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lar~ ve Amerika~ •·B-ü-yü_k_O_ky-a-nu-st-a i ~~~~-, 
. ırnı Sovyet-
~urtarabilir mi? Amerika ile 
'~an: ASIM us Ja ponyanın 
orııu1a H b ~ld ıı kaf'?jı ında l\lo:.. r e 
!lir 11_11cğc hazırlanan 

' ..,_uğ, Uzak ~arkta 
._ıı '•ıulan bir taamıza U usm Si 
· ı rn aı Aıneı-il.alılnnıı mü. 
~ti llclıı olur mu? Bıı M h 

g":de fikirlerin ihtilafa u teme 1 
' ~liiyoruz. Amcıikmlan 
~~~ .. ,herler Jaııony:uun gör u·. 1 u· . vo r 
L"l<et ne tanrruııı .t rneri-
"'~ta e ~Nirecc!!ini: ynni A 
. •iıııd· bir Japoıı ıniiılaha- merika vapurlarına 

lıa 'l·e kadar Alınıın)a Japon sularını terket-
~rttıı ilan ctnıel<ten c;e- meleri emri verildi 
'ti\ ...,kanın nynı zamanda 
\~kt de,·letlcrinc kar~ı "'e\'yorı, 18 

(A •• \ . ) 

l. lıiJdrl~r'_lc ~Cf,;mcsi deme' · Matbuatın umumt surette izhar et. 
., ~il... 'lor. Uğl kanaate göre bUyUk okyanusta 

"'11' h barp tehlikesi artmıştır. Maruf mu • 
"-rı 'i ~dl-.eleriıı bu~üno harrlrlcrden Klııppcr Amerika ile 
· 4\ıtı nkı ar hır.tına uygun Japonyn arasında harbin şimdi pek 

' Jı.tp ~~kanın Almanya a· yakın olduğunu söylemekte ve bu hu· 
•a' an etmesi üçlü ıın.kt 

• )'aı-.,.~nyanın ·ardım va. susta verilecek kararın Japonynnın 
,;,.._k iı;in hareketo SCC- tarzı hareketine bağlı olduğunu t c -
llo') edebilir; fakat .Japon· barUz cttlrmektedır. 
~ btt deUjr .Birliğine taarruz 
· ~ ,:_' etıe arasında hi9 
~ ber ğı bulunrnıyan Ame
~~ hangi bir \azire ih
~t ,\~ Unutmamalıyı1. ki 
t~tr ~· t.ııurrıızundaıı sou-

'll ""ifı ırliğinc yarılım nıe
ı lııt ~e\-zuu olunca çok 

8o •san ku1Janmı~, A. 
" '' İid~l'etler Birllğlnc JJ • ..:!.. ~ ne \"Crme knnunu 
\,,~ bed 'C'?~i 'ercmiyeccği-
• ~ ... Ola elını maden 'e air 
~'k almak mukabi· 

Muha rrir Amcriknda lmaıt\.tın tacil 
edllmesinl istemektedir. 

Aynr mevzun dair Nevyork • Post 
gazetesi Amerikanın rlcat etmemesi 
bl.lt\kls Sovyetler birliğine yardım ı_ 

ı;in gayretlerini arttırmaııı lflzım gel 
dlğini yazmaktadır. 

Nevyork • Sun gazetesi general T<'- 1 
jonun iktidar mevkilnc gelmesinin 
cesaret verici bir h!ldlsc olmndığıru 

yazmaktadır. 

(Dcrnmı Sa. 4 sii. G da) 

! a 
ilk topl ntısını 

yaptı 
BAŞVEKiL 

Dünya sulhuııa 
yardnn etmek. Çin 
ihtllaJrnı bitinnek 

Kabinenin esaslı vazife· 
leri olduğunu söyledi 

( l' azısı 4 ilncütfc) 
~"· lıulunabilce.eğini 

: ~~~kau nıiına şıııluı· 1.1: 
._'lloııh ne tu.arruz ~ nııacak 
-;_ıı lla a)e~ hine Aıncrika-
"O\)'-ı" etmesi !}öyle dur
~'% ~r lllrliğinin mu'ka
"')'~ llıeırıesı ~ihi lıir YllZİ. 
~te•~ı geleceğine göre 

..... c be . t 1·· >'• nzın, .op, u· 

Sahte memurlar hakkında 
Maliye teftiş heyeti reisinin 

gazetemize beyanat 
illi •e gondermesi bile 
·~r. ~itcklm on !,r\in. 

ı\ .... •tın eline "'~.er en-
' "'er·ı.a ~ l ~Ilı 1 lılnrm Rusyaya 

\;it Yol esı g_öndenncktcn 
L_ doıaı llnda hır ta.kını ri· 
~"~ı l':illlağa ba,.lnrnıstır. 
\ .. ' ~ ~~ ~ı.._. l>(.fab • 

'ı..~ ~ile ,..e~, Jaııonya. Sı-
~>"11ııı ~uruyer<>k \'lücli· 
tı~l8.~ kestiği ta'kclirdc 

ttı ~Rlıı J\ızı) Ordunun tcs. 
~t 'llit)! •.• <lii ünrnernelidir. 
~ ltıılt:gının As~·nılaki mü· 
"" '-tırıd A vruıı:ı. ~ut a. ... ııııln-
'' arı ta 1 tatar llU\milo ayndır. 
~el •ndan hir t.aıırrul 
~~ ... ~rdenbcri hir ih timnl 

'\~e "' d "de t uf ulclııt'1ındıın 
~-' ~ e'arn edecek harbi 
~"-ı~~tı~1 hıa!zemc tokJn.rı 
it...~ 1\ ınJ tır. Ihı itibarla 

ka •ı.ıı Ordunun iman 
>'ı... "11t1<a 1'1\~ın<ın. göstenlij;i 
'\~··~. t 'eıneti hu tnraft.n 
\'~ha'bii olnrnk beklenir. 
\.' ları ı Osf-Ok yolu kesilirse 
~ ~eurı:glllz 'c Amerikan 
\~~ ltııı }( f!k artık imkansız 

~ 
tOı,ı_ Jzıı OnJunun Uzak 

~
• "~t d ~rece~· . . 

tı ~ tılJıa gı sııldct lı mu-
\.' "· Af Yet bir gün tü
~iııf~::kova31 bos:ı it arak 
\'1 il 111

k o)an Sovyet hii
\'\.e ~i de ınan orduları ile 
>~ıı d~ anı C<lcccği dü ü· 
' f;iı:ıtte_n de Uın'k ~ar. 

bir 1 l' 1 tabii iınkiın 
~ Olduf.'11 kııbııl cdi· 

~ltttl 
~ ~:tlt~ ~~linc<' ; im cle,·le
~~\"\·etıı ırllğine hakikaten 

~lLt'ı iti e Yardıın etmek is
~~;'t ;\~l'nln şüııhesi ola

\ İıı~ l~ . erJknnın \'!adi' os
'1.~"~t~~i "'-O Soı''Yetlere yarılım 
~ ''tı 11l j t tıklara nisbetlc 

ı.; l'a tan 
~ ~1~ rıılttı ara!>ındıın yapR· 
~~~\~!la l\)~aha kolay değil. 
ıı.;'etıett •an ortlulan Dud
\..~ıı ~ \·e 11"

1 imha e'ler<>I. °' "l ar~~ denizi sahil
~t 111'tıa bölge ine doğru 

liıı ••• 
b 

'~ ıı ı:rıuı ~~ilrlcta iUınznlar Garııteıı 

~~le n Jaı)Qn tru:viki al· 
\.."' ''\ ı,_ ola , · . . ~ " -....ı~ n No\"yet ter Dır-
ltı; ~kal rıa~ıa geni insan , .a 
"'-O- 't ı4 ,.. rına snhlp hu. 
ı '\aı_ ~iın,;-•l~re ile Ameri 

~lttı tırı, ıı:.Ynrdıın arzu un. 
~ ll]ıı'1tı grncn ç~ zor ,.e 

da <>ld nı_udzc sayılacak 
11Kluıu ,gösterir. 

·--Atıkara, (llıtsıtsi) - Son za. 
m~nlarda büyük şehirlerde kcn. 
dilerine memur süsü vererek ba· 
zı kimselerin zabıt varakac::ı tan-

t 

-zim etmek ve esnaftan parn ce-
zası almak gibı hareketlerde bu. 
lundukları görülmüştür. Bu mc-

(Dcvamı Sa. 4 sii. 5 de) 

•ıJ•j••M•t~" .. !•l,.iıııpı~ııp:~j (b~ffl11 

Viazma ve Brıansk 1 Ceohe bovuılca şid
muharebeleri bitti detli muharebeler 
1 imoçenko 

orduları imha 
edildi 

_648,196 esir, 1197 
tank, 5229 top 
iğtinam edildi 

(Yazısı 4 Unciid'ıe) 

devam ediyor 

Od s 
Tahliye edildi 

Voskova, 18 ( A.A.J 
Sovyet haberler bürosunun bu 

sabahki tebliği: 
(Devamı Sa. 4 sil 2 dd 

Amnfüa danıınııınsı llnuındıı 

Şark cephesine 
Malzeme yaTdımını 
temin eden muvasale 

yolları 

Tehlikeye qirdi 
Vaziyet va

him gö~ıi.lÜlJOr 
Berlin, 18 ( \.A.) D.N.B. 
~nevrcy<' gelen mnlamata gor 

Husyndakl vaziyet hakkında mUt lll:l 
ıar serdeıicn İngiliz matbuatı muac 1 
fıkcm ~rk crpheslnde, yalnız Moskova 

(Dctamı Sa • ..; sii. S clt) .. " 

r 

Çin ~~ a arı 
Yeni şehirler 
işgal eıli er 

Çım'lı.ing, 18 ( A.A.) 
Çekai ajansının bildirdiğine 

~L· • Çin kıtaları gecen paz 
..:: lio'vu ı nl ettikten sonrn 
<;rngdov·a da girmiı,;lerdir. Çin 
m·, tleri ~ic!detli Fokak muha

rchc>lerinde düsmana u~r kayıp 
ar vcrdil.ten ~onra Pekin ~ R.;ıı • 
k o dcmiryolunun ccnubundak. 
varo ·Inrda bulunan daha clvc
risl: m<>vzilere c:rkilmh;'erdir. 

e 

Muhribini batıran 
Denizaltı 

dete a 
o 

Bu ha • • 
ısenın 

J ponyayı 

1--larbe teşvik için 
naziler taraf!ndan ha

zırlandığı ileri 
sürü Üyor 

ingil"z - us 
kuvve leri 

Tahranı terkediyorlaı 

Tahran, 18 ( A.A.) 
Siyasi \aziyct remamc:n istik· 

r r bllimu1 o'duı{ıın an 1n iliz 
'>'"" M: uvvetl<'ri Tahrand an • 

ak sukfınetin t mini icın ı:zıın. 
1 n müddet zarfında kalmıslar• 

dır 
ti.·an halkı burun İngiliz ve 

'ovyet kıtalarmın Tahranı ter
kdtikl rini gormu..<."tür. Şehrin 
tahliye i bugün 'bitirilecektir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

eti 
ok~~n~~u~~e:;ı;~~ckö~%mc:~~~ Oku ah ·ıin e erslerde ög\J re ınenler 
dn V<' gerekse okul faaliyetı za. 

~~:,o::!:~in:1~:a:ı~~dd~r~~f~~ e ndi~e ri e mahsus üniforn a giyecekler 
la\•c etmektedir. 

ö~rctrı,.nlerin üzerinde şimdi.) 0 ı iş ha ınd· gi.) ccekleri l ncsak kullarda ögretmenler t:ıleb' k ı-
kndar okul dahilinde hnrıçte bir kıy~ft tesbıt edilme i du ~mıil Enntla nıua.)\ n bir kwve.)i gi)C. 

gi.) dikleri elbiseler bulunma:kt.n mc>ktedir. cekl rdır. Bu ki~ve. öyr tmc n 
c.ır. Bu vnz"yct okula karşı ica~ Bu şekil kabul <'dıld~ "i t kd mefhumu ile u.) gun olacaktır. Ay-
eden cıdcti.) et ve nllknyı bazı b:ı- de ma.hkemelerdr oldu !11 ı, o. ( D t mı Sa. 4 [;İl. 1 de) 
kıınfard:ın tadı} etmektC'dir. Bu ----------------------...;_ ___ _ 

\a.ziycti önlemek ve hem de ög. 
retmenlerin mesleklerine uygun, 

aa o 
a 1°.1111 ----==!S:J!l:!C:caaıı.;ı= yazan : hakkı tarık 

Yaptlan hücumla n 
k rşıla .. 1ak üzere 

azırh lar 
yapıyor 

-0--

alin 
$ehirde kalmaya 

karar verdi 
Vişi, 18 (A.A.) IJ. O. 
Sovyet hududundan gelen ha. 

berlere nazaran Moskova muka
vemete ve Alman hücumunu 
k~rşılamağa hararetle hazırlnn. 
maktadır. Moskova banliyosu
nun garbinde tank dafi batarya . 
ları ve mitralyöz yolları rnüdafa. 
aya hazırlanmnktadırlar. 

Çok ı!~ olarak betondan in~a 
edilen küGük blokhaus'lar henüz 
tahtadan kalıpları iı:indedirler. 
Alman tavvareleri durnrnd:ı.n uc. 

(Devamı Sa. 4 sii. 1 dci 

"' r 
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)! Nahiye modııı 
~ hakkında. 

sa bul kültür müesseseleri etrafında 

Şa ~~a ve palto 
ıu sıı!ar ı 

·r Vekilinin beyanatı 1

1· Dahiliye V~wi 
bir kanUO p~ 

hazırl.Jtclı~ 
Yüksek Mühendis Okulunun teşkilatı takviye 
ediliyor - Tıb Fakültesi talebesinin stajini temin 
ıçın hastahanelerin ya tak adedi arttırılıyor -
Üniversitenin bazı fakül telerine müsabaka ile 

letUğimiz takdirde, tıp faldlJMI daha DahiUYa V*1Jıiii 
verlmll çatışma imkA.nlarmı kazana· rJUrleriDiD t&Jlııld'i ~-
caktır. ·naları Jıa'Jdrmda bit \iti /t'• 

ürılversıte konusunda iken, bu ve ~ı hazrrlamşbr. rroJ~c~•eı 
benzeri müessesclerlmlze ahn&eak ta. hlyc mUdürleri Hl9e e<JC !il 
!ebenin tahdidi için düşUnUlen buswı· mektep ve bu deteC 

talebe alınacak. !ardan da bah.•edeylm. bititmiş otacakJardtt'·iJIJ~ 

rnma7SIOIZ.,, 

\'apurlıırdn, yahut lmlabalıl• 
•oplnntı yerlerinde npl<a \"e ııal
tol:ınnı c ~mrıp da lıir tnrafa a. 
:ınlnmı ı.ulaklıı.rma kUpe etme

leri ikt :r.n ('den blr nnsihnt de
';il mi!' 

HASAN KUMÇAYI 

ipef<f çorap f yat
ları üf<selivor 

İpekli kadın çoraplarının !iyntıarı 
b p•lz yere gittikçe ytiksclUlmckte

dlr. Hele son gUnterd , Bayramın yak
ı mrun dolayıslylo bu yükseliş son 

yl bulmuıtur. 
Evvelce 125 kunı~-ı alman ipekli 
r çift kadın çornbı dUn 225 kurııp 
atılm13tır. Çorap fiyatıarmın böyle 
ıbildı~ne yükseltildiğini nazarı dik 

.ntc alan Fiyat :Mllrnkabe bürosu pi 
yasayı ıııkı surette kontrole ba§lamış· 
tır. Bu arada iki çorap muhtekiri ya. 

lanml§tır. Bunlara alt tahkikat ev 
r kı tekemmuı eder etmez çorap muh 

'< rlerl adliyeye verilecektir. 
Fıyat mUrnkabe bürosundan b:ı§lta 

ı ·tısnt VcUleti sanayi tetkik heyeti 
d çorap işiyle nlAkadar olmaktadır. 

AnlrnMl, 18 (A.A.) - Maarif Vckl 
li Has:ın Ali Yücel, lslıınbuldakl tct· 
k!katı hnkkındn nş::ı.ğıdaki bey. natt.n 
bulunmuştur: 

- YUksck MU!:: ndls Okulunu gez
dim. Laboratuvarları, k\ltUphanesinl, 
smtfiarı, atölyeleri ve pansiyon kıs· 

mını inceledim. Okulun idaresi ve ter· 
tlblnden memnun oldum. Yeni ders 
yılı nçıtma töreninde okul mUdUrC. 
nUn verdi#l izahlar, bu yüksek ilim ve 
fen mUesscscslnln h r yıl biraz dahn 
gcnl~lemekte olduğunu anlattı ve gör· 
dUklcr!m bunu kuvvetlendirdi. Açılm:ı 
töreninde ckrs veren protcsıır. arka
dqımm yeni terlmlerimlzi kolaylıkla 
ve yerinde kutlanarak konu masını 
ehemmiyet verdiğimiz bu dnvııda yük

sek mühendis okulunu:ı aikkaUl oldu
ğuna bir d 111 tl'lAkk! "ltlğlm için 
kendl.<ıll' t ------

Y OR"Urt yerken 
ölen adam 

FnUhte oturan 70 yaşında SUley 
mıın adında birisi, dUn itfaiye c:ıdda
slndek! yogurtçuda yogurt yerken, 
birdenbire fenalaşmış, Ccrrahp::ı.ş.:ı 

hnstaıµuıeslne kaldırılm~tır. 

SUteyman burada ölmU§tür. Vakayıı. 
mUddc!umumlllk el koymu • ceset 
morga kaldırılmıştır. 

r---

İş meselesinden kavga 

VECiZELER il 
Feriköyünde İpsalt\kinin fırı_ 

mnda ~alı san Ya kup, a} m f rrm· 
Yaza.:· L <'lEAIU Pıı:ın'AUŞ• da çalışan Rıza ile bir İ!i ıre e-

------------· le::;inden dolayı kavga etmiştir. 
:;. Sonradan aldığı intikamlarla sa .. 
t olduğu üzere İmparator Hanrtnın 

ıı d met yaşları dökerek kar tızerln· 
c Papanın ayııktarma. kapandığı aı

r da kalbinde kin ve intikam kazanı 
ynayıp duruyormuı; demek ki, 

azap v infial yaşları ncdıı.met yaşla· 
nndruı !arkolunnıuyor! 

* Çalışkan zenginler bedava alma 
nuı lııdmı bilmez, !aklrlrr ıvazsız 
\ rmcn1n zaıımetinl bllmA; zengin 
f kir bu yüzden mi nnln.şamıyor? 

* Arlsto, kafasız insanları itaate 
lı tırmak için onlarla hnrbctmcli <le

m , ama (mUnevvcr millctıerl itaat 
ttlrm k itin onlarla hnrbedlnlz) de. 

rrn!mlş. 

* Englzlyotcrlcr yaktıkları insanın
ı ın yağını birden çıkanıslardı; muhte

ri r o yağları ağır ağır crltırler: 

uıum o nr ~aıındnkt fark bu! 
:ı~ A abm hissi nakil cbnclttedir 

Ural d dikleri gibi saniyede 33 met· 
r i lksapta elektrik yok demek olur. 

Kavga esm\Smda Yakup eline iri 
bir odun pa~a!;J alarak Rızayı 
ağır surette yaralamıs, yakalan
m19tn·. 

