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Si 
ünde 7 bin parça eşga 
50 bin lira veril:Ji 

~ . Ankara, 25 (V AKIT) - Bugün erlerimize kıt 
~lYe.i toplamağa ba!layan müşterek komi• ... eye bir 
~ d~~ yedi bin pnrça hediyelik ve elli bin liraya yakın 
e ıye paresı verilmi§tir. ~--------,,_.ıı:z-.m:ımım:ma __________________ ___, 

rfiJ 
6~ 11-aıwız ftgall Libya harbi : 
oı altında ı 

~ ~ormandiya 
Sahillerine 
Bir ingiliz 
rnüf rezesi 

çıktı 

~tlrı~latsız 
dili 1 

~ra, !5 (A.A) - Resmen 
tıildiğinc göre küçük bir 
~ devriye müfrezesi pa • 
~ &ecesi Fra.nsiz sahilllerin 

l'rnandiyn'ya çıkmış ve ka 
dömnU.'jtür. 

~,_-a, f5 ( A.A) - lstibba 
ı...~eti, aşağıdaki beyanat-
~lll\Uıruştur: 
~ işgal altındaki ara.zi
&ahilleri hakkmda.ki mak • 

kendisini cndıi§eye 
üğünu göst.ermel.."te w 
ağaıı iddialarda bulun -

SUretiyle bizden bazı malt1-
~~~nıa.k istemektedir. Fa.kat 
~'<llfunat kendisine veri1mi -
~- . 

.. Imıdrada öğrenildiği -
. bugünkü Alman tebliği 
lenn Fransa sahillerine 

~ıs hareketi yapmak iste • 
li_n.i fakat geri püskürtül -
. ·haber vermektedir. Kü 

hır İngiliz keşif kolu 23-24 
gecesi Noımandiya sa 

karaya çr.km.Şı. Bu ha
' ~er halde bu hftdiseye ait • 
' llu keşif kolu hi~ 7.ayiat 

ı.,, en ~ dömnüştür. Yal· 
utr erin koluna bir mitral -
~i isabet etmiştir. 

~<>tnüniat aleyhtan 

tlti Komin-
tern paktı 
A, lt.aıya. Bulgaristan, Da.. 

, Flnlandlya, Hın'B.tlstan, 
)"&, Slo\..:kya ve İspanya 

arasında 

Yenilendi 
~'tıkin hükfuneti de 
' Pakta girdi 
~il, 23 (A. A.) - Antiko. 
\h... Paktm yenilenmesine dair 
k:"<\tl inıza edilen protokolu.n 
b"'l: 
~:Ya kraliyet hükWneti, Al • 
~·ı hüklımeti ve Japon 

torluk hUkCiıneti ile Mıı.car 
et hilkümeti, Mançu!ko im~ 

1lllt hükmneti ve lspanya hü-
~cvamı Sa. 4 sü. 4 de) 

ı"ki ar-f 
Çok ağır 

zayiat ve~i: ·or 
j Tank muharebeleriaclen 

sonra 

Piyadeler de 
çarpışıyor 

Kahire, .a; (A.A..) - Orta Şu.lıii&· 
ki Brltanya kuYVetleri umumi kara.r
gAhm.m tcbl.111: 

Sidi .Err.eg çevreabı.de Britanya Te 
Alman zırhlı kuvveUerl ı.ı.rıı.smd& (}id_ 
detll muharebeler devam ellllAlktedlr. 
Dün bu çevreye gelmlf bulwıaıı ıa&· 
Yiye kuvveUeri de muh&rabeye .ı,u.rtJt 1 
etmektedir. nk harekete gcçıaılı§ olan -----------

oeınub .A1r1laı. kttaıan, kamJ'Olllaı1& 

nakledilen -re tankla.rdıın yardım gö
ren Alınan kuvveUerinln §lddeUi bir 
bücumwıa. uğra.rn.ışla.rdı. Kendilerine 
ta.b.sia edilen hu.sual ke.slmde dtl§IDana 
niabeUe ad&~ çok u: olan cenub 
A.trika kıta.lan Britıı.nya zmblı lan'_ 
fttleri kar"§I hllıcum ,.apmcaya. ?e 

.Alman t&nklarmı ağtr •yl&t ftıl'dl· 
"relt tardedinoeye kadl\l' mlkemmel 

Doöuda Almanı 
TaarrUZfeyizli Moskova şo-

olmakta sesine çıktılar 

r 

(Devamı Se. _. .ı ! de) d d• 
Moskova Radyosuna ~Vam e 1 0 

göre 1 Beriia, 26 (A.A.) - Alımaıı Ol'-
• 4.aJıan OOşkıım."U)dnnlığmm tebliği: 

Alman zayıatı ~ ~.:~: =~ 
6 mi!yon 1 ~ıı..::=~~~ 

L<>ndla, !5 ( A.A) - MıoMıoft ye aıtmd& giden bir diliZIJı8D. kafi. 
radyosuna göre. Almanlar, .Ruf'- imine taa.rrıız ederek 1ngilh dca
ya muharebesinde CiU, yaralı ve troyerleril.e ya.ptlk:lan şidıdetii ~ 
esi rolmak üzere takriben 6 mi- barebeler esnacmıd& topyekün 
}'On aSker -~. 16.500 ~tol.Uk fe~e )'Ük· 

ll dört tiıcaret gem.itini iba.tmwt
lardır. Bu ıbe.1.an gemile:r arumda 
1500 t.onlilS.toluk bir petrol gcmi
s vaırdxr. Büt&:ı hüooınbotlannm 

lııderiaıe ~-
(Devamı Sc. J, al. 1 ~ 

o ıa 

mukabil taar-
ruza geçildi 
Mo&kon. 25 (A. A.) - Reııımi 

So'V)'eıt aja.ıısmn göre. t.opyekün 
3.0oo kişiliı1t iki Almon piyooe a. 
la)'l, Lenbıgrad eephe.Biniıı bir 
keSiminde, Sovyet kllY'f'etJeri ta -
rafından tAnwnen -- edil:n:ıil m 

Ur. 
Moıll:on., 25 (A.A.) - Son alman 

haberlere göre, Sovyet hava kuvvet,. 
len Moslt0va oepheainde faaliyette 
d9"8m etmekte ve Ru. .Ovarilert de 

(Detxmı.ı Ba. 4 sü. 1 de) 
Amerika 

Japonya 
Mahdut bir 
anlaşmaya 
vardılar 

Türk Hava Kurumu genel 
merkezi toplantısı sona erdi 

Nevyork Radyo.. 
söylüyor: 

A.ııka.ra, %5 (A.A.) - TW:k b6-
.... kurumu genel merltecd bu,gU.u 
saat 10 ~ Mardin meOu:su geneıral 
Seyfi ~renin bıulkanlığı altm
dıa toplanara.k Bay Nuri Demirağ 
tarafından gen.el merltez heyeti 
be.şka.n.lığma veri.len dilekçe ilze

tcap eOOrsc Güyan'ı işgal edeeeik rinde Joonuşmuş ve nizemen sall-
Nevyork, !5 ( A • .A) - Nev- hJyctli merci.in feshettiği b.i.r mu.. 

