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CUMARTESt Olmez 

~ 
Reis 

Yll: 26 • SAYI: 9554 
idare t"VI: Ankara O. Vakit Yardo 

Telefon: idare (W10), Yazı (11'13) 
t'elg: İ81anbul Vakıt-Potıta ı..-utusu:tıl 

Kupon mukabilinde vereceğimiz ÖLMEZ :RJ;t:s 
romanımız Pazartesi gilnU tevzi edılecckt!r. Oku 
yucularımızın Pazartesi gUnU romanlarını atmaıa. 
rmı rica ederiz. 

urivet malive
hudutsuz 

itibarı 
~~:ASIM US 

Cebelüttarıkta bat•rllan Ark Royal 

ihtik8rcılara 
Ne ceza verirsiniz ? 

Oku vucularrmı 1 ın fek Hf ıerini 
topla vıp neşredece; z 

~ 

.,,.ı 

~I 
1 

An~aradan gelen hnbcrlcr hUlt{lmctm, Milli Korunma kanununu, ihti· 
1 

ktırcılnr aleyhinde değiştirmek üzere olduğunu gcistcı !yor. Hazırlanan layiha ~ 

belki Meclise sevkedilcrck mlizakere edileck v kanun hUkmUnU alacaktır. ~ 

Kanunlar, mllleUn iradesi, BUyUk Millet Meclisi de bu iradenin tek mümes.. .,.,. 
sllldir. Bununla beraber böyle bir kanun tndılı karşısında efkArı umumiye 

1 
nin ne dUşUndUğUnU bilmek, milli iradeyi lfadcı edecek otan mebuslarımızın ı 
kanaatlerini tenvire hizmet eder. Bunun için biz Vakıt okuyucularının ihti- t;~ 
ktırcıtar karşısında ne dllşUndUğlinli ve bı,ınların hangi çeşit suçlarma ne I~ 
gibi cezalar tatbik edilmesi ııdlltı.ne olduğunu söylemeye davet ediyoruz. 1 

Bu ankette. efkllrı umumiye hUkmUnU veT"ec k. bclkı kanun çıkıncaya ~ 
kadar da lhtlk:'.'ır üzerine mil<'ssir olınaltt.nn c rı kalnııyucaktır. 1~ 

NOT: Verilecek ce\·aplar mlımkün oldutıJ kadar kısa olmalı ve isimleri ,~ 
okunaklı olarak yazılmalıdır 

Ekmek meselesi 
Bulgar mebusu Yanerin sobran- i n g İ 1 ; Z 1 er İ rı 
sul;c~;an 22ı;::.t::ıı!~to Sivastopol Unlarmı satan fmnlar 

Teyakkuzda 
1 Ark Royal -Sahil batarvaları açılmamak üzere kapatılacak 

~LMAM .TEBLiGi 

bulunmalıdır Tayyare tahrip edıldi . . 
Ç

ünkü · · Liman Evlerdeki nüfusun tesbit ışı-
gemısı Bombardımanedi'di nepazartesı günü başlanıyor 

Türkiyenin cenup Battı 1 Bcrlln a (A.A.J _ Alman ordu- Şehrimizin ekmek vaziyeti et toplantıda ekmek vaziyet.ini et-
hudutlannda İngiliz, tan ba!)~umandantığmın tebliği: r~ın<!a ~b~ma ı i~ap eden ted : :at!• ,.su~ttc. görü~üğil gibi, 
Sovyet kuvvetleri var 1931 de denize ~nnıdu, ıntulunmız Kerçin pek ı bırlerı goruşnıek u~re evvelk~ ihtıkar ı~lerıy~e de şıddetle. mil-

. d. ·ı • [ '-'akınına .,.elmlstir. Şehir ve ıımnn akşam ~eç va~~t vıl.tyette val! cadele edılrt:esı~c ~.ar .. ar ven .. ~ 
.c-ofya. 1 1• (A.A) - Stefanı· ın ırı mış 0 an "' "' ''e beledı e re s dokt T ~tf b h ısusta 1 ı f kiri •> " A k R l Alman topçusunun atesi altındadır. 1 • • Y 1 1 ~ or uu ~ U • l • • ! e~ı suru en ı er 

ajansı bildiriyor: r oya ·, . Kırd.a.r ın başkanlıgı altında mti tesb1t edılmıştır. 
Bulgar radyosunun verdiği 7'0 (Deı•amı Sa. ·ı su. 6 da) hiın bir toplantı yapılmıştır. Bu (Devamı Sa 4 sü. 6 da) 

habere göre Sobranyada h~u - ..... ---ır----------.:._....,..,....,._ __ 
hariciye eooümeni reial mebua 
Yanef bir nutuk söylemiş, demiş t 
tir ki: a vya re Yugoslavyanm ve Yunanista - Bitaraflık kanununun 
nın tasfiyesinden sonra ibir tek tadilinden memnun 
meclıul kalmıştır. 0 da Türkiye taş 1 m ak Ne\york, 11 (.\.A.) - Vnndef 
ile münasebetlerimizdir. Fakat • Villti, bitaraflık kanununun değiş-
biz bu münasebetlerin daima tirilmesi hakkındaki kanun proje. 
mevcut dostluk paktına dayana- ta ı• d ı• sinin kabul edılnıiş olmasından 
~ağını ümid ediyoruz. Bahusus memnuniyet duyduğunu söylenuş 
ki Türkiyerrin cenup hudutların- ve dem":jt"r ki· 
da bugün İngiliz ve Sovyet ordu- Londra• 14 ( A.A.) - Re•- Reyl;rd

1

ekı kilelik kse · t . 
ları bulunmaktadır. men bildiriliyor: 1 rek dc>mokrasilc; lch~ne ~i~ !e-

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) Ark Royal tayyare gemisi dilen en<'rjik ~aı'Clını politikası kar 

ı 
batmııtır. ŞJSUlda Amerikalıların duyduı;;"\ı ha 

Ru ,, Ve' f SU ih Londra, 14 (A.A.) - ln- k;aci hisler gerokSe denizlerin hilr-
.., c. riyeti b:ı.hsindeki hakkını mahfuz i 

giliz Amirallik dairesinin bulundurmak yolundaki Amerikan 1 
teşebbüsünde tebliği: iradesi hakkında yanlış bir inübıı 

(Devamı Sa. l· sü. 1 de> vermektedir. 

bulundu ~--~~---

BAŞVE Ki LiM iZiN MEZUNiYETi Boston, 14 (A.A.) - Massachınıı.. 

cıetts demokrat Ayanı, ve Ayan meclisi 
bahriye encümeni reisi Valsb, CUmhur 
reisi Ruzveltln, bugilnkU Avnıpa bar. Haber ~ göre bir ay Şükri.i Saraçoğlu-veya Maliye Ve
bine nihayet vermek Uzere, Papa, dl- me-Luniyct alan Başvelc"limiz Refi!• kili Fuat Ağralırun vekilet edece
ğer din rüesası ve bitarat memleket- Saydam, yarın, yahut pazartesi ği rivayet edilmektedir. 
ıerıe mll§tereken bir harekete teşeb • günü Ankara.dan Mersine hareket _ Yeni Vekillerimiz 
bUs ettiğini bugün aöylemf.§Ur. edecektir. Başvekilimiz Merslınde 1 Dlge~ ~raftan yeni ~illi Milda-

Valsh, radyoda yaptığı neşriyatta. istirahat edecek ve kendilerine An- ı faa vekılı korgeneral Ali Rıza Ar. 
Ruzveıtln m!liver devletleri harp ge. kara nümune hasta.nesi dahiliye tunknl ve yen Münakalat Vekilı 
mllerilc alcş teati etmek üzere balı. ı· mütehasarsı B. Ihsan ı:efakat ede-

1 

emekli amiral Fahri En.g~n vazife· 
riyeyc verdiği emirleri de geri atma- cektir. Ye barlnmışlardır. 
sını istemiştir. Başvekilimize hariciye Vekili 

Büyükada nasıl qüzeHeştirilecek 

1 benim köşemj 
yazan ''akkı tarık us 

vekıllerin vazife 
ve mesuiivetleri 

ıefah \ purunun bir ço!> eh t \"eren.ık batışı hO.dıscslnin yalnız bu yll
ı-ekler dağlayan neticesini bl ı,1·oru;ı:. bUk{lmetin uzun zamandanberl yaptığı 
lahkilt:ıt safhalurındoın mrı.l(im;ıt vok. en SO!l haber: iki vekllln bu tahkikatı 
erbc t bırakmak ıçın ~ erı rln. terkelınlş olm::ı.landır. 

refah v pu. ı.mu•ı mllb.ı~ h .hltl<'rln m rsln lskenderiye istikametini 
0 tel"<'n maka.mm mUnaK l ıt v kıll!ğı teşk 1 tında o maması IAmm gelir. 

IJuna rağmen münakalat ve 'Hının d" kc:ıJı vekilliğini tahkikat lle alkatı 
görme.sı byle bir zeh'lb uyand rıy.ır kı vapurun idaresi mllll müdafaa vekil· 
ıığlnc Vf'!r.lm~ btle ols . d ın!'l._ her hangi bir sefer lçln bulunması şart olan 
lk teminat ve tekay~ Ud l;ıı.kımından kusurlu görlitmUştUr. o teminat " tıl
ltayyüdler ld vapurun muayyen blr seferinden evvel onların meveud elılp 
dmadığı aranmaz: varlığı bir vapur diye t.ealim olunması lı&!'liyetiıda...., 

1 iarından farzolunur. (Dl"Vamı Sa. 1· Mi. 5 dr. 



\ A il 11 13 • 11 • 1941 

' l 

Sırn all\-ali clhau -ıu ·ııcm ez 
ferz nei 

!ffft: Ya b5.h .. st vıı b; .:?St ve. 

•• 

Prnsr n hazuladığı plana göre 
a a nasıl 

taıı..-~ştiriıecek ? 
Gene. taribtelti 

bahledeceğtm. ~ DG 
Osmanlı -.ıtanatJ d 
lan lhtikArtlr ve .-erllell 
haaretm.... lılmır 
fıkraya rast.Jıyonız: 

va fı:anei Şehır mtitehass sı Prost tnrnfm 
Kiift mrs: \'1•· ı .. mrı ma bl dan hazırlnnan Büyükn.da}1 truı

~ı. t i ç'!'t ömr'! ziın ve gUzellcşt rme plô.nı dilr 
Kılft: ı·:ı berkıı.r;t, \ll ~st \'e- Şehiı Meclisine veri !!l ·tir Plan 

ya penanei i.zah eden rapor adanın nasıl gü 
lfüftcm: .\a ıc'!.';nt "İ gfıyi '··en- zelleştirllcccğ nl şöylt anlatmak 

derin lil binihed tad·r: 

iki kattan fazla bina yapılmıyacak - Adanın 
garp tarafı ağaçl ndınlacak - Tahtadan ya· 
pılmış gazinolar yıktın lacak - Belediye iki 
~azino ile bir otel, kapalı çarşı yaptıracak ••. 

Kült: \'a kor:-"t ,ya mestcst ve· 1 - Ad:ıyn vapurln.rm ya 
"9 di\fınei na.ş~ı. Halen vapurların adaya ya 

Tercilmesi: j naşmnsmı temin eden yalnız bir 
•·şu iılemde olan şlerin hakf1m· tek iskele m.evcuttur. Ve Adanır 

'i ne-t'ır! .. diye bir akile sordum. §bna.I cephesınde yer almış olur 
"Yn rüyn. ya rugür Vtya bir eski mesken mıntakaliUlm t.a.'!1 

Adada e ek riKle işliyeP oör der kişilik kU
çü, arabalar ·ş:eiilmes~ de auşunu;uyor 

mıı.snldnn ibarettir diye cevap merkez ndedi. Fakat senede 260 herhangi bir hnvada \'npurlaruı to. 
vcrch ·•• gün esen ve vapurların iskeleye Jayl·kln iskeleye ynna..5JIU1la.nnı te

"B r.im ömUr dediğtmt.~ şey ne. yanaşmasını tehl'kell ve mllşkUI min edeceği c·bi yaz mevsiminde 
clr? .. dedim. bir hale sokan ı-1imnl rUzgarlarmrı 3e halkın kullandığı sandal, kotra 

''Ya bir yrldırmı, ya b·r şcm'n. karş· maa1C6Cf tamamen ~rktir, ve emsali denız vasıtaları içhı de 
yn.hut bir pervanedir.,. defil. Bundan ba.~ka bu şimal rllzgar· gilzcl bir cğlen~c limanı vamesinı 

"Bu takdirde bu dünyaya gö· lnrı geceleyin vapurl!ınn iskeleye örebllecckUr. 
uUl bağlayan kimse ne olur!,, de- yanaşık durmalarına veya demfr. Halen kala.balık mesken mahal-
ctim. lemelerine de engel te~kil etmek lesi önUnde vapurlnrm emniyetle 

"Ya bir kö~. ya s.-ırhoş, yahut tedir. d~m1rlcyip du:mbileceklcrl bir koy 
divanedir.,. dedi. Vakıa bu milFküllel'i kaı'§ılamak mevcut değildir. Ve yapılacak böy-

Hayatm bu yolda bir rüya. veya ve aynı zamruı<ln da Adıınm mulı· le blr tes:satm lıafüın büyük rağ
bir mnsa1 şeklinde telft.kkisi §.'lr- 1 telif semUerlnin (Ma.clen ve Ni- betini ve memnuniyetini celbcde
km garp medeniyeti karşısında gc- zam gıb:) iskeleye olan uzun mc- ceği muhakkaktır. 
ri kalmış olmaamda en büyük me· ı sa.feleriof kısaltmak üzere biri Ma- KARA NAKİi, YASITAT ARI 
&uliyetl olan bir eski felsefedir. O- dende diğeri de Nizam'dn olmaJc Va.purla.rm is..'tclcyc kolny ya.-
mür kısa değil, uzundur. Onu kı· üzere iki yeni iskelenin tesisi faz. na§ll'lalıın ,.e halkm raha.t çıkmala-
88.ltan sadece bilgisi:ı:lik ve cCha- la olarak da Yörlikali yanında bir rı meselesi teUdk edil!rten ada· 
lcttir. Hıı.ya.t b1r rüya değil, bir 1 plij i.skeles·nin kurulması meSele· da.ki kara nakil vasıtalarmı da göz· 
bakika.ttlr. Ve yapmak hakkı an- si de düşlinUlebilirsc d~ bwıun da den goçinnek mU\·afık olur. 
ca.k bu hakikati takdir edonler ı aşağıda zikredilen bnzı mahzurla· Vapur yolculuğun ~ıui bir :r;n. 
içindir. n olduğunu kaydetmek lii.zmıd·r. mana indirilmesi kadar adanın 

HASAN KUMÇAYI Şöyle ki: inşaat ynpmn müşkülü.- muhtelif ve uzak semtlerdeki hnl-

Valiler arasında 
değişiklrk yaplldı 

tı çoğalacak isk ~ lcle~e uğıımıa ve km da en kısa bir müddetle de is. 
yannşmn. dolayısilc yolculuğun u- keleye gelmelerini temin de mü· 
zanıası. hlın bir meseledir. 

Bununla beraber Mn.dcnde ikin- Hnlcn müsaade edilen yegane 
ci bir :Skclenln yapılması elzem. nakil vasıtası arabalardır. 
dir. Bu mevki; deniz adamları. Bu na.kil vasıta.lan külfetli ol· 
nn göre; tamamen mahfuz bir ~- duğu gibi adeden mahdut bil' mik

Ank.ıradan verilen malUm.ata 
1 

klldcdfr. Ve fırtmah zamanların- tarda bulunduklarından wıca.k mu
güre bru::ı vilayetlerde yem değ\• da yolcuların Adaya ı-aha.tça çıkış- ayycn bir zilmre tanı.rmdan isUfa
!'fkliklcr rapılmıştrr. lıırrnı; halen muhalif havalarda de edileb lmcltle ve bilhassa. her 

Yeni tavinler arumda., Enu. Heybeli önünde demirleyen va· gUn işleri 00..sına şehre gitmek m~ 
nım \>alisi Fehmi Varal ÇınHkJre purla.nn da burada dunna.lan.ru buriyetindc kalan halk tarafından 
le valiliğine, Canakkalc valisi A· temin edecektir. kullan·lamamaktadrr. Bunun için 
tıf idare heyeti d.7.Abğma, EBkişe-> Maama.fih bir ça.rei hal olmal, Adanın bir· ucundan diğer ucuna 
bir vali muavini Cavit Çoruh va.. llzcre dlğcr bir Pckil d() n~ it\. kolaylıkla gidileb!lmeslni lcmln 
lıJiğine. Çonıh valisi Salihattin hare nlmmahdh-. Bu da: Haydar· eden ve vapurların harekeUerine 
İsparta valiliğine, lsparta va.Us; pa.sa<Ia olduğu ,gibi ı:;imdiki mevcut uygun seferlu ya.w.cak fwt ilY
Tevfik Hadi Kütnhya valiliğine, iskelenin önüne bunu şiınal rüz.g8.r nı za.tnrulda da adanın köy ltarak· 
Kütahya valisi HAnıid F.lsltişehir larmdan koruyacak bir dalrrakmı· teı .. ni ihlal etmiyecek baJjka bir 
,·alfiiğine, Eli.zığ var5f Asım Er nm yapılmasıdır. Bu dal.,:Uının naklh·e \'&SltaSJ dU§finmck lhun· 
zwımı \-allliğine tayin cdilml§ler. -------------------------

- ··---<>--
İş C:uıke .. umum 

· müdürü 
lş bankası umu mtidürü Said 

Erda. şehrimiz gelmiştir. Umum 
mUdür. burada, Jş bankası şu00. 
lerinde tetkikler yapmaktadır. 