1 KllA HABERtER j 
~ Vali ve belediye reisi LQtfl Kır. 

darı dUn vU~yette Sovyet vo Fransız 
konsoloslnrlyle Mncar konsolosu ziya· 
ret etmiştir. 
~ Cumhurlyot Bayramı mlrnnGCbe

Uyle şehrimizde yapılac:ı.k merasimin 
programı hazırlanmıştır. Yarın alli· 
kadarlara tebliğ edilecektir. 

'1- Tepcba§mdakl Ü'nyon Fran.;ez 
binasının tiyatro tcınsill"rlnc !\•eriş 
11 olup olmadığı belediye tarnfmdan 
tetkik cdilmcğc b8§lanmıştır. 
~ Şehir dahlllndc St'yrlscfcr edecek 

olan binek arabalnnnın alacakları llc
rct dnlml cncUmen tarafından t"sbll 
edilml,şUr. l'aza.rtc31 gUnUnd n itiba
ren tatbik me~kline girecektir. 

Bu yıl elli dört mezun veren bu ku
rumumuzu, ilk ağızda yüz clll mezun 
verecek şekilde dllzenlemek CumhurJ. 
~·et bUlt!lmel!nln kararları araaında· 

dır. Bunun için telmlk öğreUn1 prog
ramının ihtiva ettiği ana maddeler. 
den biri olan Mühendis Okulunda bu· 

Un bulunmayan dalları yeniden kur
mak \'C var olanların bilhassa IAbora. 
tuvar ve makine bakımından ~blkle· 
rlnl tamamlamak lcap etmektedir. O· 
kul !çlnde yapılmaınna yeni başlanan 
kısımdan bqka zaruri gördUğtimUz 
genlşlcmeler lı;;ln ıtızunıl'.l tedbirlere 
bcmen b:ışvuracağız. 

HUkQmct, her tl\rlll lmkM\dan ısu. 
Cade edip yüksek mühendis okuluna 
en lusa bir znmandn en iyi işlemesi 
için zaruri VllSltalnn temln edecektir. 
GUn günden artan bir rağbetle, ~eçen 
yıla nlsbet edJllrse yüzde elli isteklisi 
artmı:; olan yükaek mUhendiı okulu· 
nun yeni yıl müsabakaBinda kazanan 
talebelerlle görüştüm, Blrincıli#i tz· 
mir lisesinden bir talebemiz kazanmış 
tır. Bu çalışkan ve başarıcı f;'ençle 
diğerlerini, Uselerlmtzln yeU§tfrecek. 
Jeri talebeye bir numune addet~iml 
burad:ı. söylemek islerim. Esasen go 
çen yıl olduğu gibi bu yıl da, mu.:ı. 
bakıı.11 yüksel< okullnrımızın aldığı ne. I 
ticeleri gerek okullar, gerek talebe 
an::ı. babaları bllaln !çln ne§rcdece~lm. · 
GUndUz talcbeslnln sayısındaki artı~. 
bu kurumumuzun hem g5rdUğtl rağ" • 
beti, hem de daha kolay gelişme ım
kA.nlnrını kazanmakta olduğunu. bize 
~östcrmlştır. 

Ankarada kuracağrmız yükffk tek- ı 

r.lk okulu ile tstanbuldaki yüksek mu· 1 

tendis okulumuz beraber çalıştıkları 
zaman §lmdlklndeıı daha genif olçU· 
de fakat !Jerl yıllarımızın bu alanda
ki lhtlyııcına. ancak cevap verebilecek 
surette y'll~k teknik elemanı ycUş- , 
Ureceklerdlr. On beş sene sonra tek
nik ve endU.stri işlerinde bugün çek. 
tlğlmlz sıkıntıl:ırı ortadan kaldırmak 
ıı.zmlndeyt:r~ 

Bizim usulllmllzde van yok etmek 
yoktur.;-ıEsk.!lcr :l'ru"B& t&mamlayarak 
bu memlekcUn susadığı ilim, fen ve 
ııa:ıat adamlarını lmkbm en geniş 
nlsbctinde yetiştirmektir. Şurn.n mu· 
lıakkaktır ki, yUksek mUhcodiı oku
lunda bilhassa son Jkl aene iı;Indc kuv 
\·etıcndirllml.§ olan bu şubenin yilrl1~ 
yll§ün Uve verimin! arttırmaktan baş 
ka bir hareket doğru olamaz. Bu me
seleyi, bir tkl gUn evvel toplanmala
rında bulunduğum güzel sanatlar aka• 
demlsl mimarlık şubesinin profesörle· 
tile de konu,tum. Gürel sanatlar mi· 
marlık lusınr son lki yılda ş!.mdiye 

kadar görUlın~ml!I bir rRğbetl ve dile. 
ğl kazanmıştır. Her ikl kurumda ye· 
riml,z ve elemanlarımız bol olsa, bu
günkü talebemizin hiç değilse lki kııt 
razıasını mimnr olarak yetişUrebl~ 
ce~z. Bizim emelimiz, yUzlerce değil, 
on binlerce fen V<! sanat o.dammm Türk 
aydınları arasına girmesidir. Yok· 
sul bir ruhla kısır heaa.pıar ya.pmıyo
ruz. Onun Jçln, her iki kurumun her 
iki 11ubesinl elden geldlfi kadar genl;
lctmek ve ilerletmek ödevinde Ye yo· 
lundayız. Gllze1 sanatlar mlm&rlık ıu-

bealnin başına 'Mimar Sedat Eldenı ar. 
kada§ıım tayin ettim ve bu tayini pro 
feaörter toplantısı~da söyledim. BU· 
tUn ukadauto.rımm güz 1 karıııladık
Iarı bu vazi!ııde memleket sanatına 
ve fennine cı.lilcbilecck esnslı hizmet. 
ter g5rllyorum. 

lstanbulda ı.ıt.np meseıcs! ile değtl, 
kitap {§ile mqgul oldum. HıılledUmc 
mi~ bir mesele olarak Mnarlf \"ekil· 
llğinl bu tıuıı:.ısta işgal eden bir de. 
\•amu: yoktur. 1stanbulda bir kısım 
kitapların bulunmamaısı, baama sayı· 
r.mdaki ekı<lkllkten ileri geldiği lçln, 
tamamlanmnsı tertibatı alınını§ ve bu 
kitaplar ciltlenmclerl blltikç~ satış 

yerlerimizde plyasiya nrzcdllmlştır. 
Daha da noksan çık cak olur:;a it· 
mam edilcblleeektlr. Kflğıt, harf c:ı. 
de ::ı.il iplik ve tel gibi malzemeleri· 
miz varC!ır. Bunlar bulunmasaydı o 
zaman hakikaten bir kitap meselesi 
olurdu. 

Hast& yatağı adedinde yapılncak 

arttırma. ve tıp !akUltcsı dekanımız· 

dan tetkikini rica ettiğim staj mucı.. 
detlnl fazlalaştırmak hususıannı hal· 

Amerika Hariciye 
Nazırı 

Hul 

Tıp !akülteaı. fen ve edebiyat fa· Buntnrın ~-~~ .. 
kllltelerlnln kimya vo cofrafya gibi zanmuı, askr~ı~_.t,,rf. ı~ 
kısımlan, tatbikatı da icap etttrdiğ~ şını gec;meım.:; o~dl ,r_ ı 
den buralara. gelecek talebeyi d.imlz lunmaları, vücutla~~ 
deki ltadroya, maddi 1mkf1na ve ihU· yurdun her verinde r1ıı1 il" 
yaca göre nlsbetıemek için inceleme. dUrlUğü ya~jlec~Je t 
ler yapılmaktadrr. M'.Usab&kn ve !ft)Ç hi hcyel raporilc ı":ı 
me sistc.ınt."le gltınck zarureU kartı· rl lilı.nndır. Nahiye 
ımıdıı bulunuyoruz. alınanlar 6 ay bir .~1 •" 

1kl scnedenbert UstUnde durduğu. stajı ba!jaranlar bır • 
muz ancak mevcudun genl§lemeel şek rcct'klerdir. ,eııl 

lindc ve az nl.8betto çare bulabUdlğl· Nahiye müdürleri~· -
roiz yurd meııcleainl, bu yıl kökteıı ot. !e 7 srnıfa ayntına.kt'5. ı!lo 
masa bilt", bu husustaki sıkıntıyı hiç :rn. 25, 30, 35, 40,a]ı• ~ 
clmazsıı yarı yarıya f::r:llrecek surette radır. 35 lira \"~ ? e ' 
halletmek için tedbir aıma yoltlll<ta· rcccleıin her ikısıP61~ til YIZ. Baı;ıvcktllmln emri ve tensibi ile ıni bitirenler iki a'/ 
\"ali ve Unlvcraıte relttöı 11, partimiz ı;oreceklerdir. Ku~~· 
t.aşkanı yer bulmak için ödcvlend\ril- tasdik olunanl&r tCJ•1 

mişlerdlr. KendUerilc temaa ettim. Bıı lcrdir. . 
yıl, içinde bulunduğumuz prllara ve Nalıiyc müdürleri· "'"..J 
lmkAnlarn göre bina ve tesisat temlD merkez ve valilik Jeli !t'-" 
oıunabllecektlr. Fakir taUcbemizlıı bio diğer memuriyetlerle ıı• 
zı çok Uzen güç gart ya§a~a prtıan· re ve belediyelerin (f 

nı kolayla~tırıp daha rahat çalrşma maaşlı mcmuriyttıere 
ıannı temin edeceğimiz günler ya. dan tekrar nahl~·c ~ur' 
landır-

Sarıver Gençlik klü 
:ünün müsameresi 

ne nakil ve terfı SU 
e<filebileceklerdir. t 

Projenin mm~trı ... J 
göre, bugUn Vekitlıg ~_Jlll 
vı:ıl!Jlklcr te§kilatındll 0 
::nurlar ile na.biye 11'1 tP 
lise veya orta mekteP ~ 

l Sarıyer Gençlik klfibıi cümhu - t~p da mhh! şartlat1c~cr J 
Japon or ta elçisi ile rivet bayramı nıtinascbctile Bo- aı.klan valıllk ırı t]et"'Mi 

görü .. tü 1 ğ~ziçi TC>katııyan salonlarında bU l ~stan~ler Mhht he):or' 
"< 1 ,-tlk bir müsam:re bazırlaml§tır. ık edılenlcr dpJıl J1 jJC 

Vcz...qington, 18 ( A.A.J - D. 1 Sa.baha kadar devam cdec"k I 1 d'r ve kursu b~tJ!•oe 
V B · olan bu müsamerenin bilha:.:~c er hu kanundan 5 ~il 

0

Ha
0

r~iye nezaretinin bir tebli-
1

1 gUzel olmasına itina edilmiş, z::u-
1 

.. l<le~h-.' ~rsr'"'· 
?lne ~öre, harici ve nazırı Cor- gin bir program hazn-Janmıştır. . StnJ ~ c .k~,::' ~ ys. 
dell Hull ve hariciye mü tcşarı ıılıyc \ ekıllıgınc 
Sumner Vels dün akşam g~ Arkeoloji mimari tah- - - -
vakit Japon orta elçisi V~kasuci sili için talebe 
·1e görü.5ffiüşlcrdir. Görüşmenin • • ·1· 
mevzuu Birlc.cıik Amerika ile Ja. yetıştırı ıyor . 
oonya arasmd:ıki münasc-betlcrc A,ıkara, 18 (A..A.) - Haber 
inhi::;ar ~ tmi§lir. aldığımıza göre Arkeoloğ mima. -----<t r~ olan ihtiyacı k:ır~ılamak üze-

General 
dö Gol 

Hakkında propaganda 
yapanlar tevkif edildi 
Vişi, 18 (A.A.) - Ofi: 

De Gaulle lehinde propaı?;an
da yaptıklarından dola,, Paris 
fen fakültesi profesörlerinden 
M. V:illey ile oğlu ve kızı Fran
sız makamları taraiından tevkif 
ve fen akademisi azasından di. 
ğcr be§ kişi de aynı suçtan dola .. 
yı hapsedi!.mişlerdir. 

re bu ders yılından itibaren, gü. 
zel sanatlar akademisi yüksek 
mimarlık ~ubesi üçüncü sınıf ta_ 
ebeleri arasından seçilecek dört 

gençten ikisi. maarif vekilliği di
ier ikisi de Türk tarih kurumu 
nammıı nrkeoloğ mimar olarak 
vetiştirilecektir. Bu gençler ay
nı zamanda, lstanbul üniversite
si edebiyat fakülte.si arkeOloji 
derslerine de devam edecekler -
dir. 

Tahsillerinin devamı müdde
tince kendilerine kurs verilecek 
olan bu dört talebe, mezun ol· 
duktan sonra meslekleri dahilin
de verilecek Yazif el erde çall§&
caklardır. 

Ne dememeli 1 1 
Resmi bir dalrenln bir yazısında (Baıı hukuk mU§aviri} §eklinde ~r me

muriyet ilnvanı gördük. 

Bir isim terkibinde iki isimden hangiııine bir sual vermek 11Uyoraak 
auabn o iamln hiti§lğinde bulunması aıııldır: Burada ba§ (hukuk mUpvirl) 
r.ureUndekl laim terkibinde (hukuk) ıı değil, (müpvlr) e va!folacaktır. 

o halde (ba§l kelimesi (mU§avlr) in başmda gerek. / 
(Hukuk ba§m\lştı.viri) demeli. •(baş hukuk mUpvlrl) dememeli. 

Tefrika numaruı: 96 r----------------------..... -----------1=-m--~, bitkindi. 
Semra Hanımefendi. Semra 

fendi... Müstesna, muhtC!em 11e f 
güzelliğine, b ütün madcli ve mane" 

Masadan misafirlere hissettirmeden ıkal
kıp gelmeniz mümkün olur mu diye tered
düt ettim ... Bir .şeyim blmadı, burada be-
11im icin ü.ümeyiniz, buyurunt iceriye gi· 
d lim. 

Semr:, Hanımefendi ipekli tuvaletinin 
< ıkurdığı kumaş hışırtısı içinde vakar Ye 

ahenkle yiirüyüp ilerledi. Şair. Ahmet Dün
d \r dönerek yol vermek istedi: 

- Buyurunuz, rica ederim. 
- Teşekkür ederim. siz buyurun. 
- Vallahi, mümkün değil beyefendi, 

tıaliniz buyurun. 
- Mayır, siz buyurun. 
Ahmet Dündar bu ciimleyi muhatabı

n hakaret edt-r <:ribi sert ve tok ibir sesle söy-
1 mi., ti. Sair ilerleyip geçerken: 

- Pek li'ıtufkarsmız, nezaketinize hay
r nım. 

Diye kırıttı. Ahmet Dündar kiifür edası 
tasıyan ~ym asabi sesle cevap verdi: 

- Ben de ~izin. 

-8-

J\hmet Dündar Semra Hanrmcfendi 
nİn ~partnnanmm balkonunda kar ıl 
sahneyi bu derecede sakin ve h:\dise~- C'

-~~ilec7ğini ~flcı umma:dı: 7.ı12nc c1 
v lı 

J51itı6yte bir vak a onu bagırır r:> r •. , '· 

l._~_od_m_e a_0_~ __ ö __ M ______ e_~_,_A_,, __ L ___ n __ -~E_:_i_~_ı~-:~_= M_ıL_ET .. 
etrafına saldınnağ3, vurup kınnağa, bütün 
kin, hiddet ve hakaretini mes'ullerin yüzü
ne savurmağa sevkedecektir; heyhat, ki· 
bar hayat denilen bu badireye karıştı ka· 
nşalr nezaket ve terbiye zaruretleri diye 
erkekliğinden ve galiba insanlığından da 
cok seyler kaybetmektedir; biliyor ki mi
stıfir olarak bulunduğu evde evin hanrmmı 
başk:ı bir erkekle resmiyetten uzak ve 
fazl:l samimi. hatta mahrem bir vaziyette 
görmek biitün kibnr ve terbiyeli erkekler 
'4'e hatta kadınlar irin görülmemesi lazım 
gelen bir sahneyi görmek olur, ayrp sayr 
lır, bu kabil vaziyetlerle istenilmeden karşı· 
]aşılacak olursa hemen gözlerin ikisini de 
kapamak ve oradan siiratle uzaklaşmak 
icap ~der; aksi takdirde insan ortaya çıka
c"'\k i. kundalın kat kat acılıp etrafa yayıla· 
cak bi.itün teferrüatında rol almağa, ısmı
nin bir cok s.ılonl;;ırda bu rezaletin kahra
O"'iml n ·un<> nda ve onlarla birlikte zikre· 
d 1ı t t:\ ?amnn zaınan meraklıla-

b tli m ünasebctsiz suallerin~ 
'1 'c>TJYlt> k .... ı nmalıdır. ! lele vaziyet 

A 11 rıındcn::liyle Ahmet Di.indar a
r t' '. ıı • · ı !Jet gıbi zalen hemen par 

Jamağa ve etrafa yayılıp dalgalanrağa mü
sait bir dedikodu nüvesi teşkil ederse ... 

Ahmet Dündar, vak"a gecesi aciz ve 
harabi eseri olan si.iklıtu, §İmdi üstünden 
on iki saat geçtikten sonra bu tarzda mu
hakeme ederek bir nezaket ve terbiye za· 
rureti olarak vasıflandrrmak ve böylece 
kendi kendisini teselli etmek istiyordu. 

Gözlerini yakan, sinirlerine bir felç 
hamlesi gibi tesir eden ve ibiitiin duymak, 
düşünmek. söyleme'k kabiliyetlerini d":Jrdu
ran o müthiş manzaradan sonra hakaret do
lu bir nezaketle birbirlerine yol göstererek 
balkondan salona girmekle beraber Ah· 
met Dündar Semra Hanımefendinin ihtarı
nı unutmamış ve "'bir hadise çıkarmam·~ .. 
tr; fakat artık bu evde daha fazla duramaz, 
bu adamların arasında 0turama7., bir daha 
bu kadmm yi.izüne bakamazdı; kumar oy
nanan odaya girip borcunu ödedikten son· 
ra derhal kimseye veda etmeden çıkıp git
mek ve hele ne o maskara sairle. ne de 
Semra Hanımef endivl<' karşıla~mamak iste
di; sessizce k'alabalrktan sıyrılıp vestiyer
den geçip sokağa çrktı, evine gı>ldi. Du".tk 
yemİf bir adam gihi ezik, kırık, harap ve 

metlerine.. parlak zekana, geni! 
olgun vücuduna, vaadettiğin 
zevklere rağmen sen artık Ahmet 
için okunup b\tirilmiı v~ bir daha ı,e 
mak üzere ebedi surette kapatı1JJl~~ 
nefis, fakat muhakkak ki eski b!r kf 

Ahmet Dündar kenc1isini bır " 
sürüklemek istemiyor; sevdi, :zed,ı,ı 
tatmin edildi, oyalandı, sevdiği kıt 
ba lüzumundan fazla idealize etti."~ jj 
ğunu bulamadı, - bu kelimeyi açı IO":ı 
lernok istiyor ama - nihayet~ ıt t..f 
hiddet ve şiddet gösterip, Semri\ ~I 
efendinin tahirile hadise cıkarrp r ~' 
maktansa ıztırabını bağrın.; basıp ti. ,.,,t 

ve bu macera böylece bitsin! j,fl~. 
Semra· Hanımefendi, yüksek tı ... -e 

l ~v''';..., gurur ve ihti15:lmma, velrnr ve u u y, 

rağmen sen de bir ç:okları gibisin·:· ... ~~ 
1 Iammefendi, Ahmet Dündar s~nıtı • .,.el".. 
ihtirasmc\ rem olmakta devam etr111

- e~ 
derc!ini kimselere söyliyemeden .~e gtff':: 
bar;_mı dağıtıp dedikodulara göğu= ip 
~c ccsaıet c~n;ediği için kö.~e ~u~a.~8 fll'"' 
len, kanını ıçıne akıtıp kendisını ~1' ç'~ 
nm yorgunlnkları içinde o.;alamağ8 ,8'1' 
bedb3ht kocan san,ı istediıZi kaclar v-'') 
ıniil et~tn. ( DevarJ11 



·td Gortun 
re ettiği 
hatalar 

~lteri ınuh b" • ı· 
1 ' na)(f{ :ı. •rı, }' nn

~ tıııekt •nd:ı. bazı \·esi. 
\~ate~ edir. Uu 'esil\a
~~U.ıe~ln tenkidini ilı -
~ ~"etu·· ~İli:ı gı bu n-..ikala· 

""''- •
0 l'llusunun basın· 

"'llSt • 
ıı bııı l etlerin hu ınn-
ah ıı.~Ukları kusurlar 
~l'ı-ı)~t olmak \uern 

"'•akt .. d B" • . \e F .. ır. ırınf'ı 

~ ı bi '::n ızln.r arasm-
1·•· rlag1nin \i fü:ucl:ı. 
"it ))•· • 

"' · •gerı de har 
&J 'ief<• -
•dır •hle lı:vrrlanıl-

~ıı • 
-~I,, ()rl -
•etıe1,. ıı~a ~ıkardıgı 

~. llaıı' tnüna'lms:ı. ede
lıı-iıı ı lselr.r olmus, bit 
'~ikaıa hırakmı~l:ırdrr. 
lı Ilık '_in nnJnttığı u-

lıarıı erı tlei;iltlir. 
~ıı hü k~tşısında harbe 
:~ti~ uk harııten -..on

IU\ie ~1~larını, diin~·n . 
tliltka~nı anlatmak i. 