JQrk Hera.ld Tribune gazetesi - bvele ka.rşı.smda, bu dilekçenin 
nin Vaşington muhabiri, harici- tetkikine mah.a.l görmemiştir. Nu
ye nazırı Hull'ün, cumartesi gü- ri Dem.irağm ikinci dilekçesinin 
nü, M. Kurusu ve Amiral No - yeni bir tayyare aa.tışı teklifinden 
mura ile yaptığı 3 saatlik bir gö bıret old • ··rülıııc:kıe tetkiki 

--""'"~ .. p ü" ugu go . rüşme e:),lı=ı.u-.ı as ık mesel~ için merkez :idare heyetine tevdii-
(Devamı Sa 1ı Ge kArar verile'l'Ck toplantıya, ge-

Del'8.l Seyfi Dlizg6reni:n şu eöiJeri
le 50l1 verilmiştir: 

Şükranla göl'fiyorıuz ki, b:a.?A ku· 
nlDW milli ha.ca.vılılt hedefine &

dnn admı yaıklaşryor ve her ııd.'1111-
lll, geriye beıka.mk değil, hep ilc15· 
Ye doğnı da.ha uzun ve da.ha sag
lıam a.tmaık iıç.iıı çupauyor. Bu iler
lıey.içt;e d&yand!ğı ve darma. daya-

nacağı kuvvet, 1runm:ıa ilmqı halkt
ııımn göeteroiği aönme:ı: ioaıı.çla 
lıiikümet.imiWı yapmakta olduğu 
temelli ya.rdı:ınlar ve en b8.,"ita ntil
li ŞefimJrr.in daha bu dünyada çok 
önce, havadan gelecek teıhlikenin 
daha böyle ezici ve yıkıcı şekilleıi 
belirmeden, gerek halkmuzın, ge
rek kurumumuzu uyandrrmaJc, ha
va M.kimiyetini elde etmek zn.ru -
retleri yolundaki, kıymetine ölçii 
(\lmzya.n direktifleri ..e vecizcleri
di.l'. 

Part1ı Garapa 
Alı.kam, 25 (A.A.) - C. H. P. 

nı.ecli6 gnıpu tmı.mıU heyeti bugün 
(25. 11. 941) saat 15 te reis vekili 
~ mebusu HMan Saluuurı 
reisliğinde toplandı: . 

Celsenin ~llın:ısmı müteKip ge
çen topla.nbya ait za.brt hulisası o
kunarak kaıbul edildi ve nızname
<le müzaikere edilecek bir madde 
~adığ:ndan içtimaa son verildi. 

1 

Kadın çorapları için 
h<ilsat Vekaleti tedbirler alacak 

1 A......., ~ (Yakıt) - Son m- ı re ba§la.nın&k mere <*luğu bildi-

' 

manlanla kadın ~plarmda ga.y- ı rilınektedir. 
ri kabili izah fiynt tereffüleri ol- Bu .incelemelerde kadın çorapla
moktadxr. Eskiden bir liraya saü- rmm bazı katagorilore ayrılacağı 

'~ blr lngUlz pl"<lf~e-1 fUtbol fakımıınn A~·a gc&lfilnl 

~lıııL. ......_ W•'11l!W' -altıcı •ılllx.ı 

lan lmı.dm çoraplarının şimdi Uç li· ve daima artan bu fiyatların önU
nı.ya sattld: ğı görülmektedir. Hnl- ne geçilmesi için yeni blr takmı 

1 kın en zaruri bir ihtiyac maddcs!- tedbirler nlınacnğr ha.ber verilmek-

! m. te.slr·il eden :ırn madde üzer.inde tedir. 
1) , ut ~ ~ $ıı ,. M '*r-

r ' 1 
•• , il 

8 1 
DiKKAT: Yalnız be§ lmpca ıophy~ıı:. 

.; QCI lmpon.wı ~ 3e !kirA'~rb ı;l?m 
V AmT olmyueabft, Mr s'JrprtSo ' 
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Edirn nin 
PARLAK TÖRE 
llallramaa askeri 

mız, parl lir 
EdVııe, 25 (Vakıt) - Edirne la.ketleri ve bunları müteakib e

kurlultıiwıun 19 uncu yıldönü- bedJ kurtu!u.,.cmna nasıl ka.vuştu
nü çoşkun ~hürlerle kutladı. ğımu anlattiktan sonra unutul -
Bu münasebetle her seneki gibi ınc-ımn.Iıdır ki bizim bu to-praltla
bu sene de Ankara.dan Edirneye ra nis'bctimiz, bizim bu mcmle
bazı mebuslar gelmiş ve şclıir ketle ili~iğ.imizi, kanlll11ZI, kemi 
baştan başa. elektriklerle dona- ı ğimizi., etimizi bu vatanın yo. 
tılmışl:.ı. Hazrrlanan programa ğurduğumuzdan, ananım, baba.
göre Belediye reisinin riyasetin· mızı, hayatımIZI ve büt··. ı y~ 
de bir heyet sa.at dokuma Ayşe- larmuzı yalnız omm selametı ı
k.adın rnevkiine giderek kurt.arı- çin feda ettiğimizden ileri ~
cı ordumuzu temsilen §clıire gi- mcktedir,, dedikten sonra e ~ 
ren yi~t k:ıtalarnnızı karştla- Şefi şli.k.ranla anm."llış ve sözu 
~ v; bunu belediyede.lti kutla- bugünkü milli birliğimize geti -
ma. merasimi takib etmisür rerek Türk milleti herşeyin ~ 

Bu sırada umumi müfötti~ \C· lun.."IUl.dıt:'l bu za.ma7'.da "illi Se
kili Sabri öncy vali Ferit · No- !inin elraf ında teşkil ett! - ı nşıl
mer, Parti müfettişi, kumandan maz çeli:kten cep..'ıe ve be ·r.~t 
ve mebuslar belediye önündeki karşısında bir defa daha. n$u
yerlerini almış ve şehrin bütün nu göstermekt.cd:i.r demiştir ve 
sokaklariyle belediye civarında - bu heyecanlı hitabeyi halkın şid 
ki me-.1da.nlar da asker, mektepli, det1 i :ı.lkl3lan arasında gen<:le • 
halk ve esnaf birlikleriyle dol· rin şiirleri ta.kib etmiştir. Bun
Im.1§ bulunuyordu. Sa&t tam on- dan sonra beden terbiyesi mü
da bclediye~-e be.yrak çekilntiş, dürü general Cemil Taner Başvc 
şehitlerimizle general Şükrü N~- kilimizin gönderdiği gençlik b&y 
ili için bir da.k:i'ka susulmuş ve rağını Edirne beden teı'b"yooi 
bu merasimi müteakib belediye gençlerine vererek kendilerinden 
balkonundan hoparlörlerle şclı- bel.denen vatani vazifenin hu
rin ımıhtelif yerlerine gUr ve he- yükl\ii:"Ünü tebarüz ettİ.I'I"'· 1 ve 
:yecanlı bir ses Edinıenin kurtu- kendilerine Başvekilimfain se
luş ba.yrammm yü'.ksek manası - lfi:mla;m:i iblağ ederek başarılar 
nı anlatmağa başlamıştır. Ş:ı- dılcmiştir. 