1 Milli Şefin Umumi Meclis Salonuna 

1 
konan büstü 

Milli Şef lnönünün, b bUtllrıün btanbul Umnml l\lectl51 ..alonuna l{Olldupnn 
;\"aUJU tık. numdn bll ttln dUn peı.tlrdJğhulr. 1'09mlnl görüyonmmn:. 

dır. 
Bunun için Elektrikle içliyen iki 

veya dört ki§.llik küçük a.r&bala
nn bu vasıf ve kabiliyette olabi
leceği d~Ulebilinir. 

Avrupada ba..zt plAjlarda bunlar
dan istifade edildiği P>f, 1937 Pa. 
ria ~rgtslnde de tea1lbe edihnJıJ • 
lerdir. 

Bunlar akümülatörler vaaıtaslle 
elekt.r« kuvvetini kullanan -.: i§· 
letmc için çok ka.rh o'!.nıı arabalar
dır. Bu \'aSltalar ~er motörlü &· 

rnbalardn okluğu gibi duman, yağ 
ve koku neşretıne<iikleri ~ hiç 
de gilrüllü yapma.makta.dırlar. Bu 
servis ya Bc!ediycyc \'Cyalıut da 
herhangi bir i~lctmc şlrkeıtl tara
fından temin edilebilir. 

lyi bir tarife hc'r husu.sta ada
nın halkını tam lMDasllc t&t.mln e· 
dcbilir. 

Diğer taraftan ada.nm yfibek 
) erlcrioc ç.rlo-sı temin etmek iizc· 
re finükülerlcrden istifade varidi 
hlt.rr olahBir. Fllvald :ba (Hirl.s
tos) tepesinde HeybCliada. İstan
bul ve Anadolu sahili lizeri.nc rev 
kalfı.de vo mub~ bir neza.ı·et: 
vardır. 

Bu sebeple bu fikir 11uan itiba
ra ahnmağa. değer \'C balen bura. 
ya yaya olarak çıkmak oldukç1 
yonıcu bir şeydir. Mn.amafih bu· 
na rağmen hnlkm mWUm bir küt· 
lesinin buna katlandığı görülmek
tedir. 

Yalnız böyle bir tc-Aisatm ma.4 
cihetten ~etmesinin kabil olup 
obnadığrnı anla.m:ılk için derin ·ve 
hususi bir etut. yapılnwıt liı:mı
ciır. 

FünükUlclin hareket noktası A'a 
dıyoran caddesi ;ıe Ha.ska.lfa so
kağmm birleştiği nokta o~ vo 
müntehası -da tepenin üzerinde· 
ki geniş bir düzlükte nihayet bu· 
la.caktır ki bu diizl\ll;;'"Ün üzerinde 
de bir lokanta ve ot<'l 1esi1ı cdılc. 
ccktir. 

olmakta bal anlaMa Ye bi1hama 
vapurlarm i&Meleye ~ 
da akm o kadar QC:ık olmaktadır ki 
ytlrlbn~ bile güç bir te*il almak· 
tadır. Bu itilaria vapurl&rdazı ~ 
kan yolculanı çW§nu kolayı.aş.. 
tmnalt ve gezenlere hoç bir ge
zinti temin etmek için iskele civa
rmm maha1J8 bir şekilde ıslahı IA· 
amdır. 

Diğer taraftan 100 metrelik bir 
lcutar dahilinde mevcut biD&lar or
ta ve mütevazi bir §Ckildedir. 
'Bora.da )"Ol istlca.meUcri de çok 

geliıll güzel bir vaziyette Olup m· 
lah edilmeleri mutlak 8'1retk li. • 
zımdır. Dll§Qnlllen bu plinla baka 
Jabalık mıntakanm bütün icap r 
den vasıflan ile bir yaşama mer
kesl haline J.frağı istihdaf ~ 
ve bunan için de yan iDP edilmiş 
bir vazycttie olan ba mmtakanm 
istimlAki cihetine gidilm~. 

Aynı zamaı>du aşnğıdakl teklif. 
lcrin de ~i munfık görühn.ü§· 
tür. 

l - Dcııizbı ve rakm•oda.ki .,. 
dal&rm göriln~lerlne mani olan 
iakele b'.na,srnm ylkt.ı:nlması. 

Bu bina plinda ı;ö.sterildiği 
vcÇhile hafifçe geride yeniden ~
~ edilecektir. 

2 - Çic;-ck pölmla.n ih liva eden 
ve iskeleye gid~ temin eden ge
ni bir yolun \'Ücude getirilmesi. 
Gcıide çirkin manzaralı ir~aal

Jnrnı hcd:minc bunlann ycrlrıe tanı 

""Mmırhlarm ber bilf 
ticaretin cere,.a w-"' 
ria tcUdk nuarlarma 
Ga'1'f metni pei•F
tahakkuk edeııler ldılla 
rekltını doğnı ~ 
yanlara$ ccaJu' --M 

Mt!llrldu, tllıWD f~ 
tan baftıket.W ~ de 
zala.r vertriermil. 

Du fıkra da iudur: 
• 'Bir ciDD.yet ısa.lıibiııl 

cezadan 1ruıta.ran ve bit 
itham eden blldmleıill 
pek ağırdı. Irz ve edeb 
ci:::.n obnryanlarm !\Jeti 
katı' ile recullyetlcri '°e 
rm bnrutllan ke!liltp 
iakat cdili'l".,. • 

İspanyada. ihtBt&rcıla!' 
liyor. Bnlgaristan d ha e 
ka.nı.n ilin cttl 

IIükiunctJmiz, hiç U"~ 
her saman, iter iffde o 
halkın menfaatini kendi 
na. feda eden i?ıtikircıı-ı
ve en idili.ne cer.ayı ve 
kn t bu ccmlvsn JMbaılll 
:m ediği t;!Srüldü.. ııHli 
kaııwıu.nda yapılacak 
bunan bir neticesidir n 
ri,..., ki kanun bükümlerfllİ 
mek suretile "hain" 
na.ha a.nıyanlar, baş ka 
hale gelirler. 

a.ğa~hkII bir halle bahçe9inin ~:. Safiye konserva 
si.3 - tte.elcnin ;a.rbmda~ deniz ımtihan edil 
cihetinden ve halk bahçesinden gi· Musiki sanatkarları 
• t · •-- · ,_._ ta geçen cuma günü aona n§ erı o._. m.ıı-emn, ...... an ve o· Fakat beledi~·e v~ 

yan salonları da bulunan bir gazi- .,_,, ~ ......aı: 
noyu ihUva eden bir U\-k Ye eğ- n& girmek üzere bir ~ 
lence mahallin.in temsi. atlar yapılmıştır. Bu~ 

4: - Ka.1.a.b81* yerlere çok u- nınmrş okuyucql~ 
zak olan Yürükali plajından baş'kn ye de vardrr. 
bu gazinonun ~·a.km:nda ikinci kil- Belediye musiki 
~ bir plaj tc&s edilebilir. nm bundan aonra i 

BUtUn bunlrdan evwl bu.radaki konservatuvarda ya 
13.ğun ~Jc;si.nj tetkik ctındt ve rar venni§t.ir. 
bwılann deıı.i.ze daküleccltlerl yeri Sanat.k&rlar ko 
kati bir şekilde tes!i..t ve l!S1a:h et· da kurulacak imtihan 
mck ii.mndır. nünde imtihan olacak 

5 - Balıkçı caddesi boyunca. ve da imtihan olanlar, ~ 
son yMgm }~nde u.tti ltn.palt bir r .. ~~ardrr.sal!h:.._Mf 
pamr yeri ilıdası. Bu par.ar yeri ... UUM,;da. l!J~f.. 
ı;ünfin muayyen aaa.tlerinde gıdai cemiyetinde imtihana .f.d 
maddeler Mtılacak ve bu saatler larilar diledikleri ta.JtOP:..J 
tıa.ricindc diğer bi.r işde kullanıla· rar konservatuvarda. 
bilccCk b·-r ~ yapılaı:aktı:r. girebileccldcrdir. 

6 - Bu ~arşınaı önünde ve yol- Safiyeniu istidı:ıaı 
cııla.rm çıkış yerinin ya.kınında a- vara göndcrilrnilrtir. 
raba ve eŞcıltler içln bir dur8k ye- ----o--
ri tcsbit e<lilmiştlr. T ekirdağın k .. 

1 
vECIZELER 
ıtaaa · il. llZllltl PICa VAHŞ) ---

JSKELt~ Cl\'ARJl'\IN 'l'~\2'iZbU 
Adanın güzel nıa.rızarnlı ve eğ

lenceli yerlerinden biri olmak iti
barile iskele civan çok kalabn.lı!r 

7 - Bu suretle vücudc getiri. yıldönünıU 
lecl!'k yeni meyda.nrn etrafı zemin Tekirdağ:, 14 (A.A.) .....-,,. 
katları portiltii in.c;aa.tlaria <·cVlile· dağlılar kurtwuşl&rm.Pl. _111 
cektir. zuncu y:ıldönümlinü dilJl V-' 

~ Almanya imparatoru B&rui ata. 
ıı~ edildikten 80l11'a Papa vn ıncı 

Cregnra tısvbeki.r olarak ~ 
.-ın-ada Papanm Hnnrlyl ay&kla.nna 
\m112!tm kapıuımJ§ gtiı1ince ağlamam 

11M'bamet g6qqı degil. izzeU ne!. 
~pek dyade gıdıktanmuındaıı m111 

t~~crut ıera1ı ·~· 
• ~ nebaUanıı his ve l§tl. 
~ olmaa topraktan ecza buln. 
~ be.ı~ ~r mıydı! 

" 
- Peki Hayri Efendi, razı oluyorum. Oğlum sana 

emanet.. Allah yardımcınız olsun .. 
• 

Güzel bir yelkenli bir haftada iki aşıkı Giride ulaş. 
hrmı§tı, Hayri, sevgilisinin yaşadığı toprağa ayak ha. 
MDCa değitmi§, lstanbuldaki solgun yüzüne bir renk 
gelmiı, gözleri ümitle dolmuş'ı.:u. Behçet, aksine, Mak . 
bulenin ateıi ile do.hu fazla yanmağa başlamıftı. Küçük 
hir fiske ile yere serilecek gibi idi ve içinde mütemadi. 
yen ağlamak ihtiyacım duyuyordu. Sanki bir daha ts. 
tanbula gidemiyecck ve Makbule başkalarının olacaktı. 
Kendi kendine itiraf edememekle beraber, biliyordu ki. 
Makbuleyi kendisine vermiyeceklercli. Sadce oynhyor. 
lar başka, zengin ve şöhretli damat arıyorlardı. 

ıı·. • 
Hayri Efendi ile Behçet, Hanyacla ticarete b ~la. 

dı!ar. Gönüllerindeki en büyük arzunun yerine r,elmesi 
için çalıımak ve kazanmak lazrm geldiğine· inanan iki 
arkadaş, öyle kaynaşmı~lardı, ki .. 

Günler, aylar geçiyor ve iş yolunda gidiyordu. Beh. 
~t, sık sık ann-csine mektup yazıyor, her def asında: 

"Anne, bana Makbule Hanımdan fazl tafsilat ver. 
Çah!ıyorum. İnşallah pek yakında bizi feraha uhıştıra. 
cak bir ıerve'.le lstanbuh geleceğim.,, diyordu. 

İki ıenc böyle, ümitle geçti. Fakat ümit. bir bayaJ 
değildi. Çünkü &yri Efendi her giristiğ i işte ka:r:am. 
yor, sermaye günden güne artıyordu. Bir gün mesut biı 
hadise oldu. Behçet-e haber ·.rermed"n gizliden gi.:ı:liy(' 
evgilisini tekrar e!dc et ın k için çc.relr arnyan Hayr• 

Efendi, elinden kdçtrdıeı kadını avucu11a nlmaycı r..!
vaffak oldu, f~te o vakit B ... hçe!i kucaklcd.: 

He dememeli 'l 
Ulııı.•nn Güzel San'atıar 83yı!asım1:ı 

çıkan bir ya .. ıdıı. "yoksuzluk,. denildi 
ğini ı;-ördllk. 

8 - ~feJ.°<lanııı nihayetinde bir hUra.tfa ıkuUulamıG ,.e bil~., 
Ot~ı için de bir yer aynlmışltr. Milli Şef lnöııüne '\'e ~I 

\'OU.Al<IN I~J, \Hl sarsılmaz sevgi ve~ 
1ınar plAnı aOııyn bir süril gc • defo. d.ıılıa bclirtmişlcrdlf· 

zinti yc.ıiu k~ndmıcnk mulıtcı:r 1 
milhlm nrneliy·clcıi ihL\•ıt etmek. 

Yok, menfi bl.r kelime. tsuz ı bir tc.:dir. j ---------
daha tıd'ycdlyor, dc~clt. O zaman bu Ôt.J,L.\"'U RillJ'IMI J .An.ıc oWı JIPr .kime :rMJ-I 
nun ınAnası (\"1!.r) olnbillr. ı' J ı· ... Icnin her iki ya.uındn halen Bitte<la''• ""'kblnd•-ın cı.* 

Kelimenin a&r Cyo~ltu'k) tur. mc,·cut ı'.thtım gen.işleti~li ,.~ .\c•tıı;ı gii7., gör. hcı.imf 
<Yoksulluk) <lcmeh; (yok.sıı:rlukJ 5:ııim doğ.ı·u uzaltılmn..l·dır. ilk bakı ta ka ı:ını.,_ ol' 

dcnıemell, (~ ) 
~a J»r 11 

-5°-

- Allalı seni de mesut edece kBehçet, dedi. Ben 
evleniyorum ... 

Behçet· Hayriyi dünyanın en zavallı inaa.m olarak 
görüyordu. Onun bayal'ca bir defacık olsun güleceğine 
ihtimal vel".mİyordu. Hayri de kendinden ümidi ke!\mİf· 
yaşıyordu. Behçet, Hayrinin b-u saadetine çok sevin
mişti. Fakat bir taraftan da Makbı:.le~ini diifünerek içi 
cızlamıştı. Acaba ltendisine de nasip olacak mı idi? •. 

Hayriyi tebrik etti. 
Hayri, bundan sonra Behçetin Hanyada kala.mıya. 

cağını anlıyordu: 
- Sen de dedi, bir iki h .... fta sonra lıtanbula ;ıider. 

sin . Epey paramız oldu. Güzel, parlak bir düğü:ı y ... 
p~nnn. 

Bu müjde, Belıçdin kan ağlayan kalbine biraz fe. 
rahlrk vermiş•.i. Makbuleye kavuşabilmek için paradan 
başka bir şeye ihtiyacı yoktu. O da temin edildikten 
sonra ne için tasa edecekti. · 

I 

O hafta a:mesinden gelen mektup, iki senedir re. 
ten mektunlarm birine benzemİ'Yordu. Makbuleainden 
bir t ... •. t.reli"nc olsun bahsPtıncmi1?ti. 

\i. ,. A .l • H . Ef d' e 0 !r , ... ... t ilyn en ı: --
- ;:. mtlnn bir : c;r çıkmaz, mutlaka unutnıuştur, 

diyordu. Yahut yazılacak ne var ki ... Seni para ile / 
ffİn diye l:ckliyorlar. . 1'~ 

Behçet hemen hır baba dos'.:una mektup y zd•· . tf 
kik e~ip Makbule hakkında derhal cevap vermdİfl1 

ca cttı. 
Gelen cevap .. Ah ke~ke gelmese idi ve Behçet ~ 

kc o dosta mekt\lp yaz.muf\ idi. 

Makbulcnin anneai, nitanlur behçetin anPet~ 
geri gönder ıit ve kızım bir katiple nikahlayaralı: e 
lendirmi,.. 1' 

Behçet için artık }'aşamanın manası kaim D1•f" V' 
zaten yaıadığmm farkında el eğildi. En candan -'-'. 
daıı olan Hayri ile de konuımuyordu. Ne 5Öyliyecel't~i 
ko~ufncaktı? •. Hayri mesuttu, meınnundu, hrıyat• ~· 
d.o~uf k~~ar sevinç dünyası içinde ya,ıyord\J· ;ı· 
ookı kendısı .. Evet kendisi dünyaya lanet ediyor· 
ıadığma pİf man oluyordu. 

B H • d L" .._ •w• • • k d" .,.,,i' 
~nu, ayrı e nısselL.tıgı ıçın, onu en ı y•~ fll'' 

fazla uzmek• yah~t, onun ı:r:tıraplarını görüp ü~ol 
mek için: ir 

-Behçet, dedi. Mektuba inanma .. Dünya.d• "t4-ı• 
ler var ki; içinde ummadığımız neticeler sakbdtr· 
bir lıtanbuJa git, vaziyeti anla .. 

