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m.: Z5 * SAYI: 9llJI 
idare 8"1: Aabra O. Vala& :I'_.. 

Telefoll: tdare . (2'110), y .. (11'11> 
f'els: 1.ı ...... Vlllat-._.. .._:ti 

mek meselesini 
l için bir düşünce 
lar yalnız ekmek pişirmeli; satış, 

Uan ayrı bir yerde vaplJmahdırf 
Yazan : AsUH. Us 

~ llladenberl ekmek iti fD'IDID balandup beledİJ• ~
Cibatln meselesi oldu. sine bDdlrilir; 80llJ'a malıtelff 
ekmek lfl en qağı bir belediye dalrelerlade t.oplaua bu 

...,_. en bayati gıda rakamlar htanbal ~i lk
~ bir maddeyi gtiaü tısat ıubeninde blrletUıtJerek a· 
.....__~. etmek demek oldu. mumf bir kQlltroldaa ge91rillr. 
:-.. bük6met, gerek be- Böylelikle fınnlara verilen 

llalk lçtn her vakit bf· , larla oralarda plliriJen elımek':; 
..._._~emmlyetU bir me. rln mikdarlan karpJattmJmq ve 
:-.._ IOD amanJaıda işin ~de bir sa11stimaJ ol~ 

llatiiııir vak'alan lüks kolaybkla meydana çıkanlm11 0• ..._maddelerine geçince lar. (Deıvımc Sa .J •il 6 da) 
et lıendiJlibıden bir • • 

'"-ita. ...._,'eri ofllll ı.taa-
llbılttk ekmelı lbU-

.... olan ana lırmlara 
r; :yalnız bu 11e11e 

laabaı.t istihsaline 
IU'f".,.tmcla dlkkatll 
~ fınnlardan 

- ... dtikklnlan 
- •erb17or. 

ekmek yapmak l. 
QaJarm kısmen fırm -
~ bir llrla diğer es· 
~ Mhhnasl gibi bir 
-.,":C:~ meydana getlr. 

an llatqmdan 
.... tırm~ılar, hallmı 
lı&ft UB almakta olma

aık sık sanı ek" 
~ toprak 

Amiral Lortl Alelıaander 
tliYor ki: 

1-~ood'un 
inttkamını 

aldığımız gibi 
Ark Ro1Jalin' 
de intikamını 

alacağız! 

in6n0 
181 llalarDe ltlrUk 
te Koaaırvat•var 
lloaaerlerlade ................. 

Allklın. :U (A.A.) - Reiactlmhur 
lamet lnönQ beraberlertnde Bayan :tn.. 
&ıü oldutu halde bugün saat 15,80 da 
Jrouervabnan te§rif ba)'WVak ftrll· 
mekte o1aD konaeri dlDleml§lel'dlr. 

JlllU Şet ve ref1kaJ&rl kouarvatu· 
varda Kaarit VekUI HUan Ali YUceı 
tarafmdan karpl•nm'f]ardlr. 

r 
·Olmez Reis 

Kupon mukabfllDde verecefimb 01..Mm -
ıun•nımsz Pmrte.ei gtlnQ tevsi edilecektir. Oku. 
JUOQ1anmmD Puarteııt Con'1 romanıannı almala. 
nm rica ederi&. 

TiCARET OFiSi 
M acaristandan pamuklu 

mensucat getiriyor 
ilk gelen parti -30 v.layete taksim edildi, 

ikincisi ce istanbula gelaı 
Dağıtllma işine yakında başlanıyor 

Aakara, 15 (VAKiT) - '1'learet 0-
flm. Kacari8tandan meDllllC&t seU.. 
mektedir. Bunlardan birlnci parti ... 
mı,. bu ctm mallara en çok mubtmıt 
olan 80 vllt.yet araamdakl tevslatı ik
mal edilmlftlr. lJdncı parti !atanbula 
selmlfUr. Bunun da ucus fiyatla 6nL 
mu.deki gOrılerde tevziatına blıflua
O&ktlr. 

Bunu diler partiler takip edecektir • 
Kemlelret1mls pamuklarmm a:ym u· 
.uJde Çll'Cllanmuı ve en lyl um19ll 
tatbiki ötedenberl Qserlnde durula 
mevzulardaıı lıiridir. Ziraat nlEAleel 
taratmdaıı dalrtılan usun elyaflı A. 
kala .,. Klevland pamuklan 1çlD 1ııll 

mue1e ayn bir ebemml,..t kea ..... 

bulunma&ta4Jr. Ziraat, İkbat ... 'fto 
caret 'Nk.Uetııerl arumda kurulan lılr 
koııılQoDda bu mı.ele b1r m~ 
beri g6l'Qf1llmekte kit. Verllm ...._ 
mata nau.ran kom.layon çaı'P?i=
bltirmlf ft 1UAID elyaflı INl""'"'
Amerikada oJdulu glbi deeterell _.. 
cırlar da p;lrDme9lnl brarlaıtıı:uu:; 
tır. 

Şark OepbMlnte -nw bir köprtl 9ıllll'lDc1e llerllJaı Alman kıtalan 
cı&ladea beJ' gön da.. 

'- lst.meie baflam't
.. mlin daha slJade 

....... edilemezdi. 

L_~-. ve Beledlye dal" 
-.ruıae ~tıiı elmlelı 

Ark Roy•I ıuuıl 
torpillendi 

Lİ1Jerpol, 16 ( A.A) - Burada 
bir nutuk eöyliyen amirallik bi-

(Devamı Sa • .J aü • .f de) 
Ekmek işi f i•ti'i j 1 j t:ı lffifl 

Bütün cephe boyunca 
· çarpışma devam ediyor 

Amerikada 
Bitaraflık kanmıl~llllllıl 

d ..... • - • 
egqmeaı uzerme 

~ ... ıhı İl' J1btl badur. 
.... J'BPIDÜ loln 

111llan satan fumcı. 
bir daha ac•'•=·t 

~--lrtn'.. Evlerdelri 
JUl)uü her fı
ekmek mikdan 

ve ona göre an 
tc.p edene ellmek 
ıa '-ifuacaktlr. 

kendlJerlne ekmek 
....umlt olan an· 
~ Mh!!ıalan haldka 

bir dalla aeılma
bpetıhnM'ftl haldı 

..... bir RÇtar ... ih . 
lllldlr. Böyle bir 

Gnlemek için ge. 
.._ v..aka,a da 

Beyannamelerin Moskovaya 
daiı pa- 100 kilometre 

ılahh ticare 
~ 

zartesi başlanıyor mesaf eae Onümüzcleki hafta 
lngiltereye hareket 

Okugucuıarımızın 
teklıfıerını neşredeceğiz 

Emin Kma~, _;eDİf aallhiyetli bir ıiıabkeme ku.. 
rulmaamı, muhtekirin ınitün mallariyle paralanmn müsa. 
dere edilmesini teklif etmektedir. 

Ankaradan gelen haberler hOkGmeUD, ımn Korunma kanununu, ıııu. 
k&rcılar aıeyb.l.ııde del'lfUrmek tır.ere oldutunu gtiate~. Buırlanan Jlyilıa 
belki llecU.le 89\'kedllerek moakere dilecek ve kanun hllkmllnll al&Caktlr. 
Kanunlar, milletin lradul, BOJt1k Klllet. KecUm de bu iradnlD tek mtımer 
allldlr. Bununla beraber bD,te bir kanun ta4l11 karpıanda efk&n umumJıe· 

nln ne d9§tlnıdUl1bıtl bilmek, mtDl lradeJ1 ifade edecek olan mebual&nJDJSID 
kan&&tlerinl tenvtre ıusmet eder. Bunun IÇiD biz Vakit okuyucWarmJD Oı~ 
kArcllar karpmıda ne dllftlndtlltlDO. ft bıuD1ann hangi çeoit ııuçlann& ne 
gltıl cesaJar tatbik MIJmMl adDIDe oldalunu lllSylemeye davet ediyoruz. 

DtlD Dllp'ettlllmls bil anket. olal7ueaJarmuzm &11kHmt ÇıBkmil, tek 
llfler mektupla bUdlrUmeJ9 befl•nmlftlr. llmWt lflerl ile utrapıı oku)'U· 
cuıarmmd&D ilmin Kmaym&D diJOI' kl: 

"'- llıtlkl.rl& mOcadelıe içlD ak1aDa gelen çare: 
1 - Vaat aJW:petll bir m•Nreme kurmak, 
2 - llıtllln tebe7)'tln edtll mullteldrJD mepu ve gayri me,ru :tazanıl · 

1DJI blltlln emftl ve eml&JdD1, znl)mdmld m.Glladere etmek.,. 
NOT: Verilecek cn&pl&r mamldbl oldutu kadar kıA olmalı ye ı..tmlerl 

okunaklı olarak yamhnaJıdlr. 

( Y a.Nı 4 üncütie) 

~LMAM TEBLiGı 

Kereçe ve 
Sıvastooola 
Hücwn eden Alman 

kıtalan 

Büqük mu-
~aff akigetiet 

1 kazandı 

Alman 
donanması 
Akdeniz babamda 
lngiliz gemilerine 

hücmnetti 
(Yal81 k iincül.e > 

Botun çocuklara ilk tahsili yaptırabilmek iç~n 

siljir vti 11111iiZ18rie, za1il 
çocaldara okal a91111or 

1lktahaiı çaimda bulunan nıtıan 
sağlam vücutca myıf olan gocuk 
lara bir tahsil IcWtQrüntl vermek 
üzere Orta.köyde, bir açık hava 
okulu tesis edUmiıUr. Okulmı i
cap eden tesisatı ima bir zaman. 
da ikmal edilerek tedrisata bat
lanacaktır Buraya alınaCak 90" 
cuklarm ai11 tekilleri, bir ~at 
name ile te&bit edilmettemr. Bu 
talimatname mtttehaams bir he 
yet marifetiyle~· 
HazırlL<l4.r ikmal edildiği takdir 
de bir Ki.nunevvelde okul faali· 
yete~ir. 
Diğer taraftan; aiu' ve dilsiz 

ler için de ilkokulun teahri ~in 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu o· 
kµl ~ wwım ~ ~ 

kulunda açılacaktır. Tedrisat a- sulleri g&rteri}ecektir. Bu buSU8 
ğır ve dilsiZlere okutmak ve yaz ta icap eden öğretmen kadrosu 
m.ak Çil takip ediJm t.e4ris 1Joo henrlamnıatır. 

Büyük bir meydan 
muharebesi kazanıldı 

Aimanlar 
35 bin "ölü 
verdıier 

ediyor 
Dört avda 

400 vapur 
silahlanacak 
v ......... u (A.A.) - ... a.. 

velt bltaraaık bmmunun tadlU ı.at-. 

Lmıdra, 15 ( A.A) - Sovyet kmd&kl lumımu ima ettttf.Ddm. ~ 
öğle tebliği: mtımeki hafta 1çiDde ıllWllı AiWP 

14 Sonteşrin gecesi. kıtaları _ ticaret n.pnrlarmdaD mtlrekkep ak 
mız cephenin bütün boyunca düş kafllenln İDgtltereJe harelrıet e4ecell
manla Q&rPJ§1D.IŞlanbr. . samlmaktadır. lqWz memurları, A· 

(Devamı Sa • .1 arı. 1 de) merik&D mtırettebatma bir pmllllla 
----------.. ne kadar bQyWt bir .oratıe tüllJ'elt 

Olen Bulgar askerleri kabil o1dutumı g&ltenneıt tcJ1n tıut1· 
bat almlfl&rdlr. tnsn1s llmaDl&rmd& 

İçin yapılan merasim A.mertk&D vapur kafllelerinl brfda-

Harbiye nazırı 
Daskalof 

dedi ki 
"BiZ HARPTEN KORKMUYORUZ. 
ÇONKO HARP GENÇ MlLU:TLEB 
tçtN B1R KtTVVm KAYNAGmm,. 

Sof ya, 15 (A.A.) - Ofi ajan
sı bildiriyor: 

(Dewmı Ba. 4 Mı ! dı) 

m&k için lhUmamll tertibat aım.,._ 
ta hatta atıantlk meydan mullarelw 

ainde bu vapurların cepane.ı to1reom!ll 
ol&bllmeal llıtlmall göz&ıtbıde bala. 
du.nılarak bu llm.anlard&D cepbaDe 
stoklan vücuda getirilmektıedlr. 

A)'da )'ÜS Amertk&D vapuru ıdllll· 
l&Ddlnlmaktadır. Onnmbdeld dört q 
içinde 400 kadar Amerikan vapura· 
nan alWı1&Ddlnl&cat bunlardan 1M 
inin lngiltereye 135 iDlD de KmJclMd.. 
se i§llyecetı ll&DJlma]rtadlr. 

Ber:An, 11 (.&.A.) - D.N.B. , bDdl• 
rlyor: 

(~ Sa • .. ri. 3 •> 

.. 1 _h_e_n_ı_m_ yazan~~!~ J 
bir teşkilAt rivaveti 

ankaradan gönderilen baZl haberler lktlaatıa. Ucaret vekillJll t.,_ 
tızerlnckı yeni bir det111kllk dtıfllntlldlll11Dll blldlriyor. 

oamanlı hQkQmeU devrine d&lerek nezaret tılnalarmm IU ~ 
göz gezdiriniz: ticaret ve straat neareU; ticaret ve nafi& nezareti; ~ 
ve maadln ziraat nesaretL 

biz ctlmhurlyete bir lktıAt veldıliti lle girdik. ticaret n straat ,,_. 
ı ıklerl buııdan çıktı. llOD!'& gene blrlett1rdlk, aJll'dık. a1ftl&n ticaret 'Nldl· 
1111 tekrar ikiye bö10Dd11! ikbeat, ticaret. -(bu lktıat lreJhnMI bir~ 
Bımızı aldatıp cıurdutu 1ç1D illve edellm: lktıat ffldWli. yabm dnlet ,,.._ 
rlkalarly~ madenleri lfleten bir memur oluyor, bqk& lkbat ~ 
ticaret vekilliğinde kalıJordu. ) llcaret veJdlllliDde bir iqe mo.te~ 
lqırdupmuz gQDdeD i.M çok zaman pQme1lllftlr • ....,orum: limdl de l&f9 
iflerln1 bir vekllllğin bqlı batma bir meYSUU o&arak &bkoyma. kalaD tlD&
ret, iktısat ve ınmt fabrlkaıan işletme l§lerlnl (mllU lktı8at) adım lll':Mnt1• 

öteki ft)dWkte toplama 18kli tawtam:Jor (.llıllw Sa • .. ai.l. ~ dt) 



..................... ....-. _______ -_-__ ::::_-_ ------------------------- VA K 1 T 

Umuıni telefonlar 
Şehrin muhtelif yerlerinde, m· 

zı ş·mendifer ist.Myonlarlylc va. 
nur iskelelerindeki umwni tcle
cm ma.kineleri halkm ihtiyacını 
ı.kiks.tcn k8.1'6llaya.n bir kolaylık· 

xr. Hele telefon makinesinin 
kuruşla açıldıktan sonra her. 

e n istediği kadar konuşınasma 
Usa.it ol.nuı.sı bu kolaylığa ina
...na.z derecede bir ucuzluk da 
tıyor. 

Fa.knt h3lkm iyiliği için yapr 
:m bu iyilik ve kolaylıktan bU. 
un ahir halkmm fa.ydalanabIJ
mcsı ı~in konuşmaların mUm.kUn 
rluğu kadar k~ kesilmesi la· 

.:mı gelirken bunun tersine ola. 
~ b:ızt yurttaşların mak'ne ba
ma geçtilrten oonra yarım saa.t, 

h ttA bir sa.at a.yrılmadı:kl:ımıdan 
ikAyeUer başlamıştır. Bu tilrlll 
k yetlere maho.l vermemek hal· 

km kendi menfa.atı icah:dır. Zira 
ou gıW hallerin çoğalması kon~. 
malarm be§ dakikadan fazla silr-

emesin.i temin için tertibat a· 
IDm3.l!ma varaca.ğmı bilmek için 
nsanm keramet sn.bibi olmasına 

cet yoktur. 
llasan Kunırayı 

Japonya Sibiryaya 
hücum için 

·yondan 
fazla 

Mançuri eyaletine 
a&ker yığdı 

Ja.pooya :icabnıda Sfbirynya hü. 
cunı edebilmek ~ Mançurya. e· 
yaletıne bir milyondan fn7.la ordu 
yığmr ~ır. 

Bun.dan başka Hindiçlnideki 
kuvveUerln de t.aJrvlyc edlldikle· 
ti, gelen haberlerden nnlaşılınak. 
tadır. Japonya ann vatn.nda.!rl 
kuvvetleri de seferber etmiş, ha
m btr vazi.yete koymuştur. 

:-;on günlerde yeniden büyük 
çilde sefel'berlCc ha.zni.tklarma 

ıın ·lam~. kadınlar da dahil oldlt" 
ru halde bir çok siviller pasif 
onırunn frıiez'fnde lrulln.nrlmaya 
a\ + edilmiştir. 
Japonyanm bilyük hazırlrklarmı 

Almnnya.nm 939 dakl haztrlıkln.rt. 
benzetmek mlimkilndilr. Bun -
baltnrcıS J a,ponya.nın bir har· 

bin arifesinde bulunduğuna hük. 
ed,\ebillr. 

- Radyo gazete ı -

VECiZELER 1 
~ıwuı· M. (Tl".l\!lJ PKK'l'AllŞJ 

41 lV OncU 'Utınıd Topal Osman Pa· 
aya ''Abdest aldın mı k!.fir!,, diye 

ıınylardığı zaman pa§8.Dm a.bdcsU vnr 
bile bozulmuıtur. 

• Hele ha.rp içindeki mUhtekirser, 
""'P öllllcrt üı:cnndekl ekbabalar!a 
blrl!ğt ediyorlar deII\ekUr; akbaba.

.:'.lr öllllerıe muhtekirler dlrflere hü. 
<":unda! 

Prost' 'n hazırladığı plana gö e 
n 

ec 
(Dünkü nus1ıadan det'am) getirilmiş ve diğerlerinin geniş- T.Aına parlt, Yörilitall ve 1sa tc· tesbit edecek olan Maarif Vekiı. 