ban Taşkın Edimelfilerin duy- Generali beden terbiyesi Ed -
gula.rma te~ olan nutkun- ne ~anı Eltremin bir hitabesi 
da bu §ehrin geçirdiği büyük fe- (Devamı Sa. 4 sü 2 de) 

Ef ganistandan 30 m 'h er 
tebeas şehrimize 
~ ter cdWl ~ _.;e F' er.ısı ~ .t' 

andan oı; yüz ld§illk bir katile §eh· ı manlar dört g1ln Jaı.dar ~ 
rbnize gelıml4, 'l':rnnallvanya Raınen kaldıktnn so.nm Tmıkya yOlu il<' Al
vapuru yolculara t;ahsll edilmi§Ur. manyaya döneceklerdir. 

E niyet m
rasınd 

AJaka,ra, 25 (VAK.iT) - Erzurum HlğU emniyet Mıirliğlnc, emniyet u· 
eımııiyet mUdQrlilğUDe ~rı Emniyet mum mUdUrlUk cımniyet Cunlrlerlnden 
mlldürU Zeki Demir, Seyhan mUdllı- Ziya GUctı emniyet A.mlrllğine, Ank _ 
lUğ'Ulı& Kutamonu emnlyet mUdUrU nı. polis enstitUsü mlldUr muavini 
Muh!'lin Çok.kaya., Kastamonu mUdUr. :Muzn!:fcr Seur emniyet tııh.sls!ıtn 
ıağQne Seyhan :MUdUrü lsmail Ha.kkı Zo?ll;'Uldak emniyet mUdUrlUğUnc ı; 

Tann, Rize emniyet A.mlrl Sabri Yur- yerine emniyet umum mUdürlWt cm· 
Qa.kul Emniyet umum müdUrlUk em· niyet mUdUrlerlnden Halil Olcıı.y v-0 
niyet Amirliğine, Zo~ldak Emniyet açık bulunan emniyet polis mu.re~ 
lmlri Zeki Tamı:ır Rize emniyet o.mir_ liğine lstanbul emniyet Amirlerinden 
Uğiııe, Kocaeli emniyet n.m.ırt Hasan Ali Konta.r tayin edllml~lerdlr. 
Vasıf Kou.z emniyet umum mUdUr· 

1 
benim kö~em 

yazan hakkı tarık us -

mezaj • 
biz ki dil!miz.l yabancı UşUşmcslnden kurtarmak için didinip duruyoruz. 
biz k1 gazetelerimizin m!lll dil davasmda ve ~refinde en bUyUk vazı 

fesi, hls..>es! olduğu lddinsmdayızdır. gene bizden birin!n, blr gnzetcnin Gll 
haberi yaz!.§ tarzına bakınız: 

"üniversitede bir toplantı olacak; manri! vckllicin )Olltıdığı: bir mtıl!lll.j 
d& burada okunacak • ., 

mesaj! kökü neredendir, aramadım; fıransızcnda (bir ha.bu, bir ~ 
gutürmeıı: i~i: ulaklık, tatnr n[."'lılıtrı; blr yero gi>tUrillooe.:· h:ı.~r, mektup ye 
böylclorl; icra ve teşri hcyctlcn o.rasıııdakl to'Lkiro; bcyaı:ınrune, emir, ııo 
tuk) gibi mlUıalara gelen, kelime, amernmda1 relsic;L"llhurun k~"lttY 
mektubu gibi, bir siyasi ıstılah halini nımıotır. bugUnc ita.dar da devlet re. 
islerinin eski t.Ablrle (nfi.mc) leri :için, hatta başvckillerlııkinc kadar, gen 
bizim ajans, gene bizim gazeteler, sırası gelmiş, yıı.zmışlnrdır. 

fakııt maarif vekilinin mesajı! .. hnbori okudub'll zaman bu Uı.blrden on 
çok Uzillecek hll53ıl - n.li ;\·Uool olacaktır. ~ut bir cdib ve ~lr hUviyetinin 
bir vekillik salA.hiyct.ınden aldığı ıruvvctıe türle dıllni özle~tlrmek, mUlllcı 
tirmek için nasıl candan sa\afJtlğmı yıı.kınd::ı.n görmüyor muyuz? (mesaj) 
eğer bu haberde bir mektup. bir hltnbc, bir beyanname <l\:mek içın lrull 
mJm~ bu yazdığımız l>ellmcier blze bu flrcnkçe tabirden d::ı.ha yakın .• 
ve (mesaj) kcllıncsl bizde resmi ve yUl<ııek b!.r sıfatı olanla.rrl emir m 
hiyetinde olmıyarnk sadır olmuş dUşUncc!cr!n go3lcrt;ı vasıtasm:ı al ·m ola 
caksa bizim kendi kclimelerımlzde o rcsmt:ret damgası da vn.r. yok, eğ r 
(mektup, ltltabc, bcynnnnroc) lcellmelerı bir 'c.l.ı.liflj temsil eden zatm de 
receslnden aşağı göı1llmilş de (mesaj) onun için yo.zılmışsa. ''el elden ns 
tUndUr, ıırş-1 MO.yn. kadn!., dc~ip-- kclımenin çıktığı memlekette aldığı 
özel mA.na ile çatışm:ı.smdnn knçmma.k, (rn saj) m t-..r de terim oJduğun.a 
dikkat etmek IAzımdır. vO.kın bu dıı bo;ıunn b r zahmet olurdu: biz kanun 
ınr çıkararak adlnnmızda.n beyleri, cfcnülleri ataca!• kadar, resmt hı§ 
mızdR. bUtUn te§rifat tO.birlcrinc yol vermekte ileri gitmış bir memleket 
çocuklarıyız. 

:-.fes:ı.j! aman, bir masum tUrk kelime nln kanma girmcain ve tc.,.'Ti 
fallı blr hltnb ananesi uy n ... ırm"sıu' mu.ı a 1 t ;ı•or..,ak (y rl'*lJ, (bav 
~. Mlriann arkasindan bize cllcriD! sallamaktadır. 
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· {ij ~ anada 
!<orveti 

:Js enı zintie bfi' 
crı

11

ı~Iu batırdı 
tuwa, 25 <A. A.) - Ranada 
ri. e ne-.. rcti bildi:iyor: 
•· muıa. korveti AUas dcnizl 
a in "' bir denizaltı gemisini 

u;' rilır, Dcnlznltmm 47 mü. 
Lb.ıtı korYetlcr tarafından ltur 

l ur. 

Amerikah ~um 
zenginin ölümü 

Gskildar mic!def· 
umnımfiHği bazı ip 
nçLaı·a ele ga~irdi 
ltuzgu...tı.cukt.nki ynl sınan. öldUrU. 