ETet, İıtanbula gitmek lazımdı. Behçet, Mak~ 
ıini kaybetmit olduğuna tamamiyle inandığı h•Jd~ 
d~ en mesııt hi.tıralarının !'aldı bulunduğu b" .. ~ 
&itmek istiyordu. Hayri Efendiye veda ederek bi' bif 
ümi\lerle geldiği Ciritten bütiin ümitleri mahvolıod9 
halde aynldı. 

(Devamı vo.r) 
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Röntgen filmlerinde 1 

ihtikar yapılıyormuş! 
Mo.kovada SÖ)i~ 

11' t.kun dlkka.te liyrk Fjyat murakabe bürosuna, filmi fiyatları etrafında. tetkik -

Samatyada 
Bir işçinin karısı 

neden öldü? 
k.. 4- ikinci bir cephNtln röntgen filmlerinde ihtikar yapıl ler yaptırt.mağa karar vermk -
~llnda.n bahsetmesi· dığma dair yapılan şikayetler de tir. Bu tetkikler sonunda rönt • Evvelki gece Samatyada genç bir 

,,_ .... ~~-be)i açmak lhtiya· va.m etmektedir. gen filmlerinin kaça satılması kadm hcnUz anlaşılmıya.ıı bir sebep· 
açığa bahsedilmesi Dün de ibir şikayetçi büro şef- Jazımgeldiği anlaştlacaktrr. Bun- ten ölmUş, bu öIOm şUphcll görilldu. 

: 'Pey lbaoahdır. Çünkü Jiğine müracaat ederek filmlcrill dan .sonra lbüro şefliği, lüzum gö ğtınden kadınm cesedi morga kllldı · 
•, ._ pah~zya sa~~?ığını lbJldirmiştir. rürsc, komisyondan :röntgen film nımıştır. 

... trtlte Buro şefhgı, bu mtlracaatlan I · · ~ ~ t r· ti Samo.tyada tramvay caddesinde 214 
~ a.... re - Amerika nazarı dikkate al ak .. er:ırun aza..nu sa L) ıya anmn numaralı tahta bir ev vardır. Bu 
' -~~rnda bir ı:.nlaf.vna. •r rontgen tesbitini istiyecektir. 
~ evde Rcfık isimli bir işçi ile karısı 

~h ilir. l'a.hut; T b .., 1 h. 
1 

Leman oturmaktadır. Lemo.n 37 yaşın 
Cephesinde dö\i.ıse.o ra ıon yagı ye- n ısar ar deposun- do.dır ve gilzcldlr. Rc.flk ise 42 yaş. 
Yardım gelec-eği larmdadır ve beş sene işsiz ltaldıktan 

~. :e~~~~mı~e,~k~, 1~~~ı~: rind .. e paha .. hlaşmış dan demir çalanlar ~:~ ~~/~ ::ı:~n:'ı~§~~:rlkndn kcn 
" M k b b Refik evvelki gece işinden çıktıktan 
~ ura a e urosu top· Birer sene haese sonra evine gelmiş. Leman kocasını 
~dtere ,e .\ıncrika)a tancılardan. fatura mahkôm oldular neşe ile karşılayarak: 
. """'dır. 1 ıstedı - Kocacığım. bugün içimden gel. 

......._ J nhisarlar idaresinde. levazım dl, gel seni kucaklıyayım ve öpeyim 
,,,._ Atneriku - Rn~ya Dünkü saymıızda bak il $Ubesinde marango-1uk yapan 
c"PıJan ı bi ı· ,,... d b • n ar ce- - .r.ı dem~ ,.e kocasma sanıarak öpmUş 

, • ._. .. r '.,,.-.n e ~ mı~·etinin fiyat murakabe büro- Mclımet, levazmı şubesi amiri tur. 
g r muzakcre netr ı suna müracaat ederek b ~ Suatla uynGft'\u.ş ve evinde topla· 

ı ise b d ı az.ı yag .._,_. Fnkat geoe yan11 aynı caddede ba§ 
9' t~ unu 3 ıa 1 ve zahire toptancılarının kendi - dığı bir yığın paslı ve eski çivi- ka blr c\·de oturan ebe Fethlyenln ka 
~eri ek manasız olur. !erine, toptancı n~kından J>aha lcri depoya getirerek yerine 150 pw çatmm?§. bir çocuk: 
~,_ -·•· hareketin dalı~ h.\'a ~o- sattıklarını. halbuk"ı ""'· kılo '-"eni çivi alarak dıP~rl\_._ ""' bn ı ı ı bl "...,. >"-· -' ~ - Sizi Relik istiyor, hem~ gidıni.z. 

ı 
0
,'_ es 1 ç r_ 7.a_. • rakndeci bakalların ""rakeıldc knçırmıc:tır. Meıhmetle guat bun un t l"I k '"'" "J Dcmi§tir. Ebe Fethiye her yer<kn 

L,.r amı n. "'_a '" narkına riayet m. ccbun'yetı'ndr> dan ba.c;ka bir hayli demir de çal .... k ti -'L kk 1 ~ - sık &k çağtrılma.ğa alışık olduğu için 
"'•n ... el e er .t ..... a u ' olduklarını, bu '-'üzden :ı-.- ·kkalla· mışlardır. "'" " k d 1 .; 1-M' bu çağınyı da tabı1 görm~. Rı>!lk'ın 

Gene dertli .. . 
trzıncan 

"};niuc:ın" dan yine 'acı ha ber. 
ler gelmeğe ba~bdı. Zelzele tek 
rar bftşlamı~ \'e ilk kurbanJıırıuı 
yerlere semti<:. Gt>rri, bu~ün kar· 

ı hl~tığımız beş on ki~iUk ye1<ün
da, ;::eçen \ atan ,." millet faci&.ı
nın korkun!;' yığını ~·oktur. l ''aknt 
bir dan1la Tiirk kanını mllrnn lara 
değf"1teycn bir milli ~uur '~ heyc
c3n ~inde bulonduğuınu7. i~in, kur. 
ban, hlr tek ki i de oı .. a, İ('İmlL 
parça lanı~ or. • 

"hlüm" ün elinıl7.den aldığı kıu'· 
deşt~ hıılki ~ele<'eğtn hazineleri 
sa1ih idi. Relki onunla canh hlr a· 
lem, geni~ hudutbuz bir dün\ a 
kaybettik. l-'üreldc bu duygu, ~~
t.a hu clüşüo<'e yaş1yor, 

llk ~ıat<etin üst ünden heıııeıı 
hemoo iki senelik bir 1.aman geçti, 
Ta.j füıtündfı ta.~ kalmayan E n.ln
t':an, bütün memleketin bağranda 
hlr yam olar:ık ya'8dı. Uzak ya • 
km diyarb rdan da hu yarayı ;ar
mağa koşan ~iinül adamlarile kal·· 
<>ıln4'tık. Onun uğrunda milyonlar 
birikt i. ZUainler l~i. Kararlar 
\'erildi. Planlar yapıldı. 

Herkesin hir~tiil nolot& '• 
idi: 

- " adem, ki orada ı.ık l'ık J er 
&arsıbyor. Şu halde yeni ~hir İna. 

rıılurl.cn, zelzele mmta.kftl...-ında
ki )'Alll sİ<ilemini, mimari ü>-hibunu 
benlm~ck la:r.ımdır. 

.JaJ)()nyada bu ~ibl mmtu.1ıalıtr, 
ıelıeleye u~rıMİllif·a hu \<llpı L-.te . 
ırıi ı&;\'et-İıııle Ç,urh:ın \'lk!ııl:ırı 'er· 

mekten &.urtulunuyonnu~. Köylliyü, 
l.tl abalı ' e ~hirllyi kendi keyfine 
bıra.knlnk, hııt tft planlar haurfanııı 
kadast ro tak.,lmnh )"ı&pıldı.ktan 
"<>nra da n~·gun bir ı:eY olma.ı:. 

Hali\ ruhunda ı.:~l':'I un~ıtıın ••• 
"t · -···· ı" 1 , e\·e .. a u c e bir slı::orta l:ıu\\ eti 
"Örmek me)·ll \ardır. Onlav itin.ı 
\e 7.&lıın.ct htlyen :ı:or \e miıketn· 
mel i!'den 90k 1.:e~ ka~rlar. 

l<;rılnra.ıula ı;imılire kadar ne 
) aıııtdı~ Bilmiyoruz. Gönül İ5ter:li, 
ki bu m~Jt>, Türkiyede haı:lı ba
ı-ına. bir dan\ ehemmiy<·tile orfn)'ı& 
ltoruom plan ftlbünılerl ı;t~:ırıls•ıı. 
Her krokinin altında da ~eni çarı· 
h 17.ahlar bulu~nn. 

~iki bir ;:ün bu da l ııpılacak
tır. ı;;on ~bele, ~e\·ı.eyeo sinkleri 
~-eni ba't.an gerecek bir darbe ol 
du. Oranın ı~lzele mmtakası oldw 
ğ9u. a~k ıoüphe )Ok, sn hlllde 
pli.mlanmm bu hakikate gore ya
JHllnn. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

bir ~";"a~ı ~ya a· rm ~rar ettiklerini bildirdikleri Mehmet. çivileri Bohor admda evine gitmiştir. 
ır. e um ·"et c sır ni yazmı,'$tık, bir nalbura, demirleri de Parsih Ancak Fethiye şu maDzara ıle kar· 

Büro memurları. bu şikfı.vct adında bir hurda<:ry._ satmıştır, tııl&fmışlır: 

~tar-ıına goıV? lldnc>ı .; 
1 Ü7...erine diin faaliyete geçerek, ev .Nihayet '-'akalanan hı~·-•ar. - Refik "Anını iki elinin nnı.,ıno. 

' c inin :\fosliova ı · 1 ' nu.c.ı """'l 

L~ 6b ı ~~ 
~ ı ve a yağ i~ıni e e almışlardır. Parsih ve Botı.orla birlikte a.sii- alını§, ağlamakta ve Lem.an yatağm 

a r ı 11 d a bahi" })'" 1 - d · _,:ı • • 
11 d un, 'l..ara enı;{Alen gctınlcn bir ye ikinci ce.za ma.hkeesinc veril- 11cunda cansız yatmaktadır. 

~ ,. eL>ildlr. ~· .. tekim t • sad - h" ı · d F "e A par ı ... e yag-ı sa ıp enn en mişler ve d ün yapılan muhakeme ethlyo, bu sebebi anl&§ılmıyan 
..,., \'atn Kn.m~ın- { t . t . t• B 1 ··uıı 1,., a ura ıs enmış ır. un ann id - Ieri sonunda muhtelif cezalara ölüm hAdls<ıı!1 ,.tra!mda '1ID1ıın söyle. 

• '"Dl'İ !bir cephe a d' .. T-"- ~ hakkında soru taıı ıasın<ı\ ~orc •UJ..1?.0n yagı fiyat- çarpılmışlardır. ıııl§Ur: 
. a«laml:ır menfi "C· ları ma:hallindc de yükselmiştir. Suat ile m.a~ Mehmet bi- - Rctlk'in evine gittiğim zaman 
ı. ı;u halde ikinci Şehrimizde toptan Trabzon ynğı rer sene. Bohor bir ay 28 gün kan.sının sönUk idare ~ığı altında J 

"Kus lokumu,; nun 
müdafaası hakkında 

ı..~u balı edilme 1 ı.e· fiyatı 132 kunış oldu.ihı hnlde hapse 83 lira para cezasına ve cansız yattığım gördilın. Biraz ~ğllln· ~AİL Hakkı~ Ba.l~ğlu 
_--an ikinci noktan Trabzon ve havnlisinde öu yağ - bir ay da dü:kkirunın kapatılma ce aoı yQzUnU \"e aoı kulak tam!mın ustadmuz, şöhretinin bli-
etnı~ıidir. · !arın maliyet fiyatının 13.1 ku- sın.a, Parsih de 10 gün hapse, on m08mor olduğunu farkcttim. ;iiklüf;"İ.İne nisbeUe, pek k~illt 

ıı.ş nış olduğu, buna l4 kuruş nakli· altı buçuk lira da para CC?.3SIM Refik: 1 bir mevzuua do.kondu... ''Tan" 
\ ekltt ceımelerde ye ücreti de eklenirse 147 ve mahkum edilmişlerdir. - Ebe hanım, dedi. Evim yıkıldı. s-aze~indcki yazısında, "K~kı-

11\ane,iyatmı artır. çrktığı iddia cdilmiştir, l\turak~ Ben artık ne ya.payım? Bir&Z ııonra kumu,, ndan bahsediyor. 
te l»l'opagııncla mafom. be bürosu, toptancı yağcılardaıt zabıta memurları eve geldiler ve he Fa.kat bu mevzu küçük mU ba-

llhP. ru:ılacağmı siiy- istihsal mmtakalnrmdan getiri - Umumi Meclis toplandı plmlzln Uadcler'..ııl aldılar. kalım! Önce kuşlokumu nedir! ... 
~- -ı duvar mı? lecck faturalnrhı. iddialarının tcv Refik, polll!IO verdi,... ifadeci karı Biz vna:ta olan!srın ha.•-1- .. ·ıYT11 n 
I..~ .. Istıınbul umumi meclisi dün sa E'<' ,,....,, \oUUM.Ua--· 

~'iYel.i kuV\etlcndlr· sikini istemi.<?tir. at 15 de ikinci reisi vekili Ab _ Rının çorba içerken: göre, gülsuyu gibi hail!, el aya. 
bir s(ız söylemcğt' ----O--- -- clülka.dir Kara'nın başkanlığı al · - Ben fcnalqıyorum, acaba. öle sı kadar ufnk, pamuk gibi yumu 

~; ÇUnkü mesullyct Yag...,, toptancısı Yanı" tında toplanmıştır, cek miyim? dediğini, sonra karyola şa.k, leZ7.ctli bir Tü-rk çöreğidir k:, 
:evlet adamının \"3· Maarif ve'l{ıli Ha.san Ali Yü- nm dibme yıkılarak öldUğünU söyledi. bugUn ancak beşi.nci smif balı 
lnıka kad~r sır im- Cuet dun •bah adliye doktoru Hik· latlıctlımıı ca.ınektlnl&nnda göril-

\ Olan bir anlaşmn;p te k•t ed.ld • ~in, :vali~!6 ·~ediye ~ dok- met TUmer tarafından nıua~ne edil. JUyor ... Khn nltr, kim yer; beUI 
~ V 1 1 1 tor Lütii .Kmıara İstanbulun o- d ~.1 -.. 11ayan bir oyi \ur. mlı kadının yüzllnUn sol tart\fı ve ku. cgı .. . Yeni zamanlarm ÇeŞit çc-

11... eğe müsalttir. . kul vaziyeti etrafında tı;öeterdik · lak etra!lnın normal olmıı.Yl§l §Uphe şit p:ıat.a salgını ortaamda ihma· 
."'illet Bır kaç gün e\ V<'I, tBahkpa7.a- leri alaka ve başarılara ait te - uyaıı.dırdığuıdan morga kaldınlml§tır. le uğramış, üksüz, mağdur ar Yi-

ln <;ePlıeden bah!'tei- 1 nnda yağ toptancılığı yapan ~ür mektubu okunm~ ve al- Morgun vereceği rapordan sonra bu yocek nev'i gibi görünüyor, 
t."4t IJıgıltere ,.e ın<-ri• Yani Buzhanede 263 tenelte kışJamnıştır. öJUmlln acbebl anlaşılacaktır. B ı b 
:~.._ ıı,·rtar yapmakt_au 'I'rabzon "~cr. o~d,,c;,, halde sat. T'·& • ilı . . . üte eff unun a ero.ber çocukhr gün-~ n kt Ü J --· l' .._ ~ Q t:ış eyetı reısı m v a Gerek Rcflk'fn ve gerekse Lcmanın lerimiztn ba.q.lıca miikafatı olan bu 