Bu mevkide denlrln derfnJ'ği çok lettirilmcsiyle de iktüa edilmiştir. pesi mevkilerinde halen birbiri" letlnin a!Akaclar scrvislerile an-
az olduğundan az bir im.1ü ile pro- Serbest sahalar: ı - Evvelce nin aynı olarak mevcut ah§.a.p lıışarak yem mektep in ::ı.rı.tına el· 
jenin tntbikl kolaydır. Bu nhtım de zJtredildiği gibi iskele clva· gazinolar yıktırılacak ve ynn.:,""Ula \'cri§li sahalar Uı.jin cdilecektlr . 
25 m. genişliğinde ve yeşil çimen· rmda bir ltnlk bahçesi tes.s edile. karşı tonıamilc emin ola~ ~e. SV \'J~ ·ANıU.JZ.\Sl'ON 
ı: olacaktır. Çiçek tarhlan da bu- cek ve bu suretle milhim bir is· kilde k&gir olarn.k yeniden yapı- Gerek !çmc, g.:-rcl~se ev lhti~n. 
ra.da yer ala.bilirler. Bu nhtnn bo· tim.hat '\'c gezinti ihtzyncı kal"§t' lacaklardır. cına mahsus suların tcnıini \~ 
yuncn yapılacak in~t bir mlnuı· lannll5 olacnkttr. llevcut yeŞillik ve ağaçlıklar umumi liiğun mecralarlle bunların 
ri serviWdilne tıı.bi olacn.klardır. 2 - Halen a§ağI yukarı tam itinalı bir şekilde muhafaza edil' tahliycsl ic-lcri bilhas.,a hususi 
gezinti rıhtmm nihayetinde (ev- mannsiyle serbest olan bir mev. meli ve bo.kılmalıdırlar. Senjorj ve ciddi oir ourette nlabiyetll 
vclce) teklif edilen da.lgaktran ya- kide Çınnr meydanı yanında bir manastınnnı etrafına ve Nevnız feıı adamlnn taıufmd '1 tetkik 
pılmndığı takdirde) knyrklar iç'n meydan vlicuda getirllecdttir. mevkiine yeniden çanı nğnçları edilmelidir. 
sığmılacalt blr yer yapılacaktır. Nizam cihetinde evvelce zikre· dikilmelidir. Ml~.\UUliLAl! 

Burulan sonra halen mahaWndc dilen iki saha: Nevruz mevkii is· Arazinin hususiyetleri naztm i. Yeni mezarlıklar vücuda. gctl-
mevcut .rıhtnn genişletilecek ve mi verilen tepe nğar;lıındınlacak tlbaro. nlınarak ikorulıırm ve a- ı-ilmek Uzere halen projeler ya· 
Kesedar sokağına kadnr uzatılııcak ve garba nazır yamaca bilhassa ğo.çhkl:.ınn yeni bir ettidü yapıl · pılmnktadır. Bunlar tenha semt. 
lır. Koza.lak sokağınd.ın itıbaren çam dikilecektir. Plünda tahdit mahdır. lerdc her mesken m·ntn:k:ısından 
rıhtıma o.mut istikamette bfiytik edilen hudutlnrda. yeni inşno.t ta. PLAJLAU :ıza1:tıı ve az görilnür me\•lulcrdc 
bir gezlnti yolu Nevruz tepesine :nam.ile mencdilecektir. Halen Ada.da ikl ])ÜLj olup biri ver nlacaklorclır. 
yC6iJ. b:r perspelı:tiv'i olmak Uzcre · l'::Stetik ~tlnrı ihtiva edecek madendedir. Ve halk tarafından • nu mevkilere fıı...~lasllc ağaç di
nynı genişlikte bu tepeye kadtır bir gazino inşnama .istisnai ola- pek az rnğ"bet görmdrtcdir. Djğe. kilccektir. Dn:hn evvelden yağmur 
gidecektir. İskelenin tam kar§ı _ rak müsnnde edilebilir. ri ise YürUkalide olup manz.armıı. sulannın rasroııcl bir deren:ı it 
6lndn. ada.nm merkezine doğru baş- ' Mevcut futbol sahasının yn· nm gilzelliği ve b"ı.ıtün rüzgarlar- yapılacaktır. 
ka bir yol da vlicude getiTilmie • kmmd:ı nezaı-etl güzel bir teras da.n mahfuz olması gibi bususi va· ~ll\"Af MÜESSESEI ... ER, DEPO· 
tir. Bu yolun ağaçlıkh tepeler U· dilştlnlllmU.5tUr, stflan dolayısiyle evvelkinin ak. LAR YESAtm~ 
zerine çok gUzel perspektivi oln _ Maden ciheti: Vadide oil· yeşil. sine olarak büyük bir rağbet gör- Plnnda işnret edilen kalabalık 
cak ve iki taraf yıunaçlarının Uze- lik ihdası düşünülmU.5 ve 83.blle mektedir. ' mesken mahallinde bu nevi inşıı.. 
rinden geçeccittiı. de ye~il bfr yol Jlc l.mğlıınnır.~tır. Atf;.J.nin bu teşekkUUi.tı bu at mc.>nedilecektir. 

Bu gezinti yolunun geniş bir kıs İskelenin civnrmda yapılması 'Plajın in..lt.laafına fevkalide mu· Aym z:ımanda o.hırlar ''e bu.la. 
mı bilhassa yayalara mahsus ola Jrorarlnştmıa.n (Belediye gazino· saitUr. Ve bunwı için simdlden mUm:ısil koku vesaire ile etrafı 
cak ve doğruca Luna paıb mlln- su, otel, kapalı çar'flı) gibi in§a • tertibat almmam lAzmıdrr. Bura. taciz edebilecek inşant Ye mües
tehi olncaktır. Buradan itibaren n.tlardnn ~ka ttnıumuıı menfaa. da denizin derinliği az olduğun- scscler de ment>dilmişlerdir. 
yohın Ust lın:>ıı sade bir yol ha • tine ve istifadesine hô.dim lxı.zt da.n birincisine uygun ve aynı Smai mües&•Jeler ve odun kö· 
lfnde devam edecektir. binalar fçin de muhtelif yerler evEafta :r~ bir plaj vllcudn ge· mür depoları gezinti rıhtmnndan 

Tur yolu: Halen amıbaların ta. ayrılmr,trr. tirmek de kolay bir iştir. uzak ola.rnk Maden cllıctinde yer 
kip eWği bu yolun istikameti ha- ] ) tsa (Hirlstos) tepesinde O· Bundan sonra yuknı"Ida da zik. nlacaklardır. Bu mUosseseler ne 
lıyle bxrakılmL5 sadece sıra nğa.~r tel • Rcct.oran, redildiği r;ibi yeni gazinonun yn - ko'ku. ne de duman nc<;retmiyc. 
h bir yaya lmldırımın inŞ3!:llla 2) Nizamda Dilin ucunda gazi. nmda da kUçUk bfr pltı.j tesis e· celtlcl'dir. Ve 11er hu'llJsi ::~ıvalde 
mUsait olae<..k veÇhlle geni§lctil • no, dilecektir. estetik se.rvitUd!cre tiıbi olacak· 
mcsl mU.UM.ip görlllınUştür. As- 3) Nevruz mevkünde halk IEliTEPLER lıırdır. 
gn.ıi arzı 15 m. obcaktrr. Bu ya· iıabçcsinde J;ıir gazino. Bugünlerde ihtiyaçlarını etildle Kalabalı!{ mesken saluısı içln<.le 
ya. kaldtrnnlan üzerinde ayrıca --------------------------- inşan.t bitişik ve yol boyunca ya.· 
dinlenme lr.anapelerl de olııcaktır 9 ı pılabilirler. Bununla beraber in.sa 

Nizam eihetl: Teferrtlat kabı. ı y a n g o edilen kısan hlç bir suretle saha-
lınden tali derecede olnrak b11rn. nm yüzde 60 §IIU aşmıyacaktır. 
da diğer lbir tatrnı yol i"'lcri de . Binala'r ilti kattıın fazla olamaz. 
r.aza.rı itibrun alınmıştır. Bunlar Ahzrlar veya zimi veya smai mü· 
dan maksat halen yaınaçlarm k d s • esseseler bu saha. dalıilhıde me. 
muhtelif :,ıfü.~&cltliklerlnde ynpıl. n ara a erg l nedilmlşlerdir. Çatılar ya ~ 
mış, fakat esru!h ve bllhasııa. ara- ı:ıekllnde olacak veya 1sUı.n.bulda 
balamı geçmesine mu it yoldan eskiden mustamcl meyilde yapı· 

malınım k&:" lerl \'e bu :-neya.nda ' dı k •td • bca.ktır. 
inşaata sallh bir vaziyette olma· vın ~·O \-' e l l l\ltlNFERİT l\ll<;SIU·:N SABASJ. 
tar.na rnb'llıcn sırf bu yolsuzluk , ~ Pllında portakal rengi ile gös· 
yUzilnden lfıyık Ôldu~an kıy.met teril~lerdir. Bu sahada yol çiz. 
ve itibarı bulnmam.ız nr.uıları kıy. Milli piyangonun sekizincl tertip ;)()()() Lira kazanan nnnınrolar gisl boyunca. hiç bir iJL'JMta mU -
metlendinnck ve adanın bu 'klsmı- plilnının ilk çcklllşi bugUn ııaat li 216787 110003 321975 26G'd22 saade edilemez. Bına çizgis1 yol 

' nı daha :fazla bir inld af kabili• do Ankarada serglevlndc yapıldı. 10.000 Lira kazanımlın· çizglslnin asgtl,!1 5 m. arkasında 
yeti vermektir. Kazo.nıın numnrolar şunlardır: 198117 251048 olacak ve lbu.ıılnr arnsmdaki 006 
Niz~ın sonunda v!i.di boydan AMORTlLEC 20.000 J.fra imzan.an numara saha muttaluı. za:rif bir çiçek hah· 

boya bir yeşillil:Je çcvr.l~tlr. ı:,onıarı 3 ve ~ llc nlhnyeUcnen bU 393849 çcsi halinde tanzim edilecektir, 
Buraları noınml inşr nta elveriRli tUn biletler llttııer lira ltazanmıştır. Bu oekiJl§te 20.000 Ura. kazanan Aynı zamanda her inaa,at iki 
olmadıkla.ı'tudnn "-cnn· <le •.,·,. l>ı'r 39384tı No.lı bilet }.danada ıo.ooo ar ynnmCla komşu hudutlardan asga. 

ı.u. .. " 10 AH 1.UtA KAZA:SA~"LAR 
in."aa.t unpılmn·nc3Jc, .valntz ag'Ya,.. Ura ka?.anan bllctlcr.Ankaradn, 5.000 ri 4 er metre mes::ı.fede olacaktır, 

" J •J .. 27 il nlhaycUenen blltUn bllctler ı dikilecektir. <:r lira kazanan blletl~ sttınbul, B:ır- Blitiln Jn.,aa.t sahası hiç bir za-
onar lira kazanmı§trr. Ad da •·1 t Maden ciheti: Halen Nev••nz'n sa, ve ana sa .. mi§ ır. :ınan umum nrm sa1ıamnm yüzde •.. 50 ŞElt URA JiAZANA~LAR 

sıkan yol çok dik mcvilUd:r. B 1 2,000 er llrn. kazanan numnralar: yfrmi be~i aeznıyacnktır. 
J fi78 le nllınyettCDen bUtUn biletler ı 3 k meyli azaltmak ilzere !)landa a. s pnrçs. stanbul parça An nra, Buı- Bu iki :iıcyı.ııt mınt.ııkasınm luı: 

clllJ<!r lira kazanıru§tır. Ad d 2 ı· za.mi .. ıı • .ıe on mcyı·1u ı~ı· "eni vo' ve ana a.. parçası ... onyn ve rlc'.nde },;,. bir verde yeni bir in. 
J.....,.. ... J ~ '1 JCO Elı LtltA UAZANANLAR ~ J gllsterilmic.o+ir. BunL'U'dan bir ta- İ2:1Dlrde, birer parçası Malatya, Tur- santa izin verlbnenıcl d!r. 

-J• 260 la nihayetlenen blltlln bileUcr p s t _,_,, nesinin gma ve dig· er adalar u· guUu, as1nlcr, Mar<rin, Tarsus, ı. ~n :ınmta.ko.sınm ölçüsüz bir 
100 er ıtrı:ı. kazanmı~tır. B f E lrla hl B ld 1 •~ zerine, Anadolu sııllil!ne birer ne. vas. :t rn, ıı .. "We r, u ıın, sn.en· !jekllde genişlemesi şayaıu nıc.m-

zaret:i olacaklıT. CiOO LlBA liAZANANLAn derun, Antakya, :Mesudiye, Clhanbey· 11 unıyet deh ldir. Yol, kan:ılizas· 
Bu yollar gezgi mahallinde o- OS59 ,.c 1109 la nihııyeUcnen b!lt.rırı 11 ve Zonguıdakta ımtılınl.§tır. yon, vesalr mnsrafları bu takdir. 

laca% Ve Adanın çronlık lrumnın- bilcUcr beşer yUz ııra kazanını§tır. 1.000 er lira kazanan numııralnr: 12 de çok mu~ bir külfet teşkil 
rmda.n geçeceklerdir. Tur yoluna 1000 LIHA KAZANANLAR parça lstanbul, 6 parça Ankara, 3 cdebllirler. Ayn: l".ıımanda. k!ıfi 
muvazi olarak t 11li derecede diğer • Sonlan: 38581 28076 50678 17056 perça 1zmlr, 2 parça Samsun, birer m1ktnrdn her tilrlü suyım tcminJ 
bir yol da jnşaatn clverioli cJycvm 10;;0 38191 37432 09~37 26691 44619 parça. Trabzon, Sungurlu, !zmlt, Es. de olı'lu~ç:ı. no.zik bir me=eled'r. 

Bir tarih kitabl Avrllı>S. Jlll 
lcrinin tarilLni kısaca §6> .t 
JAsa cdlyor: "Avnıpaııtıı ~ 
cenup alıalisi Kelt ve 1 ~ 
Ş Jn.al ve ı:;arkta tskitler , 
larch. I...ô.bcn (Fin) ve ?Jli" 
bu kııvlmlerin bo..k.nynsrdır. ,; 

.Bski 7.amanlarda Slıi'lrısr 
deni7.ln şimalinde o ~ 
Sonra yüzler:n.i şimali §3 . 
'til'ilJ yava..cı yaval} lskitıeıııı · 

jaJı\ 
ler~n zaptettiler. Şmirlll ı 
Sliı.v ve garpta Kclt ka\'jıll 
arusmda Cemıanya ,'tlrdr. jçl' 
lskandınııvyayı fotbetınek ~t 
male, \'e Fransayı fetbiçitl 
nub:ı. tckaddüm ettiler. ·ısı 
Avıupanm cenubu ~j,iı!\ 

ya ve Afrika millet.Ierı ''ll!:ı , 
nuşlordı. ltatyacia Heri uıı 
Romanya adlariyle :ilci -.1 
şöhret bulmwrt:u. Ron"ro 
bir çok fetihler yaptıl:U' ~Jll 
sonra menfaııtl<?ri kendi! t 
ta denize çekti. Bir nıü~ı 
kuvvetler! zayıfla.ymca. ~
mi onlara galebe çaldı. ti 

Aı·adıı.n uzun asırlar geC 
manynlıl.:ır medeniJeşnıe y 
tuttular. Romalılnrm., :ıcıı, 
suıuan sonra L'>Ilnllyaya 
\'e Vandallar, Fransa~'8 
Bıitanyayn AngJc ri 
hal)'U ve Galyanm ra.(.i111t c 
clukları milletlerle ihtil8.t ~ 
\'e bu nesillerin fö'tilatıııd' 
tin c.i.n.sl doğdu. 

Britanya.ya. gidenler. t 
as.l ka \.'Illini Kcmber18nd 
rma tardettilcr. Fa.tat _,,ur 
1'Tan.s:ılılıır ve Norm~ıt 
rayı harp açarclt .ist.ii8 
Bu ihtilfıtl!ın da 1ngtllı 

vficut buldu. 1ll1 ... ,, ~ 
A vrup:ı bundan sonrt\ 

çok istilillar görmüş -ve 
zaman arab saçı gibi • 
t.o:"U'a c!.urulın~tur. ~ 
ma, dniına hali aslisinde" 
l"lmu~tur. __s 

Avrupa talihi acaba p· 
ciöntim noktasında mıdıt'! ~ 

1'1yazi ~ 

• :Maıaınatıarmm o derecero geJ
"ncs1 1ç1ıı mtıenıt ve mualllm mtattıe 
a~ bln klfi mQnevverıerln ilerleme
:.ne yol a.çnuıtrr: gene de; "dünya. 

da kimseden tayda yok, herkes ve!a
ızdır!., flkrint t&j;lyanlar var. 

hali bir sahadan geçirilınf'ltfr. ~ooo L1RA KAZANA~'L\R Jti§dılr, Ncv;:ehlr, Emfroağ, Una, Gc· BütUn bn ee'beplcrdcn dolayı 
Bu yol nz meyilli olacaktır. S:ınları: 33741 i6267 55130 65871 Ubolu, Aydın, Tarsus, Kayseri, ve Ci· yeni fnşa.n.tlar A ·ve B olmak U- /11 , ~ .. 

