
vardır. Ve bu bal orada yqı
yan tnaanıarm aramda bir mil. 
naeebet teminine mani olmak 
tadır. 

OKUMAK REKORU 
Bir cilmleyi hatti bQtOn bir 

Wıifeyi bir 1-akıtta okumak, 
zamanla ve müır.:ıreeeyle mUm
kOn olur. Bu bayle olunca bir 
romanı da c:ok cabuk okuyu.p 
bitirmek imkin dahilindedir. 

Dakikada 2400 kelime ve 24 
dakikada orta b8yllkUUde bir 

romaru okuyup bitiren bir pro. 
t..ar varmış, Bir mt'CIDUBYJ 9 
dakikada bitiriyorm111. 

BARA RET KALEın iLE 
HARARET öLÇüStT 

Sıcak bir cismin eathmdald 
harareti rabucak öl~ek i«f.n 
T'bermo Chrom hararet kalem • 
leri kulJanıJmaktadır. 

Bu kalemlerle ııcak cisimle
rin Ostllnde cbınler c;ekHmekte. 
dfr. Bir iki eani~ sonra deif. 
şen renkten hararetin derecesf 
tesbit olunmaktadır. Bövte bir 
kalt!mle 400 kadar hararet ölçn
lert vanılabflmektedir. 

BiR BUCtTJ{ 'f'RAYA BiR 
OPERA 

Jıhehv oıpera bal1JC)dtM 

MUSlKtS!NAS CX>CUK 
1924 !enesinde fngtlterede 

musikiye tevkallde hbiliyetli 
olan beş yaşında bir QOCUk ,. • 
tlşrniştt 

Bu çocuktaki hU811!fyet ele 
hk bir musiki tahlili R'5nneden 
bu kabiUveti ~ıı olmH17. 
dı. Bu eo<'uk bir maden fe<ıial. 
nin oiluydu. 

Muallddn m babul ne ele 
&n8.81 anhyorllftll Bu cocuk ilk 
defa olarak dalla d&rt ~ 
d:ıvken bir defa dfnJeclilrten trm. 
ra koca bt1' crlleltnda calman 
bir narcaYI bir Dlvanoda taklit 
etmfR ve herkeefn dnr1mtinl oek. 
mişti. 

Scnra kafumdald melo4lle • 
re ~ vantvb komDollnaallr 
herlrell .,... 4Dlıllrmlltll. 
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SUGON, boş masraflardan kaçınılabilir.'\. .. 
Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı IAm· 
balaran yerine T ungsram lambalar1 kullan• 
makla olur. 

Tungsram llmbaları yalnıı bol bir 1$ık vermekle 
ka!m&z takaı carevanı c.okça İdare de ederler. 

UPIGSR ,.... 

BUR LA 
BİRADERLER 

İSTANBUL •ANKARA. 

TüRf(iic 
iŞ BA J\J K A ~ 
Küçijk Tns ... rruf 

Hesapları 
190 lKRA."ıltYE PLANJ 

IUIŞIDmt.l!:K: ı Şubat. 4 
-.. t Ağudos, ı llcf.a. 

eHıetrta tarlbJerlnde 

~ 

l ad t 2i>OO L'rıı ık 
3 .. 11.i o 
2 .. 150 .. 
3 .. 5!!0 

10 
~ 2 ... 0 .. 

40 100 .. 
r;o 50 

200 
~ 23 

200 10 

Z M R 

=~ 

.. 3,00.- . 
- ı~co.- . 
= ıwo.- • 
- 2500.- • 
a tO O.- • 

""'2000.-

.. -----------, , ........... ~----~--~.,_.-~ 
VAK 11 

..azeteae ;ıKan outtııı yaJ:ı ft 
nıaımıertD oukukU mahtuzow 

~HUN lf 1 A KlYEıü 

llıterwe:ıteı 61em.ıe••• 
•CUJdt aıımcm 

4' ~ıııı ılO lM tlı 
ıs .. ~·ıııı tflO •!& • 
11 .,ıııı na ueı • 
ı vıuı.. ~ uıucı • 1 
rıı.nteC'lef' tl>UJ(&ll UırUfı I~ 

syoa :>tU2 ı<uruo :SQ4tııt11. t'oatt 
oırııgıne gtrwıyerı yerlere aycı. 

Fetrm~ oeşer l<UrUf zammedWr BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZPJIA 
Abone Koyam.ı o!Jtllreo me.ıctuı 

" tetıtn&J tıcretınJ abone parası 
aın posta veya oanKa ue youarua 
ııcretını •aare ıı:endı uzeruıe auı 

Nt V,iALJı, KIRIKLIK VE BOT JN AGRILARıtnzı DERHAL KESER. 
. is. icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla bteyill pt 