,; u no 3 . U:. mamış, yakalanarak adliyeye ve- Samih Türkdoğarun a;lesinc ya- ıuuhltlcrinde c;ok iyi tanınnıaıan ve ıı... ·~andır. Çünku rı'lmı'ştı· 1 lıafif, tatlı nimet, Türle hamur-
~~~lckct"n 1 h 1. . pı a.cak para yaı-dımı hakkında- iyi geçinen kan koca olmaları ölüm kı\rlığmm ince ustalığım orta·'-'a 'S:"·' 1 

{ c nr,ııı v ~ ta · · · muh-'·"m""':ı1e ki teklü lbu-t""' e"""1"""'nı'"" no"n '--b' ı ı ı t k J "'IC!ıberi, her eYc . .'' ag . cı~ı~ın. l:U\' ,..,. ...._.., •"'-"U•no .... ... • cc.,., ın n an aşı masını zorln.ş ınnal< oynn mükemmel bir icat öme-
\~3a ile 1nglltere a~- dun aslıyc ıkıncı cezada baş~~- derilmiştir, 1' lcclisin 15 ıgiin da- tadır. ğiydi. 
~llıaya , nnlmn..-;mdau m~:~ ve ~~un sorgusunu m~te- ha uzatılma.sına karar verilerek Bnlt.acıoğlu bu nefis, humı ko-\,,1 l'lıalfımılur. Amerl· akıl? tevkıf ol~uş.t~r. Ayırca. toplantr sona ermiştir. Meclis Cibali önünde lay, Türk icadı çöreğe itibar e-

l'tdllere, i'oı.Jiinı; \er- fi!lhıt olarak gosterdıgı k.;.ı.hvecı salı günü toplanacaktır. bir kaza den knlmadığmr, içi d.tışı ne oldu-
~''Yet !ere de tatbi. [~ursun, A~mct. h~albnş! Be - i;"11 belli olmıya.n bir takım pasta-

•tı ı ıı tcnıinntınn rnğ- kır. ve ç ı ragr Y?.rgmın de ~!~~e- Ticaret Odası umumi Evvelki gece, 2,5 da Cibali ön· lnra mğbet c<!ercık karmakarışık 
'~litt lngtltere ile 1. le~! arasında rnubaY<:nct ~orul • katip muavinliği !erinde lbir deniz kazası olmuş, &eyler yeyip barsaklerımızı boz. 
e bir surette ç:ırpJş- mwş, hakları~d~ t:ıkıb:ıt icrası - Sevimli adında lbir motör iskele ı duğumuzu söylüyor ki doğrudur. 
~1"1ctedir. \'fıkra ın- na kar~r wrılmıştır. İstanbul ticaret ve sanayi oda- kazığına m1·ndirm.iştir. Motör, 8 Baltacroğluna "'Ore, "Acıbadem 

1 · ·-~ ····t· ı·w• ..... _ ... _ t tonluktu. nsanca zayiat yoktur. a 

~es ulh planının · - - <> - - sı umwlll ın.a lp ıgıne ..iUdolllnU kurabiyesi., de 8"711 akıbete ug-· 
- P k ' •· t• ·ı.:ı;~ • ..+Jk l\fotör, batmamıştır, ... 

~tıı •gını ôylemlstir. Maarif teftiş heyeti reisi c ın m gc ın "'-'Ft'ru yamıııı.. . ---o--- ra.nuştır ... Aynı teessür peynirli.-\ 'rıa kndar harı> edi Haber aldığmuza ~. umumi Altın Fiyatı pide. diğer çörekler, şekerli ve 
)~ lır. Jo'nkat her r;c- Maarif vekaleti teftiş heyeti k§tip muavinliğine de umumi !ki anasonlu ge\•rekler, çeı:ıit çeşit 
~h i.ıphe lıfLklmılir. reisi Cevat dün Ankaradnn şehıi tipliği vekaleten yapmakta olan Uün ibir altının fiyatı 25 lira helva, lokum ve Ioknuı.larımtt ve 
,~ ihta.r:ı [)u süphc· mize gelmiştir. Avni tayin edilmiştir. 30 kuruş idi. günün birinde pekmez, boza, şi-

ra ve ayran gibi yerli içkilerim 1. 

için dnhi me\'ZUU bahsol~bilir. 

B~ kalınıa bu yiyecek ve içe
ceklerin göz.den düşmesine, ya
hut dilşer gibi olmasına başlt<'a 
.sebep, hakiki il'> adamı bir sana.
y.ieinin eline geçerek esas hüvi· 
yeUcrinden aynlmnksızın, fakat 
c.azip şekil ve kryefetlere soku• 
larak, bilyillc reldamlnrla '\eni 
halk kütleleri ar.ısında ~ 
edilmcıınis olmıılarnl.u·. Bu be
"'8!!8izlik yüzünden bazı ica.tları
ınm zamanla kaybolmağa ma.lı
Julm brralkm~. lezzetini unutt.ur
mll§ ve binneticc araştırmaz ot
m'U§UZ.... Halbuki Ameriknda 
"domates auyu,. bile. tUrlU kıya
fetlere bürüneı't'k, "kokteyl" ka
dar itibarlı f!06yal bir kıymete ka
vuşturulmuştur. 

Kem biz.im - kendi ieadınm 
olup olmadığım bilm!yonl!n 
ama- meşhur bir İstanbul tatlı
sı sayılan "k06hclva., küçük ' e 
?.arif paketler içinde Amemnrun 
§Ölıret almr;; ııekcrlemc dükkan· 
larında r:ı.ğhet bulmu~ hir veni 
lik halindedir. 

F..ski, anane\i şeylerimize dc
ger veriyorsak, onları cinsi itiba
rile bomtaksızm, fa.kat bugümU 
1.icaret zihniyeti ile ön plAna ~I
ka.rarak, faydalarmı canlanc:Jıra
rak halkta merak ve iştah uyan
ciırmalc zanıret.indeyiz. 

Mal kendi kendini hiç bir za· 
nwı sa.tmaz. Tiearot ı.ihni~etin
de pek ~ yenilik laum ... MilU
yet du~rgusundrut kuvvet almak 
§ar.tile. 

~ ~~e~i~ -======================:=::=:========================================================::::::::=====- 1 ~ ~ın lngiltere tam- Kardlston müdafaasını bitirdi ' ra:bcr görülmesi liı.zımdr. Halbu-

~er- ''rupada ~rlması ği zaman, salon içinde bulunan - 8 .1 
R c A s u s 0.. L o u.. R u.. L o u ki elimizde bulunan delillere gö- HiKMET MUNJR 

\..' ı>silmlojisi bakı· larm çoğu. "prenses,. in bcrnet re kadın, oradan yalnız başına - -------------
• '-ı tnrca 1ehlil<eli edeceğine kani btılunuyor<lu. c:ıkmış, yol boyunca yalnız başı ta ~on·cç, Flandcr Bundan sonra. iddia makamının na yürümüş \'e yalnız başına o- Milli Piyango bugün 
~~ 11 hareketlerime,·· söylediği sözlerde, bu kanaati Biiviik. heyecanlı zabıta ıJe Casusluk Romanı tobiis nramıştır. hte biz.im mes çekiliyor 
ııı·· hareketleri ıahİll teyit etti, .l\lüddcium~i; znyıf lekdaşın iddia. ettiği nokta bu i-
~~11ekJdtıcr bir 1araf. bir iddi~ etrafınd~ ıtha~l~d!1 ----75 fn~ilizceden Çeviren : H . MONIR - di. T~adınm. ?\1ozenberg'i öldüre- .wm Piyangonun s nci tertip pılA.. 
~ illeri ileri siiriiyor. bulundugunu sczıyor gı.bıydı. rcl< sokağa çıkmış olduğunu nırun ilk çeklll§l bugün sa.at 17 de An 
ı.~ Başlıca dayandığı nokta suçlu cWncrler, dedi Görürsün Fakat dört kişinin hayatına tahmin ediyordu. Aksi takdirde, kara Sergi Evi binamnda yapılacaktır. 
~~ıı 1osa bir r..nmands 

1 
mevkiinde bulu~n kadının, M~· l<'akat jüri heyeti on '<la.ki:ka, mal olarak... :L\1ozenbcrg'in kadınlara karşı 

~':~~llln tc~kkiil ede· 1 zcnbcrg ile son defa ~ı:!-''ber go içinde geri dönmedi Otuz daki - Yalnız bu hadisenin bir ince nazik bir adam sıfatiyle sokağa 
"~ ediyorl:ı.r. Auu- rülen ~imse o~~asırd•: ~nı:a o ka, altmL5 dakika iÇinde de geri t.ı~~fı vardır ki, jüri heyetinin kndar onunla beraber gelmesi i-
' l>ır cel>henln kurul- nun evınden şup-he~ı hı:. ~.nzıyct - dönmedi. Saat beş oldu, Altı ol- rcısını tanımak suretiyle öğren· cap eder, diyoıdu. D!ğer taraf -
ı\ 011118~ 11100 ikinci te ayrılmasını ılcrı suruyo~u. du, yedi oldu. Jüri heyeti hala diın. Muhakemeden bir zaman tan elimizdeki '•esik:ı.lar, bu ka.-

~~!tikada kurulab'lir Niçin bu cinayeti işlediği iddrn · görün~lerde yoktu. Nihayet sa- sonra b!r .&ün bir klüpte karşı • dının katil olmadığını bütün a· 
ttı:ıiııde Afrikndıı 1ın~ smn gelince. dolandırıcılı~ı ~I! · at sekızi çalm;1.k üzere iken gel· la.smış, Jyı dost olmuştuk cıkhğı ile meydana koyuyordu. 

"-~ ıı.. laarru bT pan ortakların arasında ıhtılfıf diler. Hfı..kim yerini aldı. Suçlu O ~n sordum: · Her ne hnl ise, sonunda, bu arka 
~~ hareke;.a i~~ .. ;.~~~~ baş ~t:ermiş ve n!hayct M~~n tekrar, suçlu mevkiine getirildi -Kararımızı vermek için, ne- da.sın naznriyesi bir'e karşı on 
ı:' llııe faJdııh bir sı~- berg'ı sustuıın~k laı.ııngcld_ıgınt> Her kes jüri heyetinin kararı - den o kadar fazla geciktiniz? t- bir reyle kaybetti., 
~1 ~lctıııır ınll> kanaat getirmiş olmalnrıydı .. İd- 111 bekliyordu qcridc aşağı yukarı dört saat Fakat öyle 1.annedıyorum ki, 

1 

;"\lc~llJe. · . • dia makamının sözleri ibu yolclny Nihayet, heyet reisinin dudnk kaldınız? o hala. keneli dediklerinin do~u 
, ~b \r~~k de _ı~ırnn dı. ~akat bakalım )üri heyeti ları oynadı: Muhterem adam, uıtlı tallı \'e bizikilt~rin vnnlış olduğu ka~ 
~ bııtte ~nrekctı Al ne dıyccckti? Son soz onundu.. - Bcraet. gülümsedi Ve sonra: naatindc ••. 
\\ lıaıd, ~.hır durunıdn Müddeiumumiden sonra hftld - :Müd<leium~mi ayağa kalka · - Kimseye söylememek şar - .Jüri reisi ku]ağ·ına doğru uza-

'li ~ll11 h ıkan<"I <'eı•~euln min hitabesi uzun sürmedi, rak: tiyl~, sana .bir şey anlatacağım narak: 
lllıc11 i er ı;e ·c r;ıgnıen Kısa, fakat pratik bir hitabe- · Fakat iddiaruınlCde bu kndı dcdı. heyetırniz arasında Mcw.en - lçtimaımızm niçin o kadar 
SA 11 

ifade ldır. de !bulundu. HüHisa olarak, jiiri nı alakadar eden diğer suçlaı bcrg'i oldukça tanıyan bir az uıı:un sürdü,ğüne dair bir sebep 
'L... DRı ERTEM heyeti, suçlunun suçu hak1nnd~ vardır. v:ırdı: Moz.cnbcrg'in ~ayet na daha istiyor musun? Bu Moren-
~ ileri siiriilen delaili kafi derece - Onlara da bundan sonrakı zık bır adarn olduğunu söylüyor bcrg denen adamın dolandırıcı • 

~~l t' ihharları de tatmin edici buhıp bulmadık- cclsede bakarız, dedi du. Bilhassa kadınlara karşı gr lıktnn başka. memleket emniye-
\~~ tn ıannı soruyordu. Filhakıka. bir ıkaç' gün sonra yet nazi_k davranırmış. Binaenıı tine ait bazı gizli ,if:ler Ye ecnebi 
~~ ıı!1b'akabe bilrosuna Jiiri heyeti r,izli toplantı yap· ya.pıl~n celsede, diğer suçlann lcyh, evıne bir kadın misafir ge- tcskilatla :ıl:tkah faaliyeti tes -
~ ıb~rlnrı yapılmış- ınak için içeri çekildi . Ha:kim de muhakemesi oldu. Ve sigorta lecek olursa, giderken onu sokn· bit edilmiş olduğundan evrakını 
~~t%a ır iki firmanın yerinden ayrılmıştı. Suçlu. bir kumpanyasını dolandırmak te • ğa kadar uğurlamadan batta ayırd edip - ehemmiyetli tetkik
-~lacııg Ve buna benzer kenara alınmıştı. şehbüsünc iştirak ettiğinden do- bir taksi bulup içerisine

1

bindir - lere yardımı dokunaca.~ı kanaa
~ ~ ~arı bildirilnüs • Ben bu csna~la saate baktım. layı, sahte pren~. on iki ay meden bırakmazmıs Yani de • ti ile - aSkeri divana havale et· 

'r~tıernurlnrı, iddia· dördü beş geçıyordu, hapse mShkfun edildi mek istiyorum ki, bu kadın da mek mesele.:Jini görüştük •. Nasıl, 
' trnağa başla - Çaney: Bu suret le büyük bir cinayet onun evine gittiği zaman, çıkar- merakın yatıştı mı! 

- On dakikaya varmaz, geri dramı, nihayete ermiş oluyordu. ken m utlaka Mozenberg ile be - - SON -

Piyangonun çekili~i safhala.n .Anka · 
ra radyOC!IU vamlaalyle Sergi Evindil 
naklen M§ttdileccğinden Piyango me. 
raklılan saat 17 de nıdyolan ba§ında 
bulunarak çelcill{ıi takıbcde'bflcccklcr 

dlr. 
• Bu ~ckilı§tc 840Gi bilet iknınu~e 

kaunacaktır. 4&0.000 Jlrn lkr.ımiy" 
olarak tefti edlle<ıekUr. 

IYirmı vı . evvelkı Vakııl 
15 lkinclteşrtn 9'lJ 

Tifo salgını 
Bir mUddettenbcri §clırimizc:le tıqıı. 

yan tifo hastalığı bugünlerde iBtiUI 
bir §ekil almt§ ve bir gtınde musab 
Jralktan )1nniyl tecavüz ct.mi§Ur. 

Ti!ouun tcvessQUne en ziyade sebc· 
blyet veren bula§ık sulardır. 

Aylardanberi phrimlzdc görUlmek 
te olan llUW2luk yüzünden halk maW. 
yeli meçhul • • haldld menb& Nan 
-.ıniylıe atılmakta olall blr taktın 
matJu§ 8Ular lçınektedlr. 



V Rl'J' 

al b Gümr .. k ve inhisar ar Ve i ·nin be anatı ~!·WHliH!MI 
A:miral;itn.~d~i~~~i: '" ~eh 'G" mr .. k anununda· yap 1 ca oskova 

!"f 1ındun kumandasındaki · • • •• b 
x Royal tayyare gemısı. • ? 1 Gehşı guzel om-

benim köşe 
yazan : hakkı tarık 115 

vekillerin vazlf. 
ve mesulivetıerı 

,:'. battığım ...... ü.le bildi e- iş. k iklerin mahiyeti ned 1r. bardıman edildi 
Ark Royal \:ayyare gemisi 

•orp Hendikten sonra yede. 
e ı~lındı~ı sırada batmıştır. 