!~ret. pe.ralan çalın n. Aemriknlı 
Ruırı zcnginltrinden Yorgi ndmdı.• 
k! fııtiyarın lmtili henüz ya.kalana.. 
ma.ıtl1fj trr. 

VAKl'.'I 

'~"ehir meseleler·: 

Tem·z lk amele iği bir ihtisas 
işi haline getiriliyor mu ? 
Et taşınma İ§inde dik kat edilecek bir nokta -

işaret memurlarının ko runma yerleri koyu ren
ge boyanmalı - Tramvay bekleme yerleri aab
cıların dükkanları haline gelmesin? 

Yazan·: Yekta Ragıp ONEN 
ayan Ruz"elt 

Tahkika.tm inki"'a.f cdemern~i -
rıe b:r:ız; d:ı. morgun, ilıtiyarm öi
dil.rülU~ tarzını tccbit edememesi P'..a.ya.t P3fıa!:lığmı göz ön~e n.- es:ıslı bir halde öğ:rotilae iyl ol&-
sebeo olmuştur. Zira ceııet 20 gUn bı belediye ça!Jeurdığı nz yevmi- ca.k? Çü.nkil baz!51 ha.~katen hiç 
faz.la bir zanı:ın yalıda kalerak :ı· I yeli l§çilerc öğleleri sıcak yemek bir şey bilmiyor. 

nı l:ıgton, 2.5 (A.A.) - Mııdam 

zv :t m~tbuatn y:ı.ptıl!l b:ıyan&tta. 

damaktllı bozulmu~tur. vermeye ba§lııdr. Arndnn ço!t za- Et nakliyatında dikkat 
Tahkik:ıt• ıd:ıre cdne üuUdar man geçmeden bu kıım:' ı:Umullen- edilecek bir nokta 

c!I idaresi altında ve mü:ıh:ı.sırtm 

t ıncv8im1nd'3 zirzat bö'!gestnde 
~tırıhruık llzerc, blr kndmlar ordu. 
tej1:L ilı.1n muhtemel old'Jğunu l!JIÖy., 

tir. 

milddeiunı.umilif;'i. bazı lp uçları ele dirilerek ayda ellerine geç.on pa- Şehirde et n~a.tı belediye 
geçırmiş ve emniyet müdlıriilğlınü m 20 lirıı.yı bul::tn temizl& omele- ka.my~ yapılıyor. Bu 6U de
lıııberdar ederek bu husualnnn tnh aisiıLn öğleleri iuu:mla.r:n3 rıcak mcktir ki bu ~ işin.de tem.iz
! ikini bildirmifi1ir. ycmo1' gimıetini de temin etti. Tc- iik lxıkmundnn hiç bir ktmll' olmı

m Ruzvelt böyle blr ordunun 
nız kadmlara inhisıır etınlyeccği 

askerlik ya.,,md:ın kUçUk gençlerle 
• ..ı hasebllc ukerllk yııpamı .. 

ı rz da lhtlva edece~Ln" işaret c•. 
tir. 

Amerikada 
Gırel'leri önlemek i~ln Beyaz 

rayda bir konferans ,.apılc1ı 

'a,t'lgton, 25 (A. A.) - Grev. 
r, Dlillt mlldafaa istihsalAtm! 
leştirmekten mene matuf hU _ 
le.ri lhtlva eden bir pllnm hu• 
r ceplıelerlnl mUzakere mak&.. 
, reb RU%Veltin dün beyaz &a

da bir konferans yaptırdtfı söy 
e1ttedir. 

eis Ruzveltiıı, grevlerle mey • 
gelen vazlyetc aoıı Yermek 

bu meseledeki noktai nazar er... 
lnda fmkAn nispetinde fazla 

temin etmcl: lçin, Birle§lk 
crikıı.nm bütün demokrat ve 

uriyctçi huku:k adnrnlarmı bu 
erans:ı. davet etmiş bulunduğu 

mh edilmektedir. 

Bir Alman 
enerali öldü 

Loadı'a, u (A.A-) - .Almu ndJo 
Alman ha.va pneraUeı1Ddea VU. 

rd!.n bLndiğl tayyareıılıı yere dQo • 
netfces!.ndc öldil#UDQ bfldlrmif 

VECtZELER 
t M.&n: M. C&JllL Pim Y A.BŞI 

Askere gidenı~rin 
çocuklarına 

Esirgeme Kurumu 
bakaca 

Ankara, 25 CA. A.) - Bize ha.
her vcr11d'ğine ~öre askere giden 
yı.ırddaelarm çocuktan ile meşgul 
clmak vazife ve mes'uliyeti Ço • 
cuk esirgeme kurumuna verilmlş.. 
tir. Kurumun genel merkezi bir 
taraftan teı:>~ilii.tma ve 200 den 
fazla socuk koruma mUcsseecslne 
bu ~le nasıl al!.kalanacaklarınt 
blldlnni§ diğer taraftan da Keçi. 
örendeki c;ocuk yuvasmda da ter• 
tibat al~tir. İcap ederse çocuk 
yuvailmm ya.tak eayıgm:n <la art. 
tınlnuısı temin edilecektir. Şimdl 
ki halde 300.000 den fazla. Türle 
çocuğunun da.imi olarak ya.rdmıma 
koşan kurum önümllııdcki kış mev 
siminde gerek bu yaroımla.n de • 
nm ettirmek gerek vatanı bekle
meye giden yurtta.5ların çocukla. 
rmı eaaelt bir §ekilde csirgeycbilA 
mek için muhtelif çarelere baş• 

nnn~tur. 

Fransızların 
Dunkerk 
zırhhsı 

Tamir edildi. Yeniden 
vazifeye çıkıyor 

Part., 25 (A.A.) - Jıl&ten gazeteci 
flmal A!rikasmdakl Oraıı harp Una • 
ııma İngilizler tarafından yapılnn ta. 
arnu; eımasuıda atn' buara uğrryıın 
I>Unkerk zırblısmm tamir edlldlğlnl 

ve yakında. h.lzmet.c gireceğini bUdlr. 
mektecltr, 

mizllk amelesi namın...'l. RU!'aciıtla yaca.k ! ~t bir müşahedem bu
Lclediyem:.Zc teşciickür etmek ye- nun n.kalni isba.t ediyor: G~eıı ae.
tinde olur. On~§lllill kalk emıile bab &ıa.t seıc:ze do"6l'U Şi§h~ y0 • 

r.abıı.ha. k.ar§l kC11dllerinl ooknık.ta kutıunun ba§ındaılti blr !kasabın ö
bul:ı.n temizlik a:nclelerini flimdJQ'e nUndc ~Uyüık b!r et kamyonu dur
kadar ynn rokaklıırda bir evin ka- du, kesi!miıJ koyun ve s:ğırlar çen
pısı önünde belki memlelketlndcn gele asılı bir halde değil, kamyo
ge!Jdiği yazması iç'cıde kurU ek· cun içinde üstfıste bt.if edilmişti. 