'tık e lüyıktır. 
qr, r 

1
Ua ~elC'n hiıdbe

r ır' teı- mn~lfıbiyct 
llı:li l'<lilsiıı, hü~ iik bir 
bh. ~ haı-11 -.onr.ı-..ı 

ı ~L· 
1 tı:ah etmektedir t .,, -

• t ~ • ııitıayetlendiren 
tııı hır ~ su)lıan dc>ğil, 
tıııeı. • ~'>lan!,\ıcı İtli. llu 
~ğe ;~•n lıııgüne lrn-
1\.ınl uzunı yoktur. Ilü
~dı~1 e edc>n muahede· 
latı, ~.anıaıı hazı dev· 
ı"'lli ~ 1 u nlualıetlt•lerin 
tt'tıi ~ .di nlt ı nda. denun 

~•kı;a .,·;~ 1eml<:ler-
\~ld . 
tıl d~, l'<leıı senelerin yi. 
4 t re 'ı old • .. 

"lllİi\( Uı.,'UDO oy-
~l ha dhıışet )azım 

1"1 l'J) sonra-.ı dün-
ltele<leıııer muhtelif 
,1~lc günlerin ma

«a hafa.ya dUstii-
~ \ 

\ tı,e a l'ransa ı;!;eleock 
atla~tı 7.a\ iyelcrclerı 
tı •1 

1
• t tikbal hn.k· "er· q t 1 birhhine avl<ı-

~ l . 
eı e zı<ldi~ etlerle 

ol. 
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( ~ ~~~_,._oo_a OO_" -~-~-· oo_g _rn:_ınJ_~-~---00-0 -~~ } H..._I ~-·~a_··a_öd_s~_.;...t:-.~;~:-.~: ::;-a.~rn~----·rıert,__.tana-
ilkokullardaki yardıma muhtaç talebe T )tiller i belli bir -.all..,jyelti. Onun 

1 t • r ·raus:tl a bas\ ek.il olc.1u1'ta.n son-
~. ermesı n .. ra, han~i t a rafa ~'Ür\iyeceğini 

Bu Sene 12000 Çocu• ke:-..•im1dı, t;iiç t1eı.'i;ilili . Böyle bir 
J<:n •t, ~irin hakkı "\":lr; H öda n•imli , ·::..rh l•, or.ı.yn lcrul.:ır nasıl , .e 

bir yerde bozp;unlok alameti gös- nwin )ilk<ıf'ltild iY Bu çıkıı.ta. ha-

d d 
• ı k temıe~in . Yağmacılıkta doi-i1Ja r ~amh'~ olanların , fJrkalarm, fl!l\r. 

g..., a va r 1 m e 1 ece dii~mana pannak r'!ırtırla r. lamenlo ( e!';; l<illitmın büla'ia bütün 
Etrafmna, hele şu ı.on günle r - J.'ron,.,ız tle\ ı~t -..ist em inin suçu 

de bir bakarsamz, bunun blr çok ~ ok mu '! 
nk okullardaki yoksul çocukların 

1 

Bütün talebeye ihtiyaçlarının hiç ol· j 

kitap ı.·e yiyecek ihtiyaçlarmı temln mazsa cllz'i bir kısmını temin etmek ' 
etmek maksadiyl.! bir kaç yıl evvel üzere birlik çalışma p.ogramında ye· 1 

teşekkUI eden himaye heyeli blrJiğl. n!llkler yapmıştır. 
bu yıl da faaliyetine ı?eniş mikyasla Diğer taraftan orta tedrisat müer. 
devam edecektir. ~eııelerinde okuyan ve yardıma muh· 
~en yıl 10 binden !azla çocuğa taç görülenlerin de himaye edıim<'Ai 

yardım edilmiştir. Yardıma muhtaç için ayni teşkilAt orta tedrisat mUes· 
oıazı 12 bin çocuğun hcpslmı birden seselerinde de vUcuda getlrilcC'cktir. 
tamamen yardrm edebllmek için bir· Bu !~ etrafında görüşmek tızere E. 
llk bu yıl dahıı geniş bir çalışma prog· ı>e ve orta. okul direktörleri ynkınd11. 
ramı hazırlamıştır. Program ı Teşn. maarif mtldtirlüg'llnde bir toplantı 

nisan ide tatbik mevkiine geçecektir. 1 yapııcakls rdır. 

ilıtikô.r lıô.diseleri 
Dün de altı kişi adliyeye verildi 

Fıyat milrakabe bilrosu memurııırı, 

muayyen zamanlarda şchlrJe yaplık· 

la rı tara ma ameliyesine de\·am et. 
mektcdirler. Bu cümleden olarak bıi 

ro, son günlerde Uç kişiyi suç Uı.tün 
de yal~alayarak adl!yeye \"ermiştir. 

Bunlardan biri, Fincancılarda Vahran 
Bcrbcryandır. 

Vahran., mağaza.sına gelctı muhte. 
Uf müşterilere istenen maim dUkkU. 
nında bulunmadığmı söylemiştir. Hal· 
buki bUro mcmurıart mağazada ara~
tırma yapınca mUhim miktarda stok 
bulmuşlıırdu-. Suçlu adliyeye verıı· 

mlştir. 

Diğeri Raci R.acivonov:ç adında bi 
rlsidir. Bu da mağazasından 300 kilo 
kalayı Samsunda iki tacire sattı~ı.nı 

iddia etmiş \•e fatura göstermiştir. 

Halbuki Samsunda bu tacırler, idd! ıı . 

yı reddetmişlerdir. Bunun üzerine, 
Racinin ibraz ettiği faturaların sahte 
olduğu anlaşılmış. adliyPye vcrllmi~ 

tir. 
üçUncfuiü ise, Mııhmııtpnşada. ikı 

kapılı 1rfaniye pa:ııırında çalışnn Rocl 
ramo Aıiı;i'dır. Bu da kumRı, ıhlika 

nndıın aclliyeye verilmiştır. 

Su\tanhamammda 1 Havuzlu handa 
bir numarada !<'ilipo Lcvi flrmas:nın 
Tlko marll'.alt dolma. 'karem ~atı§larm. 
da. be~ bin liraya ynkm gayri meşru 
menfaa t temin ettiği haber alınmış 

ve s ahipleri bakkmdıı mUddelumuml 
llkçe takibata girişilmıştır. 

Bundan ba~ka, Yenipostahanc kar 
~ısında 7 numaralı dUkl;fı.nda ı~tlk 
satan kutıduracı İhsan Ortııç ile Se
llm de maı saklamak su1;undan :ntid 
ueiumumiliğ>! verllmi~tir. Bunlar, dtlk 
k~arına gelen müşterilere ltlstik ol· 
ınadığını söylemişlerdir. I<':ı kat yapı. 
lan aramada 51) c;ıft lfıstik bulunmu~ 

tur. 
Dlyarbakırda, un fabri.kaalrında fen 

mumurluğu yapan Abıdin Daver adm· 
<la birisi. buraya 1ellrkcn bır çuval 
un getirmiş ve piyasada 1·1 ııraya sa .. 
tılan bu unu, Aksarayd.. Şclterc' 
~lehmcde 29 liraya satmıstır. 

A'::ıldin Daver miidı.lel\ımuıııilığo> 

verilmıştır. 

Bulga~istan yolu ile 
petrol 

getirilebilecek 
Bır müddet evvel Roınanyaya giden 

Petrol onsı uınum müdUrU Talha sn. 
buncu şehrimize dllnıxıUş ve Ankara 
ya gitm~tir. Haber \'erildiğme göre, 
umum mUdür, A.nka rada petrol nak· 
llyatı işi ilzerinde alakadarlara ıuı~ 
hat \"ermektedlr. Bulgaristan yo
liyle Romanyadan petrol ithali mUm· 
kün olacağı söylenmektedir. 

Ham creriler 
borsaya ahndı 

Keçi ve koyun derisı fiyotlcrmm 
yükselmekte olduğu görülmektedir. 
l3undan dolayı, şimdilik görU!rn !U· 

zum üzerine ham derinin borsada mu. 
amele gören maddeler arasına sokul· 
ması kararla~tırılmıştn. Deri t'.iyatla· 
rının bu gayri tabJJ yükııcllşinln de
vam ettiğl görülürse daha baı>ka cid 
d.1 tedbirler alı.nacaktır. Ham derUe· 
rin borsaya ithali husw;undal<i emir 
dUn alakadarlara bildirilmiştir. 

Gümrük ve muhafaza 
başmüdürleri geldi 

Gümrük ve !nhisarıar vekilinin em· 
rl !le Trakya gümrilklerindo tt.'lk!k 
!er yapmak Uzere Tr:-ıkyayn g iden İı; 
tanbul gUmrtikleri başmUdtiıil Methi 
Adakan ile gümrük muhafaza başm\l

dilrll Zeki şehrtmlu> dönıuUşleHllr. 

Duvardan atlarken 
yaralandı 

Topkapıda oturan Hasan adın· 
da birisi, bckGiliğini yaptığı ço· 
cuk :vardrmevinin anahtarım k:ıy 
cetı~iı:ı. iceri girmek için iki met
re yüksekliğindeki duvarı aşmak 
isterken düşmü~. b~ından ağır 
ııurette yaralanmı~tır. 

mi.,alini ~öriirstinüı. Fran-.a~l:.L I:u~ün lı[ık.i.m mc\ kiind c bulo-
' ' Daladlyc" , "Rt'.>~'no,, \"e "Gam. n:ın, hfüü.•m \<' ren "Pc ten,, , b ü. 
le n,, 'lincire \"Unıldola.r. Her çö- t iiıı bu i ';'ler yapılrr"ken, Fran.S3.da, 

\ 

ken repheden, her yenilen or.iu- mühim me' !<ilerde değ:J miydi '! 
dan, hüliı.ı.a h e r bozgunda.n son ra f<.;panya ..,ef:ırc~in:le bulu ndoj'i:u 
mesai aramak YC bunu, hemen ~inlerde ol-..un, .. jya."i mezh eple· 
daima, harp kabine lerinin .. ı rtm:ı rin bir ~ urdda ~·aphih iç ~aı.,..ın-

Acı bir kayıp 
-o--

Eskişehir vausı 
ŞOkrtl Yaşın 

dttn sabah öldü 
Eskişehir vali.si Şükrü Yaşın bir 

müddettenberı rahatsız bulunuyor ve 
Almıın hastanesinde teda\'I olunu -
yordu. Dün teessürle haber aldık ki 
bu değerli ...-ali s:ıbahleyin hastahane· 
de :lntmızdan ebedi olarak a.yrtlmış _ 
tır. · 

ŞUkrü YRşm 1882 de lnegölde doit. 
muş ve iyi bir tahsil hayatı takip e· 
derek müll,lye mektebinden çıkmıştır . 
Ondan sonra idare mesleğinde değerli 
tmhsiyellni belirten hizmetler IIa c. 
derclt ınllli mll.cadele sonlarına kadar 
Mardin müstakil mutasarrınığında 
l':ulunmuş ve buradan Çanakkale me • 
busu olarak ikinci devrede BUyU.l> Mil. 
Jet mesaisine iştirak etmiştir. 

Son devreye kadar Mecliste çalışan 
Şükrü Yaşın bu dene sonunda Eski· 
(lehir valiliğine getirilmlşt.!. Ne yazık 

ki uğradığı haııtalıktan \urtulamadı. 
Kendısı e~·u ve üç çocuk babasıydı. 

Şükrıi Yaşınla değerli bir idare 
adamı, tedakir bir \'atan çocuğunu 

kaybetmiş oluyoruz. 
Cenazesi buglin hastaneden Teı:vikı· 

ye canıısinc naklolunacak ve namau 
orada kılındıktan !'lonra dc!nolunacak.. 
tır. 

Ailesine, bacanağı olan orgt!neral 
Fahrettin Allaya. bUtUn dostlarına 

taziyetler ı<unarız. 

- - - - -<>- - ---

İhtiyar bir kadın man
gala düşerek yandı 
Karagümrükte oturan Fat nı !:. 

admdn ihtiyar bir kadın. dün 
odasında dola~ırken avağı ı~ :ı . 
yarak mane;al.!1. dfü:müş Ye m•ıh
telif yerlerinden vanar~k henı~~ 
01 rn iic:tü r. 

Ceset muayenesini nıüteak ı . 
d~fnohınnnıı:: . tahkika' a ba.--lan 
rnıştır. 

SADAKA! FİTİR 

En iyi 1yi 
Buğdaydan 27 24 
Arpadrın 40 38 
ü:ı:Umden 234 ı 70 

B \ \ n \ :U S .Ul.\.Zl 

~- o. 
\ 'n .. ati 6 ~:; 

F.z:ıni 1 

Son 
20 
37 

117 

~·iiklemek deği-:meı: bir moda.drr. tı~mı ~önn:::dl mi? 
Hnlhıti. i "Dııladye., nin . ' 'M ü- Praıııo;ız felaketinin bütün me-

nJh,, de ..,iliıh pa.tlama.sma mini c;nlleıi, yalnız ~u dcirt ki~iden mi 
olmal< ıı:in, ne kadar didindiğini, iba rcl tir? lfayır kiikrenıi.., ka.I:ı.
bize , ·ine onlar haber wnnişlerdi. bahğm öniint>, bir ks.1: kurban a t. 

nı n'k lilzmı. l~t<- lıeJ'.lf'ıi bu k adar. Aynr ı:;alısiyctin IUtlere yazdığı 
mektup mey<la.nd~ı değ:I mi ? }'a- Japon kabinesinin deği~mesi de. 

Sarltts ki hozı..'llnun netice-;idir. 0 -knt boz~undan sonra. bunhınn -
he~i birer "'·ara in mihrii ' efft ,. roda da bu-.elel'lc miilıürlenmi~ 

a.hidlPrin ~ğncnnıe-ılne doi:ru bir 
olflu ı:ı,itti. Di~lcr ~cırlla.ymca, hazırhk ' ar. Orada d:ı dost lann 
ıtn.ma.r)arda kan, hınç at~şiyle 
kaynomajta ba:;.Jaymca, mantık .,u. 
su~·or, iıı <ıa f silin.i;rnr . akıl \ 'e ' ic
dan d ııru~·or. 

''Fran'ta oa:.ıl yıkıldı ?,, ba'!hklı 
makale 7.incirleri, ayL-ırea gazete. 
leri ku-.attı. Biittin dünya.da ta
nınmış imzalarla mühürlü bu ya
zılar, bozul\luğun ÇG'.i derinlerde, 
Fransanm iliklerinılc olduğunu 
lsbat. ettile r . Fakıı.l mahkum edi-

arlmdan 'uru-:n h:ı':br-:ll• 
dir. 

üzere-

EH~t, e' e t ~irin htikmündt>. 
blr alın y11J.ısı knHeti duyuluyor. 
O be~·it , io~h!;m içyüzüne nır
mu1 bir rontıı;en ı~ı~drr. De riyi, 
eti, iusanbğm bütün pıldrmu ~· 
yup, onu olıın<'8 ı:irlcin li~ivle ~iı-.
t eren bir lM.li . 

HAKKI SOHA GEZGiN 

L~ ~b J W'-'Y~ 
Gene avnı mev~u 
D UN Halkevlcriniıı muay

yen bir saate kadar ge. 
celeri de fl.Çtk olmasına d!l\r kı
saca ~·awığmıız frkra, bir cok 
g enC'Jer ara::;ındn al:ika uyandır
dı. 

Bı.r çok arkada~ln fikrıme ı.-; 
tir:ık ettiğini g'il'düğüm g;bi, ar
kadaşların a'rkad:ışlarmrn da ay
nı alfıkayı g·ös'cerPcekleri temin 
ediliyor ... 

.Maksadımız, gençlerin mü. 
him bir kısmım kahvelerden kur. 
tar:maktır. Bılhassa gece vakti. 
a.k3nm yemeği ile yatma zama
nı arasında bir yere çtkmak iti
yadrnda olan delikanlıların bu 
-.aatlerini iyi bir muhitin tesiri 
aitmda gec:irtebilmek imkanı pr
~indeyiz. 

Gece \'akti k:ılı\'elerc çtka.n 
~ enci Halkev!ne celbetmekle, 
!Iu lke'vinde bir kahve hayatı 
'Ucuda getirmek he,·esinde olma-
11.ıhmrz derhal aniaı:ılmalıdır. 
Hilakis, Halkcvın-Oe kendine 
•r :ıhsus bir ak~a.m sen·isi ihdas 
e .nleceğ"ini üm.l t etmek i.-.teı·iz. 
Bu serviste, daha ziyade bir klüp 

havası sPzitir. Yemegi müteakip 1 
civardaki Halkc. vine ç·kan genç, 
oralla. günün gazetelerini bulur: 
hemen el altında bir yerde bu
luwn:ısı icap eden kütüph.:ınes n
den istifade eder. Yerli \'e ya. 
hancı dilde mecmual:u da te-Oa-

rik edilmiş olur. Hatta biraz da
ha i!eri giderek zaral-sız oyunla
rın bulunmasına bıle itirar.ımız 

olmıyabilir... Mesela : satranç, 
ping - pong, bilardo gibi... Geee 
\'akti Halkevinde bir büfe ih
dası ve burada küçük bir supe 
maJıcmesi de bulundurmak ka
bildi r. Bittabi Halkevi çatısı al. 
ima. goce dPvcım e<lebilmenin bir 
nizamnamesı olmak gerekir ... Bu
na itaat 1azm1dır ... 