Gemide ölenlerin sayısı he 
niız mnlum değildir. Fakat 
ilh: haberler mürettebattan 
t lef olanların fazla olmadı. 
gım memnuniyetle bildir 
mektedir. Tayyare gemisile 
b~rnber seyreden diğer cüzü 
trunfar mürettebatın büyük 
kııı ... =nı kurtarmışlardır. O • 
ı~nlcrin akrabaları mümkün 
o!d-.tğu kadar süratle haber 
dnr edileceklerdir. 

• ıt • 

Londra, 14 ( A.A.) 
22,GOO~onil.fıto istiap hacmin 
de olan Ark Royal tayyare 
gemisi 1937 enesinde deni
ze i'ldirilmisti. 1 ı .4 lük 8 tay 
yare dafi t~pla mücehhezdi 
ve 70 tayyare taşıyabiliyordu 

A JWl'JU#fN l'Al'TiliLAJ?.J 
Londrn, 14 (A.A.) - Amlrallık aa 

u·csı dil mandan ~vvel Ark Royul ta:,; 
~·ııre g mi ınln b:ıttı*1Jıı b td!rmış • 
Ur 

Stanc1ıırd llUab hacmi 22.000 tonı.. 
lAto oınn bu gcmı ı.om h::ımulesUc 
ZT.000 toniUı.toya baliğ' oluyordu. 8a 
n.tte ıwınıı sUraU 32 mildi. :MUtea.r 
nz tayyareler gemJyc "dchJct • ter. 
reur , "•mi vermişlerdi. Şımdlye ka 
dar blrç;ık d f!ll r dUııman tayyare 
ıerlı:Jn hücumlanna uğnyan Ark Ro# 
yalt ıı • ıdn denızaltı korsanları bir 
olüm d:.u-b stıc bıı.urmıı.ğa muvRffak 

.ı1n1.:aru , ı4 ( A.4) - Gum
ruk ve lnhi arlar vekili Raif Ka 
radeniz yeni gUrnrilk kanunu et· 
rafında bir muhıırririmizc aşağı 
daki b arıatt~ bulunmuştur: 
Bu~ünkU gümriik rejimini il· 

~ılendıren hiikümler başhcal499 
sayılı !iımrük tarife kanunu ile 
1334 sayılı gümrük kanununda 
toplanroıs b\llunmakla beraber 
bir kı .. ım muafiyetlere triptik 
muamelatına ve gümrük komis· 
voncular:ına ı;\.lt hüküınlerde ol· 
duğu gibi gümrük kanunu i~in -
de yer nlmaaı icap eden bir <_'Ok 
lıukünıler dahi nvr1 kanunlar ha ı 
linde ve dağınık bir şekilde ol · j 
ôuklanndan ve aynca bu kanun 
lar zamanı~ bir <:Ok tadill re de 
uğrnınış bulunduklarından. bu 
hal tatbikatc:ıları büyük zorluk
lııra ve tereddütlere düşürmekte 
dir Yeni lav·hn bu mevzuatı bir 
oraya toplanmış olup aUıkahJ.;trJ 
böyle bir miiakiUittaıı kurta.rmıs 
olacaktır. 

--o-

Bir çok tayyare ve kam· 
yon tahrip edildi 

ıcabındaı eşya iızo·indc bazı mn· 
nipülasyonl~r yapılmasına im -
kan veren bir sistem olduğu ic:in 
onu bu yolda tatbik edebilecek 
kanuni mü nadelcrin verilmitJ ol 
ması memleket ekonomisi bakı - ıo ko,·B. H <A. A.> - SoV}ct 
mından zarurf bulunmnktndır. gcceynrısı tebliği: 
Bugün gümrük anbarlanna ge - 13 Sontcşrlndc krtalıınmı.ı, dU.Ş
len eşyanın, mal .sahibi bunları manin bUUln cephelerde catVlijmJf 
ithal etmek için müra.caat ede - lardrr.. . 
rek beyannamesini bize Yerince- Sar.h nuı.lumata göre, ~ı .8?nte; 
Ye kadar nelerden ibaret olduğu rinde evvelce haber ver.ldıği gibi 
nu bilemiyoruz. Baricten mem. - 1 2~ değ~~· ~6 Alm n t.ayy~rcsi dü• 
leketc ithal edilmek ü?.erc güm - şiırUlmuştiir. 12 Sonte§nnde 20 
ı·uk anoarıanmızoa yıg-ııan eşya Alrnıın tayyaresi tahrip_ edilmigtir. 
nın cins mlkdar ve menşeleı ini Biz ~ t.nyyare kaybettık. 13 Son.. 
oralara girdiği andan iti~ren teşrinde, !'!106kova .Ya~ınındıı ~ A\.. 
bilmek memleketteki stok mikda man tayynrest dilfillrillınfürtlir. 5 
rının nelerden ibaret olduğunu SonteŞrinl~ 10 1;0ntC!'irln arasında 
bize öğ'retecc~i ,ııibi bu eşyanın gemllel'imız Bavcntz ~.en!zinde, co 1 
nezaretimiz nJtında bulunduğu man 9000 tonluk 2 duşnınn nakli. 
müdde~ nevilerine ~re icap c- ye gemisi, Baltık deniı!.nde de ce· 
den muhafaza tedbirlcrı alınarak mnn 13.000 tonluk 3 du mnn ~ 
büsnühalde bulundurulmasını d~ li>c f!emLsi batırlmıı tır. 
hi temin cyliyeccktir Layıha llloskorn, 14 CA.A.) - Sovy t 
ıle tcsi ettiğimiz antrepo siste· tehliğine ek· . 
mi bu imkanları bize verecektir. Sovyct hava kuvveUen. 12 ,son· 

Sureli umumiyetle gümrUkcü· t.~rinde, 47 tank, 11 kUçllk ~nk 
lük, gümrük ver2isi tnhsildarlı ı \'C zn:~ıı __ otomobil, askcY :ve )'1YC4 

ğ'ı olup bu tahsilat yapıhrkeıı ~ k > üklu 300 k~yo~, muhtcll.t 
mükelleflerle devlet arasında bir c:ıpt.a. toplnr ve bır pıyndc A1 )J 

munascbet vukun gelmekte ve imha etmişlc.rdlr. 
bu münasebetin miikellcfi mağ - Kara.den z filosuna men~p ıie ~ 
dur etmeyecek, devlet hakkm1 niz tayynrelerf. ikl ~ içınde! 48 
da ziyaa uğ~tmıvaca!. şekilde ta:n·nrc, asker .ve yıyceck yüklü 
tanzimi icap ctmektediı·. 20 kamyon v~ bir r.ok tayyare ~e)' 

(Bas tarafı I uıCJ'fdl' ı 
l>cn\m vımeııniın ber Jkl vekUln deB'll, her lkl vekllilğtıt ':,-. 

m11111dır. mesullyet anımak bir vazl!edir; takat mesulüıl 111' .... 
olduğunu görmek blr ~vk olamaz. iMaD nev'i y&r&t.Jlalı 
diğimiz kurbanlıı..r mMUllerlnl tutup darağaema çekebll41 
t.ıillr, ne ke.da.r artıkdır da "allahtan!., deyip geçeriz: yabUt ıJll 
Mklmlyct~ıızın çenberiııe gtrmJ,.en mUt.ccavwerln eseridir 
cak ikl ınuıet nrnsmda bir muhakeme mevuıu yapıp~ 
mlldafaıuıın, gerek mtınakaltıt vektlliginin kanun. usul v• '::A 
mll~hamınlJee onu yapmı§, böylece e.Jnı açık olduğunu~ 
:kat net!«sl, gc~eklen suçlu olanların cezalarını gönıM'l 
şehlUerln ruhunu §Ad et8e gerektir. ~ 

fakat benim t.ıBıl söylemek j.etedlğiın hJç de buDlU' "=tt11 
vekill mevkilerinden ayrılma. kııranıu bir gün belki de l~oııı1 
bir wıuı ekslkJlğlnin devanı edip glt:mesindek! mahzura ~-' 

bu kslkJlk :vekillerin vaz.lte ve mesuliyetlnl tayin eıle<'-
nUı: çıkmamı§ oıınuındrufır. 

Ana kanunun b\ına b~r lUzum kaydedlş\ ytıkııek d~t .Jf 
ınUlhcm bir cncil~e ınahsulUdUr. vazife kanununu çı~ 
lı;indir ki, devlet.in en )'ilksck nI!at ve aalA.tılyeUnl k~ • 
~ vekiller bir orman bekçisi jçin konulmU§ mU.YY-. 
ldbata m:ıruı:durlıır. WtilD teftlcler, t.alıkUtler, wkill, blltill, 
rada flk gelco, takat vazife v meaullyetçe ayn! kald~ 
memuru olarak telakki eder. dCTlet nunuru olduğU m~ 
murun ötck!. memurlardan bir farkı olmak IAJ:ım getdtıl , 
bir .nokta gelli' Jd, adalet.in t;öztlnd bu !ark meuuııı t>lr tııı d'. 
memur1Arı tdldlt ec.\cn 1>1r <"er.Adan bclld dııhıı. ağır, bel~ 
caklu'. koc:ı bir dlvan-i AJ!.'dcn ııonradıuı nll ~rı.nı·ye ,tll ~,,, 

l.k cıeroceslnd bir eezıı bUkmcdildiğlnl henllz 1.1nutıxul~ 
bir ceza. için bir ıUvıı.n ı tut toplama kapl9mı eu;ık tuıt 
nıemaııyız. T ; 

aı:ıa kazıuIJdfl.ki mnhbuı; kılnun tAblrinden :ınakB&t nedi' 
t •nda kalıp hııklld memurtar hakkınıJa. vazife ve :meauUPt 
ldlcnlerln, baklkl Amir oldulaım ha\do kanun veya. mecıı
olduk!U:I :için vekDlere de UmulUnU ko.'bul etmek bu tlbiri fi 
bugttne kadar tatmin eder diye gördllğllmllz ~in ıreJdlle" 
7& en hurda tc!emıat içinde bunalıp boğulacak!~ ve~ 
ıere ~yrılm.11$1 ıtızım gelen umnnlannı böylece heder edeC' 
Wmat tlz:'!rine belki lyjce okum:ıy vnı.-ıt bulamadan ~ rJI 
bir auç kastları olmadığı qtklr iken -ıyas1 o rıc ı.e-' 

Bundan ba a ı.;umı uklerc ait 
bu mevzuat eksik olup bug\inkü 
ihtiyac:larımız.ı tt>min <:tmemekte 
dir. Bilhassa yab~n ı mcm\kct 
lerle memleketimiz arasında ~
ya tacııyan deniz. hava, dcmiryo 
lu mliec;;se.ı::" \'<' teşekkUllerinirı 
ve posta fdarclcrinln glimrük i
fo olan m ünasebetlcri açık ve sa 
rih hükümlerle b lirtilmemiş ol
dtyhından gUmrükle bunlar ~ra· 
sında ekseriya anlaşamamazhk
lar çıkmaktadır. Kezalik milli 
ekonomimizin hiMaycsi ve dı11 
t.ıcmctimızin gelişmesi bakımın
dan ehemmiyetli bır ll1"Yld isgal 

olmuf rdır. eden antrepo. tr.ınsit, ınuvg.k · 
.Ark Ro)alln lı.u.rp kudrctı mUlhişU kat kabul \"e mu\'nkkat muaflık 

J)l(;'cr 1ngilız t.ayyBie gemiı~~nln gibi usullere ait hükümlerde ek
hep .n1 n tozla tayyqr" UıffyabıJıyor sik olup bu eksiklik yUzünden 
:hı. Normal olarak G(ı..70 tayyare ta- den buıılal'Öan beklC'diğimiT. :fay
ı rdL MUrottebatı, logtllz babrtyc 1 daları tamu.men i tihsalrle muvaf 1 
Miodokl Iııı.rp gemilerinin en eazıamı:ı fak olıımnm~ktayız. 

LUzwnsuz fôrmal!tcler mükel· •l nı te-:..isleri tahr:lp etra~lerd.ir. 
lefi vorncağı gibi memurlarımızı ıuos~o,·a. H CA.A., :- Tas ~jan 
da beyhude yere meşgul edip sına ~ore, 12 sonteşrin gUnU \'C 

duracaktır. 1.1.lyıhada ~eçmL'i sc· 12 - l3 sont.eFin gece i, bir ço~ 
nelerin \•erdi/:'1 tecrübelerden VP. Almnn ta;>-ynrcsl Moskovn bölg~ı 
ileri memleketlerin mevzuatın - üzerinde UÇIDU(l ve erllklc aın. 
dan 1 tif~e edilerek bu lüzum- knsı olroryan hedefler üzerine gc· 
su?. formnlitelerln kaldırılma ın.ı üı;i güzel infılak bombalan atm~· 
ve bu münasebetlerin bu esaslar 1 tıırd·r. Oli.ı ,.e :rıırnlı vanln. 

~pler:ln hayallYlo rahatllzOlup duracakıudır. ıP 
bu rab.nuwıfrn blr hayal obJıııdığtn& en ym! delil""° 

daliilinde daha iyi tanzim edıl · • -
mesıne de çalL-ıdm~tır. AMERll(A 

ı ()Ot> ze ytlksel yordu Yeni layıhada bu ~k~iklerin 
Bıımınrk zırhlısllc yaptığı kula bir ikmaline ve bu hususa ait mev

uıub_ıı.relJt' rıeUcealndtı batarı, hazin tı. zuatın daJıa mükemrnı>l olması 
~ beti dUnynca malOm Hud dı1tnotu na çalıı,ılmıştJr. Mesela: Bu.-rün 

!şte yeni Uiyıhanm umumt hnt ı , , 
lan bunla.r~ı~. 170 ma~de tu.tan BAHR .VEL.LERı· hUkümlerı ıı:ınde şimdı sıze ıza- 1 1 , 

ingiliz kültür heyeti 
Ankarada açtldl 

hı uzun sürecek bir nok f&idcli 
kısımlar da vardır. Tiyençinden geri 

!lutından 200 ı ıeı tıı2lnsr var bizde antrepo rcJ1mf tamamen 
Y:ıkrnda Biiyük Millet meclisi 

enctimen1erinde mfizakeresin :M çamr.ı.byoT 

Ankan1, lf (A.A., - lnı;1Uz kUltUr 
heyeti tanı.tından sergi evinde terUp 
.edilen 1ngUl7.ce kltnplıı.r serglsl bu~ 
Mıı.arl! vekili l:lasan Ali Qool tara· 

r wllddeUeııbcri Ark Boy im sıı. 
4rl&l olan Kunuuııjan ı.taund. bun 

t11n evvel F'urlous tnyyarc gemls nln 
;,ı ri.8 ydi. Mumalı yh daha vvcl, 

bu harbin ipUdasmd dUşman deniz... 
.ıfblan tanı. mcı n b3tınl n Courn. 
~eous tayya.re gemiBinJ.n kurna.ndıın 

:tmı yap!lll lır. 
J.. ;.. Royaı baurılıın UçUncl\ t.ıyya

~ gemi dır. Couragcous ?.fnnR dcnı

~~ torpillenerek. Gloıious "' rcfa 
•dindeki ıki muhrip 1940 senesi hoı
aınuımda Norveç so.lılllerl .ıçıklnrmcla 
Scluırntıorst ve Gn tscnnu, Alman nıu 
baretle kruvazörlcrllc yaptığı muhare. 
twı aoı:ıunda batmı.,ınrdır. 

An Roynl, §imal buz denızuıdeıı U.. 
Rllt tıı."muıı:ı kadar devam eden ııabıı· 
4a, cıcnt.zaıtusnnı avlıynmk. konmn • 

bitip ederek askeri nakliyatı '"e 
ri h maycslne ıılarak muhtelif 

t ıı:ıhnelerinde hizmet etmiş, 

a k Almıın zrrhlısınm batınıma. 
e enc.;ı hıırek~UA Jıayatt C' 

~D:ll~ti hatz bDylik bir rol oyna -

R yal tayyare emiı;inın so:ı 

• Akd n1zdc ehenımlyetli kafi. 
ıtlcrt t ınye ellen bir harp gemisi vıı-
aıır yapmakJll r:ecmlştir. 
~ r.ı. U (A.ı\.) Sale.hi)·eUı 

Ot:! kol!yn ki.an b!ldiMldl~tM gl.iro 
Ark yRl ttı.yyare ı;cnılııl Akdcnlzdt
<..•cb.: t arı t d.:ı!:usunda taarruza uğ"
ra:ırıJıi r. ~ını cınn ako:ı.m geç vnıut 
ıorp!l: •• Ur tptıdad Um:uın ka 
;ır yc.d1. ı ncb' ı ce ı z:ınnedılml~ 

e y& y tmn~ıı ba§lamu " e bu \"ıl • 

;ııyct ~r z sonra ''ilham t kesbctmı.; 

tır, 

n Ik ~ atı rtnd tmr,hr 

~· .ıı: 
14 <A-'1.> Aık Ru-

in zevcesi Misters 
\ c n kurtulduğu hak -