:nek ve obil'3.Z peynirle karnuu do- Bu belki benzin tasamıfu nokta -
yunırken çoğumuz gönnil~U7.dllt. ısından haıklı bir vaziyettir. Ancak 
Günde 8--10 sa.a.t in.san "''C hay- kam.yonun ön taralı d4h& evvel 
\-anln.rm pisliklerini habire sUpll - boşalımş bulunduğundan immY<>na 
ren bir ineıı.nm bedavadan kanıma refaıka.t eden amele aya.ğmdakl 
s cnk yemek gireme bu ne kn.daz ~urlu ıı.ynkkaplarla -Uııbli bun
büyük bir nimettir. larla daha. nerelere bastığı ma

Gelelim yazmak istediğı.m not.. lfun- kamyonun içine daldı, kun
taya: Tenı.lzlik a.melelit,i bir ihtl· ı dura.smm öt.rei beriBi otlerc slll'U.::ı
sa.e işi lııılinc gct"r·'mcli:lir. Ame- dü, yerde ya.tan bir !koyunu sırt
leli'k İsta.nbula geli!> de kazançlı la.yıp indirdi. Dlikk.A.na. g(;tllrUp 
bir Jş bulamıyan dışa.rlı3dıla.rm bir 1 çengele ~"dı . 
ktı.Ç ay için mğmmkları bir i'.! ol- Bu koyun etlDden bi~ sonra 
mamalrdır. Köytlnde belki bir defa gelen bir kadın eğerkıyma yapt.:r
bile eline süpürge alnınmg b!r a- 1 dzysıı il.fiyet olsun! B',r kaç gram 
öamrn yapacağı temizlik her hnlde •la belki hiç de temiz olmıyn.n ça.
bu ~i bilene nazarnn ço'k nolasan 1 m.Ul' yemiştir .... 
ola<:a.kUr. Temizllk y~ııu bi~ ı Kamyona etlar yüklenirhcn iç 
mlyen kadm y~"ttur, derler, fa.· tarafa doğru amelenin yine istif 
kt.ı.t bun!:ır at'8.Slnda bile çok fark ~ nyr.t ay<Jkkaplalarla. girmediği 
okluğunu kim inkil- eder. 1 ne mnlfun ? .• Kasap dükldinlamıdn 

Belediyemizi bu yo1da e~aslı a.. 1 camekinlar, tel kaiesler arayan 
dnnla.r atmaya. bışlam~ görüyo- ı belcd:yemizin bun::ı. bi!hr.ssa dik· 
l"U%, Nete!dm temizlik anı.elc~inin k:ı.t etııleJlini temenni ederiıın. 
ayllk licretıcrl 15 liradan 20 lira- işaret memurlarının 
ya çıkarıldı. Bu suretle amele kad. k l · 
ro5u yaz ve kış pek fazla oyruı.ma- orunma yer ~~ı . 
maya ba.ııladr. Bedavn yemek verili . ı~ar.et memurl:ırm.:n ıc;me ;;ı;· 
yor. Bu <la amelenin Uc;.ret.ine iblr tlıi;Jı:lerı korunma. yer1erl ynpıldrı{
nevi znındtr Amcleloıin ya:t.rp kn J.t 'lıın zaman ~ renge 'bo
aJtlım yerl~n mhlıfliğf, tt.haıtl:ğr l lıırı zaman ib c ): a z ~ e n g, e 

t :-1·w· B .._. de ad toya.ruru.~tı. Ş ı m d ı rezu. 
Ve Clllµ..lgl.., unını ....,uı llllı- J • hake ha )' d •· · 
lar atılmıf;Ur. Altı ahir Ust.ü ya.ta.ıı:- !!~~~~ ~ 1 cgır.ınıı:; 
hane olarak binalar yapılıruı.k üze- bo · agrn n, ç~ur -
redir Be buDlar d k.A.r' değil dan, geceleri gelip geçenlerın 8llr
dlr E.ınıce lcl rina Ü 

1 uerı: dllklerl b3.ZI boyalardan bcyazlü -
. yeın ame e ere 1 ka·.a......-· 1 •. n-- d 

ne tıpkı tramva.yda olduğu gibi bir &r:nı J'~ı§ eroır. ~1111 • a 
kaç ~nede btr zam yn.pm.'llk! ~qı~a.n ol~ biraz ıekıl· 

Bu suretle de nmClekr i§e bağ- lerlııi _degıştirmiştır. Bunlann dıı.
lana.cak, :lıhtisas kesbcdeeolt, bu su- hn ı;ag~ bir maddede'!?_,Y&pı!nın
retle §e'hir daha çabük ?e dalla iyl f!lnl isl.iyecek ~ degil. Ancak 
t~ n bilec~tl:r boyalc.nnı yenileııken dıı.ha. koyu 
Bü~e ~!e a!Aık~r ol~ bir bil' renge boya.nsalar iyi olacak • 

ookta.ya. i,şa.:ret ede)'im: Amelelere T "'lmvay bekleın.e yer• 
f0hrln ruısıı temizleneceği, silplir- leri satıcıların dükkanı 

• Hut& .,. kalkmak, ,.nnı. 

k l&~cdtğt halde bwıl:ın ~ 

; dcıııelc 1:1 lrııdenia tatbfü meY. 
e konulmnn kU\-VCt\o oluyor; au 

de nornınl lrad2 kuvnUu kaim. 
; \"o h'Mlenln zaafı ku~tlli&IUr. 

fakrüddemdendir. 

• 1 ge ve fara§larm nasrl tutulacağı haline gelmesin? 
Mareıal Peten Mılletler Ce - Bazr durak yerlerine ta.htadnn 

• Aqam üstü mer'&d&n dıö~u ı. 
ilanı akıl ile kend'l kendlııc 

miyeti umumi katibile ' 

1 
bekleme &lonlıı.n yapl1:yor. Şdcil-

görii!tü Ne dememe ı ? ıerı ıtlba.rlıe gUuı oıa.cak? Bun· 
!ar tamamlıuıdıktaıı sonnı. temen-

\'lfl. %5 (A.A.) - :Marep.ı Peten 
1 

nim bura.lanıım geceleri aeyyu sa.-
: So!da. 5 tııcJ ııokak, aoı:ını. :sola 
Wccck, sonra mı.ta dönUlcc~k. o. 

ısol kold:ı 3 ll.'!eil kapr benim 

c:Ubl mllletıer ~m17etlnlıı ealtl umu. . Fransa.canm (arrll:re pen.e6e) el Y'!. tıcılara, başı lllO!J kimselere barın-
mı lıüfbl Anııolu kabul etmift1r, rinde (arka. hesap) demeyi dll!1Qnll- ma y~rl obn.a.meamr temin ctmdc-

dır. 

• Kadem t.n.ııkir öldlirebtllyor, :o&

m ve ho.ymyct, ehemmlyctçe ııa... 

t eevdamıa. PIW demek olmaz 

)Wlar. tir. &hlepçl, kestancd, ı.tıkçıı. 