~ ............ ,. il l'Orktn~ıı11> !leı ooı<'8 ıııt•rkl"dno· 

t Ah.I re &bolM' faz.lla. 
4dr"" lt-ğ'ı;ttrme ucretı ~ l:trt 

U~o\llı Ut"Hf;TLIYU 

ncare: llı\ntannm santim • • 
trJ'ı tonuaıı ıtlbsren uaıı ııayta.ıa 
nnaa tt.ı . ı<, 94yıaıur<Sll ~ •Ul'Uf 
lOrdUncU saylı&aa l; tJtmcl •t 
ııçıınclUlf' :t; ouıııctdl' t; ııa~ııı· 

vsru ıresmece o liradır 

---------~ -ı· 
1 KAYl~LAK ı o 1 1 
---------- ev et Demiryolları ve Limanları ltletıne 

• • • 

1 

• 'j .. , • 1r ~ ' • l• - ' .lı • J, ' • a 

UllyUR. Coll :levllJIW &.llfeU 
renkU UM verenıere ,,_yrı ayn tıı 

:unneıcr yapıın tteamı ılAnJaru 
sa.otun 'laUn 6C iluru~tur 

ncıan tlahtu•U# otrru)"U 
tLuçuıı uanıaı 

Bir dL·t• 8U; ııu aeııuı 6Cı Of. 
.1CZKSJ 6~. d!irt :ıeıaaı 10 H Clll 
1eflL!ll ıf>C "uruştur 

l'aı<lllnı falimJıaof ....... " .. 1 
paz.vctan maada CWl1{UI ,..., U 

~n !IOIUa. retetoD t0lı1 

Ayva.ık nutu.sundan aldığım nUfu.s 
kAğıdımı zayi ettim. Yenl.slnl çıkar
dığım.dan eaklslDin hUkmU yolttur. 

331 doğumlu Ahmet oğlu lbrnhhn 
(38034) 

••• 
Eyüp NUfwı memurluğundan aldı. 

tun nüfus kig-ıdım ile Fatih ask<'rlik 
vutx.."Slnden aldl~"llll nakcrlilt tezkere 
mı ve arabacı chllyetna.mem ile ka 
zanç karnemi zayi ettlm. Yenlslnl çı_ 
karacağnml:ın esklslnln hllkmU yok 
tur. 

.Eyüp De~rda.r AbdilJVl'düt cad· 
delll Sli numarada Ya.pr oğlu 
327 doğumlu Niyazi Şcnta.y. 

(38037) 

SAHlBl : ASIM US 
Basıldııh ver . V AKI1 MathaaM 

Umumi n~rivatı idare eden 
Rtfik 4hmf't 8P.1'"1l~iı 

Sandık imaliyesi eksiltmes 
Türkiye kızıİo:!; ccmİ];eli 

Umumi Merkezinden : 

Çuval yapıc,hğı eksiltme iıanı 
Toprak malmılleri Ofisi Umum Jl.1üdürlüğün 

den: 
1 1 - Bezi te~ekkOI tarafmdan verilmek Uzere beş yUz bin lld bir miL 

yon raddPslnde, jUt, kendir veya pamuk ipliğine un ve mlsl•et çuvalı yap. 
tırılacaktrr. 

2 - Bir hatta zarfında imal edilecek mlkdar yırmı bindir. 
a - Taliplerln eksiltme gün ve saatinden evvel şim:Uye 1:t:ıJar çuval 

cılıkla mc"'1! olduklanıuı ve bu işt yapacak l.a.b!llyct ve te;01: l\ta mııllk 
1 ouıundukla:rma d:ı.ir tıc:ırct ve sanayi oda armJan ve31 ta almnıarı mu. 
vakkııt teminat olarak bet bin Türk U asını ofla Vi!Zll:? .ıne teslim l mıık .. 

1 
buz almaları YCya bu mlkdan meklupıarı devletçe kabul edllmı: .. t r mllU 
oonkanm mu,ıtkkat teminat ~ktubUe temin et:ııeıeri ve e tıı .1tm~ ,...ıl ~u 

. tmıu ettikleri blr çuvalı nUmune olarak getirmeleri ve bu gUn ~ il)' 'n 
toprak mahsuDerl o!lalnln Ankarııda Um ım ı.ı l ilk m ıba 
nuncla ve Iatanbulda. Sirkeci Liman H:ın ıa lst.anııuı şub:s ın n l 

1 ber Lsteyene verilmek tıaere hazırlanmı§ bulunan şartn:ımeye gö .: ın <' c<>: 

t.mcleri lizımdır. 
• - Eksıltme lklııcl maddede zı.kri ge ~r. ş;ırtn:ım:-d y • ı 1 

tarzda. kapalı zarf u.ullyle lcra edllec~kUr. 
5 - Tek 1f mektupları 3.12.911 t..'lrlhine r"ııt ııy:ın ç~r 

a.t 11> fl lın<l:ır Ankarada Umum Mu ürli.lk mu ayıı:ı. k 
bu da t ta.nbul şube•I mtıdllrınr.Un m kbuz mukab llndc te 
malıdır. Tckt1f mektupları ım-zl o. .. 
la.re!.~ .ıc:ı k tan:d:ı la ll 