1.: kadar hlç bir habcl 
zetccilcre sO\ lemis -

•• 
Ark Ru"lin)alaeıı ba: 

· ., re g<"111ı3l vardır. Buu
l ı fo idil". Diğcrlen t 
!\ '\ nc..'I d!Srt t:ıvvnTc ~e-

tatbik edilememektedir. Hfüen 
antrepo nıuamelatımızm ~nba.r 
muamelatmdan farkı voktur 
Halbuki antrepo rejimi daha it 
hal muamelesi •apılmadan eşyn 
nın ınü tenlere gösterilmesin , 

Erzıncan 

lhnşlanacak olan layıila bu encü· 
meni rin tetkikleri neticesinde 
üphesiz daha mükemmel şeklini 

atat'.a.k ve memleket, ihtiyaçları
na uv~n yeni bir k{>.nun kaz.:ı.n
mı. olacaktır. 

zelzelesi 
Kızrl ay 300 ça ır kurdu. 
Yardım aevam ediyor 

~nkar H ( liıı u ı .Uutı ıbJrıwlıt.ılo·r. 11 vıkm!§Ur Kaymukanı Oerınu. 

t~ldonla) l'.."17. cnn v m ğ1nden vahiy ine gitml§Ur. Bu nahiyenln i. 
::ı!Akad r makamlar , yer ramlls: r.:nde 30 ev, Tcmılat köyU ise tama • 
ha.klanda VC'nl um t gelm!.§tlı men yıkılnuştır. Bu lt~yd mdlyc 

Bu malumata öre, dlln ı;ccc ıın • «adar 9 yaralı bulunmU§tur 
baba kadar çalıfıınrak ıııbtıl imdat • * • 
ve tıa;ta ta~ıma otome>blllcn faall • ~\ııkar:ı, 14 (A.A.) - Kızılay cc 
~ Uc tulunınU§lardır. DUn bfltiln gtın nııyeU umumi merkezinden b!ld!rll. 
l>ütün otomobUler :f!.rZ ncamhki Kr. miı,;Ur, 

zıl< y wuıtanesm köylerden G7 yare•ı 12 Jkıncıteşrın U•U tarihınd Er
gcUm114Jerdlr. Y relı toplam:ı v~ ti'!. :r.•ncnn vfl yetuıde vukunıulan >' r 
.. nmasın ı:f Pvam ohınm ldııdır sarsuıtısı Uz.erine n~ıkta katnn yı.rt 

Yen Erzınc m rombarl<' )' ıkı tnşlarm ycrlcşUMlrııesl ıçm J<ızılny 
ında bulun~n mlJ.h~ll<'slnd ikuıBc r:cmtyct.ı t:rzurum tmnsıt d<'po und::m 

hflh:ıs :ı btiyUlı oımu tur . ç yllz ~dır, Anknm deposundan da 
Ankarııdan, açıkt knlanlıır ıçın ı lstenllı"Il miktarda llA.ç Vf' pansuman 

y nldcn çndırl r isi• nınl3tlr. notun levazrmr gondcrllmlş ve ya111ıııarın 

rucltuptcr §lmdfllk tnU1 cdllml§Ur iaşe .,.e tcdavUcri için lşl Erzincan 
Kızılay m uıur rvlerın'n mUhlm bır d;ıld J{ızılııy halıt.tı.hnncsln" V(lf ilmiş 
l(Uınu harap olnı1J!1tur Ur. 

Kemah knza merk r. nd" zcızeıcnıo ı Aluuıc:ık yenı malônıııt& gor ıbt. 
şiddet h: ~:al den dil n bir ınş, iki il. ynç görlUcn ynrdımlar ynpılııc!lkttr 

as amonu ve inebo· 
luda kar yağdı 

f\u,.t.nınonu, 14 ( \ .A.J - Dlin 
~bah baı;ıl-ynn frrlmadnn sonra 

rarnrct deref'cGi dü<;mfıı;ı \"c kar 
'ağmağa bn~lamrstıı. 

Jneholu, 14 (A.A.) - lkı giln-

dlir dcvnmlı olarak yngaıı yagmur 
dün gece ynnm knrn ı•evrihn ştir. 
Denizrk poyraz fırtınası bUtiin il'! 
dcti ile devam evlemels.tetlir. 

\ ru ington, 1 ( • > ltcis 
Ru:ıve1t, 1)ang!tay, Ti}en!)in ve Pl.
pingdcltl Amcıikıı balırlye si!Ahcn
dazlaı mm geri ıı.1nımala.ruın Birle -
ik A:mcrilm hükumeti tnra!md;z.n 

karar verildiğini bHdirın1§Uı·. 
----<>-----

r u 
Amerikadaki vazifesi
nin mühim olduğunu 

!ırtdnn a.~ılnuştır. BUYll1' Millet. Mee 
Us! Reisi Vekili D o k t o r . 1az 
har Germen, m buslıır, V" .Maarl! ve· 
kUllğt mtlste§an, vckAlct mlldUrlerl, 
JiCÇkin b!r davetli kUtlesiy"le emniyet 

mao 
te -..... -11 1 

öyledi 1 (Da:; tarafı 1. (ncıde) 
VuS<.ııı,ı;tQn, t4 (A.A.) Jnpoo J .Atnııın hava Jrnvvetl<>.rl, Sıvruıtnpol 

hususi delegesi Kurusu, dün Ho· dvarında.ki dU~man ı;MU b:at.ıırynlıın.. 
noluluya. gelm.ştir, KunL!ll, gazete nı ıam isııbctl nr. iekat, Umaı:ım e
cilerle yaptığı görfu.jmede, V".ızif~- heır.mtyctU aekerl mevz.ilerinl ta.hrlp 
sinin güç ve mühim oldui'.;'llnu ÜY· etmiş ,,e orta bOyf!'ldOkte ikl nakltye 
lemiş, fakat bu vnzifeyj başanıb!- gemisini hasara uğrnlmıııtJr. 
lcecği iimidi:ııi l.nşıdığmı da ila\'C Kcrçten kaçan dll,}-man kuwcUcrine 
etmiştir, Kurusu, p~ikte sulhu de havadan t.ııarruzt.ar yapılmııtır. 
idame et;mek •. Japonya ve B'rl~şik sıı'"aş tayyarelerimiz. 5500 toolıtı.to 
d~~lctle~ ~uşUrek b:lr mceuli~·e- ıuk fki gemiyi bomba fsabctDr. b3tır. 
lıdır. denu tır. / mıştJr 

----o---- 1 Do~u oephcsln n dı[;cr kctümlerilld 

LI. Vlfl of'lan gene ı nı.ahaill muhıırel>elerıc )"Ct\İ mUV31 
ta.klycUer elde edllmlptlr · b . b k İngiltere etrafındaki deni%. böij;t 

ır ha er yo sinde, Almıın E:\\'11.Ş tayyareler! ı..o 
vcstort <:cnubunda orta bllyllklUktc 
blr ticaret gcmlltlnJ hııı;:ıra uğl'ntmıı 
ve Fn!mouth llmnnındaki deniz 1.ıı 

~ıınt te7.gfı.blarilc iıışc teslslerlnl bom 
balıunıştır • .A!rlkıı ıııı:nnllnd Stulta 
tayyareleri Tobrukda 1ııglllı: stıhra 
müstahkem mev1.llcrlnl tahrip ctml.ş 
Ur. 

J.ondrn, 14 (A.J\.) - Ş mdi Loı. 
ctraya gelen bir haberde denild:ği. 
ne göre, Sovyctler Birlil:'1nin ycn.i 
Vaşington büyiik elçi.si ı~Hvinofu 
Ameriltnnm Moskovadnlti btiyük 
elc;"si Ştaynhartı ve Kalı:rc hn • 
herler bürosu refsı Sir Vııltcr 
.Monkt.on 'u tn.,ıyan tayyarenin pcı 
§embe nkşıımnıa kadar 'I hrn.n 
gelmesi beklenilmcmcltcvd·. 

Bulgaristan teyakkuzda 
bulunmahdır 

( 8~ tara tı ı inni.de i 

AIUıJfcnd b:rkaç d~ı.nıın tayynrcsl 
JOğu Almanya toprıı.kltırın ııı: mlk 
tarda infiltın bomtxılan atmıııtır. Si 
vU hıllk arasmda l:ilenlcr 
lıınanlıır olmuştuı. 

lludııpeşte, 14 lA.A.) 
11jaıım bildiriyor: 

ve ynrn 

Mncaı 

Ukrayna cephesinde Doııeç ve 
Don bBlgesinde çarpışan mUt.tefils 
kuvvetler. dü manı in.o.tla ınUda -
fan edilen bir çok kesimlerdcıı Jıt
mı~I.nrdır. MUttefik !kuvvetler, Vo -
l'oı1~lovgrada ynklaşma.kt.adırl.ar. 

~~.cte .. i - l Bunday ve arpaya yapılan zam hal1
--

.:. 'a7Jr Türk kabinesindeki de· 
ğışiklığin hakjki sebebini Jıenüz 
bilmediğini, Ankarada Türk siya 
~"tinin değişmediğini bildh<:n 
bir deklarasyonun neşrcdılınesj
nın bcklenebilec(;ğini, söyledik -
t.L>rı sonra demistir ki · 

F .ıka t Bulgaristanın uyn -
n khgı a?.almamnlıdır. l ngiltere 
nıih\ er dcvlctlcrio0 karşı ccp1ı.! 
acınak için zayıf nokta. .aro!iığı

Mz.caı· krtalarmın hnrck!t kesi -
mindc. k& ·da değeı:.bir ~y yoktur. 

ingjltere et 
Çörçile b·r mekhıp 

gönderdi 

l1ında Konrdinas on ı1e et ni bir l<ararı 
\.nltanı, (llııırn .. i) Buğday, 

.upa. çavdar, rulaf ve mnhlütu -

murlyetle 1ngııtcreyc glttlğinl beyıu: 
et.mili !ttltal mektubu'l muhteviyab 
h klnnd bir f y ııl:iyll'mf?k l. ~ıne 
mlştir. 

oun nlrm fı;>atlLınna ılkteşrirı SO· ıu söylemiş ve şöyle devam et -
nuna kadar birer kunıs ?.am edil· tniştir: 

· u Bundan mak t kı.; clme· ı - Aııkarada Türk dlş siyase-
;;: ~vvel mahsulün~"Unhar.:. r,ır ti_nin d~!şmodiğini teyid. ede~ 

. • . b r dekl1ı.ras} en neşredılmesı 
meslru tcmınadı, Ancak b ızı, rsah.'I mümkündür, Fakat Bulgarista
larda henüz mal teslim edemi;. en- mn tE'yn.kkuzu azal~ıdıt'. 

lsviçreye tazminat 
verecek 

llcnı, 14 (A.AJ - D.N.B.: 

ıı.ıc,-york, ı (A.A.) - Hlr l. pper 
d<nJ tayy re ı lnglller ye hareket 

ınUmr.sslll r m"clı nln mally 
eni ral•l d mokrat ayandan 

' dı:ır Ruzvclten Ç<irçllP blı mektup 
tümıektcdu. 

ın)dcr Amerika lıarbıye ııczarcU 

ın ınilm uill BlfnUle hıısusi bır me 

Cllpper tayynreıırun dl ~eı· yolcuııı 

I rı arasında Attı~ ve tngllt.ere ha.va 
rnuııt<' tırı Bnlfour rl'l b•ıl•Pımııktııdır 

ter olduğ"un.dnn k_oordjnnsyoıı heye Çünkü İllgHtere mihver devletle· 
tinin b"r knrarlle zam hakkındaki rlne karşı yeni bir cephe açabil
ltarar ikincltesrini.n sonuna kadar l mck ic;in zayıf bir nokta arnmak 
...,uteb 'r o)l\('llktır. 1 tadJr 

U-12 ikteşrin gecesi Budvil'e 
dil~en boımb3.lar hakkmd:ı Londra 
hükiımeti nezdinde yapılan protcs. 
toya lng'ıt.ere tanıf·lıdıuı ~eriler. 
cevap gelmiş :ı .. cı federal mecJiBe 
tebliğ edilmiştir. İngiltere hilltü ~ 
meti bu ce\'abında hasaı·Jar, ölen -
ler için tazminat vermcğe o.madt
olmım.ımı hild"nnisti:-. 
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Uzel Cem'in hayatı ~ıR rırRA] B1~~~~~~ 
hzade gözlerini kapadıjl ._!~=.,~ae~lime!ori ! \ 11 \ \ -: -r+ı 
vakıt, bir tek insan ~~~ :lJŞ. lRBu~ 3 ı ~ • -. •ı_, 
rnıştı: GQzel Filipin Elen~.;:_=:'*"-~ : •ı•.:--,· 1

. ' ; : 

(a,lfs afi din.t:l sıı,..ı.J J C.lf., Papenm z~-tii-i O ~ 'f6ıwlıa ·~ki .,,.._ 6 1 f 1 i 1 • • ·~ 
~ e5yledtlcr. ... .. • ..-."~· Blr .. :ün .. aıb. 7 • • • • L_.· ~ ~ ~tahttan Z&wJlı ~bade akla hayale l'Cl .....,. ile~ 'Ie!Ji oğren- 8 1 • 
~~ı ~ ~ ~ j' mb'ecek tel3keu~ sıoara,.. dili ulimeyi ~~: 9 . --7""7-

ceıcn hl' rWt •- hancı bir toprakta gözlıerlnl apu- - A'.!Dllll dııai9 ~ 
?.. 001.Un c ordll: WBiz ten: . .. - )W. SOLDA..."!' SA(~A: 

~ri~ di1e fallanlı:klu - Bcnı Eursada gooıun... ı - Dtr nakil vaaatuı (5), ".ölb 
~ • t IY.·ye yalvardı. ( • J 
~ ·· 1( l IA HABER L ( R ııbl '(3), 2 - Bir tuvalet o.Jeti (5) , 

Ceın, art* '* oyuncak k'Gı;Uk tepe (3), 3 - Bağ (2), lııttf-
. ~ Şô\·alyolerin e&üne '4 §Ü~:,;;cr;; ~~ 1::!:SU. ~ - bam 2), ' - 1yi keem (6), G - He· ~"al)"elcr, fe]ızadeyi N.is.: ti. Onan ölilmüıne yalnız bir çift • Dtkill kazuI maliye -.ezDedan w '(2) bayağı (3), FıırW nefYedatı 
~ bir gemi haz:trladı:.ar ve f:'ÖI yaş akıttı: Kean Serctnin yirmi rüz>dcnberi kay- (1), 6 _Parmakta bulunan blr mad· 
c~ yols ÇlkanldI. -- aWta4aı\arCS ya.pdall t&hld· do ıt), 7 -Fra.nsırıc& 5 {2). nota i(2), d..~. FiJipin Elcn'in gözleri. _ .. 

111t"""'llZO açddıktım bi~ t!OD.- ~irazi Ahmet lıattan aıılaşılllll§tır. BU zat Mene. a - KhMe (3), Jcrfz-<ts). 9- Brdm.. 
~ ~a ~Jadı. Gö~ meııdekl akrabasmm yanın& giderek bire S), Yükselme (5). 
k_~ dona.ruyorou. Dal-

1 
ba)'l'&!Dt geçirmek Uz.ere Dikiliden ay- YUKABD.'-.~ A"Aöl: 

ıL"P'lrdü \•c mü~ blr fnt· nbıu,, dönmedlğl r;örUltiDC8 lznılr ve ı - Mtl.ltakbel (3), Yunan paytah· 
Gemi dalplar arasında llqaaıumaıar Dlkilideld akra!ıualdU ~bak· tı -<5>. 2 _ Allah <8). uımn ha)"'fan 

},~.· ·adan ~ler. ~.; 1ıı:mda matflmat tırt.enmlfllr'· (5) , 3 - utuç (%), Nota {%), " ;-

~ .f~il Em.ındlrme ıeauırhıJll;a- .Alman cevapta, Kesııan Sezginin Dağlık yıer <6•, 5 - Beyaz (2), NM 
· · lrıonanıan geliyor.. da :sı,anıaa-ıar: lı&yra.mda Teya daha~ gtmınme. (3), Rabrt edatı, 6 - AfırUk (8), 

.._~, Cem1 ~ cB1i nı18f!lmrşbr. 7 - l•karnbı1de be1 {2), Nota (~, 
~n alma:1c için r:emi>·i Sıın:ı.ı;; İıı'halt mahalıutn0 K~ Uyanan giipbe ti1;eriae n..-. tet- 8 - Şimdi (5), t~bfl bilen (S), 

ı-ft ~,._, M>kak No. ıs de mamur !mı&ll O-.,. ban oldu a 
• tlb;_e ~~ -;-u~-cu· kik.at yapılmı~ 8000 ııraoo - 9 -- Yunan paytabtı (5), edat< ). 
""'-...~ kuduran denizle :llc Lel1a Ar'apOğlu, KUçllkpu:ar Ya· ~ g'Öriilml1~lür. 
~-~ düsünllrler vuz sınan .sokak No. ıo da. gcmk:i 1tr ~ lzmlrde üzUm satışları ı115000 çu.. Dünkü bulmacamızın 
~ lJtr. de lto~Tm ~ rahim öztopal !.le Ha.Uce Çelebl. KU. >aJa, lnclr .satl§lan da 82 bin çuvala halledilm~ ~idi 

•-r11t··1- '·-t •-• l>flk""~" Cami sokak No. 20 de ge· k lte"'e nar.aran ba ...., uuormı AU ...._. ~ .. r- ha.lif: o!mu~.ır. Rıe o " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mlct Mehmet A~ı ile A~ Kavaklı- 1,.. m&.na mu.- _ 
rakanı!arm ifade cyled ı;• 

~ sonsuz b;r sis 
~~~·c gemisini, korsan· 