Batan Ark Royal zırblııın.. Bu (terctım.e) c::UDt yolun& ııaplanıp rm .Maıa.'ra.yds. evvelce mevcut bir 
dan 700 kiti lngiltereye geldi kalmama~ {&n1 • ark&) kellmele- dııralk Yerini bpladJkJarmr b9fla

ri siperde ka1mlf bU dQfllnoeyi g(lcrt.e· rma '* o kadar Jdımeeyi ~]a,yıı> 
rir. Bu da Ca.klı) demektir. &deta bekleme yerini bk' dilıkiln 

(Arka hesap) dememeıJ. (aldı dCl. haline kovduklanm g&mu,wm. ? Fakat muhteıdr n mUrt:ck\p • 
de bu laratta n.a. bulmımu. 

Lontlra Si (.&.A..) - Ark Ro7al 
zırhlısından 700 k1§i İııglltlereJl'O gel.. 
mı,tir. 

Kapının tolanağmı hendi evi imit gibi çevirdi ve 
dıpn çıkar çıkmaz kapmın üurindeki anahtarı çevirdi. 
SoDJ'a ne ıea, ne bir nefeı •.• 

Bebset donakalmqtı. Bunun bir peri olamıyacağını 
diifünmekle beraber içinde bir ürperti ve !üphe vardı: 
Sa.biden bir peri olmaım.. Fakat nasıl olur .. Kendiıjn. 
den iatediği ıeyleri bir peri iıtiyebilir m? 

Hayır, bayır, mutlaka vali pqanm ailesine mcnaup 
biri idi. Yemin etmesine rağmen belki de o dul kadın .. 

Bin türlü kurnazlıklara bat vurup kendisini elde 
etmeğe çahfıyorda." 

Be.bset, odanın or\uında bunları bir kaç saniye 
içinde diqünmiiJtü. Sonra kapıy~ )<adar kotarak a~a~ 
ğa uğraıtr. Kapalı olduğunu görünce pencereden dqaTı 
baktı. Bu peri uçarak mı, yoksa inıanlar gibi yürüye .. 
rek mi gidecekti?. Yollarda en küçük bir kımıldama 
bile yoktu. 

Behçet, afır adımlarla sof anın pencereginden çı. 
karak kapıyı dqardan açb. Tekrar odasına girdi, yata
ğına uzandı ve Makbule.,ini dü~üne dü§üne tatlı bir uy. 
kuye daldı. 

4 • 4 

Behçet, yorgun uyandı. Gece iki saa.tten fazla g~ 
rip hayaletle uğra!rmı:;, uykusunda tuhaf rüyalar zör. 
müftü. Vazife.ine ,,.iderken o gün fo1'4lnbuldan poııta 
geleceğini hatırJcıc!ı. Zaptİyeyi kofturdu. 

Halecan!a bekliyordu. Makh I eden bir haber zeJ. 
m~ztc o ıgece ne yııpıp yap ce.k, kaçma ynllarım araya· 
<:ai..'cb. Böyle yqamaktansa lıer ~eyi göze alıp gitmek 
elbette daha iyi idi. Bu peri kızı da sık sık &elirs.c hu-

f(lııce) <1emalJ. Traaway lkorıtro8erinfl Ye mblta 
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gece i»t ü&te ge.lir, belki de bir zaaf anını yakalayarak 
kendisini aldatabilirdi. . 

Postadan mektup çıkma<h. Zaptiye: 
- Bü",ün mektuplan bir daha gözden a~irtiilc .. Si. 

zin iıminize yok.. dedi. 

Karar veriJmiıtti. Değiıecek, dü§ünülecek tarafı 
yoktu. Hazırlanmak, hu gece olmazsa, öbür gece Boı
naıaraya veda etmek lbımdı. 

Behçet, o gün !ehri dola~ı. Kendisini kaçıracak tek 
vasıta, güzel biı- binek atı idi. [§yalannı, her feyi bJra .. 
kaeaktı. At bulamadı. Fakat ısmarladı. Boınuar«ym 
en güzel ve koşucu ~tmı getireceklerdi. . . . . . . . . . . . 

Artık içi rahatlamıştı. Oda11na huzurla girdi. Ha
ya',.mda ilk defa bir :farkı mırıldanarak yatağına. girdi. 
Tatlı hülyalara dalaı·ak kendini unuttu. 

Kapı tıkrrdryordu. Gene o gelmişti. Şimdi ne ya. 
!,laeakb?. Behçet., yatağından frrladı. Evvela kibrit ara .. 
dı. Peri içeri ~irer girmez ımum sönerse tekrar yakacak 
ve onun kim olduğlmu tnnıyacaktr. Ş3.mdanı da üst rp.f. 
!ardan birine koydu. 

O vakit ki hı ~t tepe.si küktirtli.\ bir nevi ~m kosa\a. 

Maverayı Erdür 
Em iri 

ABDULLAH iN 
BEYANATI 

Amlll3Jl, 25 (A,A.) - Eın1r AbdW.. 
lah pu.rlimcntonun açılma.81 müna • 
scbclilo ~u ı.ıcyn.na.tta. bulunmU§tur: 

Ht\kumct, ölu krn.ı HUscylntn izleri 
üı:er!.nde ,,urtımcltte \'O Arapların bir., 
l~cslnc ~'\ltfIIlaktadır. 

Hedef edl.ndlglmiz mill1 gayelere 
crl;mek ımkA.nı halckmda nlkbln bu • 
ıunuyorum. Britaııyo. b:ı.yvcldll ve b.ıı

rtclye nazırı, Arap n:ı.Wetlert arasm • 
da bir federasyon 'Ytlcuda geUrllme • 
sine ta.rattar olduklannı blldlrıni§ler 
dil', BUyUk Britnnyaya bize yaptık. 
tarmdsn dolayı tqekktlr içia kellmeo 
bulııın ıyorum. 

Emir, Erdilnlln bu harp emumda 
bUyUk Br!tnnyaya dost kıı.lacağını VE' 

dalınn onunla. uygun olarak hareket 
ede<:eğlnl llAve ct.m!§Ur • 

Yahya Say 
Dün gömüldü 

26 . 11 • 1941 ::;:::::::::. 

Ey toprak ... 
Sen ki... .~ ti" 

Dit' kaç mUhim resmi t.cbl1~t- 6' 
gUn!rli ı\. vrupa harblnin ve~ 
lü mikt:.ıı.rmı kaydetti. Bu il'ı,tl 
rnUyonle.rı g~ti ıre ölüın ıı:ı ull1' 
durmadan artıyor, Bir gün, d t 1' 
!iulh ve süküna kavuş:ı.ca.k elbe .,,,. 
o vakit bu rakamlar, b!itUn deı"'-
ti ile belirecektir. il' 

MilleUer demiycliın, dilll.Y8 -'~ 
1rurbanla.nnı tclüfl edebil~ 
Bir ınw.l cblın: ~ 

- DUnya, en çak nntusa 
tarihte sahipti? ,..tJt. 

1lim bu tk1 soruyu ınecleınw~. 