6 - Ta !plor tekllnerlnt m 
zerine lalm ve ad=-eslertnt yazacak ar b:ı m l lrlil z:ır ı m 
nııta alt makbuz veya banka mektub'.ı ve 2 r:~ maddc:Jc yn.uıı v 
t*llkte ba ita bir zarfa vaz ve bu za ı da temhir edec~ d e r d 
zn ~ y~ teklif mektuuunun çuv ı !.m'll l ne alt ol l ı ~ ı:ıJ ı 
\ ccl.lcrdır. Tcltllf mektuplarına, rartn:ımc::ıln tamamı>:ı o".ın t""I J ıl c 

azılmakla beraber lrnfi l\tm jUtle. kcn:lır ve :ı p;ı ırn t ı!l •le ya 
ıae:ı .n:ı. ,;örcı teklif olunan tıyatın tıem yazı ve h • n rn < t:ım 11 d t oı-ı. 

a>< J rcı A.zımdır. Mektuplarda hdk ve sm.,ti olmıyo.ca.lttır. 
7 - İhale umum mUdilr!Ukçe yapılacak ve tckılf mektupııı~mrn açı 

1 için karıır.1:ı.ıtınlan gUnden ttıbıı.ren nlh:ı.yct on glln içinde t •':l f lt3. 
ı edilene .teyflyet iadeli taahhQUll bir mektupla tebl'ğ olunac..ı :tır U. 

muııı lfUdUrlUk lho.•cyl yapıp yapmamakta tama.men s 0 rb'"3tt!r. T ltllf sa 
>ı.pıerı t'laıe lçın muayyen mUddet zarfında teklıtıerlnden dönemezler. 

(10251) 

Belediye SalaT idaresinden: 
SA TIN ,\DONELERİ'! lzF; 

Su sayaçları f.ı;lndckl suyun so!ttJkta:ı donm~n:, sayıcının b:r:·ı1'ıp kırıl. 
::-:o.:r.n:ı. sebep olur. Ta.mır masrafı olarak blr ı::ok para ôtlcmcnlzo mahal 
:., mamalt Uzere sayıçlıın so~ .ıJ:ı karşı m:ıhafaza için tedbir aım:ı.n•zı rica 

ederiz. (10.,28) 

İ!"-- ••. ::w·ı. ·~" ... 

~ VAKiT 
~~ f< İfafJ kısmı ıı 
~ taıızım edip 

qenıdeıı 

a"m,şt1.ı 

Umum idaresi ilanları .. ,,~ 
Muhammen bed 11 ( 4158) llar olan 300 adet takriben (6f,f00) (14.S 

mlk'Abı muht°'llf eb'atta Çanı azmam (12.12.1941) Cuma gQnll _.ı .ııısdıtı' 
on dört lıuçukta Haydarpaşada Gar bir.ası dahfUndeki komisyon t6l' 
açık eksiltme usullle satın alınacaktır. tedl!J> 

Bu l§e girmek !BtlyenJerın (311J Ura (815) ~luk muvaJtkSt r ltO 
ve kanunun tayin ettiği vcsalkle birlikte ekslltme günU saat!D• pdJ 
ml3yon:ı mUracnatıan 11\zımdır. t 

Bu 1§e alt oartnameler komisyondan parasız olıırak 4ağıtılııl' 
6 cıo 

Otel yapılmaya elve. işi 
kirahk bina 

1 ~~ 
\nkara eaddHllniL e .. o.utcber t'Crindc IC\"i'.llfıdc a.uaı~ 
\UIU ve ayda11ldl bir bin" AU111ııtrtır. 

\lakJı gazet~'SJ lda.r<'h<' :le .. lnt' mHra<'aııt. 

YENiPUDRA 

Teninize rn uygun 
gdc·cl pu n n tam 

TENiN 
GÜZhLLIGINt 

ON " SLJ 
A"!TTIRIR 

\e 1: ."ki ren ini ve· ~~ 
ren y":ıi L 0 

l' "Colorirr.ctı i IJ'lC,, 

ır. ' ·ne icut edilmi _tir. 

huı u.ı.ı. ~ r ıt ısgs. - Serma.> esi ıono 00.000 Türk LI,.... 

Sube ve Ajans adec!i: ~G5. 
icari her nevi banka muameleleri. 

' ~ zı. ıtıı.t llnnkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besapıarmda eli 
60 llrası bulunan ~ra s :-ıcde 4 defa çekilecek kur'a Ue qagtcıaıd 

plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

.ı • ısoo • 2,000 • 120 • '° .. f.sot • 
4 ,. GOS ,. 2,COO • 120 " fO .. .- • 
4 .. 2ao " ı,ooo .. 160 .. ıo ,. s.SOo " 

40 .. 100 .. 4,000 .. ...., 

Dl:a.~AT: Hesaplarındaki pıırnlar bir sene içinde 50 Urada11 

Kitap. me~mua, gBzete ba~1r. 
T~t,;ı,.,. ,. ..... un .. ~: ... .:::.: ;.ı ... · alır. 1 iillll .................. .. 

dU;ımlyc:ııcrc !krnmlye çıktığı takdirde % 20 tazlaslyle veruecek~ 

1 
Ke~ldeler: 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey11:U, 11 BiriDclkADUll 

rinde yapılır . 
.:.ı ~ı!'Jl!:qıtıı - .......... 