PW..nda yeni bir yol daha vileudn 63228 81500 16206 72430 91639 12565 ııanbcylldc sntıımıştır. 1 zere iki mmtakach tahdit odfl· -

____ G_e_l-ir_k_e_n_s_a_k-in_b_i_r_h_a:..v_a_d_a_d_c:..n.:..i.:..z.:..i ..::~....:m:::.ış..:l=a::.:r:..A-=k::d:.:e::. _:_ __ _.______________ mışsm .. Arkadaşların seni kıskanıyorlardı. Gerçi lı~ 
niz bütün güzelliği ile yelkenliyi sarmıştı. Bu sef~r, müt- miz seni severiz, ama ~imdi vereceğim müjde klın" 
hi§ bir fırtına arasında çalkanıyorlat"dı. Kaç defo kur- aklından geçen şey değil. ,,,J' 

tulma ümidinin kalmadJğl söylendi. Fakat Behcet bu Behçet, acı acı güldü. Katip nelerden bahsed•f;, 
ölümle rnücadelc anlarında. bile hep Makbuleyi dÜşünü. du. Bil?e ki, Behçetin bağn öyle yanık, öyle par~...t 
yor, onun hayalini gö:ı:iinün önünde görüyordu. mışb kı .. Saadet lıclime"'i omm için dünyada en JO~ 

, • * * - 6 - sız bir kelime idi. Ölmüş bir hayal olan Jlllak\Jı!l~ 
Behçet, eve korku ve heyecan içinde girdi. Baba. verllmeaine 'imkan var mı idi?_ O hnlt.lP. l,;ulc.n ki"1 iti 

ıınm cena2esini çıkardıkları vakit bu kadar kendini Şehirden şehre, köyden köye gidiş, Behçetin irin. disine Shad~t getirecek''i? 
kaybetmemişti. Annesinin kucağına bitkin bir halde ete yanan ateşin alev alması demekti. Yeni muhit, yeni Katip izah etti: (.' 
atıldı. Uzun müddet konuşmadan öylece kaldılar. An- bir manzara genç a~ılu bir müddet oyalıyor, kendini - Müdürün teveccühünü::ı sebebini hic meıa1' 
n~si· Behçetin her ıeyi bildiğini anlamıştı. Oğlunun te. unut'.:uruyordu. Fakat şehre, insanlara alıştıktan sonra medin mi?.. • . ~· 
• llisiz derdine raeınen tatlı, avutucu sözler söyledi: öldürücü bir sıkıntı ~Jıyordu. İşte o vakit Behçet ora- - Hayır, hiç düşünmedim .• Benim kimseye bır 

- Sen Mğ ol Behçet, dedi. Daha çocuk denecek yı terkediyor, bir ba§ka yere kendini arıyordu. rarıll\ yok, kendi halinde yaşayan bir memurum. .,d'd< 
yaş'..asın. Onu unut .. Ondan daha güzel kızl r buluruz Behçet, Boanasarayda gümrük bat deftercilik me- . - Hayır Be..'ıçet, hepimiz öyloeyi"'! amma, J11~~ı 
&2.Da. muriyetine girdi. Biraz yorucu, bir hayli kalabalık iti kimseyi sevmez. Onun ha~in tabiatine kurban gitıtı11"' 

~--· dl k -olan bu vazife, Bchçeti oyalıyor u. stediği de bu idi. le memur sensin. 
Behçet, ·ıstanbulda günlerce dolaştı. Epey parası Gümrük müdürü, geçinilmez bir adamdı. En küçük Katip, Behçeti biraz daha süzdükten sonra: Ji 

vardı. Fakat ne yapacaktı bu paraları? .. Kime sarfede. bir lıata bulmana bile kendisi bir sebep icat eder ve mc. - Haydi, dedi. Seni fazla üzmeden söyJiyeY" 
cekti? •• Mnkbulenin geçtiği yollar, Mnkbulenin tenef- murl(\rını azarlar, küfür eder, odasından kovardı. Böy. Beni müdür. gönderdi. Kızını sana vermek jgtiyor. r' 
füs ettiği hava, bu şehrin kokusu artık tahammül edil. le iken nedense Bebçetlc arası iyi idi. Ona nezaketle Behçetm, o gamla yoğurulmuş gencin ilk dttY~~te 
mez ol~~tu. Ü'""UZ dört ay süren ayrılık meğer ne iyi muamele ediyor, tatlı sözle komquyor, ıık 11k işinden his, mii'~hiş bir kablc:nha atmak oldu. Kendini giiç.1~ 
günlermış .. Bundan sonra belki otuz dört sene eksilmi. memnun olup olmadığını soruyordu. zaptetti. Ve verecek bir ceva9 aradı. Fn.lmt bul~~ 
yen, git'.:ikçc artan bir ıztırapla ge~ecel"ti. Diğ~r memurlar bir türl" bunun sebebini anlaya. Karşnmdaki ke.tibin, hatta müdürün kendisini anlııP"" 

Behçet, Hanya 1'I. biriktirdiği paranın mühim bir mıyorlardı. Gümrül< müdürü Behceti nicin koruyor, ni. lanna im\nn yoktu. 
kısmını anneııine bıraktıktan sonra lstanbıddan ayrıldı. çin ona iyi muamele ediyordu? •. Ocdan daha kıdemli O halde?.. "' 
Rumdi taraflarına kendini attı. memurlar vardı ve Behçetin yapbg .. ı i•ler de idarenin' E t h Jd ı ·d·? :t ve , o a e ne yapma t ı ı . •• fi 

J 

Belıçet, bir sene Edirnede kaldıktan sonra Sofya. 
ya geçti. »ir kaç sene sonra Bosnaya uzandı. 

mühim İ§leı·i değildi. Ma!tb:.ıbyi, h!iyatmın saflıı.l rından bir kııçııt1 
Memur1ann bu merakfan ve Bebçetin de bir türlü daha bir oan;ye içinda ynı; dı. Sonra: .J 

izah -edemeçliği ıılakanm sebebi bir gün anla•nldı. - Karr!_~im, d~di. Bunn imkan yok .• B:.m e-VIP-
MiHiirün ki\tibi Bchçeti bir kenara çekmiş ve: 
- Behçet, demi~ti. Sen hakikaten talihli bir adam. 

mem .• 
(Devamı var) 



•lahm: Jlıırp b:ı.Slıı
'~yet şuydn: 

h..~adan hlr ecnber 1. 
~er ln~ltcrenin ab
~ ile kapalıydı. Tarihin 
' llllsaJi bu hadiseye 

Uerden benzerlık ar -

~iyon rolllncle görü • 
e yine Napolyonun 

lngUtere far~lunu-

etJerıe harp bn layınNı 
: ile mühim nol<ta ha 

.\\-rupada hwlltcre 
\' ' ~ 

t Almanya 1\10 ko\ a 

~kati görmek istJyen. 
lllillf&hitlcr bu lıtikilru
etınek mecburiyetin -
. dü~tüğli hu ha. 
1 ş<iylece mümkUu-

fngiltereye kareı 
ev\"ela. dcni7. ku\'

~betmı~. sonra da hj9 
ıı..~ kabul etmemi U. 
~ilnkU harpte yeni 
lf sıraslyle seferber e· 
O,.,·~ Ye Glrid sefer. 

lt~hiyethıl ortala ko;r· 
'"l'Vlyon gemiye sahip 

ki bugün Atlantl'itte 
ltlren bir A iman de· 

"-rdır t • 
'-ayısı ne olursa 111. 

.! ile Amerika nrruan
~"lllkün olmı\ an biz· 

ktedir • 
«le,'linde tngi!lz ah _ 

~ek aıtm miltdarına 
~lllyordu. nu hesap 

-.;;-•k tlr.aret-e C\'lcc-
te İ'ı<i t.a raf kıuısılıklı 

t u ulleri lı;ec;fetmlır 

-. ~rtlara ~öre, altm 
il'' ~ 0 •ok.•uun, ne de mu. 
~ ~tıdır. So\'j'et Rusya 
~n taarruzda da he -

itin \"eni a.rtlarn 
lizrmdır 

- ile taar~z bugtinki! 
'-"-le göreydi, ne de 
~kil gibi ronlı ,.e hey 

1-blat, iki ordu ara 
,ilçUncU ku,·etti. nu 

}irıe lnkir edilemP7.. 
~fakat teknik deni· 

\' otıuna tabiatı mağ 
.,._ tJ hatta onu değl5tir -

l'llnıitJ bir nimettir. 
ltitlyoruz ki, tank· 
Vasıtalan işletmek 

ta..; ::-Zgin, so~gu ilf! 
• .\ir bakası kili gelme. 

S.. -,..~." \"asıtalann huz ta-
1~ ~den kayıp "idebll -
.... ~beYe k~lın, .. muka. 

._.':_9z tabakası 'Ucuda 
ı..~iyle makineler 

'-' talarmuzla h:ıl•ikat -
tııçurnmu anrn'k hü· 

. ~Paeağn. Riituşlcr. 
11iz, nıtanır bir kale-

'" d taldp edenler ic:in 
le 0 lru h:ırcln•t hiç 

t. •ııılmnd:m hnkiknt i 

Son zamanl~rda bazı açık göz 
Jer, fiyat murakabe bürosuna 
baş vurarak kendilerinin filan 
veya fnlan toptancıdan mal ala· 
madıklarını, yahut bu topUuıcı
ların kcl'!dilerine nark dışı satıe· 
larda buıunduklarını ileri sür -
mektedirlcr. Böyle bir iddia kar
şısında kalan murakabe bürosu
nun takibata gec:mesi ve toptan
cıları dinlemesi kadar tabii bir 
şey olamaz. İ.şte bu Rikayetçile
rin müracnati üzerine toptancı -
lar, ihtikfır'a mücadele eden ma
kamlara dileklerini nnlatmıık 
narkm yetmediğini söylemek 
fırsatını bulmuş oluyorlar. 

Sahte ilam 
hazırllyanlar 
Bir muameleci 2 sene 
hapse mahklım oldu 
Koncagül adında bir muamele 

ci, sahte nıa.Iıkeme ilnmları tan· 
zim etmiş ve bir müddet evvel 
yakalanarak ikinci ağır ce7.a 
m~hkemesine verilmişti. 

Mahkeme. Hosebin ·duruşma -
sını bitirmış ve dün kendisini 2 
sene müddetle ağır hapse mah -
kum etmiştir. 

-- -----0--

Basın Birliği azalaTına 
TUrk Basın lllrll~ri İstanbul l\lınta· 

kası Rclsllğindoo: 

Mmakamız adına, Türk Baam Blr
!lğl Umumi kongreıılne lşllrt.k eden 
murahhasların kongıre nellcelerl hak· 
kında verecekleri maU:lmalı dinlemek 
üzere Birlik arkada~lnnmızın 19.11.41 
Çarşamba gUnU saat 15 de Birlik 
.Merkezine gı:ıl:ııclcri rica olunur. 

---.o---
Odun tüccarlan 
sorguya çekildi 

S odun taciri ile belc>diye mu
rakibi Süreyya yanlış rapor \'e 

i?.ahat vererek odun fiyatlannı 
lüzumsuz yere ~uttırmak su<:un· 
dan adliyeye verilmişlerdi. 

Müddeiumumilik, dün maznun 
lnn adliyeye getirtmiş ve kendi
lerini isticvap etmiştir. 

Tahkikat bir kaç güne kadar 
bitirilerek iş, asliye ikinci ceza 
mal1kemesine havale edilecektir. 

Kasapların kontrolu 
Fiyat murnkaba memurları, 

dün de kasapları kontrole devam 
etrn!şlcröir. Et ihtikarı vapan 
Fa.tıhte kru:ap Zcnginer, Malta 
durağında Hatay kasaphanesi 
kas1.P ihsan yakalanmışlardı~ 
Bunlar. adliyey verilecektir. • 

1 

Herbi adams yazibaneyc elin-
de bir mektupla girdi. ' 

Bir;:.z durdu. Otomobillerin vi 
tes değiştirmesini andıran bir 
gürültüyle boğazını temizledi 

Peter Morgan bir şey okuı'.nak 
la meşguldü. 

lçerı giren arkadaşını görünce 
ba~ını kaldırdı: 

- Hayrola. dedi. Yine kafa\'ı 
<:ekmişsin galiba .. Sallanıyorsun. 

Herbi ~a..rns bu söı>.den müte -
essir olmuş gibi: 

-Kim ,dedi. Ben mi? Doğru
su siz beni yanlış tanımışsınız •. 
Her akşam içmek olur mu? Ara 
da bir keyif için, dünyanın keder 
ferini unutmak için, haydi bir i
ki çakıştırmış olayım.. Fakat 
her gü11 •.. Asla ..• 

- Pek ala Ne var ne yok ba 
kalım? :-:e b~~·adis getirdin. 

Herbi bir sandalyede oturdu. 
Sinemada gördüğümüz polis ha
fiyelerine çok benziycn bir çalım 
la şapkasını ensesine doğru itti 
ve heyecanla: 

- Cim Feris tahliye edilmiş, 
dedi. Hapish2..nede uslu durduğu 
için, uzun müddettenberi yattığı 
kodesten kendini çıkarmışlar •. 
Mah)cfuni)•etinin bir kısmı affe
dılmış .. Bütün piyasa. bu bava .. 
di~le ~lkanıyor. Ne dersiniz? 

Ve mektubu masanın ür.erine 
attı. Peter Morgan zarfı açtı. i
çerisinden çıkan bir tek kağıdı 
okumağa başladı. 

Adeta mikroskopla okunabile -
cek kadar uf ak yazılan derhal 
tanım.t§b. Mektup §ÖYie diyor .. 
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Şimdiye ka<mr toptancılardan 
şikayet yollu yapılan birçok mü
racatlerin, uzun tetkik, münaka 
şa ve dedikodulardan sonra top
tancılar lehine narkm yükseltil
mesi ile neticelendiği nazarı dik 
kate çarpmış ve alakad~r bu gi
bi rnüracaatlere (komplo şika -
yet) adım vermişlerdir. Buna, 
halk dilinde (danışıklı döğüş) 
dendiğini tarife· lüzum yoktur. 

Muraka:be blirosa, bundan son 
ra, yapılacak müracaatları bir 
gayeye ma'tuf olmamak ve sarni 
mi bulunmak şartiyle kabul ede
C('ktir. 

Gliserin 
yok dedi 

Fakat dükkanında 
bir ton bulundu 

Fiyat murakabe bürosuna, ba
zı kimselerin gliserin sakladık -
ları etrafında ihbarlar yapılmırr 
tır. 

Bunlardan biri: Kendi"ine mü
racaat eden şehrimizde resmi ma 
kam sahibi bir zata 'bir gram da· 
hi gliserini bulunmadığını. mal
larını sattığını bildirmiştir. Bu
nun ii7.erine resmi makam sa.bi
bi, keyfiyetten fiyat murakabe 
bürosunu haberdar etmiştir. Mu 
rakabe memurl~ı. ismi geçen 
müesseseye giderek arama yap -
mışlar ve tam bir ton gliserin 
bulmuşlardll'. Tahtakalede Me -
nekşe hanında Y akoheski olan 
suçlu adliyeye verilecektir. 

işlerine muntazam 
devam etmiyen 

memurlar 
Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kır 

dar daire şefleriyle, emirleri al
tmd~i memurların vazifelerine 
muntazam devam edip etmedik
lerini sıkı surette kontrol etmek 
t.c olduğunu yazmıştık. Bütün be 
lediye dairelerinde kontrollere 
devam edilmektedir tık defa ma 
zcretsiz i~ gelmedi~i anlaşılan 
memura ihtar, bilahıre günlük. 
haftalık v~ aylık maaş kesmek 
cezası verilecek, bunlar kifayet 
etmedi~i takdirde işten el c;ekti
rilcccktir. 

Altın Fiyatı 

. Dün de bir Reşadiye altınının 
f ıyatı 25 lira 30 kuruş idi. 

ihlikArdan 
mahkom o1anlar 
Galatasarayda, Luna Zarko a

dında bir kadın, sahibi bulundu
ğu Ankara ~rap pazarından kül 
liyeUi mikdarda ipekli kadın <:O
ra.hı olduğu halde müracaat e
den m~terilere satmamış, Be
yoğlu cürmümeşhut mahkeme -
since 7 gün müddetle hapse, 50 
lira para cezasına ve 15 gün de 
dükkAnmın kapatılma.;ına mah -
kQm od.ilmiştir, 

Bir çift otomobil lastiğini R7 
lira yerine 385 liraya satan &ıl>
ri Balcı, Sabri Amerikan. Mu -
harrem ve Hüseyin adında dört 
~i de asliye ikinci ceza mahke
mesince birer hafta hapse, 50şer 
lira para cezasına mahkfun edil
mişlerdir. Ayrıca, dükkan sahi
bi Muharremin, 15 gün de dük -
kanının seddi karar altına alın
mıştır, 

Divanrolunda f ınncı Ahmet 
ekmek. manav Rebii de karpuz, 
kavun, domates ve biber ihtika -
rından do!ayı a.yni mahkeme ta
rafından tevkif olunmuşlardır, 
--o---

Romanyadaki 
bandajlar 

H~r aldığımıza göre tram 
vay idaresinin bandajları önü -
müzdeki salı günü Köstence lima 
nından Bulgaristan yoliyle mem
leketimim gönderilecektir İlk 
partide gelecek bandaj 12Ô dir. 
Bunlarla 30 araba işlemiye çıka 
caktır, 

Bu işla meşgul olma.k üz.ere 
Romanyaya gönderilen traıırvay' 
idaresi memuru diğer bandajlar 
gelinceye kadar orada kalacak -
tır. 

Nişanlısını öldürenin 
muhakemesi 

Ahmet Hacı adında birisi bir 
müddet evvel, Zeynep adınd~ bir 
kızla ni§alllı iken kızı kandıra -
ı·~k kendisinden ayıran ve nişan 
!anan Kasım isimli birisini Ga -
latada bıçakla yaralayıp öldür· 
müştU 

Ahmet Hacının birinci ağır ce
zada görülen muhakemesi son 
safhasına gelmi.ş ve miiddelumu 
n1i muavini Hadi katilin 18 sene 
tnilddetle hap·ini istemiştir. Mu 
hakeme, mildafaa ve karar iqin 
başka bir güne bırakılmıştır. 

' I span~lJOl dansözü 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

1 tngilizceden Çeviren: H. M f J N I R -
du: 

"Azizim Peter! .• Mii.şkül ua· 
ziyetteyim. Efjer §11 anda biı· 
mt'şguliyetin yoksa, seni pek a
lô1:adar edlbileoek bir iş hatıa
le edeceğim. Çünkü kendi b(Jfı
ma içinden çıkabileceğimi zan
netmiyorıım. Her zamanki yer 
deyim. B~ KÜndilr lmrod.aytm • 
Fakat seninle temas etmek im
kanını bulamamıştım. Daha 
fazla anlatamam. ÇünlcU bu 
mektubu alıp almıyacağını bil 
miyorum. Aşağı yukarı 'a&t ya 
nım kU§atılmuı gibiyim •• Eğer 
gelmeqe karar 1'eTirscn qecele
yin gel... Her zama.nki · }'eTdlJ 
bir kayık bulıtnduracaqım Bek 
liyorum. J. B.,, · · 
Herbi Adams. dikkatle seyre-

diyordu. Peter Morgan mektubu 
ouduğu müddetçe bekledi. Onun 
yüzünde beliren değişiklikleri he 
yecanla tetkik etti. Nihayet ve
rilecek cevabı bekliyordu. Peter 
Morgan, mektuptan başını kal -
dırarak: 

- Tamaqı, dedi. Yeni bir ma 
cera başlıyor .• Hazır ol bakalım. 