Bunun için uzun mllnnka.~ııl:ı.r 
muş, eserler y~t:rr. ,,pıe9 

ln:mn nUfuswıu eksilten '.fcV 
malüm: Harp ve ha.stal iki "aııı • 
klk etmişler, eski Romannı n ~ 
su, fsti.J{ı. \'C harplerden ~JJ 
misli futa imi.,. Gime ~ 
oa.tvet zamanında 20 ndyo~efde' 
Gol ülke.sinin nüfusu, 1uırP- ..ıj,• 

ôlUmil.nU büyült blr teessürle haber oonra beş milyona d~~· JP tJ 
wrdi~ maUıuo.t rucmlnin yakın· ::.ikada., daimi harplerden sonf& 
dan tanıdığı Vatan Ga:ı:etesinln ser- ı.ııilyondan 5 milyona lnmlş. 
mUrettlbl Yahya Say dUıı yüzlerce ar. Bir tetkik eseri diyor &: _J' 

..ww bedi "Ame~'·--'- yerlı' nüfusa t.zA-kııda.fmın 6 vu y~J&rr araamd& e n:.ıı .. n.uA ov 
iaUralıatga.hma bırakıldı. ya tnrafmdıın yapıln.n zarar ).lif' 

SA tam w tetlldir. Ga.Up millet buradJııki ~ 
Yahy& Y 29 yıl Bab ldo vetlerle t.n .... ıl,,..,mca onJarJ~kD) 

geceli, gUndUzlll ı:&llfUUltı. Bu 29 yıl· ~ :1 _,, 

ı ıhı tı.ıu efirilöUnden nyır.mıyarak t 
lık çıı ışma ..., nde dUrUst ahi ve ltallm_•tı. K•"atn demirler '/Ct" ... 
temlz çall§m.ıuıile kendl.8ln1 gerek ar ~ ez> .,. 
kadaşlarma ve gerekso bUlunduğu leticı ils~Unde tUrlil tU~JU oJ1 j..ıi' 
mtıessc.selerdekl ba:ım mensuplarına cefaya ugra.tamk 50 milY ~ 
sevdirml§ti. <iasinde yerli ölilmiln k. 

DUn cenazede bUttın gazetelerin 1 atıldı.,, _ ,..AJJ 
1 Stra.bon bir eserinde EP

murettJp ve ııermllretUplerLnden ba§. bıı.lısederlten eliyor ki: .., 
im blr e<>k m~rıi.r ve gaz.ete sahlp- 1 "Bp1r krtnsı ile ona. cıvar "';ı 
ıert ve mUdUrlerl de bUlunuyordu. Bu maluıllerl tn.rif ve tavsife )lı"'._ 
er~ları onu ellerl (].stllnde t&§J:r - Ü r•n .. M\ ._ __ ,., .. ~ gorm yorum. ~.. uuı-.w- 'I' 
ı:.en. durmad:ı.n gaz Y8§1 d!lkUyorJardı. 1 d' ta.ıruı.mile bomlxlştur NUfııl.1ıt 
Bu Jıal merhumun, kendlıı~ tanıyan. z:m müddetıtCJtberi ~~~ 
ıar Uzerlnd.e yara.ttıtı aevgl hl.saln1 Hattü o &uretle k1 boş b~ 
tam mA.ııaslle gÖ3tcriyo:-du. ı vler o .. -- ask....,.;ne kon.a.k yeJ" * * * e .l\.UU= ... • 

......, . U _...,.. N• """'l t:1c kullarıı:l-'Y"r.,, _.ı, 
-.ı.u.RK .MAm AT _ıı:.a;ouSTE • .-.-a• "Diyor Polll> Epir ~'!:il 

Blr.IJ:Gt1'1.1'i TAZ1TES1 1 miş 6chrinl tahrip ve maıyetJll"" 
TOrk Ma.tbu.:\t Tekn!sJ"'llllerl Blrll- 150,COO esir götUrdil.,, ;/_ 

ıtm&m: 1 Polonya.om istlliismda.n bit ' 
Mcslcgimlzin namuskCLr \'fi fedakA.r det sonra. gazetelerde ouradııld f 

bAdlpıl kl,Y.JllcıtU &rlca~ Yahya ı faletJ ve .s.çl ğı anla.tan bir~, 
_sa~ n ölllmllııden mUtovelllt derm kumuştuk., Her gUn y(lzlere' 
.acıyı Birl~ İdare Heyetlnin de pay- f'.a.tı ölüyordu. 
la§makta olduğunu bDdlrir Te bu rnn. Iı"ransı:z i:nfolA.bı: ; 
ııuebetle Jrederd.idc alleslle, bu kederi _ Ey htıniyet, senın ~ sıe 
a:;>nen duyan bUt.Un arkada§lar& ta.zl· nayetler işleni)'·or. 
yet beyıı.ıı e~crlz. Dedirtml.5ti. , 

Bugfu:ıkü haıpt.en BOIU'3 4# 
Çocuk bahçe g1bldlr, ne ekersen o· :ıanlık, toprağa hltap edecelc: -

nu biçer. · - Ey top:rok, aen m.nı...ı1 ; 
cinayetlere em1te<liyorsun.. ~ 
bir gfuı onla.nn hepsm.1 birer 
<icrinlidtlerlııe çekeceksin ... 

:ncmurlarnu buna dilıb.t etmeleri 
tekleme yerlerin.in temizliği, hüs
nü muha.fa:r.am bakmımdan ehem
tUr. 

Bu milnasebetie ffUD.U memk e
diyorum: Acam. Eminönü meyda
nmn &ı ~:.r ıbckleaıe slonu yapıla.· 
caık mı? .Modem zlbııiyetle ve zev
ki selimle çalışan !belediyenin alA.
kadar şefleri iber halde burası için 
de ~ir (2cy dil§ünmilıJ o111a1ar ge
rek ... Büyük bir Türk eserinin ya
m ibn.~ meydana tahta durak 
yeri yap1lmıyacağı mmuıkkak ... Bu 
ı·er, o!sa. olsa. etrafmda biltün 
tram'9'8Şkım 8l2'8lan&ralr durduk -
lan Oaf.reııQn or.taamda demirden 
8\mdumıa. teiklinde keııarlan o.çık 
bir ~ide <>IMıtlir dtye dftşnntlyo.. 
nmı. 

Niyazi~ 
~ 

Çocuk Esirgeme KUl'UJllS JI~ 
mlllctinln çocuk scvgiııtnln uıııP 
Yurttq! Sen~ 

Eşreften •eçmeler : 

~JMI' bin 9eMI bUiblll ,,: ~ 
Babdatm ~~ 
M~,8fllnmes=~ 
BNilet etae de mDıı;ırluıı, ~ 

9r1rtwfb ~ 
l'Rta BegJp 0nen. _________ ;;;/ 

duvara ıürtülüp yanmazdı. Evveli çakmak taıı i!e lı~" 
lulUıfturulur, ıonra kibriti yakılırdı. Behçet evvelden b.~' 
teneke kırtu yaptmnıfb. Kükürtlü kibriti bu kutuya !ti' 
rüp yakabiliyordu: 

- Mum sönerse yakanm .• diye dü§iindü. · 
Kapıya yavq yavq ,.al<laştı ve aoğukkanhlıi1"1 

bomıadan açtı. 