Hülıise. akşam karanlığı ba.c;ar 
basmaz g-ençlerin alakasnn ko 
y uvermek hesapl ı bir i "- olmasa 
gc.rck ... "Halkevi., ni. umwnı 
yetıe halkın ve bilhassa genç· 
lerin ''İkinci cY,. i haline getir
mek emclf ile vücuda getirilm1''' 
olan bu müesseseler. aydınlat 

mak ve korumak vazifesini gor
ınekteyken );ntıi dört sa.at için 
de, tatbi.ki mümkün olan her i · 
yi ve faydalı fikri dikkate al· 
ma:ı: zaruret.indedirler. Halkııı 
hayatmr trtkip ederken c bayat
ta lazım olan ıslahalr böylect.: 
yapmak da.ha elverişlidir. 

HlKME1" MUNJR 

Yeni teknik öğretim 
müsteşarı 

, 
BiR CAS 

• • il .... • ' 

US OL DURULDU 
m~k için. ııeler feda et!TI(':ıodim .. 
Çocukların kullandı~ ovuncak 
Jürbinc bile razıydım. Tek şu 
manza.ra.vı azıcık olsun Yııkına 
t?:eti:-ebilsin ... 

Yeni ihdas olunan mesleki ve 
teknik öğretim müsteşariığlna, 
teknik öğretim umı:.nı müdürü 
Rliştli Uzel, mühendis okul:ı mu· 
dUrlüğüne aynı okulun demiryolu 
profeflörlerinden Tevf .k Taylan, 
t(lknik okulu müdür!tlğüne aym 
okul öğrelmenler:nden Atlf Tan
ııuğ fa~·in edHmislerdir. 

- - -<> -

Fakat o kil<;ük bacanın tüttü
ğünü dikkate alarak. içer<le her 
halde birisinin bulunduğuna e
mindim Binaenaleyh mutlalrn 
bir cevap almam lazımdı . 

Oçüncü defa tekrar çaldrm .. . 
Bu defa <' :na-ırağı uzun boy~u 

sallamı.-ıtım . Nihayet içerden :.>:m 
cir sesleri işittim. Kam a~ıldı ve> 
ihtiv:ır c:;: kadm kafasını uuıt-

Büvüh. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı Adamın sarısın m r. esmer mi ; 
va~l r mı, g~nç mi oldll~tınu bir 

Altın Fiyatı 
Dün bir :ıltmın fiyatı 

90 kuruştu . 
21 lir:ı 

tı. .. k d n 
Kapıdan bana baka_.~ . a ı • 

aeJi .. imden memnun degıld1. Der 
" " b" ı ·ck ken onun arkasında ır er. 
belirdi. Uzun boylu, ~eniş O~"!_t~z
lu bir adam ... Besbelli gençlıgıı:ı~ 
de bir IIerı?ül k~ar ~ri yarı bır 
adamdı. lkisi de a~ızlarım a~
madılar . Yalnız bana bakIY?!'. v~ 
benim hir şev söy\enıeklıgımı 
beklivorlardı. 

Ezili o büzülerek: 
_ Sizi rahatsız eltiı?imden ?0 -

layı beni mazur ~örünüz, dedı~. 
Ben tatil günlerimi ger,lrmek ~
zere buralarda dolaşryorum . I·-~· 
ı~i eserlere. evlere oek mcr.;:.krm 
vardır. Acaba bu ev ziyaret et
mek kat:l mi? 

Benim bu sözlerim Ü7""'ııe ka
dının da. erkeğin de ,·iiziindeki 
ifade değişti. Anlaşıldığına g~re. 
dalla tehlikeli bir ~Y c;ıkat'agın-

52 tno_ ilizceden Çeviren: H. M(JNIR - Lilrlü anlıyamırordum. 
~ Fakat bir şeyden katiyen e -

- Hayır ... Size söyle-elim. Bu
rası hususi bir evdir Hcı· ?..aman 
böyle kalacaktır. esasen sahiple. 
rinden hiG 1>irisi i<:erde yoktur .. 
Bize verilen ~limat budur. 

Herif bu sözleri söyledikten 
sonra kadına kapıyı kapamayı 
emretti . 

Kadın, kapadı, . 
Ve kapmm demirleri yenıden 

takıldı • 
Bir fki dakika kn.dar olduğum 

verde kaldım Fakat nih ayet, bek 
·ıemenin hic ·bir fayd:;&."-I olmıya· 
cağını dü~nerek yüz.geri dön -
d üm. 

Döndüm amma tamamen 11 -
' ı· ?.aklaşmak istemiyordum. Nıte. -

kim dönüşte. yan taraftan. bır 
,·ol bularak, g;ölün di<!er bır kı• 
yısından evi bir b8.$ka zaviyede:ı 
gösterecek bir noktaya v~rdm1. 

Burası ağaGlık bir yerdi .. . 

bütün beya?.Jı~fürle göze çarpı - mindim ki. bu adam. a.:: ünce k~· 
..:ordu. 
J pıda gördüğüm iri varı (>\" ook:;i-

Fakat hayat eseri görülmüyor- .-:.j değildi. 
du ... Bu manzaraya bir müddet bale· 

En ~!t katta bir merdiven a· t ı nı Ad:ım, sağa sol ae-ciz gezdir
dacıi{ın sahiline kadar uzanı~·or- di Nihnvet içeriyegirdi. Ve son
du. Orada bir kayık duruyordu. ra kerden bir takım dumanlar 
Besbelli bu kayık, arada b ir s:ı- çıkmakt.3 olduğunu gördüm. 
aile çıkmak için kullanılmaktay. Besbelli etrafına bakıp kimse. 
dr. nin olmadığına emniyet getiı iı:-

Ben, ihliyaten bekledim. Bu ce, oturup piposunu yakmıştı. 
kayığa birisinin binerek belki de Yalnız arada bir. gölde bir ba
bulunduğ-um yere gelmesi ihti · Irk slcradık<:a, kalkıp ona bakı
malini düşünüyordum. yor, sonra tekrar i<:eriye girip -

Bekledim F~kat tahminlerim 7.annedersem - piposunu iciyor. 
boşa çıktr. Hiç bir hayat eser i d · ı u. göni müyor; hatta tavuk. horoz Bu hidise beni, ş;dC.etlc al;ik;J.• 
sesi bile işitilmiyordu. dar etmişti. 

Köy tarafından ise. türlü uğul- O gün tekrar Sedney köyü~e 
tular isitiliyordu dönmedim. Civar köylerden b!r 

Jv ırm .ıvvelk ı Vakıll 
19 Blr in<'ik-.rin 921 

Hilaliahzarın 
kongresi 

HılıUıahzı-r Cemiyeti dJn Uc;üncU 
lwııgrt>sinl malbuat ccm!yetl merke 
zinde nk<lelmlş ve idare meclisinin 
raporundan EıonrA ~fecli~ı ld::ı-rc seçi· 
mine geçilmiştir. 

ERTEM dan korkuyorlardı. 
Benim sÖzlerim onlara blr te

selli yermişti. Fıı1'f!i L-ıTmi kola~-
1.;wşbrmamıştı. Erkek: . 

- Olamaz, dedi. Kimı:ıe bu evı 
göremez. Hiç bir zaman buna 
müsaade edilemeı. 

Ev, oldukça uza!ı: olmakla be
r aber. şekil itibariyle görülüyor
du ve ben, kendimi ağa<:lar arka
sında -pek ala saklryabiliyordum. 

Artık beklemenin faydruıızlığı. b~kasına gittim Enteresan bır 
na kanaat getirdiğim ibir sırada, handa öğle yemeğini yedim .. Do
hiç ummadığım bir h;dise old'J. Iaştrm. Maksadım akşamı ~P· 
Mezar gibi sessiz duran evin üst tekrar o ağaçlar arasm!'.l. done
kat pencerelerinden birinin per . rek evi bir kere d aha seyretmek. 
desi k~lktı ti. Işıkların yanıp yanmadığını 

Gizli bir· el tarafından kaldırı· tetkik etmek i<:tiyordum. 
lıyormuş ~ibi yerinden oynam!~- Aksam karanlığı bastıği za· 
tı. Pencere camlarından biri ya- man yemeğimi yeyıp .~ek~.ar ora
na doğru açıldı. Sonra ötekisi... ya, ~ç.lar arasın~ do:ı.-ıu?1. o:

Rebl c'•vrlliğe Doktor Mazhar O&ıo 
man Bey, reisi sanlliltlPre Hakkı Ta· 
nk Bey, Elruzz!ya zarle Velid Beyler, 
umumi kettipli-ğe Dol<~or ŞUltrü Hl• 
7.tm Bey, ve7.nedarlığa Cclll.lcttln F~ 
yaz Bey, ltzalıkl3.ra da Dol<tor Hacı 
Emin Paşa, Muharrir Ahmet Emın. 
Şcklp, M. Cevdet, H§.!ız Kemal, Salih 
Keramet, Ticaret m~ktebl müdilril 
HulU.al, Doktor ?.rnasıı İsmail Hakkı, 
Kirnya.ı;cr AbdUsscl~m. Bakteriyoloğ 
~urcttln Rami, Doktor Cevdet Na~u 
hl, Lı.itfl Akif, Talha .Mii:nir, Tüccar 
dan Dehani zade Nazmi Beyler. 

<i .. 
g~~a.~ Yek·ı· \> cıı-1 • ı ı 
~ !!"kıı·l'll zde 

~ J\n~ıı.11Uhıis Erkmen, 
· raa:,m sehrimize Şöyle etraf mda üola_şmnra 

A mudlll1~ 

Bu evin, hakikafrn garip bir 
manzarası \'ardı Kat kat yük• 
seliyor -:e yükseİdik~ ıgeniı:;liyor 
du •.. 

Pencereleri perdelerle ltapalıy-
dı. Aydınlık sonlbahar sabahında 

Ve bir adam kafrsını -pencere. talık zıfıri kat'.ın!~ıc d?~ldı. Evın 
den dışarıya çıkardr. şekli p;uıe farkedilebılıyo~du. 

Ah o d,akikada !bir dürbin ~l· r (Devamı var) 

Cemiyet, muanlmleri içki aleyhin
de seferberliğe davete de kat'1'r ver 
migtir. 
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s~ a hücum-
lara hazır~anı or 

(Baş tar<ıfı 1 incide) 
maktadrrh:r l\amvonlarm sey· 
ı Ü!' feri voiları 1-ap:ıma~ tadır. 
·r mo enko ordt•'a·ı \"arahları 
h· ta otomob·I' r·vıc :ıeri ~s1. 
m~kt ıirrlar H rı:ı c<>phc!erine 
17. l8 ,. mda d .. liknnlıhrla ':ı..~. 
hl ar ~itmrıl·U>d; rln r' mel"ler. 
· iler Mo ko,·n c·varmda siper 
ll"r kazmakta , e tank maniaları 
'üruda ctırm kteciirler 

Mnhnlli ıdare haHun endiPele. 
rını aa ·c ve l•a val111 mutzd ~e. 
kilda cere\'2nl"'I temine u~acy
m~t:ıdı.,. !\ 1 ' ,.,, nda v.:ı..zcl:e!~ ı 
ntl.,.:ır •Lrnel:tı>dır 

P..advo mutad n<>c::rivatmı y::ıp· 
maktadır. Si'fıh 'e tıühimmnt 
fabrikaları fa .. rv tlerini durdur. 
manuşl:ırdır 

• • '* 
l'isi. 18 (A,A.) H. O: 
Mo &ov~dan alınan bir habere 

~öre şehrin müdafaasım d~"t·am 
cttirm;;k için :::taun ile bazı ko. 
mı.ini!lt şefl2ri Moskova.da yalnız 
ka!mağa l·o.rar vcrm~lerdir. 
Şehir müstahkem bir hale 

kondu 
'i::ıl, 18 (A.A.) - Ofldcn: 
Gcı~n son haberlere göre :MosltO\"a 

tahlıyc clllml§, J:endlnl müdafaaya 
hs.zır mUstahkcm bir l:aıc ynz!ycUnc 
:rlrmi§ tir. 

Yosl:o\•aıım ihatası tehlikesi nnbc· 
an artmaktadır. Almanlar, :Moskov:ı. 
nm gnrp ve cenubu gnrbi istikametin.. 
do 3-C."ll Ucrlemc.lcr k.ıydctml§lcr J{a,. 

ıuı;nnm :ırkmda Oka nehrinin r;rim:ı· 
lin" vıı.rmı~lıırdn'. 

En t hlikeli Alman He.rlcy'§i KaU. 
nin clhctlndcn vnkl olnuıktadrr. Ti .. 
rııoçenlto saj? cenahilc, .Alman lıamle .. 
ını durdurmn.f,o. ut;ra§ıyor. .Mosko· 

,.ıı ctrnfınd:ıkı cephe h:ıtt.ı şöyle tcs .. 
bıt collcbUir. Şimalde Kallnln, ıncr • 
k zdc Mojac;, ccnuptn TulA Kaluga. 

JAJndm, 18 (A. \.) - Moskovadan 
Udlrlllyor: Mo kovanın açık şehir 

ılln edileceği .zannedilmiyor. 
Gelen bir hııbcrc göre, uchir etrafın .. 

..:n. celıenncml bir muharebe cereyan 
tmclttcdır. 

Moskova üzerine iki hücum 
ıeliriyor 

O\ '.\'N lıudnc'lu, 18 (A. • ) 
Ru.~. Alıruı.n muh:ı?"ebcsinln 117 

ncı ~unu, Hni ba.c;lryn.n foskova 
mıh rcbe i v<' iki a~danbcri mu • 
hasarn nltm 'a bulunan Odcsanm 
u:kutıle t n ) il:: etmektedir. 

'Mosl.'l U etinde iki hücum hc
lı:rmcktcdir: 

Napolyon sefer yolu ı:e Moslto .. 
' uz rine tevcih edilen ccpbe hü
eıı.rou ve Volga ne Oka istikmne -
ındcn gelen du!ml:ın ~enberleml' -
inin ccphC' hücumu nrnzisinin tu~ 

bil v uni mnnialan ,.e Mareşal 
T'.lmoçenhonun muharebeye dlrdü
i;'ii taıniye kıt:ılarmm muluıı.-enu. 
ti yüzUnden pek b:ıtı tcr::ıkkiler 
1".aydetmcktedir. 

D.iğcl' tnrnfta.n, Alnuı.nlar Kaii· 
nint istikametinden, Ruslarm stkı 
ı-'Uı'Ctte tutundukları Volga. nchri
llin c91up sahillerine knrşr şiddetli 
hir taarruz ~~mnktn.dirlnr . 

Toulnda bulu:nr.n Sovyct k-uvvet 
Jerl düşıruım cenuptan Moslrovaya 
~tmmı.mnk için nnudıme ım:ıhn. 
:rehcler ynpmaktadırlar. 

İki Alman cenahmnı iltisakı ve 
.. •npolyon yilriiyüşünin t.CkarrUr 
etmesi imkfulmı ortadan kaldıra. • 
ii1mck için Mosko\-rutm h:ıyaJe k:ı
}'n'lma~'l muhnltknktır. 

Sovyet devlet merke:zi önünde 
cırknlfide kanlı bir mulıarebcııin 

ccroyanmn intizar edilebilir. 
Almnn hnva kuvvetleri. takviye 

kıtnl:ırm·m gelmcdni ciddi suret -
tc ~te) e uğratan ve şehrin za • 
rnnnmdn. tahliy<.'$ini zorlaştıran 
almılnrm.n hız vennL~ ve M osltovn.. 
ya giden yollan Fiddelle bomba .. 
Jamnğt\. b:ışlnmmttr. 

()o , 

us ku etleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

Yalnız Rusya)~ gö~dcrilecck 
malzemenin 'Sevki ''C Kahire _ 
Tahran bava \'Olu münaknleleri
nin tanzimi için birkaç subay 
Tahranda. I-nlacnktır. 

f n.,.ili?. lrnvvctleri, işgaline mu
t..."tb::ı,kat 'hac:ıt otan hattın yakı
nındaki llamadan ~C'hrinc ~it. 
rnektcdir. Rus kuvvetleri dün 
akşam Aimal i tiknmctine gitmi
yc bn.ş1amış!nrdır. 

.. .., ogre. e 
(Bas tarafı l it: irir.) 

111 Şekil er':<cldcro <lo olduğu gibi 
bayan o menlcr'de de buluna. 
n bı memleketlere: öğretmenle. 
cruc•ır • 

Yapılnn tetkikl rd lt:.r c;olt e<'· 

rın v ı fc şmda cb eceklen rc!I 
mi r lal ıfeUcrl bulunduğu ııeti 
ve ine varılmıştır. Kanırm ta t.bik 
c .Hın i hususund.ı tetkiklere dı>
\ m il ektcdır. 

VAI\IT ·---==.:;....:.-------------...-::: -19 .. 10_11)41 ta 

Japon gaze,eieri 1 ~ ~!!!~~ ve 
ebl~~i 

(Ba~ tarafı 1 inci<le) 
J 7 .. 18 ilkt.C$rin gecesi lutala

mnız bütün c phe boyunca tlü.~
manla caı ınşmı~ı~rdır. Mulıare. 
beler bilhasf:~ cephenin batı isti
kametinde ~idd~tıi olmu-;:tur. 

lo<Jrnrn, ıtı \A.A.l 

G CP y:rr: ı !le :edl~~ Sovyet teb. 
liğı• 

17 te~1 n t v'\ ı•ldC' u ttin cephe uzun 
luğun ::ı en ı 1 r. u:ı:ırcb~ r ecre • 
.>'6.tl <"lml ıır. M J relx!h:r bllh;ıssa. 

garp .et lta:ııeund çlddetıı olmuş • 
tur. Bu:ada l{u:ıJ rdu dUi1ma.'ıın şid_ 
<=.etli b.:'tar h :ım"::ıu crl p:lsk;Jrt • 
~tur. 

l 6 tc§nnı \" eld " duşman tayyıı. 
~esi tahrip ed lrn ştlr. 17 Sov)et l!ı.v. 

yar"!sl kayıptır 
l'i tL',,rlrJe~·e'd !llosko\a civarında 

14 A 1:n!ln t ) ıre ı en O:illı:nU ttır. 

Son sc\:1.7. g;ın l<;:.nde Kızılor(lu ku. 
mandiı.nl:ğiDCa bazırlon.ın SO\')"Ct kı • 
:i"tannın Od~· ad ıı tahliyesi işi .z:ı 

ll'UU'.w.da \'f bnytık blr 1nti1..ıımlı:ı. ya • 
prtnıı,ştır. Odl.:s b5J.g.-sindc vaztfcıuı. 
:ıi ifA tnuş olıın ltrtalıı.rımız <!onuruna 
tarnfmdan bUyUlt bir tntı.uımla ve htç 
zayiat ttrmcdcn cqıh ntn lXl ka 'ke. 
:simler.ne nnklcdilnıl!!ler.:ıır. 

Sov)"ct kıuılorının 0:1 .9 yı tahll)'C 
ctmclt m«:btırı)" t :ıde kaldıltl:ırır:ı 

Ga.lr Almıın rad~·o u tarafırıd:ın yayı· 
lnn t1:ıyI !ar hiçbir es:ısıı istinat et • 
memektedır. flttkıkı\tt<.' Odttanm teılı 
U~ A!mıın ~ Rumen kıtı:ı.tnrmm 

tazyiklle nlı\k11dıı.r olmı) n strııtejl 

11ebeb~er dolnyt!!"e v l{rulordu yük. 
sek kt.:maod!l h•yetJn!.n c:n:1le :i •pıl,. 