- Baş üstüne Şef! Demek ki 
tatilimiz sona erdi Ben daha 
dünden ha.zınm. FAkat nereyt? 
gidiyoruz? 
Morıan mektubu yırttı. Bir 

çok küçük parc:alara ayırdıktan 
sonra, ateşe attı. J. B. den gelen 
mektupları böyle yırtıp atmak 
en emniyetli tedbirdi neride her 
hang! ?ir karışıklığı~ önüne geç 
mek _ıçın. alınması lazım gelen en 
emnıyetlı tedbir . Sonra Herbi'-
ye dönerek: · · 

- Yarım saate kadar hareket 
edeceğiz, dedi. Bu zaman zarfın· 
da~ sen yukarıya kadar çıkıp bir 
soJ{uk su banyosu alabilirsin 
Heın bi.r az ac:ıiırsın. 
.. Herbı, kendisine hal! o akşam 
ı~ın fazla kaçırmış bir adam gö-
zıyle bakıldığından müteessir. 
!a~at heyecanlı bir halde başını 
ıki ~ana sallıyarak kapıya doıi
ru vurüdil 

Peter l\İorgan arkasından: 
-Eğer yarım saat içinde kendi 

ni !<>Parlıyarnazsan, ~rtlağını ke 
seı:m ... Bilmi~1 .• Koyu renk 
elb~seler giy~sin.. Anladın 
mı. 

Peter Morgan bundan sonra 
odasında bir müddet düşündil. 
Fevkali.de ciddi vaziyetlerde kal 
dıiı zaman yaptığı gibi, bir ku
lağının memesini pannaklan a
rasına almış, ovahyordu .. 

Demek J. B .• gene buraya gel
ml§ti. Hem de tamamen kendine 
mahsue bir tanda varlıiını belli 

tir ~iindür süren ''Kıırayel,, f1r· 
tınaın ortalığı ka.sıp l'aYuru,·or 
Hele ger.eleri, rüzgann Jğultu~u : 
na daha h~m bir ııertlik ~eliyor. 
Eğe-r dertli iKeJtiz \'e eğer u~4;m. 
nuz nazlıyM&, haliniz haraptır. 

Saç:ıklara, köşebeşlarma çarpan 
han Mğanaklan, slnlrlerlnbc 
yay gibi sürünür ,.e ,;irudunnt 
orkestra)'& döner. 
G~e, lie!'e kubbe oluyor. Sefiln 

kuwetinl arttırıyor. Z~ten gece 
de henüz kanunlannı bulamadığı · 
mız bir taknn tesirler \"ar Bnnıı 
kimblllr kaç bin senedir tecrüba - , 
echyonız; fakat bilgimiz mutlak 
değil. Hasta, ortalık :mr:ırdı'ktan 
~nra, a.ğnlannı daha '.\'akmda.n 
doyuyor. Gamlı adam, • lçindcJ,;I 
denlln geceyle blrJlkte r:lşfp kıı 
bardığmı, büyüdüğünü ~ziyor. 

Galiba uyku, ta.blatm ~eceye 
karşı bir sigorta.cııdrr. Bu küçül, 
ölüm lçlmlP, yara.dıhşla n:ırl<osla -
narak azaptan kurtulmaktayız. 
Gec-.enhı beliıımı, a11ıl b•ı teselli -
den, bu !4lgortadao mahrum olan 
lar hlli~ · 

Dünya, tabii şartlar ir:inde~1'en 
de kış acıdır. l"ok.cıul O<"aklann 
harap r:.ahlann altınds hayatı~ 
facl&'Jı, pe~eleıinl bir bir arar. 
Fa.kat tabıi hayatm kendine gö
r~ kolayhklan da bu!unur. 

Bugün L'>c, dünya, en uıun "a· 
zap sırat,, ından ge(!lyor. Kış, f3 • 
te onu bu uzun "Sırat.,, 1n buz
dan ı,orkuloklu uçurumlan UstUn· 
de yakaladı. En a.,.ağı on milyon 
rıın, karlar, buzlar, bombalar. 
giilleler \ 'e kuıı;un dolulan al. 

t ınıladır. Harp, yalnız <'ephelerde 
ı:arpı5:\onlam mahsus bir mw ibet 
obaydı, feliıket, bütün büyt:~düğil 
\'ı• aeılığiyle beraber, yine daya. 
nılabiUr bir dert sal,lırdı. l<"a.kat 
buı;ün nıulıarehenln kshrını, fcla· 
ketin! bütün bir iılem rekiyor. 
AnuıNMJa binlerce yıllık bir me 
denlyet yıkılmaktadır. t'ramsa \e 
".N" on·eç,, t.en AtWım t.a öbür ya-
kasına, Balkanlara \'e Kafkas 
<lağlarına kadar üç yüz milyonu 
~~en, bir insan yığını, · inliyor. 
At \"c tıplak sürünüyor. 

Radyolar, lıdediklerl kadar in 
klr etsinler, ba fe<'İ şartlar bula. 
ıtık hastahklıın da doğurmakta, 
bunlar dıı bırak \ 'e makineli tü
f eğ-in. tank ,.e tayyarenin kustuğu 
c;Jilm ~.ağl:ıyanlanna katılmakta· 

dır. 
Riı, ki harple hit bir alikası ol. 

111ıynn bir mlllettz. Bizim de bu 
dlinya karga..,ahğm.dan çektlğimiz 

sz değildir. lludutlarmııza ge(il -
mez "l.stlhklm,, far kurduk. Quılı 
kalelerimizin saflariyle bütün yor 
du ku;1&ttık. Kilit noktalarmı or. 
dolardan düğümler \'Urduk. Bu Ju~ 
kıyamette bidm de \"a\'rularmnz 
l>ar \"e kMırga altm~ır. 

Sıcak örtillerlnJn altmda tırtı -
nayı yalnız bir kulak ,-e nh ra 
hatsızlığı halinde duyan bizle; .... . 

.. ıehmetclk,, l diişlinellnı. Geç.en 
!'ene olduğu gibi bu yıl da onla
ra kı1' hediyeleri gönderelim. Bt· 
lirim de,·Jet muhtaç değildir ama, 
blz vicdan huzunına muhtacız. 
Yalnız bunun için \'erelim. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

[~<iJd!1##) 
EKMEK 

D ün gazetelerin birinde te-
peleme ekmek yığınının a

rasında küçücük bir insan ba
şı görünüyordu. Ne mes'ut bir 
manzara! .• Bol gıda maddeleri 
ortasında kendimizi. kaybede -
cck kadar ufalmış görmek 
''Küçü.kWklcrin,, en güzeli, en 
yükseği, en heves arttmcısı -
dır. 

Bu meselede ''Manevi büyük 
Wk,, liizımdır ki, o da, ekmek 
yemek, hülasa bütün iaşe işle
ri üzerinde hiç bir taraftan en 
küçücük hiylenin bile sızması
na imkan vermiyecek bir otori· 
te kurmaktır . 

Ekmek meselesini tam bir 
hesapla bütün ihtiyacımızı kar
ş~ılacak derecede denk getire· 
bilmek için bir sayım yapıl -
mak üzeredir. Bazı vatandaş -
lann, bundan kuşkulan~rak 

kısmak ve bu hususta tam sa-
1Ahiyetle harekete g~ebilmelc 
içindir. 
Fırın came.kA.nlarında, insan 

kafalarım bir ko~a kadar u
fak ve ehenuniyetsiz bir teva
zu derecesine düşürecek bolluk 
ta ekmek Rörebilmek ve günün 
her saatinde, doyasıya ekmek 
temin edebilmek içia, icap e
den her sıkı tedbirin yüksek 
makamlar taraf mdan alınma -
smı alkışla karşılamalıyız. Bu 
tedbirleri almak hususunda, 
verilen zaman, hiç bir vakıt 
erken veya geç diye milli.haza 
edilemez; elverir ki tesirsiz ve
ya gevşek kalmasın.. Bu gibi 
bir endişeye mahal bırakmıya
cak en kuvvetıi belgeyi, yük -
sek makamların hareket tar • 
zındaki ciddiyette görüyoruz. 

HIKME.1 MUNIR 
kuruntuya kapılmasrna lüzum • ------------
olmadığını .bitiyoruz. Çünkü bu ı 
tedbir, halkı sıkmaktan ziyade, 
llnu, bugüne kadar ,·akıt vnkıt 
beklenmedik muvakkat darlık -
ıara dUşürmek istiyen bir ta · 
kım fırsat düşkünlerini kapana 

ediyordu. J. B. den - h3ydi ismi· 
ni tam manasiyle söyliyelim • 
Con Brayn'dan son defa haber 
aldıiı uı.man, bu cesur adam. lzi 
dor Blampiyeder adındaki meş -
hur Amerikalı bir çelik tacirinin 
yanında, hususi muhafızı ol~rak j 
Avrupaya gelmi~i. Bu kıtanın 
lürlii insanlar \"e türlü hadiseler 
le dolu mıntakalarında her hangi 
bir zarar gelmesine mani olmak 
için, bu Amerikalı milyonere rc-
f akat ediyordu. 

F~kat bu hadise, iki sene ön -
cevdi, Con Brayn o zamandanbe· 1 
ri bir ltaç defa vazife değiştir - · 
miş olabilirdi. Çünkü bir yerde 
k~lmağı hiç bir zaman istemezdi. 
Dlinyanın dört köşesinde kendi· 
ni bekliyen maceralar varmış gi 
bi, daima rahatsız. daima yeni iş 
ler ~örmekte hazır vaziyetteydi. 
Bu itibarla b~ka bir teklifi ka· 
bul ederek bir başka maceraya 
atılmış olması pek muhtemeldi. 
Con Brayn hakiki bir macerape
restti. Sf>rveti vardı Fakat he -
yecanh, yerinde durmaz. ateş gi
bi. cesur ve cüretli bir adamdı. 
Serveti olduğu için, işin para ta 
rafında pek J?()zü yoktu.Bununla 
berabr yokluğa. a.::Iıia d~vana -
bilen harikulAde bir insandı. O-
nun bir yerde olduğunu zanneder ı 
ken. bir diğ'er yerilen dipdiri çık· 
ttğmı ı;?önnekle hayret ederdi -
niz. 

Con .Brayn. hayatın her şekli· 
ne uyabilecek yaradılıştaydı, 

(Devamt OOT J 

Ramazan günlerind~ 
yaralanan kadın 

dün öldü 
Sanyerde oturan Ayşe adında 

bir kadın, ramazanın son günle
rinde teravih namazını kılmak 
üzere carnie giderken, karanlık -
ta belli olmıyan birisi tarafından 
atılan bir kurşunla bel kemiiin· 
den yaralanmıştı. A~ kaldırıl
dığı Cerra.hpaşa hastahanesinde 
dün sabah ölmüştür. 

Vakaya Sarıyer müddeiumumt 
liği el koymuş, kadının cesedi 
morga kaldınlmıştır. Ayşenin 
bir cinayete kurban gittiği veya 
bir avcının serseri bir kurşuniy 
le öldüğü samlmakta.dır. Tahki· 
kat devam ediyor. 

---0---

T ram vay çarptı 
Dün sabah Çenberlitaştan ge<:· 

mekte olan Taksim-Beyazıt tram 
vayı. Çenberlitaşta oturan 47 ya 
şında Mehmet oğlu Rifata «:an>
mrştır. 

Rifat atır surette yaralanmış 
\'C bir kamyona konularak bay
~rn bir halde Cerrahpa.t;a hasta 
hanesine kaldrnlmıştır . 

Su<:lu vatman Nuri vakalan -
mış. tahkikata başlanmıştır. 

Yırm '" .!VVelk ~alilll 
18 lldncltefrln tıl 

Orduya Teberrü 
Ankara tUccarıarmdan İnebolulu 

Çolak oğlu Salih Hayri Efendi A.nka
radald mağazalarından 2nuo kunı~ 
kıymetindeki mUte.ennt 8fY& ft ...
sakı orduya teberrtl etmek wretiyle 
tayanı lmtl!al bir bamlyet lbrU ey 

lemlfUr. 
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II II 
nermı, 15 (A,A) - Alman or 

duları başkumandruılığının teb -
)iği: 

n evlere da .. tılac (Rrr t l'(lft 7 ;nr;,ı,) Kırımda dilşmanm muannida· 
birbiri ardınca gelen bu def;rl§'kliltleii btr kusur dlya saymtyorum. baa.· ne müdafa~ma rağmen Sivasto 

kls bunu iş görme z:lhnlyetınin bir hareket hall olaralt kabul eı!ebılirlz; bu pol ve l{erç'e hücum eden Alm:ın 
vekillik adlarının deltıletlorlndekJ vazife ted~Ulleri do p:ılt mcydan:lndır. kıtaları arazi kazanmışlardır. 
Polltlka hayatında onz:uı bir p:ı.rti veya b~r tıahaın veya bir bll~e z:ırureU- Cephenin orta kesiminde dilş
nln bir vekillik ıııdnsma yahut bir vekillik ilgasına kadar mUess!r oldcağınx man piyade ve tanklarının kar
da bilmeyenimiz yok, §I hücumlcrı püskürtülmüştür. 

memurı:ın tnrMından dağıtıla -
caktır 

Fmntılerm se_ebiret verdik -
lcri ck:n~'t s ıuntısını kaldırmak 
rn. -;,ı ylc lstanbul tx.Jediyesi -
nın i<l:thycte gc::tit;ini yazmış
tı<. E .m ... k ununu başka yerle::-e 
St.:.nn fırınlar hakkında yapıl -
ma 'tta olan kanun1 takı bata <le
v m edı mektedir. Bu i!?le u~r:.ş
rnaya ile müfettiş meınur edil -
m. t'r. 

viLA.rETTE DUNKlJ 
TOPLANTI 

Dün ayni zo.ma.nda vilayette 
vrui muavini .Ahmet Kmik'm b:ı.ş 
knnlığı tıltmda bir toplantı ya -
pılmıştır. Bu toplantıcln iaşe, 
toprak ofisi mlidürleri de bulun· 
muş, toplantıya bir nrahk, vali 
ve belediye reisi LQtfi Kırdar da 
girmiştir. 

Ancak b .zlm bu ıtı.ııa aevremlzl dolduran bu tcoımrı.t kararları böyle Bu karşı hücumlarda Ruslar 44 
kenclllerlne kar§ı konulmaz derecede ciddi scbep'erden mı doğmuştur? buna tank kay.betmişlerdir. 
ın:ınnıak ıçın şimdi el ntıJmnsına lınktıtı o~mıyan mucib sebep mnzoataıa.- Ağır topçunıuz Leningrad'ın 
rını karıştırıp karşıla~urmak lllzim. mühim nsl~cri üslerini muvaffa-

Şlmdilik o zahmete girmedonse §U plrcns'pl dikkate iilmıı.k yetiıılr: kivetle bo.mbardıtnnn eylemiştir. 

Tclı dlmta ehemmiyetli suret
t! bg,rıanmış, bir fırıı.cıntn aylık 
istih1,akmdan 78 çuval fazla un 
aidı,'.!'ı ve bır frnnca tıe'v~ ven -
len un1ardan 15J GuVal nın bir 
börckçıye ~eçtiği tesbit edilmış
tir. 

ayırma birleştirmeden U3tUndUr; z:Ir:ı aev1ete verdlğlmli vazifeler tıur· Sav2Ş tayyarclerinden ve stu· 
mayıp genişliyor. bu y~acn bugUn de b.r )Cni dej?l.,.ikllk bir z:ıruret oıablllr; ka1nrdan mürekkep ehemmiyetli 

Beyoğlu kazası fmn!annn 40, 
Beşiktaş kıı.za.JI fırınlarına da 
10 ((uval fazla un verilmesine 
karıır verilmitıtlr. 

bu zarurcUn nelerden iıcrı ı;eldlllıil ö;:.·enlnceye ıta :ır htlitm:.ımUi şu teşkiller Moskova'nın c~nup ve 
oliı.caktır: ta§e l§leri kendi ba§ına b'r vekllL~l lşgnı cdcc:ık ehemmiyet al- Lndo?~ gölünün doğu kesimlerin 
ını§tır; ı;crl kalan \'eklll1k !~lerl bunlr.rla yalandan ngm, fakat nlsbeten ken· deki Sovyet sahra tahldmatına, 
dı tşi nz bir makamn inde oıunmııkt:ı.dır. kıta ton'antılnrına. demiryollnrı-

habcr doğnı ıse, bunu makul bulmak ıçın bir tebep yok, faknt §U (iktı· na ve o hava üslerine hilcuın et-

Toprak mahsulleri ofisindeki 
tah ki'·r.t d~rinleş'.Jrilmelttedir. 

l' Al(AI.,ANAN u:-LAR 
Evvelki ı:.kşam bclOOiye, Be

yofrlu ve dii?cr k.;:.zalnrdrı ki paı:
tacı, simitı:i, bör<;-'(<:i fırınlarını 
ani tefti~~ tibi tutmuş, yüz'erce 
kaçak çuval un vakalamıştır. 

stıt vekı: ııg1> a.aın:ı bir de (m!lıtı iltıvcsı tçln deh ç b!r lhtiyııç yolttuI". miFlercJir. Düşman insanca, si -
mlll yeti and kanununa slyas.t şıarr oıartık yazan bir rejlmlıi her vekil- Jtı. __ hca ve müteharri~ !11nlzemece 

liği (mlln) olmak sayılır. barl bir kellm~yl beyııude yere !azla 6Uylemek ve ı ~gır k:ıyıplar _vermıştır. . M~ • 
söyl'Jnmıyecek bit kelltneyl ıuzumsu% yere yazmak kUıtetınden korunslım mansk da dcmıryolu. tesıslerıne 
ve bugUllkU 1ktısnt vekllllğ nln bir e!Irü te~l,il!!.t Unvanıarınd:ı. blie en az bir karşı t~m muviliakıyetle başka 
ınekt.ep ya.pıı.su.a rnıU Olmak ısfıırını bundan evv~ı önlen:n'!sl §:trt olıın Mıi· hnv~. hucumları yapılmıştır •• 

n;~er taraftan r;ehrimizde ye
ni ekmek yap.'llak üzere 35 fırı
nın acılar.ağını yamnş~ık. Bu f ı
nnl~rın hazırlıkları ikmal edil -
mek üzeredir. Bir kısmı ay n ı 7 
sinclen sonra faaliyete geçe<:ek -
tir. 