ladı ve C-em salimen Ni-
~ .. 
'. ~elerin arasında,)·-

' kiJü ftntp, keıt ' giilüben kah ağla3ııp 
~ J'lldup, sarho<> olup 

"1 ... "'-il olayıp bir 7ıunan 
:.-"1t" Ynzdı. 
~ :ıhştr. Gaııç arkada.~

. Onlarla iı;üi5rcte daldı. 

oğ\u, Ni§anca llabefin çqmıe aokak bet ise de incir mtıstaııaillerl rı..ueına l 10 1 L J U IK l• I Kf A ' S A 
No. 87 de Oğt"ctmen Mustafa Yen!Boy h!mz daha yükseımesiJll ~ 2 N I• ı N-, uT, F- 1 u 1 z-ı .-_R_ ilo Bedia Ozpl;ıkiıı, Kumkapı Ha.cıka· 

dm c. No. s a.:ı Esnaf Hasan LAcm ile dir~ Diyanet l§lerl rciai.Din tayiıı!nin 3 iİ!-PJ• I L!AI L l• I T '• 
~~~;ı!~U::·~~~ sSM uyııı kanunua .ıtm=ı ....= 4 ÇIA!Yii1TS 1•1MIUIM 
ralalp ile Ectazet Tulnn, Y4vu~ Sinan =:~1::: :ı:~uıet lılecilai· 5 • I L !Al F !• IK 1 1 1 L I• 
ıı.. De~ sokak No. 5 te Gemicl ne vc~tlr. . 6 l_P j A_l Y l •J_f _l • J S f Uf R 
.Muharrem Aydm Ue Şerife San, Kum :(. l>'.hili,-e Vekilliği, idare mırieri. 7 1 l ~ ' 10 ı • M '• kapı Liman aokak No. 113 te Mürettip m\zln WU tabloealm b&llt'lamI)'ll baf"' • N • l Al L l 
SUltrll Kalltaıı . ne Leman Taka, su. Tabloda bu yıl içinde tedl 8 A 1 • I E ! B 1 E 1 D 1 ı l•I o 
" • --·'d l N .,., de larnl§tır. ~ rl · - - --lcyuıanlye 'c!a....., es• 0

· -- ..... , .. Janlarm durumıan d& 0 -·e · 9 \ PIAI R IAl• i AiÇt 1 ~K 
memur Hayri YUcel ile ZQhre Mustu. e....._, .0 

-

suıtanahmet Kspıağam sokak No. 58 
1ec:":karad& GUmriik -re lııbl-.rlar 

de kunduracı Falk Alp:ı.n ile Seher t \"ckllliğ'l binası yanında yapılmakta 
MOnlbe, Sult.ana.hmct Kapın~sı sokak olan 1Dhiarlar Uımmt nıOdtidülfi bl· 
No. "3 tc Kunduracı HQ.9eyilı Nokta· nası bitmek üseredir. ı.taııbuJdaki 
oğlu !1e Şenısa. Aksoydan, MoUafc.narl lnbiaarSar umum mUdtlrlllğil önümllz
pazar sok.ıı.k No. 9 d:ı tQccar Hüıııeyin deki. aylar içinde ,A:ııkanı.ya taşma. 
Çakıcı ne Nel:ıil1e Atbe,., 10mar ~ay- <:aktır. 
:rettin Ca4. No. 12 de talebe Hasan .._ Ad&Da belediye mllfettişi Hilml 

C.marte. Pazar 
15 il. teı· 16 fi. teı 

Çoban ile Fatma cezar, Koll& HG.lre't' Sa\-. i§ten d ~kt.iriJ.m..l§tir. 
M. Taşteknc sokak No. f tıe kun~ 
cı AU Ergıın ile Emire Şadiye. SID~ 
maııiye ismetiyc cad. No. • to :Kah· 
'\'CCi Hüseyin Cimtay ile Sabriye O.m. 
tay. Hocapaoa iat.a.SYCJl\ tılaasl ,No. S 
de ~ıı .Akb&yık ile Hayriye Ca.rtt. 

Süleymaniye Fetva yolı:Uf'I No. 10 da 
tücca.r .Ahmet ŞahlJı ne Zehra Şa kaıcı. 
Hoetı G:ya.settln sokak No. 9 da uata 
Osman J{hse Jlc .Mcryem ı..:ırdoğall. 
narramç.-ı'lıuş m. ::-:o. 38 de balıkçı 
\'als:ımi Kramldas ile Evgcnia, Emln 
aokak Sinan G-Odikpa.sa ~. No. ıo d& 
memur Ali Tuna De l'~mine Küs. 

15.11.1941 
7.33 Hafif progırun, 7.15 Ajans ha· 

berleri, tı.00 Senfonik parçalar, 13.33 
Tnrlt~ pliltlıır. l3.45 Aja.113 haberle· 
rl.. H .00 Türkçe plMılıır programmm 
devamı. 11.30 Anluı.ra. Sonbahar at 
yarıflaannm tahminleri, H.f<> Riya· 
snUctimhur bUıdosu, 18.03 Çifto fasıl, 

Vakitler Va.sat! F~ci Vasatı &z:anS 

~ 6.-t"; 1.56 6.U 1~ 
~ 
Ollıe UAll '1 .. 1 11.Q , ... 
:bdıldi ıu.; 9 .•• lUf '·" Akpm ıuı ll.Ott l&..~ U,90 

l'Mın 18.26 1.s.; 18.25 1-'U 
t-k ~.•s 1!.L1 r;.iM! l:!.15 

tııt. 4 iiacll ten Mernorln)';'lllldıln: 

-------------ıı 18.40 Radyo caz ve tazı&'o orkestraSI, 

R:T borçtan doıeyı mahcuz olltp ta 
paraya Qe\-rllmeslnc lta1'8ı' verilen 50 
çuval s o t a ,., 20 çunJ r a t a· 
t c 11. lW kilo ~ a r m ı s a k. 250 
be§ ~uvaı açık arttırma ırurctiylc 
11.11.tHl Pazıırlcı<i gi.tn1i saat 9 no. ll 
nnuımda soğ11.n b'kclcstnöe !3 No.lı 
dQltkA.ndn S3tı~ çılaı.nlacaft'ı Te teldtf 
olunan beaeU :muhaınmc ktyrnetlert· 
rıe 100/75 ini bu'hnadrlı takdirde o
C{lnktl s:atııı geri bn&kılarak ik!nct 
arttınnıı BUTet.:~1e l9.U.9U <;,'a~am
ba g(lnll aynl yerde Te saatte satıla.· 

tulum pe_'Vllıl'!l'i ~ ~letl· 
miş kn-~ J)e~ serplir. 

Pe1Ilir <le~ bra.b'.
bcr ~ ~ :)19Dilir. 

::9.00 Konu,,c:mıı '(Kahramanlar aaa.U), 
!9.15 Rad)"O caz - Tango orıce.trut, 
19.80 Ajans, 19,f5 Konuşma (İa§e .a· 
ati), 19.55 :Muhtelit mo·aırıardan 
§8.rlo..'llr.r, 2<>.15 Radyo gaetcsi, 20.•S 
Keman, Ylyoln, Kemençe v.e Alto Jte· 
mençeden :saz c,serterl. 21.00 Zimat 
takvimi, 21.10 DtnJeyi<:l ~klerl, 
21.~ KOZW§ına (Gflnibı mese!deri). 
22.00 Radyo .salon orkestram. 2%.SO 
Ajans. 22.t:s Radyo salon orkeırtza,!l. cağı illn olunur. (37M3) 
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0 uJahlar. 0 dn.;:.cneler çıksınlar, her biti, 1~eni.~ k~ları 
arasındaki bİ~aklariylc onun ka~L"'ına dikilsinler \'C o 
yaban domuzu hırsız Danko onun k~ısma ~re-k: 
"Tut un ~unu! ., <liyc bir bağıı~ın da o ı.ı.an gôriirüm onu 
ben ! . 

Bav Ganü'nün sözJerın<lcn gayet memnun olan Du· 
ı·uğlu iİe Guçuğlu: .. • 

_ Ha-ha·ba.! diye g~ln~gc ba.~ladtfar. 
B:ıy Ganü de,·am cttı: . . 
_ Li·bc-ral! Kons·tcn·tusıya! Nah sana :Konstenius ı 

)~! Onlar hep "tnm~ telgrafına., bel. bağlıyoı;ıar. Bı.ı ta
mim telgrafı ite a!<-mın kı.tlaklaqnt bımr etmı~lcr. Onu 
her kese okuvor YC :::;österıyorlnr. 

Dün mutasarrıfla. lrn.lwcde "Ülmckt.E'n kırıldık. HaR· 
laımı teı~f ın üzerine c''lnişlcr, ol-.-uyorlar, sevjniyorlar 
dr.Arala~1aa şöyle :fısılda?lıklannı dnyuy.orduk:''Scı:~! 
intihaplar serbest <?ltı.eD:k • ~~~is k3nşmıyacak!:: Bız tSt" 
mutasarrıfla. kis. kıs, kıs t,ruluyoruz. Ona tek goılc b..':ıl•~
rak· "Biz ('ltıinis'. .. dir<>nnn. O, ~lerek hop! tliyc bir 
ma.~ka ~i~r. Ve eliyle ~b:ne \"Urank <rl>ind~ intih~.ıı
lann serbest oldn~ una daır ın<'klubun bulundn~"UnU ~·~ · 
termek istiyor ve~ "Biz tmin cleğiiiz!., diyor! Kis. lnc: . . , ' kis hop bir matsika aa11a. 

Nasıl Hlzrmsa knfaJ, ~uttuk. 1'lyle derken hırsız J?an
ko arkadaştan ve bir.imkı~rdcn oaha başkaları ~~ldıle!'· 
I<~veye kapandı!:. Çingeneler,·: "Ha bakalım'. .. dıyc bıı 
nara allm1 Kcmnnl~ım kordalarını bile kopardrlar. , 

Bu Gö~nin mastikasr iyi değil, mezesi de -pek kalp. 
Hıvar saıaı:sı vapmamI!; da ekşi banwa v-0rh"Or. 

· Of! Dündenbcri Pı.~ım ağTıyor. Cu~ufrlu, ya suradan 
biı• mastika daha doldur! 

- Mabmurlu'k icin he! . 
-Buak <:arum akşama yme içıne&: M.lm. Bu akeam-

clan itibaren adamları meyhrı.ncl~rc tak$im dmeHyjz. 
I:>uçuilu: - Erken değil mi; diye soru. 
Bay Ganü: - Hayrr, hiç de erken değil, Yarın eu· 

ma.rtesi, <i.aha icecek otuz altt aatleri kaltyor. Erlten de· 

5 

r 
Aşk ve Macera Romanı 

Mec;hul KadJln 
Nakleden: Muzaffer Acar 

4 
Sonra aular durdu, artık tavaıı 

<lan damla damla su damfaw
yordu. 
Bunaltict uğultu hafiflamiş, hat 

ta tamamen kaybolmuştu. Şim
di yalnızca bu dalg:ıların gürül
tüsü kulağa geliyordu. Flrtma · 
nm dehşeti geçmişti .• Erkek: 

- Allah anah. dedi. deniz du· 
nl)'Ol'I. 

Bu bunaltıcı. mahvedici inli · 
zar içinde kaç defa Jronuşmai, 
ihtiyacmı !hissetmişti. Fakat dİ· 
~ k~n. kadının ~ömüliip. 
büzülüp. karanlık uf ak bir yığın 
~l ettiği köşeden yalnızca 
tek heceli kesik cevaplar gelmiş
ti.Bu kere -crk~in hayret nidası 
kadında bir ümjd iniltisini tab -
rik «milti. 

Ota ~i artık meş'um dansı
m ~rdu. Pencerelerden 
bila dıMpların bit'birini kovala· 
dığt cörülüyordu ama uzakta u
fukta bdiren bir kIZillık bulut • 
tarı '1rtmı~. dağıtmıştı, Şimdi 
t6k yüzünün ~Uzel maviliği ~rii 
lüyordu. Ve bulutlardan ~ )'()k 
tu. Gökteki facia nihayete ermi.') 
ti. Erkek yolcu kapıyı açtı, gü -
verteye çıktı ve derhal kamara
dan işitilmesini :istiyormu.s gibi: 

-Bitti,. bitti .. kurtuknlc .. 
Diye bağınb, 
Evet .. bitmi~ti. Hırçın, çırpın 

tılı, sert d~ların yerini ~mdi 
6lü dalgalar almıştı •. Gemi artı~ 
tmdrk kabuğu gıl>i sallanmıyor, 
yalnnı:a yalpalar yapıyordu. 
Rmgar durmuştu. Kamararun 
kapısından içeri giren rli7<'!iır 
meçbul kadına bir :ı.z havnt \•er 
dl Ye erkek dışarıda kadın11 nfı. 
lı1 ~Ü'V'erte~~ C'~'l11an1Jlı o]Ml!~I"la 
hayret etti. 

Sonra. artık bu kaamı <iti. .. uıı 
medi bile •. Doni?. g01cyi1zfü1ün te· 
miz mavifi~c boy:mmıı:ıtt . tıı· 
iş olarak dümen tarafına ı!'idi, 
kırılan dümen c:arkına nafile ve 
ümidsiz bir nazar otfetmek <'l 
du. Kendi kendine: 

- Her 11aldc L.:ı.tikametimiz 
den pek fazla inhiraf ctmiı, olma 
hyız. 

Dedi, İki büyük kU{i siyahlı 
beyazlı kanatlarını açmışlar, yo
lunu. istikam~tini kn\·beden ~· 
seri gemiyi takip edi}"Orlardı 
"Bu kuşlar acaba geminin nere
ye. hangi ftkibete d()ğru gittii!i 
ni biliyorlar mıydı? 

Güvertenin StJrasında bura.sııı 
da dalgalardan :hasıl olan su bi· 
ri'kintileri göze Garpı;'Oı-du. er 
'kek avuc~larmı bu m ile do!du 
rarak vüzünü vıkarlr.. Te'mn 
gcni!':-leruiş. bo::.nlmış ol"-n ufuk 
ta artık hiç hir tenlik<' alameti 
yok-tu. Fakat en ufak bir san.'
bi!e ka:1betmeı1e r<'lmezdi.. Bi• 
küçük 'yelken pn~ası. kınk bir 
direğin ucuna takıldığı mman 
ckscriyn bir kurt.uluş ba~Taı; o
lur. F...rl<ek ~·olcu kotranın kmk 
dircZi üzerine yırtık bir l'elken 
:parçasını astı. sonr~ geminin kıc 
tarafına asılr kalan ve fırtmays. 

ıra.ğmcn kopmayan küçük kay~ 
denize indirdi ve bir iple kotra
nın arkasma bağladı. Ve bütin 
bunları yaptıktan sonra -:-; oryıır. 
hığunu lıissetmekte J·{'fl(]i. ... ı 
haklı buldu, ağ'ırlasan vücudun 
ıp Yti;nlnn üzerine bıraktı. Göz 
lcri hir an için kapandı. Bu :uı. 
"ıclki de çok uzundu. Güderim 
tekrar ~tığı zamnn Bil} iik O'-: -
vanusa ~niyet dolu na?.ar1ar1 
l~ktı, nrtrk tehlike f{eomi.<--ti. Son 
.r:a meclıul kadınm dn. ~n. er çye 
{'lkmı.j olduğunu ~rerek nıı • v 
niyetle güldü. Kadın volcu da 
ek-nime durulan dalgnlaır bakı -
vordu •• Mec:lıul kadın ~rlık t: ı · 
mara.smm lcöşesindc ölümü buk
liycn kadın değildi. Dcği~ 
~yiruni~. tlJ\'aletini t • ""\ ~I , 

:saçl!'.rnu intiznma sn!mıu .ı .. ıi.r 
tık felaketze& ~il. 'tmide.'1 
yolcu iai. Büyük Allahım 1bıl 'ka
dın han~i yola ~idivordu! H:r. 
wphrsiz eşyalarını bulnıağa ma· 
vaffak olmwıtu .. Kurutmuş eli -
duğu saçları, vumu.."3.k bu~ari 
le uço,;şuyordu.. Gençti.. Çkt 
~ençti.. Fnkat hşlarI, ince ·r 
hat halinde geni bir kavisle yü 
selen kaşları TJ8riak gözlü b!ı e ... 
mer gümlinin ~ m~ın
manzarayı bertaraf edi_'VOT'dtt. 

- GDzeI kadın.. 
Diye erkek hükmünü hoend\ 

:cndine itiraf etti. 
Yerinden kalkt1, vücudu ağv

Jaşmı.c;tı, Köşesinde sessiz duran 
kadına yaklarorl\en lmdmı~Je 
dudakları arasında bir biskiivi
nin kırıldığını farkctti 1·e anca.k 
o zaman: 

- Epey zanınndaubeı i bir ~' 
yemedik .• 

Diye düşündü. Gc~ meşin l' 

·etinin ceplerini karıştJrdı ve 
bir rıım şi,.qesini ~ıkardı: 

- Takdim edebilir miyim':. 
Diye kadına "SOrdu ve hir mı.:; 

ıearetiyle cevabmm reddolundı• mmu anlayınca, kendisi ~~"+C\'l 
\>arıya kadar boşalttı v.e kendi -
;;lni daha kuvvetli hissetti. 

istika.metini ka;'bedcn ~em· 
meçhul uftıXlara do_ğ-ru gid:yoı · 
du. Akşamın yavnş yavru; ço!· 
mcğe başladığı sularda en ufcık 
bir iz, bir gemi izi bile görülmU· 
vorou. Ne olur! Ölüm tehlike<>: 
~<;miş, Fakat bir yenisi baş ~ö .. 
Lernıfşti. Tehlikenin birden beı -
taraf edilmesi b~ daha kati;~n 
~}u-.eği hi ini ~r . . F'Rluıt 
beklemek, uçsuz bucaksız deni?. 
terden ümid beklemek ()}ümdm 
sanki daha mı kolaydır. F'-onra 
ıçhk.. Fakat her h.:ı.lde ~iniı: 
bir tarafında bir ~vt"r bul\•'1'ma 
r icap ederdi. 
Erkek yolcu aramağa ko:ı; nl 

:tu Kamarada ~k bir Gantamn 
\'anınd.g, meçhul lmdmnı terket:
tiği elbiseler vardı. Kumand~ 
mm~kiindcld bir bisküvi tcnekt-ı:ı 
nin ~k kapağı, bir kadın cl~niı 
cemi haı~ketlerini işan:t cdıror 

du. 
(Devamı t'" ı 
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Şimdi diıılcvin: • 'azır benim mutlak .surette mebu 
olmamı istiyor. ·Guçuğlu, se:n de mebus olmak ister misin"> 

Guç:uğhı: - E, isterim y:ı..l diye cevap Yerdi. Du 
~u~u: 

- Ben de mebus olmak istiyonını. dedi. 
Ba)• ~nü: 
- Abe istiyorsun ama, alem içinde hepten n:askıırn 

olmuşsun! Bu kadaı· ileri atılmak senin nene lazımdı. 
:\1cydanlarda: "Y:?Ş.ısııı büyük valanpcn·.;r.. • •'Kahra 
~un menfur zalim,. . •'Yaşasın Klimentt .. diye kim b 
!!rrndı 

- · Hep beraheı de~ıl mi idik be Bay Ganii! Ncö 1 