ır.ı~tır. Bu ıtıbsrla Odcsa rnwt.4ılm • 
ıanda Aımın \'e Hum"n kıttılarmm cı.. 
Gtı cWlt~cri :ın' Ptleı- hııkkmdıı 1\1. 
man kumand:ır.ıır,., tarn!m<lıı.n !!eri 
sll!"tllcn !ddlalıır csusrz t fnhUrl"r • 
dC'n ltnretUr 

Loudnı. 18 <A •• \ ) -
Moskovad'.l cıkım Prnvda gazet • 

ı•,iJırC?·i;ı umumi •karargahı, 
l (A.A.) 

Alman orduları başkumandan
Jığmın tebliği: (Hususi tebliğ) 

Briansk \'t Viazmıı ,.çifte mu
hcıreqc ... i muı...ıfferiyetle neticc
Jcnır.fştir. 

!\fare~l K1::sserling Uırafmdau 
kumanda edilen havn filolariyle 
sıln is birliği yQ.pan Marcsnl Von 
Bock kwnnndasmdaki l\lman 
orduları, 67 pi} ade, 6 suvari. 7 
Z!rhlı tümen ve 6 zırhlı livadan 
mürekkep 8 ordudan ibaret olan 
Mı:ırcsaı TimOO<'nkonun kuman. 
da ettiği Sovyet c rdular S!rtlPU· 
nu tahrip ctmicş ercıir. 

1uharebC' s lı sının düşm n• 
dan temizlcnme"ı · ı d"vam et. 
mektc<lir . 

Bu muharc.lıcl rde şimdiye ka
dar 648.1!16 e ... ir aıınmı~. 1197 
tank, muhtc'if cııpta 5229 top ve 
sayılmn~ı mfü-:1ki.ln olı.11yan mile: 
tarda mu::ı.zznm h. rp malzemcs: 
i~tin..m \'?\" t:: l rip olmımuştur. 

Dfüm:."' ım k~ nlı znviatı vahim
dir. 

Bu lınrl'l:iıtın tnhal:kukuna. 
Mareşal V-0n mu e General -
Jfolencl B::ıı c,n \' n \\ eiehs. Gc. 
ncral - Kolon .. ::trau!'s orduln1 

riyk, General - 1\oloncl Hotb, 
zırhlı l:ıtalar Generali Heinh:;ı.rdt 
kumnndasındahi k ıv,· tlcr işti
rak eylcmı~erdir. 

•• 
lJerliJı, 1 ( A.A.) - !\lma.h 

o~duları başkJm•mdaıılığımn teb 
H,:.;: 

\iman savaş tayrru-el ri dün 
gündüz Murmansk liman tcsısa• 
tiyle Mosko...-~ 'c cinmndaki :-..s
keri tesisatlar r bombnhmu11lar· 
<lır Gece :'\1os1rn\'. yn 'c Lenin. 
grada. iu", tcsi..,'~rine hava hii• 
cumları yapılmıştır. 

si Ruslnnn ÇIU"!!~ôa gecesi Al I\:uv\•etH bir hiına) e altında. 
ın:ınl:ınKalininden t rdetmck için şimali Amerikadan lngiltereye 
mul':ı.ffakiyetli bir nıulmbil truı.ı- giden bir düşrmn :!('mi kafil,si 
ruzda. bulunduklnnnı jnmıaktaclır. abluka bölge-.ine dahil sulam~r
T n·~relcrin him:ıycsinde hnrc'kct dikten sonra Alman dcnizaltıla
cden yüzden fazln Alman tn.nl..1 rr tarafından hnl<'nmif]tir. 
Sovyct. müd:lf ıı ha.tlnrnuı sinne Günlerce sure.1 hUC'umlo.rcl 
ğe teşebbüs ctmişlcrd.lr. Almanlar Alrrınn denizaltılnl'ı topyekfm: 
Rw.ılıı.n dBh:ı. lyi bir şekilde muh:ı 60 'bin tonilatoluk 10 düşman ti. 
Bıırn. etmd: i~in pa~UU;\ilcr indir caret ~ern;si b;\tınnı 'ardır. Bu 
mişlerdir. RusJnr paı ı i\llc ınen g-enıİlC'l' arasıncln fam \'ttklli Uc 
Almnnlıın imha ctnli:~ler ,. ' yeni petrol gemisi <le vnrdıı. 1 liına ·p 

mevzilerde topmndıkl n 1>0nm mo birliklerine karşı ynpılnn bir g ... -
tosi.kletli kıtclncrıı ve topçunun ce hücumunda iki. diişmnn dest 
ynrdmıiylc bir mukabil tn.:ırnıza roycri batırılmL'}tır. 
geQCrck dil§mnnı Geri püskürtmüş 
lerdir. 1st.a.syon peronu ile istns Cebelültank önünde bir Al
yon önündckı merdon Almn.1 C'C man denizaltısı düşmo.mn bir 
lietleriyl' dolm~tur. de,·riye gemisini hntırmıştır. 

V1YAZMADA ÇETI~ .'\lnınn aY~'? ta\'yaıclcri lngil. 
MUHAREIBELEH te enin r nup dojı{u M.hilindeki 

Moskov<:. 18 ( A.A.) liman t~ :~~iuc müteaddit hü-
Prav<ia .'!<!Zde •nin .l:dıj{1 bir cuml:lr ) n.pmışlardır. 

ha.bere ör~. <lun bütün gün Vı. Duşmnn tnyyareleri \iman top 
ya?.ma bölgcsınd <;etin mu hare- raklm ına taarruz etmemi kr
belcr olmuştur. Ru l;:ıtainı ı h·ış· ı d·r. 
lıcıı mGsta.hkcnı mc\'kilcrini mu-
hafaza. etmiş ve mlite;.ddıt ke-

1 
h . d 

si~lerd~ mukabil tanrruza geç- Şar ( cep esın e 
ıru~lerdır. 

Her iki tarafta ağır 7...ariat ver
miştir. Dii~ıının Ru.; batlarmı ( JJaş tarafı I 11.cWc) 
yarmıya muvo.ffak <>lduğu böl. onUndc değll cephenin cenup ı•cdmtı•. 
gede durum vehum<ıtini muh~fn- de dD b'r J:ıı rm , • r ıııı 
za. etmekteyse de. Rus mukaYc• • t~Mrüz , t rır • ı.r. 
m('tinin muvaffak alo.cağı hak
kında itimat ~ttikçe artma.ld:a· 
dır. 

Batırllan muhrip 
( Ba.ş tarafı ı incide) 

Va§!ngloııun bnzı mnhftllerindc zan.. 

Tnymls gnzc• . .,kert muha 
biri bu gnzctC!lln geçen çarp.mb.ı. gU. 
nu çıkıın nUshasındtı. hıırbıiı So\•yet· 
lcr lç!n en tehllkC'l!. s:ı.!hum.ın bn§la 
dıftınr yuzmn'ktn ve ~6Ylô t'lcn1cktc • ııedildiğlllc göro şimali A tıa:ıtiltte 
dir: 

dUıı n'kşnmdanbcr! l{carnlyc taarnız 

eden g~mlnin ııre.nmrum.ıı ba.şllı.nmış- Almanların b:ı.tıladıklnrı bli,rilk ta • 
tır. nrru:>: <fayanılm!!.:ı: blr strrallo dcvıım 

HUkumet mcrkczin<l §lddctll bir etmekte. Almanlnı1n bUtUn ıhllyo.t 
gerginlik hUktim Htlrmcl~tcdir. Kongre fürrnı muh:ırcbcye sokm:ığo. thtlyr.ç· 
tızasında.n 'br.%1 klrnsclcr bU Jıa.dWcnln ın.rı bile yoktur. Halbuki Sovyeller 
JnpODlan harbe t&;ıvtk l~ln n.az.l1er jJ!mdiye kadıır o kad:ı.r darbelere ma. 
tnr:ı!mdıın snrfcdUen bir gayretten ruz knlm~lardır ki nncıık ya\'l\§ yn . 
ibaret oldu!'!'Unu 1.annetmeltledlrrer. vaş kendilerine ı;clcbUecelclcrcl'r. Eu 
Bir çok mahfillerde hiddet ılzhnr <!dil· §.'lrll:ır nıtındıı p k tehlik il olacak 
tnc.k~ \'e l~ım elen teclbtrlcrln sür' olnn bir Almruı yarma harckcU her 
nllc atın ea~ı ISÖ) lenınt:ktcdir. an be ·ı ncbillr. Yalundn Alm n ilerl 

P.cmnl mruıiillcrd umumt suret~ fl3rekcll yııvi\§lanuıdığı t.ııkdlrdc So\'. 
baBll olan kanıınt~ göre J<.eami. mulı. ycUcrln derhal yıkılmnln:rı nıu.bto • 
ribl bir tayyare tıırnftnd:ı.n değil bir mddlr . .,Joslcova ınUdafllcrlnin l}lm 
dcnlznllı tatUrından torpillenmiştir. cllyc kadnr uğradıkları zayiatı tnh 
Bır tayyarenin denJzdt- bu kncbr u • mın C'tm<!k mUmkOn dcCll(llr. Mosko • 
zaklar.ıı kndar nçılnmıy ıc;ıg-t 1;6ytcn.. vaya ltnr§t yııpılnn ta rruzun Sov 
n1ckte, 1ng111z vı• Amcılksn d'\'M)"Cle· yellere knr§I en iyi ibUyatlarmm mU. 
rm i~n kurtul a b!r dl'nız U!'tU genli - l!Jm bir lmımmn m:ı: olduğu mulı ık • 
sinln bu {ti vapn a ına da lhtımal ,.,~~ kaktır. 
rllır.f'me tlcdlr, Ç'tln'. ı b/Sj'l' bir ge,. 
rrJnln torp.ı atacak k dnt ~ı1 bir 
muhrllx' l akl.ış~lJ ı c"J!i zanncdllme· 
mc;cted..r. 

llrıydp:ırk 18 ( \ \ , ) 
.Nok.i. K arv y'nın torrıi'' nm si 

hld .nı. Cumhurr n • \"a ,ın 'ton 
ı n t lef onla b ıc! rl mi Ur 

Bu b!lbcr P.uı.vdte. bı; sab:ıh, H }'d 
parkUık ıkametgi'ı n ı mı.va ıı•ntın 

Merkez k sim nue cereyan C'dcn 
ş ddr.UI muh rcl>c er ra men Almnn· 
!ar durnınch.n cenup k!'slı~. Lstlkn 
mctlnd..: il rlemcktcdırler. 

Japon kabinesinde 
değişmeler 

Amiral Koshiro Harp 
M eclfo; az lığına 

tayin edildi 
'i'okyo, lö (A.A.) 
Yeni k~binenin yaptığı ilk fup• 

lantı sonunda ibaşvckil General 
Tojo Japon siyasetinin naznn e. 
saSıarını .,öyle hülasa etmiştir: 

Çin ihtilafını mm·3ffakıyctle 
bitirmek. 

Büvük Asva b.\\vat sahasını 
\ ücuda getirmek ve ıbu suretle 
dünya ıSullıunun tcgjsine yardım 
etmek. 

Hariçte mihver d vletlerilc o
lan münasebetleri tah-viye etmek. 

Duhildc harp mnkincillıi kuv. 
w.tlendiı-mek Y.:! ibütıln kuwetle
ri sefcrocr etmek. 

Gen"'ral '.föio sözlerine şöyle 
devam ctru=f't:r: 

Bütı.in Japon milleti ~.\esasla· 
ra mutabık olduğ"Unu b ldirirse, 
Japonyanııı lm ~ayc!cri gcrçek
kştirmesine hic; kimsenin ın.a.ni 
o!amıyaacğına kaniim. 

Bütün milletin itimatlı ve yar
dımivle milli emniyetin teminine 
yarcıİm edebileceğimi iirnit evle· 
rim. 

General Tojo'nun bn ocyanatı 
ver.i hiıkümetin µrogı amı ndde
dilmektcdir. 

1'ol:yo, 18 ( A .A.' 
Ba1ıri,·c na::ırt. A111iral Kos1ıi

ro .<;i/:ı:va'mn yii.k5ck harp -nıec
li.-;ı c'i:;al:ğıng. tmıini bildirilmiş
tir. Amiral. J\on0tı kobiııcsindc 
bahriJJG nazırı idi. 

~tmfral :r..·obura l/irata, Yo1•o
B1'kcı deni.: iissii kumandanlığına 
~ctfrilnıhtir. ılfrn•cıiit)'h balıri-
1ıe f!O.:.ın olan Amit-ol Shi~etaro 
:~hinuıdayı i.stihlıff eylomcktc .. 
di1 

Diğer taraf lan maliye nazıri 
M. Akinari Kaya. /a'Pon shıas&
ti c asına tnii.slc11it "Çin hCidiso
si' nin haU.-ta1' 'llıc;mlekctin Jıar;ı 
Mnycsiui11 biraıı evvel tekem
mülüne calışmıya amir olduğ .nıı 
beyan mılcmiş, 1ıaUc için ,.oo::i1ıc. 
iin -caiıarnctir.in ülraki. ve •mah
zur '1.IC •mahrumiyetlere "katU:rn
mak 1ı7zmnuna•' işaret etmiştir. 

Amerikaya kaTŞl Japon ' r .ı; ..... 
milletinin infialini ~;U:0:S;~crl' ~ 

İşaret ediyor .. girmesi neuccSU:ôe ~ 
Tokyo, 18 ( .A.A.'.1J ,ımılıdo slblrY8;"" ıc JJ'S 
Nichi Nichi gazetesi fö~&.· nubmıda. Fclc1Ilcıı ~· t 

~nde şöyle demektedir: ~ı taarruza. gcçectr~ S 
"Fazla. vahwnet an.eden inlU- mclttedtr. Bu i~[l' ~ 

ş:..f halindeki vaziyetten çok bah. mcrlka c.rosın1n 
setmemek 18.zrmdrr. Evvelden muhtemeldir. sl>~ 
tahmin edilemiyeeek hadiseler, Aynı ı;azetenl.l1 toJl 1# 
her an çıkabilir." den B rovn, vaştııı:' J;Jtf' 

Mezkur gazete. ''Birlcşilt 'A- tıarbin AıınanY8yıı ..ııı 
merikanın son günlerde :ı.ldı<rı yaya karf1 ~;
girgin durum ks.rşısmda Japon dctUkterlni )·ıızııl * ' l / 
milletinin jnfi:ıline'' de işaret et• • ,.. 
mektedir. ıs (.'-

General Tojo'nun başvekalete bi•~~lıin~~fiJle~~t 
tayı"ninden bahseden diğer gaze. ~ ..:1. tf~: 

d göre, AmCıu:ll . •' te!er. b::ı.~vekilin aynı zaman a iJ1 
d~hili' e nazırı olduğunu kaY4t hepsi. Bahriycn r! :ı.t1 
ve kabaıc j1e .T anon bs.şkuman - ziret ' diye .. -:ıs ft 
do.nlığıııın sıkı bir i~birlii:-i yap. cmu dolnyı Japô ( • 
m::ı,r", inıkfınınr istidlal eylemek• terketmek , 11- ~ı 
tedir. <~ 

Dalıiii meselelere temas <..'elen M-nll a: ıs · ·e>' 
gazeteler, kabincni'1, maliye, za- fakat teıyyü0t .e~-ıw_!' brta ve fa~ kontrolünU. eline :?- ~öre bUyfilc i< ııplır' 
larnk "Hnrp halinde bir mill<>t tlln Amerikıı.Il ' ~ 
ekonomisi" ni bir Gn evvel tak- yakın Amerlktıtı 1' 
'\'İye edeceğini tC'min <..-dirorlnr. manmn iltica ~uııe 

Sahte memurlar 
( Ba.ş tarafı 1 il ntil') 

sele etrafında -:-.ıcliye Vekaleti 
tcftis heyeti reisi Rüştü Koray, 
sunları söylemiştir: 

·•- Sarı 1hf{'.n namında biri
nin Beyoj?ıuı~da bundan bir müd
det evvel bir tcrzihancy~ giderek 
kendisine maliye mlüetlişi ol
duğundan bahble para istediğini 
iben de $,!azctel.erdc okudum. Hu .. 
susi,·Jc İstanbul gibi büyük se· 
hirleroe kendisine srıhı:.e mcmm· 
sil ü \'ererek öt.ev('. beriye mü
racn.at edenler oluyor. Bu işle 
meşgul olan ~erek kontrolör ve 
gerek kontrol memurl:ı:rırun hü· 
viyet '\'Ql akalan mevcuttur. Bun-
1.Q.rt münıc?:.tlnrda müessese sa
hiplerinin istemesi Uizmıdır, Gös
terilmesi d" mümkündür. 

Ancak ibu suretle yainncı mc. 
m urlarm muhtemel faaliyetine 
sed qckil~ olur,'1 

l:.trdrr. • eıı.J: 
Hiç b:r resttı1 rd 

Jınltkınd:ı tc:fsir1" t ı· 
&e'nemiı;ıtir. Ff'lcgrti 1-
'l:ınvaSlntn ınUd 

. u t nfz komi yon e 
nan "Pcrid.:ı" i.S;ı 
yük npunınu_;ı .: 

. l ' rT!ll 
tçın e"~ ,. . , · 

~ı~ f 
Süleymanh1ur~1 

vağlı g · 
~ei1~eb ~d ~ 

klUbUudc bU~Jıll·· 
at 20 de .iddialı 
ri ynpılacaktıt. ~ 

Bnbaeskili ?bı ·6>"1 
Ha.ya.ti Pchlıvaııl> ~ 
Teldrd' ğlı gelirst 
ccklcrdir. Bun.d=ı;, 
çok llE'hlfra.nJ3! . 
dır. /!" 

-ı;tş1 

Kaymnı·a~ııer 
na~,/ 

ıl1urMilcylı aynı zamanda müs- Egede i lk Çocuk 
1JCt bir liC1cildc hükumetle işbir- Hastahanesi 

Aıı'i.arn, (1111 •• 9'11 
Vckılleti ko.;:nn;_~ 
tayin ve ~~~·. /ı 
t~ 1ınzrr~~~ li!ii yrıpması icabettiijini söyle.. !-:mir (Husu.si) _ • E,.c mmm .. 

mi~ ve "bı' _ş(&rblar all:ıTı.da iyi za• kasının :ık c;ocurl: lıastahıınesi 
maıılara ait bir hayat tarzı iste- İzmirdc viıcut bulmaktadır. Dr. 
ttilmiyeccğini" if aclc cdc7'C·k w·... Bch"qct Uz"'QOcük inastahnnesi adı 
!erini bitirmi§lir. ~·m::ilen • u hastahanonin dış sr-

To1·:_ı,'ô, 18 ( A.A) vaları i'mıal edilmiştir. Şimdi 
Yeni hariciye mızu~ Amiral iç sn·asiyle elektrik tcsi~tı ya

•rc;.:-o aynı z.ı.n;an~a mustcmleke pılmaktadır. 
nazırlığın; d:ı. uzc'rınc almıııtır. Ayrıca YO e.n kısa 'bir 7.anıand:ı. 
JAPON' KAB1NESt!\'"E İTİM.AT {m hastahanenin 'bahcesi tanzim 

Tol:y<!, 1~ ( A.A) . . • . roilecckt=r. 
Donıı • a~m .. ıbı_ldır~ıgınc ı Ya' •z sıhhi tesisatm ikmalin. 
l"(', )'CDl ka.bıncyc ıı:;ıllet~ lı_arp d!' nı·i,\l llere ra5tlanmaktndır. 