Tepebaqmda bir pastacı fırı -
nmda 100, Yüksekkaldırımda 
82, B<'ifazkcseôde Kadirler yoku
sunda Hüseyin Tunnavm fı:mın 
da 15, Tooh.;ınede bir fırında 72 
ruval k~"ak un va1·al<ınm Fdır 
Yak.,lnT"Jn.n un c- n:allarmm hep: 
$İ m .. h:.irlenm· .t"r. 

ka bir hMlse yok ınu? var: tııtlhsııl hizmeti, mUstııhslUeri idareden ib:ı.rct Dun gece Moskovn vo Lenın • 
olan zOmrc:ıün blr dUzOye artmaya doJru olnn gldlşl. grnd homba!ıınmıştır. • ... 

bence yalnız iaşe l§tcırlni ayrı bir vekilliğe vermekle hiç btr mesele hal· . Alman dona.nma.sı yem bUyük 
ledllmlş oımaz: vel:llllkler acvıct malt!nsını l§leten birer çaı'lttır. B:ı.zıın iki, ~rn.mıraff~kıyet ka~~mıştır. 
b:ızan uç, bazıı.n d6rt vekıl llt arasında çatı~a ol:ıcalttır. çau,an işlerl el. e ıza tıl~ı;~nız Akdenı~ın .batı· 
btrllğ'iyle çıknrmnk için tek c;aı'e z:ıten dU;;Un:llmU, o~a.n koorl n:ısyon:iur. sı~dn, ~ngıHb~ hta~,~chrnUılcrındten 
ı·oord nnsyon usulli temin edilmeden, te~mil cd lme:lan ve tatbik edilmeden m~rleıı;d~p 1,1~ de<ı.'{.ı,e1 .. cum Ae k-

Her eve dafttılma.sına karar 
vcr:ten bcyann"m~erin ba~ılma
Bı b:•ir·1 ı ı~te "ir. Eevanıı Il"' ~·"r 
r:ı;.r.djn it bcre:ı c.vfore r..o';s . · mm er ır Kı emza umız r 

h"r yeni t'ldas devlete bfr yeni memur kadrosunun tortusunu bıraltnrak akıp n~ · l t • , i . b t 

Bu gar harbi '0 

naztrut rn nutiu 

- ' ha.'tkı tarı!< 09 .rnıya nvvarc gemıs nı a ırmış 
gıdecclttır, · l:ır ve Malaya "afharp gemi!tini 

not _ yerslz11k, dostum seltı.ml izzet setlesin !:ıtuı hey1tell bab3l dolayı· 1 d . ddA - tt h .. 
sfyle ısted ı::;i cevabı yarınkl snyımrza bır:ıluyor, özUr dilerim. h. t. u. 0 trn a1r c~ 

1k~u!::. e ~~rCea tbcıg· 
· ra mış aruır ı, ıı.ru gcmıyı -

fil~ tarafı 1 incide) Silahlanan gr.miler 
( Ha.<J tı1rafı 1 ;.,,.;d,, Bulgar bahriye nazırı gene • 

Londra, 15 ( A.A) - Ruslar l ral Dasklof son muharebelerde ( B~ tarafı 1 inride, 
Moskovanın cenup batısına yüz ôltnüş olan Bulznr ııskerleri i(;'.in D!plom:ı.tlcbe Korrcspondenz gaz.e 
kilometre me ... efcde btilunan Ma- y~~ı'an bir törende şu beyanatta tesı, b1tAratııtt kanununun değ.ıitıru. 
Joyaroslavetz'in etrafında 5 ~ün bulunmw;tur: mesı ı~ın Amcr!l:a mebusan aıecı~sın· 
sfaen bir meyd::uı muharebesi Ha.rp glin geM:ikçe vahimleş de verilen reylerin netıcesınl bahis 
kazanmışlard r, Şimdi Rus' ar, mektroir. Küçük ordumuz bir mevzu~ ederek diyor ki: 
2\)() Alman tG-nkiyle 500 kamyo· gün bir rol oynn.mağa davet edi· Ruzvelt ve d:ı3tıarı son derece va· 
r.ctin tliten er-~.azı ve 35,000 Al- lebilir. Biz, öyle bir lıfıdiseden him neti~l rl olabllocoı.: kararl:ır-Ja. 
m:ın cesedinin bulwıduğu te;>ele- mU7.afferiyctle çıkabilmesi için nncnlt b:ıskı ve v:ı.idlerle kUçUcUk blr 
ri ~!}erinde bulunduruyorlar, ordumuz1 ne yapmak Hl.zunsa ya ekserlyet eldo etıneğo muvaffak oı. 

Kufoi§ef'de bu meydan mu.ha- pıyoruz. Biz, harpten korkma -"'"' ı b mu"lardır. rı..vcs ne har ln en manalı zaferi malıyız. Çünkli harp, gene: mil - Bug-Un h:ırbe tnhrlk olan bedeto e· 
olnra.k bakılmaktadır. Çünkü bu Jetler i~n bir kuvvet kaynağı - rişmek ıçtn her şey mubah görUIUyor. 
rıfer Rusların. Napolyon'un he- d·r. Bu kıırarm Amrlkııyı hiç bir suretle 
zinıetini intn<: eden hal ve ~art- General ~kalof bundan oon- harbe ynkmlnştırmıyncn~mn Amert 
1 .... r yani bütlln Almanların şika- ra, BuJgaristanm uğrulığı mağ"- kan m!Jlctlnl ınandırmnk tçın son ana 
r~t ettiği kar, sis ve yağmur i- IU.biyctlcre rnbııcn cesaretini ko.d'.ll' hiç bir şey unutulmadı. Ruzvelt 
~nde en güzel bir Ülrzda harp hiçbir va 1nt kaybetmemiş oldu - ve HuU, hUkCtmetın projelerini kabul 
Gttiklerini göstermektedir. ğunu Bulgl'.lr orJusunun sancak- etmekten bn,ka bir çare olmadı~ııuı 

• Maloyaroslavetz'in tatısında • lnrını kılıfına koymuş olmakln sipnrl§ Uzerıne yazıımı§ bir takım 
kı ormanlarcls tank tlimenleri oornber hl<:blr dakika ümitsizli- mektuplnrlo. halkı lruındtrm:.ı.ta çnlı§-
l)ÜSktirtUlrnli.~tür. Alma.nltı.r bu ğe k.Q.pılmadığını ve bu,,ün her mrııııı.rdrr. Ruzveıt, Amerikan gem!le
<>r~nlardan şehre hilcunı ediyor Bu1garr~ iWha.r etmesi Hi~ pe rlnl dostlarma malzeme götürmekte 
lard • len par.ak ba .. arıhr varatt·~"ml k ıuz u hallnde ve acele durum 

C:J?~ede1 k~ılan b~ son mu eöyl~i.ktcn eonrn ~n!lları ilave ı ~~C::ı ltU1~ı:m:ık içln serbest olmak 
vnfıa :ıyetıer, General Zukof ta- etmıştır: ,,, , ..>t 11 k k n 1 ... "haSl· 
r dan ha l"''"a G ,. ı B' - ·ı.~·-1·v a·· dil c·· ıstcd ~in· .,.,y yere nnu ~:1· a.m zır aıJ n ve enc.a ~ız umıı.oız.ııgc Mt'le c • . un lbl hUkeH bir va.zi etın 
Golucef tarafından mü1:cmm€l kü harp mavc1-ın''lrınrla kalm'Ş nm red:ll g tc Y 
bir surette tatoik edilen planla - -nq 2!UI!~~P~lf ~aJ<:{U~qzn..: UB!ô ununa geçmek ıstcmışur .. Hnkllmtte 
rın bir neticesidir. General Golu dutlam:uztn ha.kiki mUd~ileri i· i!le Amerikan ticaret vap,ırlarını ve 
cd vcril~n talimatı icra. etmek diler. Siz. Bu'"'ar birliğini kimin Mrp gemilerini h:ı.rp sahasının ortası 
için kar fırtın~.sı olan bir günü sayesinde elde etmiş oldu!hımu- n::ı. gönderiyor ve genç Amerlka.lılnrnı 
Sl>r<fhl01Qt0ır ~•· • · ıt. ·ı• F k t., i ölUmü olan meııum neticeleri s:ı.bırStZ ....... ~ . zu µ<;A ıyı ı.;1 ıyoruz. a n nyn 

Loru1ra, 15 (A.A.) - Moskova zamanda şunu da biliyoruz ki lıkln ookUyor. 
r.:dyosunun re-mi haberlerine gö • kudretli olmak h:ıkktmTZı ham Reylerin net.lcesJ hlO bl~ tereddUd~ 
re, meriı:ct ve cenup cephelerinde rnevdanlannda bırcl·tıklarımı • yer vermctıen lsbat etml~tır ki, Ame 
har::kutta bulunan Rus k.truan 13 zın. kan·:.r na borciuyuz, rlkan mllletlnln eksorlye~. RU6:eıun 
ı:onteşr1nde 25 Alman tankı piyn• tn~um cntrlknlarile llg.lı deolldlr. 
le Mker. ve malzeme taşıyan ~00 Ia.r. B:mdan dolayı heThaııgi bir Ruzveıt, bOrrlyet mücadelesi arkasın 
!kamyon, benzin ıa.,ıyan 4 sarniç harekette bulunmak ikliil:ırınd:l da ~·aln!Z empı:ryallst ln:;tltereye yar 
kt.rrıyonu, 25 tıiyyareyE! karşı toy. göriin.'l'ltiyor!ar. Şimdiye kadar al· <!ı:nı dJğil, aynı zamanda bUtUn ln. 
!!13 tes r:·ru fahr·p ve bir piyade ri:klan mevzilercle sapJanm·~ kal • snnlığın öldUrUc!l dU:ımanı olan bol· 
alnynu imb etmi:;tlt. m·ş~rdır. So ~'Uk. ktır, ~:;ımur, Rus şeviltll'İe yardımı d:ı ~ zllyor. 

Cenup eephes nde iJd gfinlUl~ h:.ı· :anki n ve Rus çctoleriniıı bir a.ra· Bu yıırdım lcabın:b ıcuvvcte rnura 
rc1·i'ı!h ~us tayynrt i eti pJyade C:n bcl!rea bat'o_ı ~ıt nda çok de c~~t edılcrc1t yapıle.:ı:ı.'ttır. Ruzvclt. 
a::.lt~ıi, veya m "'C- e trıyan 197 fn k::t~l koyma':t&n bile &c z kcılı resmen mll etın:ı yaptı;11 vaf'.ll"r! bir 
.tnmyon tahr.p efu:ıiş ve 600 kadar yorlnr. Rus kumandnnlığının siirp turafa bıra1cnrak aı l:ıtıcı ç:ı.reıerıc 
a.&kcri öldürmüştür. r.z hnrektıtına girişmesi ~anları milleti htırp yolunıı sUrllkl!yecek n. 

Yine Rus resmi hıi.'bcrletine g~ bugün mevcuttur. Yıi.lnız §u da v:ır damdır. 
'te, «:ete mU!rezelcri cephenin ce - kl, bu hnrekiı.t büyUk öl~tilerde ol. --.. ....... .-...... -..11...-.,....---~-----
11up ke5fm nde faaliyette bulun • nuy:.ı.cak ve Moskovnmn mlidOfca 
ınuş, 300 kadar Almıın subay ve ta.biyesi harekıitma dahil bulunr
ruıkerini öldürmllşler ve düşmanın caktır. Almanların haz·rlayac:ı1da. 
ınün knle hatlarını kesmi~lerdl.r. rı sürpri-?. harekatı ise şliphesiz ki 

S o • olcı, 15 (A.A.) - Afi: muvnsıiln yollarmm mtısaadesi nis 
a:. ... nu:'ic g<>re, SôV)•et kan;ı hu betinde düşecekleri ürn:dsizli.ğin 

c tı! t: ~et.nlc~ektedir. Sov)·et der~cesino göre geniş öl~üde ola -
k:ıyn ':ın, Vo'6!.ol~k ve Moj~.. enktır. 
il.: l"Nl~e· r' trle bazı n:rvz ıerin ı Almruılar, şııncııye kad:ır h1cl>.r t::ro 
ecri n1 n.!, -ı.;. ı .mı;un bfüllr ycırlar. d!no zaferinin açm:ı:; muvartnk öln. 
~ ·zu C"~ • • ... ı:rfe,·i bu rnuvaf- mad·~ Napolyo:ıun ıneJhur yolu üze. 
ta ı: • rıne killll kuvvöticrlnt yı"'ın:ılc ır.ırc. 

fe ·, c, C: : ve muvakttat ma- uıe lJ:ıskov.:ını:ı bltlln yolları Uzcrin 

Finlandiya . 
s er er ne 

izin veriyor 
Rusya ile sulh yapmak 
ümitleri kuvvetleniyor 

Ark'rn int l<amı 
( Bo..<ı ta.-afı 1 fnride j 

rinci londu A!exandcr bilhass~ 
demiştir ki: 

Hood'un intikam·nı aldığımız 
gibi Ark Royal'in <le intikamını 
ab.ca~ız. 

Londrn, 15 (A.A.) - B/.r lngi .. 
liz muhribi, sonuna kadar Ark Ho
yelin ;ranmda JrnJnıı~trr. Ark no .. 
yal süYarisl, geminin kurtnrılarnt • 
y:ıcağmı an'amış ve tahll:ii'ye cm .. 
rlni vermiştir. tw saat sonra Aı·';. 
Royal, mezarına dalmı~tır. Ark 
Uoy:.ı.lin muhrit:c sığınan sut.:ıyl~ .. 
nnC.:.ın bh: demi•: ır ki: 

"-Tam batııcnğı srrrıda, Ark 
Royal sanc.ak tarn.fınn doğnı 3ri d~ 
rece yatmı§tı. Bu artık sondu. GC"' 
mi, yorgun bir çocuk gibi yana yar. 
tı. Pupa bir an d kildi. Sonra Ark 
Royal, yavaş yavnıı drugalnrln nrıı
s :na gömüldü. 

Ben, çay içmeden evvel, k::una .. 
ramda tuvalet yapmakla meşgul • 
diım ki, torpil, ~eminin ortasına 
çarptı. Ani bir sarsıntı oldu ve bil' 
ç:ıtırdı işitildi. lf;ıklar söndil, Sar • 
smtı beni duvara doğru fırlattı ve 
gemi ta.m bir d:;ıldka, bir mus.Jı:: 
fil etinin kirişi gibi titredi durciu, 
Torpillcndiğim'.zl anlamrşttm. llir 
c:ınkurUıran kemeri yc.kal:ıyıp k<>
ridor boyunca kOfjtum. Koridord:ı 
zayıf bir ıırk vardı. Merdivenler -
den üst gilvertclcre ·do"ru subay .. 
lnrm ve neferlerin ç•1ttığını gör • 
düm. Bıı.Iırlye neferlerım·~ tehli -
ke amndııki soı;'U1tlmnlıltklanm r.ok 
defa i51tm şt.i:m. Filh:'ıı~:ka bun':ır 
"anki CebcHltta:-:Kta l:arn,·a <;ı:.tı ~ 
yor1arm~ gibi sakindiler. Bu arad1 
Ark Royal, l~ele tarafına dôf,'ru 
korku verecek ı;ckilde yntıvor ve 
geminin iç'ndc dolaj:ın bcynz bu • 
harlar, koyu re~ll m:zot dumar.• 
l&rile karıı;ıyor, end~e uyar.dm • 
vordu. Ma.kınc dairesindeki m:.ı1:ı • 
tul;:, blzi henüz ileri doğru götür .. 
mekteydi. Ft.kat güvertenin meyli , 
her an nrtıyordu. Ay::ı.kta durmak 
zordu. Birdenoi:re, mal:inelerin n -
Ynklarımızrn ulttnd3.ki Jhtlzru:ı dur 
ou, bir lahza ııonra tekrar haşla 
dı. Sonra bir c1ah=ı durdu 

Sonra, yıltard:ın bir Opnrlötiin 
sesi gel<lı. Herkes snncıık tnr:ıfma 
cliyo-rdu. K:nı:ld:ımağa vakrt bul • 
rnadan ses dcvıun etti: "Gemiyi 
tcrketmeğe h~rlnnm.'• 

lüttar k li.ımmına. kadar baı:ılm 
gemilerini c;ck.mesi mecburiyeti 
hnsıl olmuştur. Diğer bazı Bri .. 
tanva harp gt'mileri clO' torpil isa 
ibeti ~lmışlardır. Ar1t Royat tay
yare ~emisi 26 eylül 1939 da ya
pılan bir hava hücumu esna.sm -
da ciddi hacara uğrnmıs ve tn • 
mir edildikten sonra. tekrar biz· 
nıcte ~irmieoti. Britnnya nmir~l • 
lik daire:::i bu knyıbı itiraf etmiş 
ti:. 

İngiltere etrafındaki sularda 
savaş ta.:\--Vtı.rcJerl.miz tskocvanın 
do-hı sahili a<:ıl-lnnnda 1500 to
nilfıtöluk bir şilep bntırmı§1~r .. 
clır. 

Şimali Afrlkada. Alman av tay 
yarel~i. bir tn~iliz nv tayyaresi 
dfüdrmiiJ;lerdir. 5 Sonteşrinden 
11 Sontcfjrine l:adar Britnya ha
va ordu.su 119 tayyare kaybet -
mi!]tir. Ayni müddet i<:inde Al
m.;!.n hava kuvvetleri büyük Bri· 
tanyaya karş1 yapılan milcadclo 
do G tayyare kavootmh;lcrdir. 