kalbini bozuyorsun~ 
-- Abc lx."raberdik nma, bizimld~i saklı, k~paklı d 

NI' i~e mademki o kadar çok istiyorsun, seni de intıh n 
ederim. İşin fenas:r şu ki. köylüler ~n~"'n nefret cdi~or 
lar. Şu faizciliğln ile heriflerin yatağım. yorganım bil,. 
>ialm1şsm! 

Guçuğlu ihti.} :ttkaı-anc: · 
- Bunun iGin oldukttm sonla, hiç sesıni çrkarm ... 

nin de ne mal olduğunu bilmez değilim, dedi. 
Bay Gunü'ııün tam padıyacağı bir ?.a.ınandıı R\"Uk t 

Gunii iı;cri giıtli. Dav Ganü beyannamenin nasıl y:.ızı!m 
ı::ı lf.ızımgcldiğirıi onn aıılattı. Gunü masanın başına ge(,'t 
di ne kalemi aldı \·c düşüruı1('~C ba.Jladı. 

Bay Gnnü'nün J!':mıularw:ı, ı \17,erinc ~ırak bir şise rn .. t 
.. ika getirdi. 

Guçu.J:lu, l>uçtığlu "' Bay Ganü icmeğc başladılar. 
Yar1n1 ~aat sonra da bcyamıame hnzrrlann113tı: 

- DJ~rANNAME -

intihap d~ircmizin müntchiplerine! 
önU..-nüzdeki intihaplann va.tamnımn ha'tt ~ !~UM· 

il husı.ısunda feyka1Me ehemmiyeti ba;z bulund~unu • · 
zan itibare alan b::ı (700) vatnnda~ bugün Parsal mabal
:"sindeki mektebin nvlusundu toplanarrık. bu intThat> ar-

• 



araylıla r, ar as· oda 
Abdülhamit Sarayının RasJ: oti ı i 

yh Ebü .a ile 

,. 
~ ,. 

l· 
~ ,. 
~ ,. 
~ .. 

'C .. 
~ .. 

~~ 

:: 
,.~ 

eşhu r dolandırıcı Mahmut Saim' in ~ ,. 

rşı ıklı kal raman oldukları :: 
4 - m• rülmemis bir macera serisi :: 
~ ,. 

i Mahmut Saimin gazetemiz için Jazdığı bu hatıralarında iki şeytanet t imsalinin m iithi§ bir mücadelesini, 6aray. f."4 
da dönen entrikaları ve sultanların gizli kalmıı: aşk ve ihti ras maceralarını okuyacaksınız. ~ 

~ Tefr ikadan parça .r 
~ "Ayşe sultanın sarayında bir H andan vardı. On sekiz v aşında sa raya getirilmiş ... Safiye sultana benziyen bu i. ~ 

tesin ve güzel Cerkes kıziyle coktan mercimeği fırına vermjstik. Sarayın harem bahcesinde top ve kücük bir ıh. ~~ 
Iamur ağacı vardı. Bir gece. ahcıhasmm üzerinde nama z kıldığı tahtayı mu• .. faktan asırmıs, ıhlamur ağacına cı. ~. 
karmış, üc catalı arasına yerlestirerek dallar arasında a deta b ir kana pe husule getirmistim. Yesil yaoraklann \ 
örttüğü b\1 kanapede ıhlamur cicek1 eri arasında Handanla sevismek ne bulunmaz bir zevk oluyordu bilseniz ... , ~~ 

Bu emsalsiz ve heyecanlı mace1a eserinı ' :: . . . . ,. 
BUGUN iTiBARE N ~: 

aber 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 
.lda.r mlzdc kurs ve staj görerek m:ıkinlst, baş mnklnlst, teknik büro 

rsonnli \C ten memuru yctL,tırllmek üzere !Uzumu lmdar san•at okulu mı: 
unu almaca~ tır. Yapllncul< ko.bul imUhanındn göstercccklen muvıır;akiyctl' 

göre birinci sını! uatayA kadar derece ve ayda 100 liraya kadar ücret veri. 
lcoel;Ur. 

Bir senel1k etaJ muddctınl muvııftaltiyctre bitirenler tescil edilir ve mil· 
tcaklp kurıılardald muvuf.fnldycUerine ve 3173 No: Iı kanun hUkUmlerını: 
gore rner <CZ, atölye ve depo teknik kadrosu tla.b.ilinde ter!! ederler, 

AltA. ll.AN ŞAU'rJ..A.N : 

l -- "' 'at oı uıu mezunu olmak 
:z AI;kcrııı:;rını yapmış bulunmak 

YMı otuzu gcçmemlıı olmalt 

ralır oıP nıarın lnsa hal tercUmesı, istida ve bonservis s uretlerlle 
Jl.11 04.I ı;ünUnc kıı.dıır Devlet Demıryolları unıuıul idare~! Zat ııııerl Mll 
dUrlilğUnc mUracnaUD.n ve blldhırc adrcslerJne bl.lcırilecck yerde ve gUnde 
tmtihıı.na geımeıe lllzumu Uıln olunur. (8347) (9894) 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
ldıı.remız montürlU trenterinın elektrik tesisatının İ!Jlcmc ve tamirinde 

çalı!'!ln-ılmak Uz re beş elektrik ustası ıılınacııkbr. lmt!handakl muvaft'ııki. 
yet derecelerine gOre birinci sınıf ustnlıb"tl kııdar derece w nydıı yUz lirli.ya 
kadıı.r ı crct \"erılı:cektlr. Bir senelik staj milddetini muvııffaklyctlc bitiren 
e:r tı: v, ~17 ...... o:ıu kanun dahilinde terr. eltlrlllr. 

Al'-A.lSlLAN ŞAiı1.LAlt : 

ı · 83.n'at okulu mezunu olmak 
2 - A kçr ığın! yapm~ bulunmak 
S - Röı il, komike ve ince elektrik ııııerlnde çalı~mı~ olmak 
4 (3) tc anlatılan geldldekl tesisata ait şemnlnrı anlıyııbilmck ve 

tesisattan §Cma çıkarmak, 
5 • Bobin sarmnsmı bilenler tercih olunur. 

rahp o anların kısa hal tercUmcsl, isUda ve bonservis surctleıile 

31 11.9H gUnUnr kadar Zat ,41eri M.UdUrıUğUnc mllracaatın.ıı ,.e blllUıırc ad 
reslerinc bildlrll cck yerd" ve (!llnde imtihana ı;elmcleri !Uzumu illln olunur. 

(834G) (9893) 

.:~ 

Sütunlarında ~: 
~ 

bulacaksınız. :: ,. 

U l•fülar A"li.' o 11111,ul< H:ıklnıllğiıı· ı 

ılcıı : /t 

()11/li04 . 
KAYIPLAR t ___ ı 

Davacı J<'atma. Uluç Ynyolt tarafın· ı Adapazarı aı:ıkerllk şu~inden aldı· 
uan l<ocası Ahmet Salt aleyhine a~ı. I {;ım ukerlik tezkeremi zayi ettim. 
lan boşruınıa davı:ı.sında mUdd.ıialeyh Yenlslııt alsaı.ğrmdan eskisinin hUkmü 
Ahmet Saldln evvelce ~turmakta ol· ~oktur. 
duğU Kııdık6y Moda 1:addesi ZUhal \"r.fa: M olla ~U8ret mahal lesi k i . 
soka!< 16 No. dan adres lnrtıltmo.d:m U.. cıa.ınl 90klllt G nuıuamda. 317 
çıktıb'l inde oıunan tel>liğ 1lmilha.be· ! dojınnhı l .Atlf. (8'7881) 
tinden ıuılaşıimış ve gerek da.va. &rzu· ı • • • 
hali, gcreluıc davetiye evvelce mmcn ı Haliç :Fenerden aldığım nlifus kıl.· 
tebliğ edildiği !ınlde mutllLilleyh mah· Aıdım ne Hadıml<öy istihklLm bölü· 
kemeye gelmemi" ~ıo !l.11.o•ı tarihli ğUnden aldığlll\ ve Fatih n..ıı~erlik şu. 
celse! mubaltcmctle mUddeialııyh hnlc· besinde kayıtlı nslterllk vesikamı za 
ıundrı. ı;ıynp ka.rnrı yu7.ılmasınn ve yı ettim .. Yenlııln ı ala.cağımdan eskls l· ı 
gclmeul !! ıa:ullrdc m uhakemenin gı nln hUkmU yoktur. 
yabcn cereyan edeceğine \C dunı;ma Fatih Haydar Bıçakçılar Araplar 
nın 10.12.on saat 9,80 za bu·aktldığı 80kağı 2 numarada Molunct oğlu 
tebliğ makıunınll 'kaim olmıılc lizero 880 doğtımlo Emin Zlk. (378.U) 1 
ild.n omnur. (37842) ~ * ·• 

~!le nüfus nıernurıuğundan aldığım 

J ... t. Jldud tem Jlı'nıurluj;uııdanı nllfus k!.ğrdım !Jo Kırltlareli Topçu 

9
:;

714871 
tnb':ırundan a1dığrn askerlik tezkere. 

Bır i>oq,;tan dolayı haciz altmda o ml zayi ett:!m. YenieinJ aıacağ'ımdan 
lup p:ırayıı ÇC\Tilmes'.nc lta.rar verlleu ı "Skiainin hUkınU yoktur. 1 
Banko, Yıtrin, .M:ımı, Aynıı. ve s:ıiro. Şile: Akçn.Ju~se ı.ö:,ünw•n Metunet 
den ibaret çiçekçi dUl<ktı.m eşyam oğla 325 dojuın~:ı Ra.ıılm Solınıı7. 
26.11.041 Çarııamba gUnU saat ll den ı -----------{-37_83_7_> _ 
13 c kadar Bc:;oğlundıı 1stikllll cad Aı;lceri roıı1a 790 !j&,tuıalma. k omls· 
desinde 339 No.lı çiçckçl mağazasında ı' ~·onundan: 1 
açık ıırtınnB ile satılacaktır. l - Birllltlcr lhttya.cı için 3f,IS met. 

Muhammen loymetıerlnln (% 75) • re miltCLbı K1.1dron ve 9,IS metro mikAbJ 
yUzde yctnı~ bc~in.i l>ulmndığı takdir· ! tahta satın a.lınıı.cııkt.ır. 

f 
de ikinci nrtırması 20.11.911 Cumartc. , 2 - MUıııcaat 15.11.9'1 Cumartesi 
si günU aynı mah:Jdc ve tnyln cdllen saat 10 da Bakırl!ÖY askeri satmalma 

I saatte icra edilecektir, İstei:lilerlnln komls>·onunda mUn:ıkasası yıı.pılo.cak 

1 
mııhnllindc hazır bulunan ıneoıunına trr. To.llpler!n mllracııatları. 
müracaatııın ilan olunur. (37838> :l - :Muvaltknt temin:ı.t 225 liradır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! 

-lOG -. 
':la, intihap <lrurcm·zdc gösterilecek namzetler meselesini 
etki'~ cttık. Ve swym müntehiplcrimize kasa!:a'ınızın en 

muhterem \'aU ndaşJarmdan ~ağıda isimleri zikredilen· 
eri mebus intihan etmelerini tavsiye etmek hıısusı·nda 
müttefik kaldık. bu vatandaşlarımız da şunlardır: 

Ganii Balk n:.ski · Bütün Bulgaristanda tanınmır; tlic· 
ar. 

Filo Guçuğlu· Seımayedar. 
Tanns Duçuğlu: .Şarap tüccarı. 
Zaten bu ş· uslar, geçen ayın 27 sinde ··~orodnia:k .. 

partısinin komite ı tnrafından da sizlere t.:ı.vsiye edilmişti. 
Bu müttehid kaı arımızı vatanımızın iyili~ni. ı;iftd

nin lmlkı mnsım ve mükelleflerin refahını candan aızu 
•den kasabamızın ve l.~zamızm diğer müntehipleriııe bil· 

•rir \e ı .ylcrıni bu .oı.ym (11) inci :;:-ünü yapılacak inli
aplarda yukarıd.::ı ı&in.leri geçen ve memleketimizi Sob· 

ans ada liyakatin temsil edecek olan namzetleı,. veı mcğc. 
iavet ederiz, 

Sayın müntchipl ı : 
Bır kaç güncl~!ıocr i ı.-ıze Xikola 'l'ırnovah, Lulco D0k

orof, ve lvanits.a Gramatikofıın isimlerini hnvi lfr l'ste 
ı:.kdinı olunmu<jtur. n ı . lııslar bizim muhitimize \'a· 
oancı kim elerdir. ı~ımadımıza mazhar değildirlcl' ve ola
-nazlar. Bel1d ı v leı inızi istemek için ba.Fkaları <la ınc,·-
1Jn3 çıka aktn. 'iz~ r • ru hucusta ta\·siyemiz: Bunların 
hos sözlcri!"c; ve on ır t ı rm ·an anlı olmaynrı ·tamim 
tclgrafı.,na dair C'Iknrı!r..n flayı:ı.Jara lwpı!mnn'~nızdır. 

Niko!a 1 ırno\. lı, Tııı ovnd.ı doğmu:tur. \"c bir ıJ.rP 
i m yorganı \akan takının.dandır. I.ulço Uokto:of J"'. 

bastan ayaga kadar Zaddunnv:.kava t;uberni) n'dır. 
lvantisa Gram ıkcfu i.e J..iml'c tammaz. '3ura.:mı da u
nutmamalı h"i bu zat Hus terciyesi ~önnüştlir. Binacna-
1 :yh vatanımızın haınıdiı. 

Sayın müntehipler! 
Hancdann ve e\gili pıencimiz, asalctmeab birinci 

Ferdinan<l'n k~rşı ~ dakotle bağlı 'bulunan ve ba~ında 
. imdiki başvekilirr.izin bulunduğu vatanperver hükumetin 

- l i f( -

larafmr iltizam edecek cılan ve yukarıda yani a..5ağıda 
isimleri geçen: 

Gıınii Balkanski: 
l<'ilo Guc;uğlu: 
Tanas Duçuğlu'nun ~izin itim~dııı1za mazhar olacak

larına kaniiz! .. 
Bay Ganiı: 
- Brm·o be Guııü! Sen tıım Bh..maıkmıı,:;ın be! diye 

ba·"ırdr 
"(,uiın J\cndinclen memnun bir tavırla: 

- :-::en beni cahil mi f'amyorsun? dedi. 
- Şim<li c:it şunu mailınaya ver! NRh: Şu k•dar bü-

yük harflerle bassınlar 
- E. paı a '! Bay Ganü: 
- ram yok. !'arasız cassın: e~er b·ısnuyacak olur-

s::ı. r.chir meclisir.c ve diğer daiı clere ona iş vermemelt>rini 
tcııbilı cdeceğimizı övle. anladın mı? Haydi şimdi git! 
diYc kumanda verdi. 

Gunii <:ıktıktan ::;oma. Bay Ganü devam etti: 
- Siz biliyor musunuz. ötcldleı· nazıra telgraf t;ek

miR!er "" mutasarr ıfm k(iylt•ı de lıropagandaya gıktıf.ım 
çıt.,.üyet ctıni~ler. 

Guc;uğlu: 
- Divnııeler! JPdı . Duçuğlu: 
- Am.;ı, ııe divane! diyerek Guçuğlu'nun sözünü ta-

•11aınlnd ı. 
13nv Ganü: 
- ~ıızıı· \lcrvcm ana ele~ ya, onları dinlesin: "İn

tıhaplar eı bcsttir!., diye cevap vermiş, Guçuğ'lu ve Du-
çu;';lu: . 

- Hu·ha-lıa ! dıyc bır kahkaha salıverdiler. 
- Bu hcıif miıthi~ 15cytan be! Serbestlik mi, nalı sa-

'"J.?. serbestlik l Paıarn onlar öyle bir serhf-.stlik görccck
:er ki. ömürleri oldı;f.u kadar unutmıyacakJa.r!IIcleGrama
tikof. o zavallı şimdb ~ kadar bizim intihaplarnnız.ı gör
memiştir. Onun karşısına kan ~anağına dönmüş ve hüc
resinden iki parm~k fırlamış gö7Jeri, ve kısrk boğazlarile 
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İLE SABAH, ÖGLE VE 
Her yemekten sonra cfinda uç üfa muntuaıııll11 

dişlerinlzl futala1mız. 

.................................. ~ 
· ·urkıye çumnurıı eti 

ZiRAA T BANKA Si,; 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 1000,000,000 'rilrl< ıJ. 

Şube ve Ajana adedi: 265. . 
Zirai ve ticari lıer nevi banka muamelelert· 

4 " " ~.ooo " .. 40 

.. ~03 " 2,000 120 40 ,. 

•• 230 .. l ,000 " 160 .. 20 " 
.ıo .. ı oo ,, 4,ooo ,, ~ 

DlKKA T: Hcsaplıırındakl paralar blr sene içinde 50 ıırıı JıJf';ı,I' 
dii§miyenıcrc ikramiye çıktığ'ı takdirde % 20 tn.zln.siylc \"Cl'ucce r,tF 

Kcşidclcr: 11 Mart, 11 Hn.zlrıın, 11 Eylul, 11 BlrlnclkAJluıı 
rinde yapılır. 

üRKiVt 
iS BA t!ASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
l!J I :.! 11\1:.\Mf\ E l'L \:-.; 1 

liEŞ!DEL~ft: ~ Şubat, 1 
\la) ıs, 2 Ağu tO'-, 2 tkl.u· 

cltcsrln tnrllılc.rind 

~-npıtır 

SAHIBI . ASIM US 
Umumi n~nvatı ıdare eden 

UH2 lımı~Mtı'l~Lff>I,..... JP 
l adet 2000 Liralık ::::: 200°·,..... -
3 .. 1000 == soo0:,..... , 
2 ,. 71SO - ıooO• , 
3 .. 500 ,, = ır;OO.,..... , 

10 .. 250 .. = 2:;00-: , 
10 ~ 100 ,, = 400

11
• , 

50 " i.10 = 2500·.... • 
200 .. 25 = r;ooO..... ~ 
200 10 = 2000· .... 