,.~~·:ı. ~~a ~\·ketmC'lc sahıhı:rc- ı Hos• 1 a"enin faa.liyete J!Cçebil~ 
t v~rı1miştn. mcsi it;ın b=ızı le\· mm Alman. 
Tu.ı.30, lK (.\.A.J d lb" il t" ardll' 
DomC'l ajnnsı ycnl l~nbıncn.n fU au ya an ce ıı:t 1 ıya.Q '\' • 

rcUo tcockkUl ctU~inl blldlrm Ucdlr: 
IlaşY,ekll. lınrblye v d:ıhillye- nazı. 

r1: gcn.C'r:ıl JUdnkl i'oj.ı, 
Bnhriyc nıı.~n: Yukonulm ussu kıı.. 

ınandanı amiral Stılgenor!, 
M'1.1lye n:rnrrr: ôklnori l\:nya, 
•r.c r ve sınııl mıın: Shlnsukc 

ncızırı, 

~iı!I vls 

• rnt bürosu ~fi: ~I s~yuk! 

1'~. 
l{abioc kretcri: Nnnkl Kı:ı..shlmo, 
Te~rll komisyon dlrckUSrU · 1'~ c!ıl 

Mnriynmıı. 

Lont.lr3, 18 (A.•\.) 
Tııymls ı:ıız<>tt.slnln Konoye knb!n;ıo 

slıı1n I!usy.:ıds.ki vıızlyct dotayıalle 

dc~il Anıeök&n .. :Tapon mUz::ıkcrcıe. 
rinln :muvaffııkiyetslzllt;i y~Undcb 
istifa ett~ğinl yıumıaktadır. Jnponln.r 
Amcrlkallların kcndllerlntı uzıık~:ırk· 

ta 1stc-C4klcrlni yapmakta sc:rbcst bı • 
rakmıyacnğm: ~nıamışlardır. 

Taymls gazetesi Jnponyanın yUr.le. 
rlndckl ma!Ue}1 nUJklarını \'O Amcrl. 
kaycı karnıtaçık~~h~o blr _Blya· 
rıct takip <?tt!klerlnl yn.zmııktndır. 

1n..wtliz!eı1e AmeriJıı:nlılann Japon • 
)'mlal J-.n.rcl<~tır;~mruıl oı:ınk l~lıl bU. 
ytık okycmwıt.n m ~erek bir cephe 
t~ etn'itıcrnrı.mnarr. 
Ji \lllXJ}rnF.Ot~aı<LtGt nımLINUtc 

NASU, fü\RŞD.ANDI ~ 

nem: 18 (A. A.) - Ncuc Zü 
ıichcr Ze:tuns'un Bt>rliıı rnuhııbiri 
blld'ıiyor : 

Jnpon kabinesinde \'UkU bulan 
oeğidklik Berlindc itiına.dkA.r bir 
ih tıyatıa kal'§llanıruıktadrr. A lınıın 
mntbuntı hiç bir tcfsirclc bulunma 
dan Konoye ko.bincsin'ıı istifasınn 
'e A'e1ıeral Tojonun )·eni k bi:ıcvi 
:.<' 1ti.e memur edildiğin(' dair go 
1 n bat.>crlcr· kn)detmekle iktifa 
e\ l m 0 ktedirler. 

Bununla beraber Eerlinill ·y·ı i 
rn fillcrınıl "en mı Tojonun ik
tid r nı \•ktine "'clrırıefk üdii l"'~I: 
tın ruhu"l~ \ ın o'nn l:ınnn •• ı 
!:c : in d ıhn mutedil bir ıım·et lr 

değil dııha - d ı .. u tatbik cdileco 
ğlndcr. rü,>!'e rdi'ır.cmektc ·e uzak 
Şar:~l!lki \"to:.lyctiıı lnld~nfc alaka 
ile tnkip c<lilnıektedlr, 

l .<mll ra , J8 (A . A. ) B. B. C: 
· Japon harbiye nazırı gcnerar 

To3onun askeri bir knblnc kutmn.. 
ğa rn!rcımn•ı dikkatle takip ed1i • 
mekte H' Vııc;in~onda bunn bU• 
yUk b r ehemmiyet \"<!rilmelrtc<Hr. 
llUtiln Amerikan gucteiet:- Japon.
ya ile Amerika. arasında harp pat
Jamalt üzere bulunduğunu ynzı. 
yorlı:ır. Mnamnfih resıni mıılıafil 
mil lnleıı beyanrndnn çckiniyorJnr. 
Amerikan bahriye nezareti pasJ!lk 
t ki Amerikan tica:tct .vnpurlnrma 
Jo"t Jimnnlnrn gitmeleri için <\nUr 
vcr.niştlr. 

lluzvcıt dün gece mügn\•irlcri i. 
le uzun müddet görüşmUştUr. J\. • 
mcrikan bahriyC' nazırı, pasifik 
sahillerinde bütün müdafaa ted • 
birinin $.ll:ndığı Ye herhııngi bir 
tccavilzc knrşı b!IZU" bulonuldujhı· 
nu beya.ıı etmtstir. , 

General Tojo yeni ka.bincyi te'i 
kil ilo meşgulken Japon bahriye 
genel kurmnyı mühim bir içtima . 
nkdetmiştir. 
Ohı.\·n; 18 (A. A.) - Mister Mıı 

kenzi King JaI>On kabinesinin suku 
tundaı:ı sonra uzak§ark vaziyctind3 
ho.sıl o}nn buhrnru kıı.bine azalııtiJn 
uzuıı uzndıyn tetkik cıylemistir. 

Müşahitler vaziyetin ciddi \oldu 
u • litalcasındndırlar. ı 

Vancouver limnnt ve İngiliz Ko 
hınıbiyasr dolnyısiyle bliyilk Okya 
nüs buhranına kstılmnk teli ikesin 
de bulunan Kanada, Londra ''O Va 
!:ilngtonln tam it1J!i.f hıılinde hare 
ket edecektir.. • 

Knr.nd:ıdııki Japon t.cbaaJnrmın 
\ "nncou\•cr limanına gelen bir Jıı 
pon gernis.Je memleketlerine dön 
meği dfü;ıündükleri söylcnmekl() 
dir. Japon kolonisi 23.000 k.iiii h 
dar tl'hmin ecilmeklrdjı·. Bunlann 
ı;itmek v<>~ a ikamet ctn ·~ knrnr 
lan Japonyanm T'an"' ·, h"ı<'mıd• 
ki nl\ e l"r:ni gö11t 'rece'• bir delil 
01 ~aktır. 

Bir hakil11 c.1li1 
941 - 769!1 .,tir 

i tnnbul cıiflllt _.., 
nmumiliğindc:11.: .. ~ -, 

Taş'köprü ~ ._ 
mcddin M~~ 
yetimize müfli.lP" 

ilünmı dilcrln'-~ 

lSTA!lı'B V J. ~ J I 
- 1 ş t'f-~ 

~il 111111 ~·~~~ l I ı ı oıUVı; f 
11111 ı ~:Ol 
HAMLE~~, 

.., Jesl 
lstiklôl c~J /.ıf' 

~ı9 
KOıHEfJl 5'°' -

crnnd~ 1··_...~ 
ı\Rfıı5' 

Kibnrlık Bıı?~~i 
-/!:~' B t?VO~ l u. H fı dt• f'~I 

Bug\ln mııtıne • 
~ııı.rd·· 1 - Lorcl • 'f 

2 - Pamnk~~ 

Londm 
Nevyork 
Mndrld 

Aslan Çimento ı.:: 
laUınbul Rıhtını dv 

H antr po talı ~ 
s ırl. P r n nl rı 



1\İK"l Yi 
1'ASULA cia nişan anan ar : 

Beykoz Yalrboyu cad. Xo. 42 
memur Ali Karslı ile Na.ime Boy, 
Beykoz Tepeyokuşu ca.d. No. 17 
İşçi CaWt Canrt.ez ile Nafia Üniü-

K agseri bez ·f abrikasınô:a 
174 kadın mahkiim çalışıyor ~ 8'Yfi . Yazan : 

u~~~~ın delikanhlan 
."llll·e b 1 tenç bir km 
~ ~·o~ <l§ladı. Bu aene 
~llcık'fasüla! Yahut 
bı~. 
ı~ sa e ~alt yol ara ~ 
~:r g0 Yfısede ~bet gö

de ~ C::arpryor: Biri 
~n asuıanm çahştıfı 

k, lllahallebici dük-
~~ 
~ ~ l>~ajlar gibi. Pazar 
~~rını;un sayfiytnin bil. 
ı.....~ar:rada bulabilir· 
:ı;::ı lçrıt ~ §Ort; iizerle
~1le Y\i ~ır bluz, yahut 
~::-a. ~a ıtlkoyun uzana. 
,b;ılllt ~lar; ve denizde 
!!-!~ ~1 • bir bıçak sır. 

ır;1:ı-. Jl tnrZdan geçme· 
~~ <l~~r ~ü ise yal
~~ ltor:li~ gırc~. Onlar 

er :ı>ek. Ra.zınosunda, 
~ ttittj ar delikanhla • 

1'.evk .Yrett.ik!eri yer. 
konı:ıtliğindcn, kala• 

\ ~llu Şurlar, esnerler .• 
~~lta ıı *1;.hallebici dük 

1 !:dan ır numaradır. 
~~ Yeşil boyalı, o • 

' <lar ~lar g-ec:er. Bir 
~~ !lilı e asfalt bir yol
~ ayetlenir. l~ri. 
h~. allcbici dükkan .. 

~ ~. ~:'t'etlerini boşuna 
lııee varlarda ne raf

. tıtaıar ı ~ ı ır- a yas anmt§ 

~ ı~ir u:~~~~~~k~~~~ 
•;ı{ 'tat orada başka bir 

'.llıı :ıı~a vardır He
tııu~kasında küçÜk bir 

M., sanşın Ta.sula. ,.a 'e '"'li., . • 

b:~ ıııa · ~"';ııieı- Jdaydı. Tram. 
h~ ~ lbahallebici Ha· 

~ le bnUnden sıyırarak 
~ ,tarlclll~iklet.li delikanJı. 
~ı- da :t._ hile olmaı.dı. 
~;ı ~ cıgara ihtiyacını 
~~ban, bir sokak aşı. 
~lit~kkala kndar git. 

~d~rlerdi; bu malıal 
btlj da tuhaf şey! Bir 

~lbıınuyor. 
~ ~ltqtı~ta kapıda ise 

"!?' le r, mayolu ve cı. 
~ ilfa~abalık dükkanın 
~~ e g~ip giderdi. 
~"~ ~ böy]e olmadı. 
~~ d.edilenda: 

1 bi)jei !ı mahallebici 
~ l'ıiliç?gordünüz mü? 
~ı"'-a \ti. 
~ tım, bir Rum kı-

A~ıı;Yllıiş? ... 
~~· 
"~a?~l)l? 

't ayan Tasula ! 
~!~ '1lanın vazife al

~ lı- k 1tnıi dört saatte 
~itr,: b~ş ~si gibi dolaş
\~ t'\k ır ınsan ismi ha. 
~~~ıd~laııbı lronikada bir tu· 
~ ış bir ku.5 ismi 

~~i ne, · 
~~ ~~1tıış mahallebici 
~ aı ismi? 
l~ ~~ltı? 

lılaı · • 
~ıu . 

fırla ar o 
~: v~ buU ~ir nota gibi 
'"' h~_uutun sayfiyede 

v\)' l~n açlk ı:özlü. 
~ul'du: 
~~ ~ diyorlardı; o 
"1 i ıuu işi yapsın? 

~ '\-' ni zihnh·ctıe 

KENAN HULOS/ 
~ski zihniyeti mukaveseve kadar soy, Beykoz Şerefbey so. No. 71 
gjdiyor)&r: · ustabaşı Cafer Nruner ile Halime 

- Mü!~ebbis adam! diyorlar- Kanbay, Beykoz Çayıryolu Cami 
dt, Te.,,-ekkcli dememişler: ~ bi. so. No. ı katip Nazif Akalın ile 
lenin, kılıç kupnanm! Fayika Aldırmaz, Beykoz Çayıl' 

Bu sıralarda plaj birdenbire arkası Badem so. No. 51 kıi.tip 
boşaldı, yahut mahalleblci Ha.sn· Kamuran Şanlıcı ile Maviş Duru. 
mn dükkanı mayolu genç kızlar, 80y: Kazancı Ali Man ile Calibe 
bisikletleri asfalt kenarına sıra- Ayvalık. 
lanmış delikanlılarla garip bir Paşa.bahçe Gülfidan so. No. 41 
plaj haline geldi, Adeta denizi ve fırmcı Momiş ~faslrça ile Azizo 
yalnız kumsalı eksik ibir plaj!.. Mutlu. Paşaba:hçede hukuk mezu
Tasula kasiyerde oturuvordu. nu Adil 7..orluer ile 1clal Deniz, 
ve mahzun bİr yüzü vardi. Göz.. Çubuklu Ali Kiunilbcy yokuşu No. 
!eriyle nereye baktığı belirsizdi 22 50för Naim Kullanrr ile Fal. 
Belki asfalta bakıyordu: yahut ma Acmıa.z. 
hiç bakmıyordu. Göksünde kil. Anadolukavağmda bahkrı Ce· 
çili<, altın bir put Rözüküyordu; mil Keskinle Afife Kurnaz. Sütlü· 
ve orada ayaklanmı§ ·bir şeytaT) ce Yuşa bayın Çam so. "·o. 12 
gibi duruyordu. Savfivenin deli· çiftçi Kaıırm Biçer ile Kazbnc. 
kanhlarına ise en fa7Ja bu ikisi 
dokunuyordu: Tasulanın bakış- Pa!iabahçe, Beykoz cad. 'Ka-
Jeriyle. altın putu... ıançl: so. No. 12 ~för Ayni Ko. 

İlk haftalar hadisesiz geGti... zacı ile Sabiha Nazlı. 
Saytiyenin ~enç kı?.Jarı pek de Be~ikl.B.5 Akaretler No. 3 Su. 
aldırı§ eder gözükmediler. Fakat bay Ali Tevfik ile öğretmen Nai
birinci hafta nihayetinde işler me Çaylı, Kanlıca Yalrboyu Şamıı 
birdenbire değişti. Sabah yahut so. No. 27 memur .Mahir Eliçok i
akşam turlan. ve yemekten son- le Malihat Toksoy, Çubuklu ec
mahallebici Hasanın dükkanı uacı Kıi.zım ynlrsı doktor İhsan 
bir Rambuyye konağı, vahut say Has ile Neriman Pekca.n. 
fiyenin modern buluşma yerle. Beykoz Narlrdere so. No. 65 
rinden biri oldu. Şu farkla ki kol subay Ziver Soylu ile Dilber Gti· 
larında birer delikanlı He ~elen zeler, Anadoluhisarı Tepeyolu No. 
genç kıTJar, kapıdan içeri adım 51 türcar Osmnn Canbe-r ile Ne
atar atmaz flörtlerini birdenbire zahat Ttilbentçi, Anadoluhisarı 
kaybediyorUu-dr. Bu delikanlılar Cami so. No. 74 kemancı Memduh 
nereye gidiyordu? Belki de he • Ca.pmalı ile Müzisyen Kamile Oy. 
men yanı ba§larında, ayr.ı bir 
masa etrafında oturuyorlardı. 

Vücutları oradaydı. Fakat bir 
cisim gibi, ta~ bir cisim gibi du
ruyorlardı. Adeta onların derile
rine dokunulsa bir sfenks kadar 
garip kalacaklar ses vermiyecck. 
lerdi. Çünkü gözleri Tasulada idi 
\'C insan ruhlarının giriş ,.e çı· 

Pazar Pazartesi 
19 Lte§rin 201.teşrin 

Rnmazan 27 ltnmıuan 21$ 
H rnr: 167 llrzrr: 168 

Adhye \'cl<IUeti kndın mnhkumlnnn 
çalrşmolarını genişletmek Uzere biı · 
takım yeni tedbirler almaktadır. Bu• 
gtin Kayseri bez fabrikasında çalış· 
malttn olan kadın suçluların sayısı 

174 c çıkarıımışt.ır. 
Bu hususta \'erilen haberlere gôrc 

kadın suçlular fabrikada kendilerine 
nyrılıın yerlerde yat.ıp kalkmakta ve 
gece 1ışçisl, gUndüz işçisi olarak iki 
ekip halinde çalışmaktadırlar. Bu •· 
kipler 16 gilndc bir değiştirilmekte ve 

gece çalışanlar gündtiz. gündüz çal. 
ııanlar Jse gece çaııştırılınaktadırlar. 

Fabrikaya ilk gelen suçlu kadınla· 
rn çıruk işçiler gibi günde ı;o kuruş 

ucrct verilmektedir. Bu ücret suçlu 
kadının söstcreceğl yararlığa. göre 
bir ilfı üç ay içinde arttırılmaktadır. 
Yemek ücreti olan altı lira aylıkla· 

rından 'kesilmektedir. 
Diğer taraftan suçluların yatıp 

knlkmala rı, işsiz vııkitlcr!ndc yapa. 
cakları i§lcr blr programa bağlan:ırak 

Manisa bölgesinde 
kışlık zeriyat fazla 
Pamuk ve tütün mahsulü çok iyi kış kapısı da galiba ~özlerden H------ ------

~ka hiç bir §ey değildir. •VaklUer \'a.sau Ez::.nı vaaau Er.ani 
Bu itibarla sayfiyede belli be- Gllnı>-.§ln 6 16 1., .l\1AN1SA, - Çiftçi mal- mahsulü diğer scneiere nazaran dolh•M• • -·~2 6.li 1%.5S 

lirsiz bir sıkıntı başlamıştı: 6 " 0 .. tarım koruma h a k k ı n d a k i azsa da evsaf itibariyle üstün ~ 
- Aman. diyorlardı; güzelim <>tııı 1 l.ô9 <;.s:; 11.ü!I 6.86 kanunun tatbikine ait iza.hname dür. Tü~ünler denk h:ılinc geti • 

deniz dururken bu kapalı dük - tldooi ı5.oı 9Jli H.59 9.S7 ve talimatm bilfiil meydana ~el. rilmektedir. 
kanda da bilmem ki ne '·ar? • .' rncsi için vilayet ziraat müdürü Ziraat muallimleri, köylerde 

Bunu söyliyen kadınlardı. E • ve ziraat muallimleri, halka ica- denklerin munt~m yapılması, 
j!er bir erkeğe sorarlarsa: beden vesayada bulunmak üzen· bozuk tütünlerin de."'lklere kon -

- NMıl, derdi, kapalı •bir dük köylere <:Ikmışlardır. masmdan ·ve gelecek sene fide 
kan mı ? İyi amma oradn Tasula Bu yıl tu~ran hnsebiylc fazla sahalarının kontrolünü kolaylaş. 
var canım? Onu ~önnediniz mi? çapa zeriyatı olduğundan nadas tırmak üzere mümkün mertebe 

Fakat ne olursa gene Ta.su.laya Lisan Kursları miktarı fazladır. bir arnda toplu olarak bulundu. 
oluyordu. Çünkü on iki, on üç Bunun için Manisa ve ;bölge • nılmnsma ve tütün nadaslar:ımn 
yaşlarındaki .çırağın biraz kay· BE:roGLU HALKJ:\'l1"01<;rı;: sinde kışlık reriyntm fazla ola- şmdiden derin o]Q.rak hazırlanma 
boldugu~ dakika. ~yfiyenin genç 1 ca,.,~ı tnhrnı'rı edı'lm"ktedı'r. lkli. sına ve hendeklerde ot ibulundu-'rürkc;c, ngllizce, Almanca, l<'ran· ~ ... 
kadınları, Ta.suladan hınç almı- me uvcrnn tohumlukların da bu rulmamasına ve geGen yıldan lm-

k 1 1 sızca, Biçki - Dikiş, Şapkıı - Çiçek J,.,~ ı tüt" 1 t J 1 d ya akıyor ar: gu··nıerdc ı;:eylaAJl cro"ren rnınta~a· an un sap arının ara ar nlı . l rd b" dcnıleri verilecektir. Arzu edenlerin - ı- l t 1 k k l - Matmuel ! dıyor a ı, ızc larda tevziine başlanmak üzere- top a tırı ara ya tırı masıwı ne 
bir dondurma! ı.ıı.uo tarihin kadıır Hnlkcvlmf:ı:c zaret etmektedirler. 

;Bu emri baş :parmaklarının bir ınuracaııt cdcrel< knyctoıunmııııırını di~elimiz Faik Türel her işte ol- Bir Katil Yakalandı 
ı·şaretı'yle tam""""lıyorlar·. yani ric3 ederiz. __ _ d Dok l,.,..,.ı.· · Ak ""'" .. _ dıığu gibi zirat işler liZl'ri~de e uz ~,l önce A ~.ırın ·a-
Tasulaya mevkiini hatırlatmak hac~asiyctle durmakta ve ıcabe. yiğit köyünde halasının o_ı!lunJ 
istiyorlardı. Bütün bu dakika · Ni.ŞAN den direktifleri vermektedir. öldün·rek kaçan ve o gündenb rı 
larda. jse Tasulacıeın hnli ? •• On. Huvalarm müsait gitme.sindıeıı izini kaybederek l\1anisaya ~elen 
lara ne: "Peki!" der: ne de her· Muharrir nrkadnşlarımızrlan ,.e kıy. parırnğ-un tamamen topJanabik- aynı köyden SülPvman o~llann. 

dinlenmelerine aynca dikkat edllmek· 
t<·ctır. Yatıp kalktıklnı ı dairelerde. 
lrnloriCcr. sıhhi banyo ve s:ıire gib: 
nıod<'rn tesısl('r bulunmaktadır. Fab· 
rıka, her kadın suçluya senede iş b~ 
şındıı giyeceğı iki tulum vermekte, 
cama ırı:ırıoı kendıll'rine yıkatmakta· 
dır. 

Kayseri bez fııbrıkasından ba§ka. 
diğer bazı fa.brika.lnnmızda da kadın 
&uçluların catıştmlmnsı için 
ınclerc de\•am olunmaktadır. 

incde· 

Osmaniye 
Portakal bahçelerile 

kaplanıyor 
Osmaniye: Birkaç yıldanbcri 

Osmaniye halkının !büyük ibir 
hızla bahçeciliğe ve bilhassa mı· 
rcnciyeye son derece ehemmiyet 
vermesinden Osmaniyenin dört 
tarafını narenciye fidanları kap· 
lannştır. Binlerce dönüm arnzı 
portakal, limon ve mandalin fı
danlariyle dolmu.r;tur. 

Kaza knllmunasında ön ayak 
olan halkevi reisi bilhassa poı . 
takat bahgeciliğine clıemnıiyet 
vererek yurdumuzun diğ'er vila • 
yet ve kazalarından bilhassa An· 
karadan 43 sahsa bir iki bin d"· 
nüm arnzi alnrak yeniden porta. 
kal bahçesi yaptınmya ba.<ila· 
mıştır. 

Pek vakmda kazamız bütün 
yurdun oortakal ihtiyacım kar. 
şılayacağı gibi harice görnkre
C<'k derecede de J>Ortakal yeti!lti. 
reooktir. 

Yurttaıı; 
Her gün dü üneceğimiz EıCY 

"Nereden ne kadar. nasıl tasıır. 

nıf edebiliriz ... 
t;ıusal Ekonomi 'e 

rttırınıı Kunımu hangi bir işaret yarnı.rd:. Sadece meUl adl!yecllerlmizden Hendek Cum· ce~i ve malısul~n bereketli oldu. dan Mustafa oğlu 312 doğumlu 
Gağnldı~T tarafa doğru başını hurlyct ~1Uddeiumuıni15i Osman Kav· ğu görülmekledır. lfasan jandarm:ımızm dikkat ve 
oovirir, bir defa bakar, o kadar! rak ıtc maruf ltlcearlıırımızdah Ynkup Fiyatlar diğer senelere n:ıw- ~avreti sayesinde yakalanmıR- mcktupçuluğuna Kars vilayeti 
Bu: ''Anladım!" manasına ~<'lir; Dlğenın kızı ı.eylli dOn ntşantıınmış. ran üstündür. Zürr..\ satı§tan c:ok tır mektupçusu Sadi Scvincanm ta-
''biraz sabrediniz!" yerine geçer; ıardır. memnundur. !ıf ani-sa Me1(trıfJ{--ıt1u(iıı yin cdıldiği Dahiliye Vekfıletiıı-
fakat ~yfiye derhal bundan İS· Gençlere snndetıcr dileriz. Mıntakamızın bu seneki tütiin ~fiinh~l bı•lıınan vilfivetimiz den vilayete bildirilmiştir. tifadeve kalkar: - _:. _________________ ,_.., _______________ / ___ _, 

- Aman, derlerdi, ne soğuk I 
krz! Bizim delikanlılar da bunun 
neresini beğeniyorlar acaba? 

Çok defalarda Tasula bunları 
isitir; faknt gene ~falta. yahut 
a~açlardan birine dayanmış bir 
bisikletin pedallarına bakardı. 
Buna rağmen Ta.sula bilhassa 
öğleden sonralarr birdenbire a.cı-

( Devamı 6 ııc«ila) 

·-s- -5-