RVSLARIN TAYYAitE 
zrAYIBI 48 

EcrWı, 15 ( A.A) - Şimdiye 
kadar alman haıberlere ~öre Rus 
lar H Sont<$rinde 48 tayyare 
kaybctmiş1erdir. Bunlard~n 36 
sı ha\':1 mulınrebe!erinde 8 i de 
k~tt:'!koyma topları tnrafmdan 
clü<·üt ülınüc;tiir. 4 tayyare de yer 
de tahrip edilmiştir. o-·----

flava kurumuna 
teherrüler 

Akc:arn.y, 15 (A,A,) - Kazanıı
zı:ı b:ığlı köylerden Es:kil köyil hal· 
k: hava kurumuna 4130 lira, Sut 
tanh::ı.."l 702, YeşiloYa 6CO, Eşmek 
nya 501, Amnrat 400, Geh·crl 
3f'l0, Ağnçh 342, ffcib 315, thlara 
~00, Demirel 294, Kös.tük 210, Çi 
meHuztt.ttik 237, Çımeliveyiafakılı 
230, Snratlt 224, KızılyP.11 221, 
T ~r>ıMr, Kırkıl, Aı t- rı köyleri 
l alkt da ild3er yüz lira teberru • 
da bulurunu;ılar<lır. 

tnr:ıfın:ı doJı'U, denizde. kauçulc fi 
I:knlııra binmicı eirad gördliırt, Yil. 
ze>nler de vnrdr. Gemiden atılan 
flikttfo.r bunlım birer birer toplt• 
yordu. Bir s~te yakm, halata tu • 
tunnru.k iniş devam etti. Sonra 
ke'"!:in blr ıslık i'-'ittik. Yuk:ırdıı 
hnvnLnrn:ı gUvcrtcsindc ııüvarinın 
Q"'"0:ı do~ru iğilerck, ~uhrJptek! 
cfrnch gemiden inecek dahn baş
ka nrknda<;lar için yer ayrrm:ıları 
cmr.ı,j Yerdiğ nf ~ôrdUk. Ark Ro • 
Yal, bir parça muvazene bulmuş 
rr!blyı!i. Stivar!, hırknç yUksck rllt· 
beli sub:ıy ''c mühendisler, kain .. 

16 -11-1941 
' Askerlerı 

kış ık h6 
Adana, 15 (A.AJ. e 

rlmiz için kı.slik hedi1 
devam etmektedir· 
maksatla hemşcrile 
!ettin Kızılay kutuın' 
Mehmet Şaşmaz !>OO, 
300, Mehmet Sabıınc~ 
Özturk 250, KoldnsP 
tafa Akkoyunlu ı50r 
Bikir. matrlda Na:>~ 
hir Toplaz, lsrail . ~~ 
ve sarraf Tahir l)öP""'" • 

tcben-'.l etmişlerdir· 

'J. 

kar ya 
Smı , 15 ( A.A.J_ ~ 

den sonra fasılalı oJBJ"' 
kar ynğımştrr. 

Büyükada 
güzelleştiri 

salıibi Elekttilt e 
dn yaptırtı.cald.ır. J.. 
znrııya uygun olJiiASı. 
bol ağaçlarla ~evtilıJl1f 
Azami irt.if nı ild kat. 

(x) Evler 'lmcyiUctJ 
evlerinin aynı oıaıı 
damltırla inşa edilcC 

Not: Bu raporcW1 
avan projesinin izalı.ıııı 
tir. BilyUJmda her IJ 
b!r mesire yerldir. 
pek az halk otunır. 
olarak ibu nd:ı yıı.S 
bir tanı.ftan ytızı g 
buraya yerleşenler ~ 
nnı geçirmek ttıe 
l;üytJk bir rağbet g6 

Bİ.ı clhetter ntı.tat' 
namk etUdilmilt de 

BUyUka.da hUtiln ' 
orada geçirmekte f 
Yen slikSeyc sahip . ~ 

Bu sebeple bu~j 
pftorC"ks lrn.ra1ttetleı'P,'; 
ederek burnnm saJCI 
konforunu temin ~ 
buradn vücuda ge 
gelir. 

Ekmek me 
halliiçin brr J 

(Baş tcsfl~ 
Aft<ıa1' şunu da ~ 

bizim <lil.~ilndü~'1inl
knbulii tstruibulda 
mck llttiyııcını tCS Jll 

\"e lk& u umnu t.at~ 
lan ve y:ı.pılııtak ~ 
zırlf.darn. mini oıaJIP"' ~ 
lılfüır yine b:r t•~ 
ve eğer ekmek pf<ıl 
frşınm birbirincle11 
kontrollü bir t.ıelı.1' 
m:ıl,tı:idr temine ]<iti 
vnldt, \'nklt. Jmybetll 
slka. usuiUnün tatb'.' 

hi} ctleı iae r~ v men bu muvnffa.kı • de aynı zrun:ı.nda bir hamleye teşob 
yetleı ~eni Alrrt::m hilcurı.liaı rndruı b1ls edecekler mi? ehcınmlyotsız blr 
evvel I!as mUdafaa h:ıtlıırını Jur • rııevkl olan Tulsyı her no babasına cı .. 
p Iryc,e~ ôlan Alman to~ mevzı ıursıı otııun ete ge~lrmek ıçın Alman.. 
Jerin"n bertaraf edilmesi ihtimalim ıarrn allnde dtıbn kullan:ı.bll()Ceklerl 

Lonclro, ır, (A.A.) - Finlnn
d'yn hükfııneti, cephedeki aa!ter
leTin en gençlerine uzun müddet. 
li izinler vermeğc bn§lıunırttr. 

Bu izinler ilkönce, on evvel si
li.ıh altına nl:nanlara verilmekte· 

"Gilvertcnin nç•k kısmma geç -
tik, Fvkat, fazla meyil yüz"tıden, 
rnotörlil tekneleri ClenJzo in1frmc
nin inltimsrz oldu~nu görelik. Gt'
verfe:Ye hirkaç yUz baJ~riye11 dol .. 
rnuştu. mınirtin Ustündc r:eıı~;zu • 
zeı bir csvn vardr. Kmlsi yan sc
•ıımnı u(}tu. Uza.l:tan muhnbin b ze 
1foğr..ı yı!lilastı1mı t3rdUtc Bir sı:· 
bay, <'frrıda, dörder, dörder d"z.ı • 
meJerf emrin! verdi ve to-rp"Jlenen 
gern!nin her an yana devrillp b:at. 
nınsı ihtlnüli bulunduğunu bUd'!: • 
J:n halde, onlnr, bu emre derhai 
itn:ı.t ettiler. B"rnz conra mtıhrip 
Ark RoyalJ.n yanıb~a gele i. Bi 

hnhk bir müfreze ile beralxir ge .. 
mide ka.ldrlar." 
--~~;~~~~~:::-:=~~~~~~ CP Uld .~ • ~~"!~ .. ~ıB~~ -~ _,.; 

vı:ırlt göııtermektcdir. r:rrhlı kuvvetler vardır. Eu ınevk!e Al 
Gorilnil:ie göre, Almanl:ıl', bir aııı.ıda.r nsıl 01mamıalan13 da. kullan. 

çevlııne ta.biyesi kull:uımaktnn z!.. dıkl:ın kuvvetler bir nctlet elde et ... 

yııde ,R•ıs lt;t:ılnr nın, Rus tan!da melcırlne kAfi geımcmektecıır. B:ıu 

nmn ve küçük te11killerinin de .. ıoU,:ıhlUeı1n temin etUğlno g!Sre, Al.. 
vamlt surette nufuz elme.kte olun rnıınl:ır §imdi mUm'kilD olan bUtUn 
duğu çci.: teyynl b!r cephe karı:ı . yolları kullanmnkta ve b:ı.ı;lıca beş 
aıniia bulı Tiduklıt.rm'.l d kkıt. et • bUyUk yoldo.n hOcum kıtaınrmr gcur .. 
mck r.on:n :iırl~r. B zan !!usları mekted rtor. 
Çc\iıme!t wter:ı: n ken1 Icri b"zz t .Falt:ıt m~ç"?ıtıncr c!d11 mnhfyettıırln' 
çevrilrniJ vazi,;·cte diıı;üyorlar. Rus mub'lfnzn.l.ı devam e1lyor. B:ınbr 

cür. 
Bu karar, FinlnndJyanm Rusya 

ile sulh yapmak için Amerika ile 
tekrar görlişnıeler yapmak ümit • 
lerini kuvvetle d rmekted r. 

· Türkce sözlü ve f'ran~:.S. 
Musiküi nüshası 

i R~ Bugün 

iYAZmTABtJ 
far için Alm n Ç.\irme h.ırc'.;ctle- h pct aynı rncçhrıllerdir. 
Ji:ıd""n kurtulmı.k ve kuvvetlerini n: J, yo~l:ı:-, Rus takviye ltttabn, 
&crl ce!tmck imltflnı me\'Cut.tıır. Al 10.zımgelon gUa ve santt.e hıırelt1tın 
manl:ır bilmedikleri bir arazide ve yapf.mastna imkan bulunup bulUD& 

Fitı.Jandiya oroı:ıs.u bUytik ka
yrpln~ verdikten sonra sulh Umi· 
cii ohna.s:ı.ydı Fin başkumand:ın. 
h~m blr çô-1.c ns!terlcTc iz'n vcr
mel!l izn.!ı edilemezdi. Ftn hilkfı • 
metf, Sovyct ln!:ı!tııu bUyülc ölçü . 
ae nıaı~... i~in bu izinlerin ve -
riUi_;ini len sllrme1-ted1.r. Htl.lbu· 
ki ırmdi çc:>l;: mi!ttardn ln~iltc.rc. 
den harp malzeme"; geldif;i için 
Ruslar Anha. kuvvot.lj. bUlunuyor • 
lar_. 

ze halatlar attılar. Su'l:.ıy fi.!;: srrı-.. 
daki neferlerin gemiden Ç-kmnl:ın 
cınrini verdi. Brutrlycı;ler, halata ' 
tutunlrn:k muhribin ba,e tarMma 
inmcffo hıslııdıl:ır. Bit' yer buldum 
ben de h!ıbtn tutunup kayıırnk 
nıuhr"bin güvertesine indim He • 
nUz gUvcrtcde bulunnııl:lr <'lle'r1J1i 
rıallıy~:l.t!r, emniyet altına giren ~ 
lcrle şa.kalaşıyorlnrdı. Gemlıtin ön 

Afrlltanın ateşIJ ve korkunç aahralarıncıa mtıtbll )it 
Arlmdn ,ıııc .. l\lüc:ıd<>le... l~ed!\.k rlılc ... 
Avrup:ının Jillcs s:ılonlarmda. e&.Sk .. , JCısknn~1ik .. r..-... 

Bert blr ıklim altında harp ediyor- mıyaca'"' 
nııı:ı,,.zıım l!i!lhneJcr 

.ralJ~Bagün tıaAt 11 ® tcnzllAtlı ~tln1llllllll 
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eit~ fena buluyordum. 
l'bı lll, sordu: 
t~Var'ı 

VAKiT 

lt ~ JJJJfm a c 
1 2 3 LI 5 6 v 8 9 

~~-
ayırmak lat1yen blrl, bs.§m:ı. __ _ 
bir ~l§c Ue yere serilml§. Etrn.:ftllJl ye· .., 1 
tl§Dli§ler, kald.ırml§lar, bacımı ısarmL,_ 4 - -~--=---:---

lar. Btr ahbabı sordu: 
di. Haya.tmda hiç bir fa:rk yot.. - İn§D.llnh beynine bir zanır " r ! 1----
Scn hasta değili; n Jıı:l .za.Len .• Ha.s· medi. ıv 
taym13 gibi görllnUyordun. Ver. Adnm gU\mll§ ve: 
diğim hapların da sa.na tesir etti· - Beynim yok kl, zarar· versin 
ğıni earuyorsun. Hıı.lbuki o hap· Beyniııı olsaydı a.raıarma. girer mı 

.,~..-----------...ı=-a-----=zaH!!!!'!!! ________ , 
A we acs ... o a ı 

Me<;hu Kad n 
Nakleden: Muzaffer Acar 

5 --~·--·-----------·· Demek .ki .kadının yemekte 
ı0lduğu bisküv:iti aldığı nkutudan 
ba.5kn ~·iyecek yo1ctu. Bir de fır. 
tına sırnsındn yarısı yerlere ser· 

~ .. ı>t.Jl..ı: o.nl:ıyamıyorum, 
~~tlııdür ııcşesizim. Rn· 
,it-,. uyuyamryorum. U 
~e bırslnruyorum. Nu. 

, l1ll hi1mem ki.. Anlıı. • 

larm neden :rnpıldığmı blllyor 

1 

idlm ! 

musun? -==================. -=---~•:ı pilmiş okı.n Jmru balıklar gemi 
deki lbütün gıdayı teşkil ediyor-

ne v~ğmw- suyu birikmişti . .Er -
kek yo!cu tnı sudan bir :az avucu 
mın içine nldı, rmttr ve derhal 
attı. Su şa;p gibı idi!. Gök yÜ2iilJl 
de nrtüc bir tôk bulut bile yoktu... 
Yerine ~"Ildızlnr do'lnıu.<:tu ve su
suzl uk nrnhakknk ld <iakikadan 
dakıkaya artıyordu. 

l-· 
~ ~ı: tnUddet dü ... ündükten 
~ı kcnd"ne bir kan.ır 

ba mı all:ıdı ve b r 
nM :tdaki sualleri 

ı;nlışıyor 

Uykun ns. 

Or\ııı-. 1 ....... 
tl'f bir dakika bile 

nasip olmuyor. Öy
Yor; öyle sinirlcni· 

~n ka.lcrni ~ 
törüyor musun 7 

! lı1rı1ıaru.xuştmı: 

'9~tınl bir tarnfn koy. 
1
: ~ni gözünden çı· 
lıı . bir §eyclği;n yok ynv-
lt 8cn, kendin! hasta zan 

u~ vermiyecek misi. 

~ 'Sbndi buracrktnn 
~ile ev.ne gider; iııl.nc 
:ııı; ~ edersin. 

"?Zllnil dinledim. Doğ 
't: lhlt&n. Kendiwcc ih ,. 

l'J olarak Uç gUn soka· 
• FnJta.t fayda \'er. 

~lttora başvurdum: 
• • doktor... Dahn fc· 

~rfllj değiştirmemişti: 
laiıı ~Ol'Sun; dedi. $en 

~-~· Bir §eyciğln yok.. 
~I~ f.!• ,·., ~!~~:·· Teltra:r gel· 

~l()l'l:ıı~.-
ç~ ~ıuu. ded"m. Sen 

•· Gözüme bir saniye 
t,; ~Yor. Berbııt vazi. 
'~l' .Yapacıı.ksnn yap •• 
~ teı dedi Sonra benl ... . 
~~gibi cebimde 
t htı 'kide §ekcri ~a • 
'tt~ 1dUkç:ı birer tane 
~· • ~ayda etınedL 
4~e doktor: • 

~ • dedi. Sana §imdi 
lltitn. 1kı ta.ne, yatma· 

1.ane de öğle il.zeri 

~~ Ya.pt.an. lki tane 
~· iki tane de öğle 

1.ıı;_· liaha.t rohat uyu. 

~~ 
leylere artık hını· 

tıi' llu, harlkuJAde bir 
~ tekrar doktora 

~~dedim. Seni.o haplar 
>ttt ~lcr... Benim hasta· 
eıı ile ilUcı bun ln:rmış. 
ll~"tı~a iji oldum. MU. 

l 111ı~'. 0ruın. Bir kutu .da· 
~~~!~? 

- Şekerden ••• Evet, blldil;'1ın.iz . 'WA>A.~ SAGA: - Neden? ı--=--=-=-=.::acl 
şekerden ... İstersen artrk onl:ın Nişanlanma ar 1 - Donuk (8), sada (8), 2 - 'Bir 
rutmalrtan vnzge-çebirrs n de... futbol ıstılahı (3), 3 - .Aydaılrk ııeıı· 

Yutmaktan .,ıızgeçtim. ft"akat E len ıf ~da rl (5), 4 - 'Bir futbol ıstılahı (3), 
u~rkusuzluk yine musallat oldu sarıyer v dlnne l\lemo us mani olu" (3) 5 - Tel (8) Göz "'t· 

• NJ ıı. tnnınala.r· " • • ..,. 
Şum buna hırsla.n.mıılar, tekrar ~ n KU ~1 b N 

79 
dıı. w ğı (3), 6 - GUmllş (3), :Maden ıslclm 

00.şladı. Del"hnl soluğu doktorda anyer ç t ayır 0
· A•- l (8) 7 - Zararın aksi (5) 8 -'Pari. 

lclım bay Rc.tet Onuran Ue Rcblye ILU<.&llZ" ' ' 
n . eln meşhur bir lrulesı (S}, D - Elr 

- Aman doktor! &11 bana bir !ar, S:ırıyer Çırçrryolu, çtkmaz aokal-. clne kömUr (3), kap {8). 
mikdar daha. ho..p ver. Zira git. No. 81 de memur Avni Ozvldln Ue 
tikçe fenala..:ııyorum. Mehlika Bora, BUyilkderc Yalrboyu, TUI{A.RDAN AŞAGI: 

Doktor nyıık direyerek: RUzgAr sokak No. l de polis Etem il - Donuk (3) • bir cins kömtır 
- Hayır, dedi. Sen gittlltçe Ma.n!salI ne Ruhat İçli, BUyUkdcre (3), 2 - Blr futbol 1st1lıı.bı ı(S), '3 -

fcnalıı..c;m yorsun. Seninki bir ve. Cadde!! 7ılgör apart. N~. 2 do mu: Aydmıık -gchti (5), 4 - Bir futbol m· 
bimden ibaret. Sen haık'ko..tle tu· hendıs !Nazmi Olcay ile ı~rlye Blr tılııhı (8), mani olu§ (3), 5 - Tel (3) 
nıp g!bi olduğun hal<le kendini den, Sıınyer Molla Hllseyin '80k k No. Göz t~ğı (3), 6- GUm~ (3), maden 
bastn fnrzediyorsun. Haydi ışine 81 de tüccar Kerim Sat ile tuınme Bicim (3), 7 - Zarann .aksi (5}. S -
git ve beni bir dnha rahatsız et. Barutçu, Snrryer Kirazlı sokak No. Parlain mc.,hur bir kulest O - Sada 
mc... 6/2 de cmeldl M.lralay Mehmet Akd · tS), kap (S). 

mir Ue Hatice !Fatma, Snnyer 'koru 

BC§ 
0

aJb har-i.n •00~· doktol"a yolu No. 25 te Baytar Cevdet Bilba§ 
\okla nı.stladmı. ile Mctkfıre Anll.m, Sarıyer cad. No. 

- Nasılsın? Dedi. 85/3 te Ostteğ'men Şlhap Dcmreı i1e 

- Te.~kür ederim, dedim. Kevser Sonöç. Rumeliblsan Mollufe.. 
,...A, i .~ nar! sokak No. 7 de kunduracı Ali Ba· 
yv.K y JW.•··· 

- Nns!I, ben sana demedim ba De Fitnat K~baz, EmlrgQ.n, ortn 
·., Sen k ,.,_, h ta · mektep sokak No. 17 de öğretmen 

mı... enw.11.ı as zamıc4i· 
yorsun diye ... Seı:Wıltl ·bir vehim· Lfitn Aru ile Necmiye 'l'ürk!n. Emir-, 
den ibaretti oğlum •.• Hayali ha.B. g!.D. Ba.rrbaııak .10kak No. 7 de uBta- l 
talık... ba§ı Selim Duru Ue Nab!ye Akaay. 

Eh dedi • '""'~ EıntrgAn Kanlıkavak yoku~ Çınar - .• m, aı:ıal."I J' ..... an 
öyle. eokak No. 8 de l§Çl Abdullah ça1~ ile 

Doktor duraladı: Ayşe Denl.%1uzı, lst1nyo Tczgtı.h ao 
- Ne demek istiyoraun?. Ha.p· kak No. 6 tc tn,.c;aat kalfası Ali Mıı,sa 

lan yutmadığın halde de, pc.kMA fle Hamdiye Rıza.oğlu, 1stinye, BUyilk 
değil mtf:n? dere C. No. 67 de ııoför Bekir Sürer 

Ben yine: llc Belkis NaZJı. ~elkts,-. Kule ııolmk 
- Eh... diye tekrarladım. A· No. 02 de doktor Melih Akkan lle Su· 

vağı yukarı öyle... zan Tllrker,, Yenlköy liccdlp8.§a yalısı 
- Ne demek isUyorsun ynhu? No. 6/Z t.e harldyc ııncmunı ımı:nu
lzah etilin: ra.n Onat ile B1r.9cn Germiç, Yeıılk6Y 
- Doktorcuğum, senin ]1apla.r. Kuruataç BOkak No. •o ta memur 

da.n, günde dört tane a]d·ğııw Sa.m!m Pak De Arlfc Dunı, ~bur
.. !nrzetUğ'im., zaman gayet iyi nu, Ycıı!ltopı .sokak No. 8 de yUı;bafl 
oluyor \•e herkeS!e iyi geçlniyo· F:llireın Se-çal Ue l"e-1'1n Karaca, Ru· 
ru.m. Akşam, oldu mu; yatağa nıellkavağt, Fener ııo'kak No. 60 da 
girmeden evvel; senin haplar- P<>s4ı memuru Rasinı Ak<l1!nlz ile tı. 
dan ild tane yuttuğ'umu "farzc han Şekerci. 
diyorum., oh kt'k9. ... 1ki tan~ de 
bğle üzeri o/Utlui;'UIJlu "'farzct
Um,, mi... Benden iyisi yok... Be· 
nim h9.yall ha.&talığm ilAcı da böy~ 
le hayn.li olmak 15.zmıgellyomıuş. 

JI'ÜSRE\' JltD.\ YET 

Amerikadan gelen Rum 
hakkında morg 
raporunu verdi 

Beylerbeyindeki yalısında yal· 
nız tıaşına oturan Yorgi adında 
Amerikalı zengin bir Rum para
sı tamamen çalınmak suretiyle 
öldürülmüş, ~sedi 15-20 gün 
sonra kokmmı bir halde bulun -
muştu. 

Parti Başkanının 
konferansı 

EMINÖND JIALKE\'tI•:DEN: 
17.11.1941 Pazartc:ıl günU saat 

(17.80) da Ev1Dl1z salonunda C. H. P. 
letnnbul '1illyet ldnre heyeti relsl nı 
tzmtr Mebusu Reşad Mlmaroğlu ta· 
rafından (Söz ve ehemmiyeti) mevzu. 
unda bir kon!era.ruı vertıecektlr. 

Bu konferans için davetiye yoktur. 
BtıtUn yurt~lara aerbe.rttir. 

Peyami Safanın 
konferansı 

1\El.OÖLU llALKEViNDEN: 
l - 20.ll.9U Pcr~mbe gtl.nU ~at 

18 de Hnlkcvimizln Tcpcba.§tndııkl 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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Vefat 
Esbak GömllicUnc mutnsarrıflığın· 

dan mUtekalt Sadi Ozengln duçar ol. 
duğu h stnlılttan lturtul:ı.mıyamk dl\n 
vefat etmiş, kend!HJnl tanıyan ve s"· 
vcnlcrin <1muzlarıı:ıds Feriköy ıme7.nr 
liğuıo. götU:ril'erek gômillnı1i§tür. 

Morg müdürlüğü, Y oı-ginin cc 
sedi üzerinde yapılan otopsi hak 
kmdaki raporunu Üsküdar müd 
dci umumiliği ne göndermiştir. 

Ceset tefessüh etmiş olduğun
dan kendisinin nası\ öldürüldQ· 
ğü tesbit edilememiştir. Böylece 
vaka kahn bir esrar perdesine 
bürünmüştür. 

merkez binıı.snıdıı muhnrrlr P.cyamt Kış klmsesi:z; çocuğun !korkunç dUıı
Sp.fa tnnı.!mdan (~mly t \'O Uzv tı r.ınnıdrr."Bununla savaşan Çocuk Eslr 
yet) mevzuw:ıda mllhim t r on!crOJU g m ... Kurmıw:ıı J:ardıln et. 
\rerile«ktiT. <;'O<'ttl, Estrı:eme Knnınm 

2 - Herkes gelebilir. G• nel derkC'?.1 

M.a.;.mafib tahkikatı idare e
den Üsküdar milddeiumumtsi Or 
han, bazı ipuçları ele geçirmiş • 
tir, 

-112-

Y en,:relerini yaralayan 
genç mahkfun oldu 

KticUiroazarda oturan Burhan 
adında birisi. geçenlerde bir ai· 
le meselesinden yengesi Hayriye 
ve Fev.ziye ile kavga etm~. her 
ikisini de dövmüa. bırakla da a.· 
ihr surette 'raral.?.m•ştı. 

Burhan dün birinci ~ ceza 
mahkemesince l sene 11 av rnüd 
detlf' hımis cezasına mnhkfun ~ 
dılmiıstir. 

VA iT 

vam etti: 
- Şimdi size irıtiha.p bürolarının ınaı.:ıl."Seçildiğini nn· 

!atayım: 
Bu "kur'a,, {le olur. Kur"ayı sancak mahkemesinin 

reisi ~er. Bu intihaba "kur'a,, ile denir am~ :ben istedi· 
ğimi intihap edebHiri.rn. ~ ~a çok kolay bir iştir: 

E~er biletleri bardak ıçıne koyacak olursan. dolu o
lanların Ur.erine mürekkeple bir ~izırl cirersin. Şayet ku· 
tuya koyacak o~ursan, etrafUı. olanların ~örmemesi ;çin 
daha derin bir kutu ahr: do1uk.n bir taraga boş
lan da öte tarafa korsun. Bu işi bitirdikten sor.ra, 
y;;ı.Inız saneak mahkemesi r<!İsine: "Gözünü ae. zere işin 
düdüktür,, demek kalır. fvan. Stoyan, parvan! diye bağı
rırlar. Sana p3n-an mı lazım? Dolu bileti ahrsm. Parvan 

Guçu~tu: • 

dıi.ııa verdi. Uykum 
~,~ gilzcl geçiyordu. 
\;"eh: doktora geldim. Daıma halkın menlaa· 

~t Plar-na bllyUk te • 

- Yaman adamsın be Bay Ganü! O ahmaklar da boy 
ölçüşecek adamını bÜl.rnufllar. Bu _gidişle onların hali ha· 
laznn değil mi? ~u al. Yani reis kur'a çekiyor. 
raptır, dedi. 

Duçuğlu he: . 
- Sen 'bu knfnile, şi.rndı~ kadar nazır olma! diye 

hayret ediyordu. ~. EsJcisinden ne 
ı~· t:: ~ olduğumu tanf e. 

~. ~ tor gUlUmsiyerek: 

tinı düşünür. her sayı. 
s:nda en seçme vazılar 

nP
0

srede1 V ttıl. hep birsın, de -

~· ~40IN. FAYOAU MALUMAT 

,s·ı Yağsız leızell~ yemekler 
~~ PiLAVLAR: GUNGORDU 

c!c:ııı.... T:tP: Ayrutw - Ay· rtne kulla:Ulır. Pll!ir'11tkten eonra c!&l ... (;ru.-._ t( ~Ilı -.n do!tnJya bu, yok· Usttıne karo.btber elf;flerck eotraya. 
~ı:ıı fi au konnrak ayran almrr. 

)'o~urt pllft.v suyu ye. 

Bay \.ana tevnzuhla: 
- Ne i5e, sen onu ~ıral\ ! Bulgarları mlmez değilsin 

ya! dedi. • • • 
Şarkta şafak sb1onekte ~e Parsal mahallesinde Go

gu'nun meyhanesine donuk bır -ziya girmekte idi. (30) 
kadar kah~man ( !) masaların, peyke1erin ürerine ve 
yere yuvarlanmış y::ıtrıorlardı. Sa,,ki (30) kaplan boğu· 
~urmuş gibi blr hırlama işitiliyor. Ve sokaktaki polisi ta· 
ciz ediyordu. t 

Va.:!ut, va.kıt bu ka.hraman1:ırdan b!rl yan kapa1ı ~öz· 
la-le l~a1klyor. Yatsnların l\zerine basarak kenarda du· 
ran testiyi ik1 eli 1le yakalıyor: midesini, boğa.zmı, n~· 
zmı ve patl~mış duC-aklarrn yakan alkoli.in ateşini söndü· 
rüyordu. Karanlıkta \izerlcrinc bastığı kahramanlar uya-

du. . 
Bunlar lbekleme.k için lifi ge· 

lecek idi. :Fakat epey· bekliyecek 
lerdi? Kim bilir erkek belki de 
ıbu denizleri, bu adn.tarı. bu kn.yn 
Jar.ı jyi biliyor ~·e mes'ut bir te
sadüf olacağına inanıyordu. 

Gece birdenbire küçük kama • 
rayı ko.plnmıştı.. İç sıkıntısını 
defetmek için muhakkak bu ,gece 
ka.ranlığmı bertaraf etmek 16.zım 
dı. Kamaranın bir köşesinde do
dı, Kamaranın kö~esinde mum· 
lu bir fener vardı, Bir çakmak 
bu feneri 'Yaktı .. Güvertede ka -
ra.nlıktn.n ve ya.lwzl.ıkt;m korkan 
meçhul kadın sanki ışığa geliyor 
mu.~ gil>i derlıa.l JtaııUı.raya koa • 
muştu. Artık kü~ük .sar.ı bir ziy:a 
kamnraYJ hafif~ nydmlatzyor • 
du. Ve dünyada.ki bütün çatıla • 
r.m .altında olduğu gwi bir çift 
ile meskfin olan ibu küçük kama
rada da az çok normal bir ha}>at 
tekrar ba§lamış bulunuyordu,. 

i§ık hararet ve samimiyet ve
rir. Bu ka.mwrnda, .ışığın samimi 
yet yarattığı bu kamarada yal • 
nız söz noksandı .• Nihayet o da 
oldu, erkek: 

- Biz bu vaziyetten muhak -
kak kurtulacağız ama her halde 
bu a.kşa.m ,·eya bu gece değil, 
belki yn.rm, ·belki de daha son-
ra_. 

Dedi. Xadm etraflannı saran 
şeamete meydan okuyormuş gi
bi güldü 

- Bcltleme'k 'kafi, diye erkek 
devam etti. Ne de olsa sansımız 
\'arml§ •• 
Kayoolmuş şu harap tekne il· 

zerinae şanstan ibahseden vete'.h 
likeyi bir hatıra oQ1arak irabu1 e
den bu etke'k hakikatc:n şayanı 
hayretti. 

Fakat konu§ma'k ilrtiyaciyle 
y~yordn: 

- Affedersiniz. ôedi, matma
zel misiniz, yokı:a madam mı. 'bil 
miyorum. f'1kat söyler misiniz. 
niQin hiç konuşmuyor unuz? 

Erkek ilk defa olarak t .. cessü~ 
e sual ıaormu§tu. Fakat bu 'Slla· 
Hne cevap beklerken kadııun ağ 
~ndan inilti halinde şu bir tek 
kelimenin döküldüğünü duydu: 
-Susadım .. 
Susamış .. Evet kadının susa · 

mı§ olması gayetle tabii idi. Na
sıl ki kendisi ,;rus.?.mış ve rum şi
sesini yarıya kadar bo~altmış i· 
se şimdi kadın aa öyle susamış· 
tı işte .• 

Erkek .derhal kamaranın knpı
smı açtı, güverteye ıe;ı'ktı. içilecek 
suyun bulunduğu yere koştu, fa.
kat içilecek su teneke"!i fırtınada 
denir:~ yuvarlanmıştı. 1şte bu kö 
tü .• 

Diye erkel\ kendi kendine söy· 
lendi. Bir yelkenin kıvrım yeri· 

E kek Y<>lcu bir an için !keder 
li bir , ..... ziyatte düşündü, bir da· 
kika mı? Hayır bir dakika bile 
değil.. Sonra mlicadeleci gül~ 
dudaklarında olduğu halde dru -
manda mevldinc geldi. Yola ıçr -
kar~n yerlef?tinniş .oldui:u ;ü~ 
1cıısa şampanya .birbirine .ka • 
r!Şlp.I§, ü st ü s t e yııkıl
mıs olduğu h{a.).de orada -du
ruyordu .. Bir d.;.kika sonra ıkasa 
lardan birinin kapağı .açılmıştı_ 
Kırılan b!r çok 5işelerin iç.inac 
sa~laıp lmlnuş olanları da ~ardI.. 
Yolcu bu şi elerin ikisi elinde ol
duğu .halde kamaraya döndü: 

- lçilecek bir damla suyumuz 
yok_ dedi. lBir ~a suyumm 
l'Ok nmn :mükemmel filU?lpanya
mız var •. Emrederseniz size der 
hal bir lbardak vereyim •• 

.İki infilak .. Ve iki şişe açılaı. 
Tapalar bayram günü eğience 
yerlerinde fişek ablıyormuş gi
bi patlamıştı. 

- Bu size, şu oda bana 
Oedi. Meçhul lkadm göZİeri bG 

yüyerek 'S~ye bakıyordu. titrek 
eliyle şi~yi eline aldı w:e ıuzun 
uzun içti. Sanki muttasıl JÇJD!!!k 
istiyomıuş .gibi ~~eyi dudakla -
rından GYll'ffiayordu: 

- Si7.e bunun su olmadığım 
söylemiştim... 

Diye -erkek takıldı. Ar.tık ıka· 
dınm hemen yanı başında idi. 

- Nnstl böyle 'kendinizi dalıa 
iyi mi 'hissediyorsunuz? diye sor 
au: Bi~ uyursanız çok daha 
iyi olacaksınız_. Nasıl o1du da 
bu :kadar susadınız? 

Ya ynnına sokulan erkekten 
veya ictiği içkinin kanını lıara
retlendinni§ olmasından korktu
i:'lı için genç Jrndm umklaştı, bir 
tek kelime hile .söyl~. er -
kek ar.kadasma bir an .i~in bile 
b? kmamıştI. 

Erkek de §ampanyasmı .sonu
na ıkadar .i~1.tten sonra: 

- Oh! dedi, meğer luıldkaien 
mükemmel ibir içki imL<ı,. 

Yeniden hayat bulmuş. rerlk -
lenmiş kadmı i§'tılıa oolu namr
larla seyrediyordu. Nemli siyah 
bukleleri ~aldarmda yeni brr 
tazelik vücud getil'lyordu, na -
zarlarında, dudaklarında hara. -
ret vardı. 

Erkek ~ eniden gü1dü, sonra: 
- Sire dik'katle b3k"'Ttlamısnn. 

dedi, meğer siz .. 

Ve yavaş ses!e sanki kenCü ken 
dine lronusuy-0rnı~ gibi ilave et· 
ti: 

- Pek güzel mi6Siniz .• 

(Devamı oor) 
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ğil tam vakıt nihayet (36J saat durmadan içecek değil
'c:r ya! Sn-aianacaklar! Bir takımı beş nltı saat içecek 
dinlenecek; -Onlar dinlenirken diğerleri icecek Bir <iefa 
topl~dı!ur mı, bir yer-- gitmek yok! Bllrarla yiyece•der. 
burada J"~kler, buraa~ uyu}'acaldnr! mılaomız mı? 

Guçuglu: 
- ~iz bu i lcri biliriz. llk defa intihap ynpmıyonız 

ya. dedı. • 
- Sen. ~uçuğlu, fınncı arnavudun yanınd~ gec? Ona 

bu n.k~m ıçın C?OO) <>~:ka ekmek hazıria.ma:ıım söyle_ 
(100). okkas1n1 ~ıngme rnahallesind .... Topa~ oğlunun mey· 
hanesıne ~100) okmını Parsal mahallesinde Gogo'nun 
merhanesıne (100) okkruımı da hamallara göndersin 

Sen Duçuğlu bu meyhanelere uğ"ra! Ve bu akşa.nidan 
itfbaren rakı ve şarap vermelerini côyle! Daha fazla ra'kl 
veı:sinler. anladın mı ?Hem o heriflere söyle -pek faz1a

0

ya.z
m~ınlar zere onları ~vtanlar nhr hn ! Maskaralar evve