~~~ 
~ ~N'!!FA!DALI MALUMAT 

aı ıstemiyen lezzetli yemekler 

bir dala\'el'c! Sonra var da halini aleme anlat Bırak ca
nım. !>en gülyağımı kimseye vcr~mem. Sen oo ku§8.ğı gö. 
ı'ilyor musun? - Bny G~nü geniş yeleiini kaldırdı. Ye
foğinin altından kUŞa,ğı gözüküyordu Miskalları bunun 
içine tıkacağım. Biraz ağır olacak amma, zaran yok. 

Bay Ganü han& arkasını döndü ve kendi kendine: 
(Dünya ıbu. türlü insanlarla dolu. Klmbilir bu genç de na· 
~ıı şeydir?l diye mırıldandı. \·e miskallan kuşağmrn ara
~ına doldurrnı) a başladı. 

Gene lokantaya döndiım. Trenin kalkmasına d~ha. va. 
rım saat vardı. Birr.mı içiyor, etrafnr.a şa.1kın, şaşkın ba. 
kmıyor<lum. Lokaııta.nın kapıcısı her 5 dakikada cam <;a· 
lıvor; futursuz ve tmbel bir se ·le trenimizin istikametini 
haber veriyoreu lic - keş - fe - 'ki ne - he - kı 
l\~ş - kü rö~). Sc_g-edin. (Uy - ''e - dek>.. .. 

Birkaç ln.giliz. ağzmı acmış. ona bakıyorlardı. O ise. 
cıt'İjinal lisanı ile ı•azarı dikkati celbctmckte olduğunu nn
lndığmdnn. ~ğ'zı t~ulaklarma ''ermcaya kadar Wilüyor w 
boğuk sesini daha ziyade yukselterek bağırmı:ısma devam• 