lisi sene hiı:; yoktan bizden (2000) leva sıyırdılar Onlara 
söyle akıllarını başlarına tO'plasınlar Günkü şehı; meclisi 
bizimdir ha! 

Ondan s~nra kasaplar~ _wt. ne kad;ı,r mardnlık, ci~er, 
barsak. kemik varsa heP5ını hır ka~ küfeve doldursunlar 
lrJnlan meyhanelere göndereceğiz. Bizimkilere birer kn· 
zan c:orba pi~rsinler! 

Akşama mut:ısarrıfla kaymakam köylerden dönüyor· 
lar. Ben onlan yanıma alac~f:.ım! Diğer lrah,·c1eri ve mey
haneleri ~ezeceğim. lntihap pu..qılalnnnı ynzıruık için bü
tün dairdC'rden memurları tonlayac~ğız. Onlara bütün 
~ece intihap pusulası Yazdıracağız. Ben sarıya bakar boz 
renkte bir kağıt intihap ettim B!zim intihap pusulalan· 
ru muska şeklinde bükeceğiz · 

Du~ğlu:- Oc: k~! dlye i1Ab etti. 
Bay G:ı.nü:- Evet ~ kl5§eli ötekilerin intftıaıp ı>ll$U

lalar.ından bir k84 tane ya.1mlaya.bi1Sek de o!llann klirdı 
ne renkte olduhnu görsek ve kltip1ere onların 1t~ 
na bizim isimlerimizle (1000-2000) kadar intihap 'JXl-
sulası yaıdırsak. · 
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f Haftalik Radyo Programı l 1 "Seni seviyorum" 1 
16.11.1941 20.11.1941 

33 H f muz k v mar lar, S.45 
A ns 9 00 Milzlk programının deva 
mı. 9,15 Evin a t 9.30 Muzlk prog 

n:.n en~e v, 
n •r ı e saz qer' 12.45 Ajan 

lıab rlert. 13.00 Ş kı ve tilrkiller, 
13.30 R d~o salC1n ork strası 1 .O 
Radyo dan k trı:ıııı, 18.40 Muht 
utma tamlardan ııı:ırkı!ar, 19,30 Ajans 
19.46 Serbc t 10 dakika 19.55 Beste. 
kir simal rı 20.15 Kon ma tM 
lekl r konu ıyor), 20 O Fasıı y t 
21.00 Zira t Takvimi, 21.10 Karışık 

oarkı \'e tUrklll r. 21, 5 Anlmra son 
ballar ııt y rı 1 rının n ticeleri 21.45 
Kllzik: Dans mUzlg!, 22.30 Ajans. 
22.45 Anadolu Ajansının spor servlsı. 

17.11.1941 

7.33 Mllzik Haftt program, 
Ajans haberleri, 8.00 MUzlk: Hafif 1 
programın devamı, 8.11 Evin saati. 
-..30 MUz k. Haf'f programın son kıs 1 
n 12 33 MUzik· Oyun havaları. 12.45 

Ajans habe lerl, 13.00 Mllzilt: İnce 
z fn!llI 13.30 H'.anıık program, 18.03 

K uml rıfan fasıl şarkılan, 19,00 Ko
nu ma (d rtıcşmc saati), 19.15 MUzik 
Hafif sololar, 19.80 Memleket saat 
\"arı ve Ajans haberleri, 19.45 Ser 
st 10 dakil<'l 19.55 MUzlk: Dünya 

arkıları, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Kemençe, Tanbur ve Neyden saz eser-

ri, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 MU. 
z le l'§Şak ve Muhayyer makamların· 
dan "arkılar, 21 30 (Konuoma (Şiir 

saat) ?1 45 Müzik: Radyo l!lenfonl 
orkestrası, 22 ... o \J~ns, 22.45 Dans. 
müziği. 

21.11.1941 

7.33 MUzık: Hafif parçalar, 7.15. 
AJ ns haberleri. 8 00 Müzik: Senfonik 
p'i ealnr « 15 Evin saati, 8.30 Mllzik 
Scnfoı ık p r programının Jeva· 
mı, 12.33 Milzlk: $a .. kılar ve turı·mer, 
12.45 Aj ns haberleri, 13 00 Mllz.k 
~nrkılar ve turkuler pr gramrıı n de-

Şayed siz de bu cazip guzellik 
reçete im kullanırsanız, iz de bu 
Utııat:ı. nail olablllrsln!z. Çünku 
bu"re et<' n zert ve çirkin bir cil
dl kadit lbl yumuşatıp beyazla
tır. r.af ve taze cazibe ile susler. 
Tokalon kreminde mevcut kıy
met l ccvh rler siyah nokt ları 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA Ti 
NE.VRALJt, KIRIKLIK VE SOTilN AGRILARINIZI DERHAL KES 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu 

1 1 KAYIPLAR 1 \~J 
Eytam ve Ara.mil ma.&§larmda kul· • 

landtğmı tatbik mUhilrUmll myl et. la 
Um. Yenisini alacağımdan eskJalnln 
hUkmU yoktur. 

1 Habibe~ (17811) 

• • • 
eritir, neli' ın ... samelerı sıkJaştınr. ünlv rsiteden alm t olduğum as 
ve cilde bir gul yaprağı yumuşak- kerllk b yanmı:mlslnl kaybettim. Ye· 
lığı verir ve · nı perlstış bır ten .isini çıkartacağımdan eskisinin hllk
tcmln eder Tok:ılon kremi her rol\ yoktur. 

7.83 Haf f parçalar, 7.46 Ajaruı ha
berleri 8.00 MUz k program11ın de 
ftmr, 8.15 Evin saati, O M.tlz k 
programının son kısmı 12.33 Ra"t 
makamından şarkılar, 12.45 AJan 
lıaberlerl, 13,00 Hüzzam \'e I{(lrdıllh 
caskAr ma amlanndan şarkılar, 13.30 
Karlfık program, 18 03 Radyo dans 
~trası. ıs 50 Şarkılar 19.30 Ajan 
llaberlerl, 19.45 Serbest 10 .dakıka 
U.66 KUzik: Şarkı ve türküler, 20.Hi 
Radyo gazetesi, 20 45 MUztk: Bir han. 
t8rld1etı öğreniyoruz. (Menteşeli) 

21.00 Ziraat takvimi, 21.10 Yayll tan. 
bar n kanun lle taksim ve şarkılar 
n.ao Tem il: Klmgll Ailesi, 21.45 MU 
:dk: Radyo s nfonı orkestnun, 22.30 
Ajuuı, 22.45 MUzik: Dans mUztğl 

mt 13 ~O ".'.ff\,.;lk: K ışık program, 
18.0 Mllz k Fa ıJ heyeti, 18.40 MU
zik. Dans mUzlğ'. 19.00 Konuşma k· 
lısat saati), 19.15 Müzik: Çigan hn 
\ aları. 19.30 AJans, 19.H K!Asik Türk 
müzı~l programı, 20.15 Radyo gaze 
teııl, 20.45 Hlc~r makamından şa • 
kılar, 21 00 Ziraat takvlmı, 21.10 
Temsil, 22.00 MUzik: Radyo salon or 
kestrası, 22,SO Ajans, 22.45 Radyo 
salon orkestrası programmm devamı. 

yerde satılır. Mcmd11h Eren (S7846) 

--------------1 İstanbul Ka~~ •belediye şubelll 
aidaUı tahsildarı iken Mallye VekA 
ıeu kefalet sandığından alınış o!Ju· 
ğum 28121 numaralı cüzdanı zayi ey. 
ıediğimden mllkerrer reddiyata mn· 
hal kalmamak lblere hUkmUnlln olma 
oığı: llAn olunur. 

18.11.1941 

7.33 Kllzik: Hafit program, 7.43 
\Jan8, 8.00 Senfonik parçalar, 8.13 

1DTtD saati, 8.80 Senfonik parçalaı 

prc:wrammm lldnc1 la.mır, 12,83 Bera 
bel' prJalar, 12.43 Ajane, 13.00 MU 
alk: prkı ve Ulrklller, 13.80 Karışık 
Jll'Gl'N.ID, 18,08 Radyo salon orkestra 

ar, 19.00 Mllzik: Fuıl heyeti, 19.30 
Jılemleket a.at ayan ve Ajana haber
lert. 19.'5 Serbest: 10 dakilca, 19.55 
lllllUıı:: Saz eııerl«i ve oyun havaları 

20.U Radyo guetul, 20.'5 KUzik: 
Keman aololan, - Sedat Ediz, 21.00 
Ziraat takvimi. %1.10 Mtızik: Bach ve 
Handel'lıı eserlerinden, 21,30 Kon~
ma (100 sene önce nasıl yqıyorduK). 
21.45 Mllzlk: KIA.slk Ttlrk mOJılği 

programı, 22.30 Ajans, 22.45 Kn.tk: 
Cazband. 

19.11.1941 

7.33 KIBlk: Ha.fit parçalar, 7.'5: 
Ajam haberleri, 8.00 llaftf puçalar 
programmm devamı, 8.11 Evin aatt, 

8.80 KUzlk programmm aoa kumı, 
12.18 Mllzlk: Şarkı ve tOrkOler, 12.43 
Ajam haberleri, 13.00 KDzik: Şarkı 
w türküler programının devamı, 

ıa.ao Karqık prcıgraım. 18.08 Rad;yo 
dam orkeatra.sı, 18.25 KODUfDla (Dl§ 
poUWca hl.d18elerl), 18.43 Radyo ç0· 

cak klilbll, 19.30 Ajana, 19.'5 Serbellt 
10 dakika, 19.55 KUzill: Radyo daD8 
~ programmm ikinci kumı, 
20.11 Radyo gazetesi, 20.'5 )(Uzik: 
Bir b&lk UlrkUllO öğreniyorus: Hatta· 
ma tQrkUail (Mentepıll), 21.00 Zlra&t 
takvlml, 21.10 MUzlk: Karışık şarkı 
V'e tUrkWer, 21.30 KOnUfma (P08ta 
kuta.au), 21.41 KQzilt: Rlyıuıetlc1lm
Jmr bandosu, 22.30 Ajans, 22.46 KU· 
Jdk: Dam m lztgi. 
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22.11.1941 
7 .33 Hafif program, 7 .45 Ajans ha. 

berleri, 8.00 Senfonik parçalar, 13.33 
l\fUzik: TUıkç" plO.klar, 13.45 Ajana 
naberlerl, 14.00 TUrkçe plO.klar prog· 
rammın devamı, 14.30 Ankara sonba· 
har at yarqlarmm t.ahmtnıert. 14.40 
Rlyasetlcilmhur bandosu, 18.03 Mey 
dan !asıı, 18.40 MUzik: Radyo dana 
orkestrası, 19.00 KonU§ma (Kahra· 
manlar aati), 1915 Kllzik: Radyo 
Daruı orkeatruı programının devamı, 

19.30 Memleket saat ayan ve Ajans, 

19.45 Serbeat 10 dakika, 19.55 Kuhte 
lif makamlardan f&rkılar, 20,15 Rad
yo gazetesi, 20.45 CUzidil makamın
dan prkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 
21.10 KDsill.: Dinleyici istekleri, 21.'5 
Kmmım• (GllnOn meeelelerl), 22.00 
Radyo salon orkı?strası. 22.30 Ajans 
22.45 P.adyo salon orkestrası progra· 
mmm ikinci kısmı. 

GOZ MUrEHASSISI 
Kemal Tarkan 

PuardaD 09.fka ııeı tur' 
OOUDEN SONRA 

1 aksım. Kamer Palas 
l nci kat 

HtıfOD; &RUJ 

SAH1Bl ASIM US 
Basıldıiı ver V AKIT Matbaası 

Umumi neerivatı idare eden 
Refik Ahmet SevenriJ 

Guçuğlu fevkalide memnun olarak: 
- Müthiş şeytansın be Bay GanU! Bu iı::ılerin hep~i

Ri bire kadar öğrenmişsin! dedi. 
Hoppala, ıhı da hoş. Abe ben bu zanatı bilmedik· 

tftl sonra nicin Ganü Balkanski olacakmışım! Sen Ba
ymı, beni hangi intihap dairesine kor~n koy, ve kimi is
t.ersen söyle! İntihap edeyim, !ster isen namzet olarak 
bir eşek göster. anasını satayım eşeii bile intihap ede· 
riın! Yalnız bana polislerle kaymakamı ve (1000 2000) 
leva kadar !bir para ver! Ben, dostum, sana ipten, kazık· 
tan kurtulma ( 40-50) prangacr toplayayım. Onları ke
nar mahallelerde bir iki meyhaneye taksim edeyim ve 
adam başına birer teneke şarap vereyim ve: ''H!l baka
lım! Yqasın Bulgaristan! Tutun!,, diye bir bağırayım. 
C'.wör sen bak ne oluyor. 

Bu kahramanlar kan çanağtnol- dönmüş ve hücrelerin
den fırlamış gözlerini bir aç_<:mlar, kuşaklarından çıkar
dlklan bıçaklarını masa üzerine sapklsınlar ve bağırmak· 
tan kısılmış sesleri) le bir ürültil kaldırsınlar! Vallahi 
göreni korku kapla1'. 

iyice sarhoş ettikten sonra ıbu dehşet saçan haydut
ları ka54hamn orta~ından bir geçirirsin. Muhalefet mi? 
Karşma şeytan bile <;ıkamaz. 

Onlarla iberalıer ibir mt halifin evinin yanından geçer· 
sin. Aman anam! O ikısılmı. gı:tlak1armı açarak bir ba· 
ğmmılar. VaJlahi bir saatlik yerden seslerini iş1ttın mi, 
vtlcudünde karıncalar yürür. Saçların kirpi dikeni gibi 
kabanr. Köy ınuhtarl~nnı ve katiplerini çağırır ve göz· 
lerini açarak, diş erini gıcırdatarak bu kahramanları bir 
g&rterirsin! MUnt hip mi? Gblgelcrini bile göremez.c;in. 
Her köyden yalnız köy muhtan ile ( 12) şere de köy he
yetine mensup bac-;an baı:ıka kimse gelmez. ~elenleri de 
kaall>anın kenarına yerleştirdiğin polisleri c:e' irirsin. 

Bıı (40-50) ayyaşla lbüro'yu kuşatıp bir şaşırtma 
yaparak intihap sandıklarının ıç·ne bir kaç demet intihap 
lJIUIRıluı attın ını. t sana 0 ek millet vekili. Ha-h.a. ha! 

Guçuiiu ve DuC'uğlu gulm kten katılıyorlardı: 

SWeymaalye Şunılancdar llOkai1 
S numarada ŞWail Akdlk. 

ı·ar1uye liDmnarıyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kunıluı tarihi: 1888. - SermayMI: 1000,000,000 Tllrk Lll'MI, 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ue ticari laer neoi banlıa muameleleri. 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız taaarruf beaaplarmda en a 
!'IO liraar bulunanlara aeııede 4 defa çekilecek kur'a ile ap.IJdakl 

pllna g6re lkramlJe c:ta.tıtııaoaırtır. 

4 ,. 581 ,. t,000 ,. JIO •• 40 ,. 

4 .. 50I " t,008 .. :ın .. '° .. 
4 .. llO " 1,000 .. ıto .. • " 

40 " 100 .. 4,000 .. 

4,800 •• 
4,800 •• 

S,IOO " 

DİKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir aene içinde M liradan a.<Jağ 
dU§mlyenıere ikramiye çıktığt takdirde % 20 fazlulyle verllecoktir. 

Keıldeler: 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylQI 11 BirlnclkA.nun tarihli' 
rinde yapılır ....................................... 

r:._ 111 -

- Bravo be Bay Ganti! dediler. Guçuğlu: 
- lvi ama yalnız poli ler kafi değ-ildir "Büro .. se-

nin olmak lazım, dedi. 
Guçuğlu: ~ Ben de öyle sanıyorum. Hakika.ten o 

şimdi b"zım ama yan! onsuz olm;\Z demek istiyorum. Sa
hi be Bay Ganii "bUro., yu nasıl elde etl:iğinizi anlatır 
mısın? 

Bav Ganiı kendinden emin bir tebessümle: 
- NasıJ mı'? Çbk basit bir mesele! Sancak meclisi in· 

tihap etmiştik ya! Muhaliflerden sekiz kişi çıktı. Bizden 
de dört. 

Onların ileri gel<>nlerinden dördünün intihabım fes
hettirdik. Ama w..Utü k4:.lk.mıştır. diyeceksiniz! Satıver 
anasını! Onlar işlerini düzeltinceye kadar intihap1ar bite
cek. Dört onlardan dört de bi7.den kaldık. Fl).kat cınJann 
hep fakir olanları kalmıştı. Daimi heyet intihap etmek 
için toplandık. Laki~ mübaşir onlardan birini bulamadı. 
Anlıyorsunuz. değil n!? 

Duçuğlu: 
- Tse tse. tse. ne Blsmarkı be! Bismark senin pa

puclarım bile çevir rnez! dedi. 
- Dur. d0 • r 0 n Jaha ne görmüş ün? Nihayet yalnız 

Almanların mı B:..ınark'ı ver? Ne ise efendim. onlardan 
Qf' brnden de dört kişi vardı. Biz ekseriyet teşkil ediyor· 
duk. E, o k dar avanak değiliz ya! O;.imi heyetin bütün 
azalan bizd n eçildi Onu bırak ama biz dah<... fazla rey 
aldık yoksa; c:ünkiı onlardan ikisine kendilerini heyette 
katip yal)!4c>:ığımızı ayn, a) rı vaadetmişti!... O ahmaklar 
do. biıimk' lere reyleri~ verirler mi. verirler Ha hn-ha ! 
Şimdi sokaklarda afvon yutmuş gihı geziyorlar Onhrdan 
biı inin ... öylerdc QOk nüfuzu var. Kendisini katip intihap 
<'d <.'<'~ım"zi vaaddt k Ve bizimle köylerde rr mıırnnda 
\apmnsmı sôrledi~. O divane de memuriyette!"' t"fa et 

.!:!· Tavadakirıi bıraktı da şimdi havada anvor. Ahmak! 
-vuç <{lu ya doldur şuradan bir matsika daha! 

Bay G:u ti Duçuğlunun doldurduğunu bir k.q.Jdırı6t::ı 
ıçti. Elinin aya iyle bı} ıklarım silerek sözüne şöyle de· 

l 

~ 

TüRKiYI: 
iS BANKAS 1 191! 

Küçük Tasarruf .. .. 
2 760 .. Hesaplan s 600 • 

1942 İKRAMİYE Pi.ANI 10 .. 260 .. 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 fO 100 .. 

\layıa, ! Ağullto6, 2 lklo· 50 .. 60 .. 
cltetrln tariblerlndt' 200 .. 2a 

vapılır 200 .. 10 

Nakliye ışi 
SUMER 

Eks itme 
BANK 

ıstanbal ıaı ıaa ma Mldörhal 
Haftada iki defa Yemlıt ki lznııt S llülo~ SaııayU 

bül'OllU lııkeleslndm \-erll~ eş~ a 'e emtiayı ala.rsk ~ 
de dönllfte otdutu takdirde mnl alarak Ketlrecek bir --·~ 
ne irin muk:nele yapılacaktır. Şeraitini oğreum •k ısıt 
ll&nctau ayın )innl lne kadar Galatııwta Sllmerbank 
katta Tlcanıt Servlsı.t! müraeaat etmeleri ve ayın vtrad 
at onda yapılHak olan l'kıılltme:rn gelm l~rl ıınn olunur· 

İstanbul Belediyesi 
Toprak mahsulleri ofisi tarafmdan ekm,k.I 

üzerine 17.11.941 sabahından ıt b ren el m in 
para olduğu ilf.n olunur. 

VAK iT matbaa 
Kitap kısmı-ıı 
tanzım edip 

Kitap, mecmua, ga.zete bassr• 
T~hn •• " ............ n ..ı: .. ;;.; ;.,,..,.: ahr· 