'~ r Schzelerden : FASULYE 
~~~~ ~Y yi tath suda ke, istenirse bir di.5 dövülmiiB 
··~~~ adar kaynat- sannısak suyuyla terbiye yaprp 
·~~ .Yakın tuz. biber üstüne dökülür ve bir miktar da 
~ ıle biraz un. sir- 'karabiber ekilir. sofraya alınır. 

~ ı- .. eby"~ ve Sebze Konservaları 
· tııı --e ı.eı · a U <>l erıne nisbetle şe bırakılıp l:urutulan meyvalar 

~l'ı iç~n :Yaz seb?.elcl'i temiz tutulmasına cok dikkat e
r~ ltıpktatbik edilecek dilmek şartivle münasip torbalar 
'"!~ ı....-aı- \' Urutma usulü- veva kaolnr .içeri inde kışın i::ı· 
~~ (l e ~~bzeler ipUda tihlak C'dilmek ü?..ere rnklanır. 
~ 1!•1'. ~~ın serilir. Gü. Anadoluda aile bütçelerinde 
tıôli'-'a ('t.t?~ler ile mey- tasarrufa dikkatli olan bütün ai. 

141• (:J~ir ıgı s•ıyun yüz. leler hemen bütün kısın yiyecek 
~ 1ktarı ır) ... .Meyvalnrdn ihtiyaçlarını bu suretle muhte-

l-.. S(ıh.~ u~ Uzde 12 ~'(', lif merva ·ve sebzeleri kurutmak 
.~Q..~·"'a ı e. ~4 e düşer. suretiyle temin ederler. Fasulya 

411 ~i~ısıne kekik ;ı;e· içi, bakla gibi nisbetı>.n güne§te 
ıı ı-\ r- ~ı lı.okulu nebat kurumıya ~yet eh·crişli ,·iyecek 
" cı<ı.kiku 1Çcrisin" ko- maddeleri d~i:il, kaba!: ve ye~il 
t \ l> t ı.a1 kadar ibu su fao;ulye ~ibi ~..eb7.elc-ri ve her tür· 

·~ \I "n ı "'~'!) "'; kurwnuş lü mcyvaları bol ve ucuz zama-
.. ·nıı ?.(?.e, C:e her tür. nında tophyarıı k Jaş mevsimi j, 

• ıı .. nry öldUrülmiiş <:İn kıymetli birer hayat m.ı:ınMP~ 
• llf'a ~ekrar eüne. si haline ~etirirler, 

Ben: 
- Bay Ganü ~idelim. karnımızı doruralım, dedim, 
- 'erede? de<li. 
- i'\crcoe olacak. aşağıda. lokantada .. dedim. 
- Te!ifkkür ederim . .Karntm aç değil; sen ~it yeme~i· 

ni \'c Ben burada ib<:klerim. dedi. 
· Ren cıktıktan ~onra, Bay Ganünün heybelerini a1,;nrak 

karnını doyurdu~undan eminim. Adamcağızın yiyeceği 
vardı . .:'\eden sıC'nk yemek için paracıklarını harcasın. Aç. 
lıklan ölmiyecckti ya! 

Bay Ganüyii bir Bulgar tiiccannın yazıhanesine götü· 
rüp bıraktım. Tramva~ a ibinerek Şönbrün'e gittim. Dön· 
me. dolaba bindim. Yiyanuyı \'e etrafını seyrettim, hayva
nat bahçesini dolaştım. Saatlere,. maymunlara baktım. 
.\k5am üzeri gene otele döndüğ'ünı ,·aTcit Bay Ganüyü oda. 
da huldum. Bende;:, ·yaptığı şeyi saklamak ı.;tedi , Fak~t 
mU\·affak olamadı. Mintanının iç tarnfına bir Ct'J> diktiği· 
ni gördüm. Tecrübeli adam. yazın Fransız rubalarırun al
tmda mintan ta~ıyoıdu. Eskıler; "Kı§ın ekmek, vazın el
bise ta~ı !'' derler. Bay Ganü de övlc yapıyordu. Bay Ganli 
mah<'ubi\'cllc: 

.:_ Biraz yanın yamıyorum da .... dedi. 
Ben. :::aka olarak: 
- ~en galib.ı yeni bir cep dikiyonmn. Anlaşılan Gül

yağınd~n bir şeyler vurdun .. dedim. 
·- .Kim, ben mi? YnrJrfiın var. Cep benim ııenıe la· 

zım? Cep ~k. Y:ılım: para olsun. Entarin1 sök\ilmüflÜ de 

c~iyodu. (l'y - vi de'k) ... (l\is - kö - rf><;) .. Hö 
gü~ - tJ - W - hegi .... 

Trenin kalkmasına on dakika kalmıştı. Ben, hem 
!-endi borcumu, ben'! de Bay Gonünün jçtiği lbirayı öd 
dım ve Bay Ganüyu aram:ık için perona çıktım. Bu sıra. 
<!a gnrnı kemeri ııllma ağır. ağır bir tren giriyordu. Biı 
de bal:tm.; ne görsem be<Tenirsiniz" .. Bay Ganü. trenin 
va~onl4rmın birisinden yarı beline kadar ısarkm1ş olarak 
~rzı endam <'lmişti O da beni görmüştü, Kalpağını sallı
vamk biı· şcylc.r si>ylcmi~c basladı. amma trenin giirültiı· 
--unden ne dediğini iı;;itemcdim. Fakat Bny Ganünün ga) -
bubelinin sebebinı anlamıı:jtım Tren durduktan sonra ye. 
re afüıdı. Ko~ara!< yanıma geldi. K.g,ba. kaba küfürler sa,. 
nıraral. (r:ıüro..,dcnizle onları tekı>ar etmiyeyim) bana 
~unu anlattı: ' 

- i3ırak be karoeş; koşmaktan canım cıktı 
- • 'e koşusu be Bay Ganü? · 
- A he ne koşusu olacak, Bt'n l0kant:oda etn.üı-. t.-

dala bu...:aıa bakıyordun ya! 
- Ece? .. 
- E": Bır :ırr.l;k l.apımıı v.ınrnr!i!. öur n herif p7, 

cnlılı fınnın dt' di.'duğib.· İ!-iittixı..1. P n fr.iadm:l A~ 
1<>y:~ r.::!Yn habc · \'t·rl'ınedim. Bir ot•~~~ Qf!dm tttıı:· 
l:•:z.iPr'"' nı J3re1 

• ı.:: 1 inıııı ı t:nÔf· i:ı;~··ı. Hif; dt'l"1.T -
\'U'TI" Tr:-:-in :::r'!.. ı<:.m,,:ın k()(jtvm. l\or;u.-. •ntnir., rıe ~ 
r; l ,ıh.. • .. İ, ~ı,rrı. '. rı:,.,; ·,.. ,,. h.i"PıDl • SÜ• 

-- .~~~-.! - Mc.h'- .•• 



1 Haftalık Radyo Programı 1 . 
1 

19.10.1941 

8.33 MUzık: HafJt progıam, 8 . .(5 
Ajans, 9.00 Hafit program, 9,15 Evin 
.. u. 9.30 Hafif program, 12.33: Oyun 
!lavaları, 12,45 Ajans, 13.00 Muhtelif 
makamlardan şarkııar, 13.30 Radyo 
salon orkestrası, 18,03 Radyo caz ve 
tango orkestrası, 18.40 Faıııl heyeti. 
19.SO Memleket ıınnt ayarı, ve Ajans. 
19 . .(5 Serbest 10 dakika, 19.55 Piyano 
aololan, 20.l?'i C"Mcsl,.fklcr konuşuyorı 
20.30 Kanşık ııarkılar. 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21 10 Peıırev, !!arkı ve saz 
semabl, 21.35 Ankrıra sonbahar at 
yanşları neticel~ri. 21 45 Oda musı. 

isi - Mendelssohn. 22.10 Dans mU 
:>:iği, 22.45 Ajans spor. 

20.10.1941 

i 33 Hafıı parçalar, 7,.(5 Ajans. 
"00 Hafif parçalar, 8.15 E\'ln saat!. 
S 30 Hafif parçalar, 12.33 Karışık şar 
kılar 12.45 Ajans. 13.00 Karışık şar
kılar, 13.30 :Karışık program, 18.03 
Dans mUzıği, 1 .30 Fasıl sazı, 19.30 
Ajans, 19.45 Serbest 10 dakika, 19.55 
keman soloları. 20,15 Radyo gazetesi. 
20.45 Bir halk tUrkUsU ö';reniyoruz· 
{Arabamın atları). 21.00 Ziraat tak 
vlml, 21,10 Buselilc malmmından şar 
kılar, 21.30 Temııll. Kımgil ailesi 
21.45 Radyo senfoni orkestrası, 22.30 
Ajan", 22.45 Dans ınüzlği, 

21.10.1941 

7.33 Hafif progralJl, 7.45 Ajans, 
8.00 Senfonik mUzik, 8.1:> Evln saati, 
8.30 Senfonik mllzik programının de
vamı, 12.33 Türkçe pltı.klar, 12.45 A· 
jau, 13.00 TUrkçc plA.klar, 13.30 Ka· 
nıık program, 18.03 Radyo salon or. 
keatraat. 19,00 Fasıl heyeU, 19.30 
Kemleket saat ayan ve Ajana haber
terl, 19.45 Serbest 10 dakika, 19.M 

2.eybek ve Sahil oyun havalan, 20,15 
Rad1o gazetesi, 20.45 Hafit J10loıar, 

21.00 Ziraat takvimi. 21.10 Oda mu· 
ıdkial, 21.30 Konuşma (100 sene önce 
naSd yqıyorduk). 2UIS KlAa1k TQrk 
Kllzlll programı, 22.30 Ajans, 22.•5: 
Dans mUztği. 

AJans, 19.45 Yurttan sesler, 20.1· 1 
Radyo gazetesi, 20.45 Şarkılar, 21.00 
Ziraat takvimi, 21.10 Karışık şarkı 

ve tllrküler, 21,30 Konuşma (Şiir .sa· 
atl), :.!1.45 Radyo acnfon~ orke.straSl, 
22,30 Ajans. 22.45 Dans müıo:ljtf. 

23.10.1941 

7,33 Mllzik: Hafı! program, 7,45 A· 

jans, 8,00 Senfonik parçalar, 8.15 
ı-;vin saati, 8.30 Senfonik parçalar 
programının devamı, 12.33 Muhtelif 
şarkılar, 12,45 Ajans haberleri, 13.30 
!.lUzik: Kamuk program, 18.03 Fasıl 
he\'etı. 18.40 Radyo S\•lng kuarteti, 
19.30 Ajans, 19.45 Kl!slk Türk muzı. 
ğl, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 M\Wk 1 
karışık ~arkııar, 21.00 Ziraat Takvl· 
mi. 21,10 Temsil, 22.00 Radl .> salon 
orkestrası, 22.30 Ajans. 2245 Radyo 
salon orkestrası, 

24.10.1941 

7.33 Hafif program, 7.45 AJ,uıs 

S.00 Senfonik program, 8,lG l:~vln sa 
dti, 8.30 Senfonik program, 13.33 MU. 
zik: Türkçe plAklar, 13.41.i Ajans, 14.0IJ 
Türkçe plAkl!lr 14.30 Ankara sonba 
har at yarl§larının tahminleri, H.40 
Riyasetıcumhur bandosu, 18.03 Fasıl 
heyeti, 18.40 Radyo caz ve tango or· 
kestrası, 19.00 Konuşma (Kahraman. 
lar saati), Ul9.15 Müzik: Radyo caz 
ve tango orke3trası, Hl 30 Ajans, 19.45 
f::erbest 10 dakika, 19J>:i KUme sazı, 

20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Kanşık 
şarkı ve türküler, 2L44 Ziraat takvl 
mi, 21.10 Dinleyici istekleri. 21.45 
(GUnUn meseleleri). 22.00 Radyo sa· 
lon orkcatrasr, 22.30 Ajans. 22.45 l\fll. 
zlk salon orkestrası. 

SPOR - -
Bayram giinleri yapıla

cak ikinci Kiline Lik 
Maç lan 

FUTBOL A.JANLIÖINDAN: 
23.10.9.U PERŞEMBE 

FENEBBAJIÇE STADI : 
22.10.1941 Saat 9.30 da Unkapan - Alemdar, 

7,30 Hafif parçalar, 7.45 Ajans, H.: Ahmet Adem, Nihat, lı!Ueyyet. 
8.00 Hafif program. 8.15 Evln aaaU, Saat 11.30 da: Rami - Topkapı 

H.: Ahmet Adem, Nihat, !ılUeyyet. 
CJ 30 Hafif programın devamı, 12.30 ŞZBEF STADI: 

program ve memleket aaat ayan, Saat 9.30 da: Haliç - Galata. Ha. 
ı2.S3 Faaıl şarkılan, 12.45 AjaDB, 13.: kem: şazı, Halit, Saba.hattın. 
Faınl şarkıları, 13.30 Kanflk program Saat 11.30 da Eyüp_ Doğu. Hı\ 
18,08 Beraber şarkılar, 18.25 Konut· kem: Şazi, Halit, Sabahattin. 
ma (Dlf politika hAdYelerl)ı 18.fG M.10.Ml CUMA 
Radyo ~k klUbU, 19,SO Ajans, 19.45 FE?'<l'ERB.\HÇE STADI : 
Sertı.at ıo dakika, 19.M Kemençe. Saat 9.30 da~ A.nidolu - !aUklat, 
kanun ve tanburdan saz eserleri, 20.15 H. : Adnan, Rqat, Rıza. 
Radyo g~tesi, 20.45 Bir halk türkll· Saat 11.30 da: Deml.rspor - HiıAl. 

Hikaye 
(Baş tarafı 5 incide> 

lıyordu. Yahut delikanlılar ta _ 
mamiyle flörtsüz ve yalnız ola - ı 
rak dükkana geldikleri zaman! .• 
Tasula bu dakikalarda yakadan 
açık siyah elbisesini çıkarır, O· 
nun yerine kısa kollu robunu gi
yer; bambaşka bir şey olurdu. 
Delikanlılarla daha serbest ko. 
nuşur; onların flörtlerine k~rş1 
gurunrlanan ve emirlerine başı· 
nı çevirmekle iktifa eden T~sula 
bu sefer bi~t kendisi dondur
ma taşır: ve çorapsız bacakları
nın altında hic ökçe ·iz bir san. 
dal. Tasulanm küçük ve kırmızı 
parm~ıklarını gösterirdi. Tasu· 
in bu dakikalarında erkckkrt.: 
Karşı mültefit olur: eğer kendisi 
ni başka bir sayfiyeye davet e
derlerse güler: boynundaki altın 
putla oynamalarına ses cıkar . 
mazdı. Fak~t .~aliba Ta ulaya 
'lazar değdi. Çünkü eyJtil ba~ın-
1a birdenbire kay:boldu. Delikan· 
ıılar onu ha.'lta zannederek sor 
t1ular; mahallobici: 

- Yok canım! ded;; drahoma 
biriktirmek İçin çalu:ıyor<lu kız. 
cağız! Geçen hafh evlendi. 

Bu haber de Tasulanın sa\"J:ı. 
yeye geldiği <gibi birdenbire 

0

dU' 
vuldu. Genç kızlar: 

- H&h, hah, dediler; Tasula 
uçm~! Maymun kız! Su bizim· 
kilerin midesi tuhaftır vallahi! .. 

Mahallebici Hasan usta j,..c, 
dah~ başka bir şey söyledi: 

- Açık göz bir kızdı Tasula, 
dedi; drahoma parasını ma~tan 
•·npsaydı, Y<.y haline! .. Allah ver 
sin. sayfiyenin küçük beyleri, 
drahomayı el birliği il..: iki ayda 
'arrı~mlayıverdiler. Beyim, Ta • 
.. u:a mı? Maalesef! Şimdi yalnız 
süllacla mahallebi var 

. KEXAN .. İIULÜS/ 

KAYIPLAR 

••• 
28.8.9-41 tarihinde İstanbul 1'niver· 

site.si Fen FnkUltesinden aldığım ar. 
kerl tecil kAgıuım zayi olmuştur. Ye· 
ni.sinl çıkaracatımdan esklıılnin hUk· 
mu kalmamıııtır. 

3~71 No.lı Garbla S. ÇürilkcUtyan 
(3760'1 

* • * 
Erellköy Suadlye camii yanmda Sa. 

llm Ye Hilmi Bir. BekkaHye'" Karta· 
Biye dilkk!nında hiç bir ill§iğtm kıı l· 
madı!Jilı Jltn ederim. Htuıt 

{37606> 
• ... * 

bulmuş 

cAIJcıün çirkince bir uzvu 
telakki olunmakla beraber, 
bıitun ümidimi kaybetmiş

ken otuz yaşlarımda evlen
dim. Zevcim dıyor ki: Mu
va!faklyctlmin ve onu tes
hir edtşımln yccane t'lmill 
şayanı hayret tenim oldu. 
Onu da C\"lenm ·den bir kaç 
h::ıfta c\'\'CI kull:ınm:l~:ı b:\.ş

lad1ğım ı Beyaz renkte ya{;
sızı Tok:ılon kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
cildimi adeta yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
\"imllllk b::ıhşettl. Tokalan 
kreminin cildim üzerindeki 
tesiri Adeta mucizeye ben
zer.-

İNtanbul Dönliln<'O for11 l\lemurlu· 
ğlınclan: 

Duaya: 910/IS20 
Gaıatada Mumhane cadde!inde 
91 numaralı dUkkll.nda mukinı 

iken hA.len lkametgl\hı meçhul 
bulunan tıya Paras kevopoloya, 

Balıklı Rum hastahanesine alt olup 
tahtı lstıcannızda bulunan Galıı.tada 
Mumhane caddealnde 91 sayılı gayr! 
menkulün kira mukavelesi müddeti. 
nin bitmesi Uzerine adresiniz meçhul 
k'll '''ınd1m HA.nen tebllğat yapUml§ 
ve dUkkA.ıı 21.4.941 gününde gıyabr 
mzda tahliye edilml§tlr. Mecur dahi· 
linde bulunan bllcUmle emval tesb!t 
edilerek alacaklı vekiline tevdi cdll· 
mlş ve merclln 2~.4.941 tarihli kara· 
rma göre ve kanunun 26 tıncı mad· 
desi yollyle mezkftr emvallntzln ma!• 
rafmı ödeyerek almanız. aksl halde 
merci kararile satılarak masrafları 
latif& edileceğinden llA.ıı tarihinden 115 
gUn sarfmda dalremlain 9&0/4820 llU 

maralı dosyasına mUracnatınız llAncn 
tebliğ olunur. (87601) 

sU öğreniyoruz (Arabamın atlan) Hakem: Adnan, Reşat, Rıza, 
21.00 Ziraat takvimi, 21,10 Hicaz ŞEREF 8TADI: 

Çağaloğlu erkek orta okulundan tıl• 
/ dığım tasdiknamemi zayi ettim, Ye· 

ııislnl alacağımdan eski81nln lıUkıuU 
yol.tur. 

makammdan §arkılar, 21.30 Konuşma Saat 9.30 da Anadoluhlsar - Ru. 
(Posta kutusu), 21,45 Rlyasetlcum.' mellhlsıır. Hakem: Selllml, Mustnfa. 
bur bandosu, 22.30 Ajans, 22.45 caz· Fazıl. 

lııtanbul Dördüncü lcra Memur
hığımdaıı: 

910/288 
mr borı;uın dolayı mahcuz olup pa· 

raya çevrilmesine karar verılen 300 
lil'a kıymetinde lS kalemden ibaret 
kanape ve koltuk takım vesalr hane 
c~ya111 açık arttırma ~uretlyle 21.10. 
911 Salı gllnU saat O da Bcyo!1"1unda 
mektep sokak 7/3 numaralı apl\rtı. 

Manın 2 No.lı dalreıılnde paraya çev· 
rllecektlr. Teklif olunan bedel mu· 
hammen kıymetinin yttzde 75 ini buı. 
nıadığı takJlrde 27,10.9H Pazartesi 
gilnU ayni saatte ve yerde ikinci nrt· 
tırma suretiyle satılacağı llA.n olunur. 

band. 

23.10.1941 

7.33 Hafit program, 7,i5 Ajans, 
8.00 Hafit program, 8.15 Evin saati, 
8.30 Ha!lf program, 12.33 Muhtelif 
şarkılar, 12.45 Ajans, 13,00 lııluhtelif 
f&J'kılar, lS.30 KarJflk program, 18.03 
Radyo caz orkestrası, 18.30 Fasıl sa. 
zı, 19.00 Konuşma o(DertlefDle saati), 
19.15 Radyo caz or.keatrur, 19.30 
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OSMANLI BANKASI 
-iLAN-

Osmanlı Bankaamm Galata Mer· 
kezlle Yenlcaml ve Beyotlu §Ubelerl. 
nln, Şeker Bayramı rnUnaacbetlyle, 
22, 23 24 ve 25 İlkteıırin 19-11, ve 
Cumhuriyet Bayramı mUnaıı,.betno 

de, 28 •{öğleden sonra), 29 ve 30 İlk 
teıırtn 1941 tarihlerinde kapalı bulu· 
nacağı ilA.n olunur. 

JJıye bir şeyler söyledi amma, ben. öyle tehditlerden 
km.kar mıyım? .• Kal"§ısına dikildinı. Kilimi gösterdim. 
iN"ıeyse, laftan anlıyar. bir adamını§, bir şey demedi; hatta 
güldü 'bile. Trenin geri döneceğini khnbilirdi. Ne olacak, 
Macar işi •. 

Ben Bay Ganü'nün .sergüzeştine gülmekten katılıyor• 
dum Zavallı! Tren manevra yapıyormuş_ Bay Ganü ise 
g.idi~:or sanmış. Tam üç kilometre trenin arkasından koş
muş. Ne yapsın, adamcağızın kilimi içenle kalmıştı. 

- Fakat aceleyle biranı ödemiye unutmuşsun Bay 
~ü. dedım. 

- Sanki o da büyük bir işmi? Onlar bizi az mı soyu. 
yorlar' .. diye tenkit kabul etmez bir tonla cevap verdi. 

- Ben senin bit ayı ödedim. 
- Çok paran varmış da ödemişsin. Hele sen çabuk 

bin de ~ene trenin arkasından koşmıya mecbur olmıyalmı. 
diye <;ıkqıtı. 

Vagona girdik. Bir •ralık Bay Ganü bana arkasm1 
döndii. Heybelerinin üzerine ~ekli. Yarım kelle kaşar 
peyniri çıkararak incecik ıbir dilim kesti Kaim bir dilim 
eklnek de keserek ağzını ~apurdata. şapurdata büyük bir 
ıştahla yemiye başladı. Koca ekmek parçalarını ~iğner
ken hazan beriki, bazan da öteki yanağını şişiriyor ve ku• 
ru ekmeği yutabilmek için arada sırada boynunu ileri ge
rıyordu .•• 

Bay Ganü kar~ını doyurduktan sonra bir iki defa ge. 
iirdi. Ekmek kırıntılarını avucuna silkti. Onlan da yut
tu ve ''ah şimdi bana bir bardacık şarap ısmarlıyacak bir 
kimse bulunsa" diye mırıldandıktan sonr~. karşıma gec:ip 
oturdu. Saffeti kaible ~lilcfü ve bir dakika kadar beni göz. 
leriyle süzdükten sonra: 

- Zatınız di!nyayı çok dolaştınız mı? Çok ger.diniz 
mt? dedi. 

- Okiukça ~ewim. Bay Can~. 
- ~ nereleri ll87.;.tiıu ı,ilscn. Tst- . . ise ... t...~.. Ne 

• ne Istaı~h..: n. Ol' '.\lol(\c'.'<Pı \t\!dJ. İı'.:.ır.ır mı
. :rl'Tlc~-. '[\'JrrlQ. ~!.:JıP.o:a!. F•~ı... Jllan.l. ~ 

Davutpaşa Haydar Kih.) a ~ık· 

ma&ı ö numarada Refik Tırnak• 

kıran. (S;Rl2J 

Acele Satılık Ev 
Yenikapr BUytık La.nga Asya sokak 

33 numaralı ev altı oda, lkl daire, her 
dairede mutfak, hamam, iki sarnıç ve 
dcnlıo:e nezareU havi balkonu mevcut 
sıhhi kArglr ev 4~ liraya acele aa· 
tıhktır. 

1çindelcilere müracaat. 37605) 
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Gala::ı - Dur, yalan söyiemiyeyim. Galasa gittiğimi pek 
hatırlamıyorum - bütün bu memleketleri dolaştım. 

Yolumuz Viyaııaya kadar yeknasak geçti. Vaktim 
öaha hoş geçirmffli için Bay Ganüye kitaplanmdan birini 
takdim ettim. Fakat lbizim Bay Ganü vaktinde ~'<>k kitap 
okuduğunu söyliyerek, uyuklamayı daha pratik bir usul 
buldu. Neden borşuna uyanık dursun. Nasıl olsa bilet pa. 
rasını ödemişti. Hiç olmazsa uyusun ••. Uyudu ve öyle bir 
horlamıya ba§ladı ki Bay Garıünün horultusunu işittikten 
sonra Atlas aslanmm kükremesini dinlemiye )Uzum yoktu. 

Viyanaya iriştık. Her vakit indiğim Londra oteline 
rım; sen onların öyle yaltaklandıklarına bakma! (Bay Ga· 
nünün heybelerini de almak istediler. Bay Ganü, bilmem 
nezaket eseri midir, nedir; heybelerini vermedi ve odaya 
yerleştikten sonra: 

- GWyağı bu. r..aaıl veririm, be karoaş: şaka değil, 
kokusu çok kuvvdiı. Hiç böylelerine heybe verilir mi? 
İçinden şişenin biT.ini aşınr da anlıyamazsın 'bile. Haydi 
git sonra işin yoks~ arkaenıdan kovala. Ben bunları tanı• 
mn: sen onları öyle yaltaklandıklarına bakma! <Bay Ga. 
nU nazik demek istiyordu. ıJ,.ikin bu kelime 1Qgatimi7.de 
yeni okluğundan ur.utiıluyor> Etrafında pervane gibi dön
düklerine bakma! Etrafında neden pervane gibi dönüyor
lar. Sanki senin iyiliP.U mi düşllnüyorlar. Gut Morglu-! 
Zwei - Ein .. diyor, Bir ~y koparmak istiyorlar. Hic: ol• 
mana ibahşiş. Beu. mümktlnae otelden çıkarken eesaizce 
sıvışmıy• bakanm, bunlar dilenci be! Şuna bah3iş, buna 
bahşiş; bunun sonu nereye varacak. 

Bay GanU'nUn getirdiği gülyağı hakikaten yüksek fi. 
~atlı bh· matl' olduiundan daha emin bir surette muhafa. 
:ı..ası ic:in her ihtimale karşı kuaya teslim etmesini tavsi
ye ettim. 

-Kasaya m~? 
DiyE> baiırdr. T•7 ve ifadesinden benim bu safdilli· 

ğime tee•üf ettijif~u. Si~ okumuşlar da ne 
ttlhaf insanlarmınH • ! KMe~.2. ol\ır:-ı.·•la"m nasıl adam 
olduğunu nerden "tıilM>rsıtn? Al•r -:-e.•in gi.ı'~<.ğım: yapar 

SABAH, öGLE VE 
Her ,......... wın ...... Uç dtfıı ....,...,,

di,lerinizl futalaJUW&. 

---- Jayramda raıaız 

KIZILAY GAZETf 
~ ... 

1.auull'ını:.ı:ı vermekle h~m l>enaınlze ve hem de ~ızııal'' 
etmlş olacaksınız. 

Uı\ıı K:ı) fıuu.ııda santimi 50 kunıttur. 

MUrocaat yeri : 
lolanbıllda. Postahnııe karşısmda Kızılay satış QUrc>I" ~ 
lf;tanbul, Postahane arkasında İlAncıhk Şirketi Telef 

Devlet Demiryolları Dokuzuncu iti 
dürdüğünden : -ıstanbul - Uzunköprü - Kırklareli araqnda i§le~ 
yolcu katarının tarifesi 22.10.941. tarihinden itibaren a 
glştirllmlştir : ,)1 

lstanbuldan Kalkış 8.-Van~ ,,'1 
Kum kapı KalkJı :: Vanş 

Yedlkule Kalkt' ~ 
Val'I§ ,oı 

Zeytinburnu Kalkış tl1' 
Varış 

··-Bakırköy Kalklf -,,. 
Vanş 

~ Yeşllköy Kalkı, 

Vanı :: KUçOkçekmece Kalkııt 

Vanı ,.ı 
Y. Burgaz Kalkı§ ,,. 

Var~ ,,. 
Iapartakule Kalkış ıo.t' 

Varış ı•." Ömerli Kal kıt ıo.1' 
Vanı 1~ 

Hadım köy Hal kış 

Bu !tatar ~yden iUbaren e.sk! tarlteslle seyrin" 
Muhterem ballca Dln olunur. 

ln~l Fiyat Mürakabe Komi•Y" 
123 ·o.lı JIAn: _ •. ...M 
Ellerinde odwı bulunaalann bwılan bildirmeleri haPI°': • 

rılıll ilAn Ue tayin edilen mllddet Teırlnlsanlnln beflnel .::, 
dar uzatılmıştır. Kazalar da dahil lstabul vUA.yetl budU 
tancı perakendecllerln ellerinde bulunan her nevi keallrıılf• 
mlktnrile bunların nerede bulunduklat"mr ve kime ait oJdU 
beyannamelerde tayin edllcn mUddet içinde 1stanbul valUıı:. 
-en ) akın kaymakamlıklarını veya İstanbul fiyat muraıc-.,,
l1t"melcrl ilerde yapılacak kontrollar neticesinde mevcuU 
terdlklerl ''eya snkladıklan belli olanlar hakkında Jılilll ~ 
dairesinde takibat ya-gılacağı ebemmlyeUc !l{uı olunur. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komi•Yo 
12% No.h İlin: 
lstanbuı vıl!yetl dah!llnde her nC\'t undan mamul 

0 perakende Cıznml. 32.5 \'C U-1 kadayıfın kilosu perakende 4 

lııcalctır , 
··arkaya tamllarıyetl I 

ZiRAA T BAN KAS _, .... ~-·-
~urwu-; :.a:ı.h; l&Sö. - ~ayesı. ıuo.<.ıuu.000 fOtS 

;"jubt ve Ajanı adedi: 265. 
ltFtJt ,,. ırcarı '•tf ""t'ı barı•o ''""""'"~ 

1 .. n llıariktlnıulen eK.J400 Ul'9 lkn.nıl,e np,ı~ 

.,...., 8""kUIDda ırumtıaraa ... Cbtlanll cuarnd _...,..., 

111 lrUI llUhlDUl&ra ..aedl • '8ıa ••kUeoall ıcur'I 111. 
fl&u IOn lkr&miJt datmJaetl lttıl'o 

t M"9ıO l,ON llral* UOt ıtn 111 ~ 51 ....... . . .. . ..... . ... ... 
• • ~31 • .... • •• • !il 
.. • 110 ..... . 

OIKKA 'I": ae.plU'md&lı! oanw 1ı1r -.. lelJlde cı8 lf 
111pıd,_mere tmunlJe amtıtı caadlrdl "" • taMJA1 
((~4 • -: lJ Yart. u flUlraa ll 111'01. u 

:-!n•Je yapılır. 

SAHiBi : ASIM US 

Umumi nqriyatı idare eden 