EYet.. Ti kendiıi.. Odanın içi mumun titrek 11.i' 

ile aydınlanmqtı. Behçet, bir taraftan mumu kolluyotı 
peri Jazmm onu söndümıeıine mani olmak için ıı.ıı1 
bulunuyordu. . 

Bitclen aklına, bütün üzüntüsünü giderecek bir fı• 
kir celdi ve dedıal tatbik etti. Kartıamdaki kızm yüzii"' 
de kolayca çıkanlacak bir peçe vardı. Onu sıyırmak ~' 
hiç olmazaa güzelliğini görmek.. Fakat peri kızı, &Mf,' 
tin clütündüfünU anlamlf gibi ellerini yakaladı. 51111•1,.• 
tuttu: . 

- Neler dütündüfilnüzü anlıyorum. Biliniz Jııı 
benden hiç bir f87' 1akh olamaz. Ben ki •İzin ma«r•ıs•' 
ZI da biJiyonon.. 

Bebçetin macorurm buralarda ki~e bilmiyord~; 
Bu macerayı ..ıdamak için ne ıı!araplar çeımiifti. sı. 
illlall •llTIDl asmadan nuıl yap.yaliilir?.. Alı J-lsff' 
Efendi ••. Onunla dertletmekle kendini ne kadm· avut"'' 
yor, ıztD'abmı unutuyordu. Ondan ayrıldrktan 60ts.~~ 
bir tek candan doat bulamamııtı. O kadar i"iiyor, pıü' 
temadiyen Makbulcden konuımsk için o kadar çn"P_ııı~ 
yOl!ci11 ki ... Evet, tek kim~e aöyliyemediği ım-rını b1le 
mutlaka ya cin, YA peri idi. Yahut da .. Hnyn·, bir bn.f-
ka ilyı#aııat ~-.: 
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lari es· i ta bik 
.edem.yen 

[~ ~roo o rnı: ~oo&ınn~ oo ~ ~ r~ro 1 [~ ~.;.. 
u umı Mecusm dblıl toplanbsm a Tek a ki Bu emeı!eır ;:ı::.d~:.::;~~;,:,:,w. :;:;;:;:::,-: 

~ır ı-·l<Omet 
lira ne Amcrr&ı nrn.smclaltl 

'· t 1:" l avns ya,·115 de\'ntll 
OJQ nskcri lmlıincslnin iş 

Gazino ve içkili yerlerde çalgıcıhk seyyar ~aatıc' 1 hududu ne !r ~~?~}1J~r!:;fı~?~ 
V8 Ş8fk1Clftk edecekler ha~ktnda Bir. kadını bıçakla ~;;Jt; .:::;~~100;=.r"ıa:;: c~~~~~!~~:ı;u; ;;r~t~/t~~\~\~~ 

ka d 
ettiği siyaseti~ hangi mefüürc veti etrn.fın:ı toplayıp harp ·aiıabr 

Re1 •k Ah f S •ı rnın an yaraladı )'at.aklan.oda o.Irtı~ı gisU.mıet;i nn<hn uzcltl:ı..5tırillf,'iilı söyfo ... "llc!•-
~ ~c!i:.l' ile yine bu lmblnenln 

Yol n.r:ı.smdn. bir tezat gö
l me evengı Edirnekapıda oturan seyyar bakniundan, elbette, ki bu nnnık le, Bulgnr de,·Jetlrtin lı:ı.rL'C girme· 

b k 
toobihçi ve ağızlıkçı, tek ayaklı ehcmmlyetllilir. den de, muh:uip llulgcl'lstnn ~r 

adır. Çünkü Tojo lıU· 
~hal Jınre?cct ynpınnk. 
,ı..._. lnr \:ermek fü:erc iş bn.
"lll tl 

ir f Q TİT verdi Ali Rıza adında birisi, evvelki ni7., onlnra en ynkın ~5U ol- mihvere Jıizmet ctti:,inl ~nbkınlı: 
akşam komşusu Safiye ile QOCUk doğumuz fçhı, bu sözlerin hedefle- l<iıcdi. Bu gibi m•tu1.br bcyI nıll' 
)arının yüzünden kavgaya ttrl.u8 riui, Jıerlu.'Stcn d:ıhA büyük bir dik· ~·ere söylenmez. Anlı51lıyor, ki Fi

~lanın şimdiye kadnr yn 
~· inde; ynhut p!l..ıilfikde, 

ll"ındiı:inidc fetih \C zn. 
?1Jannc1ruı borulamu ' o 
~l ~tar.ık yürliyüvcr .. 

İsta.nhul umumi mecllai dQn an.at haikkındaydt. Talimatnameye ilave-
15 de Fa.ru!it Derelinin ~ si isteailen madde şudur: 
altında. toplanarıık ıııma.mcdcki ''Tiyaıtro, konser, gn.zino gıobi, u
ınaddelcri milzakere etmiştir. muma ma.bs".m ma.halerde de'\'"amlı 
Emlnön.il., Sirkeci, Taiksim, Galata- surette ça.lgrcı:lrk ve şarklcılık ede
saray ve civn.rlamı.a ait imar plfuı- cclkleriıı evveli :lstaıı:bul i>elcı.l~·c· 
ları tasdilt edilmiş, Şc4ıir tf!:ı:n.t.rosu s1 atonscrve.tuva.nna ıınüraeaıtiln eh· 
nun 939 a:nali yılı idare he23abı hale- ll.yetini ~603.t ederek ehliyet.name 
kmdnki tet'ki:'ki hcs:ıhat encilmeni nlmalan l:i.zımd:Ir. Bu gibi yerler
nuızbatası: ikaıbul edilmiştir. Bun- de elıllyetnarnOO:Z ç:ı.IgıcıWt ve şa.r. 
druı sonra meraezi uswle ısıtılan kıeıl-& etmelt yasa!tlır. Refik Ah· 
binaların uyacağı buyruklar ctm· met ta.kririn ok.u.nmasmı ın!lteakip 
fmdıı bele~e zaıbıta.sı ta.lim~Llna.- aöz als.rak; eski belediye :zabıtası 
mesine ekl&iecek madcfo etraimda talinı.ıwt.namc&nde !buna ynkm bir 
görüşülmeye 08.slammştır. htlküm bulunduğunu ve bAlen o.. 

mu.~tur. Kavga sırasında. Safiye k:ı le incelersek, tok görülmez. lof bir tn.raft:m d~\lctini l :ırp!en 
Ali Rizaya küfratmiş, Ali Rıza. Fi1oftı.n önee de yine eslıi ıınzır. 1.-urtıı.rmıık, bir yand:ı., <fa. ıciact ı 
da brçağıru çekmiş. kadım kar - lardnn birl, sobnuıynda. lmnu~mus harbe h.'U:Il'ı.unak, Eui!!nrlılt içi .. , 
ıundan ağır surette yaralamış - \"e söz n.ra.sm<la Türk s.i~tinc lııı.rbin lttinn.p edilmez bir lınb gel
tır. de §Öyle bir do1mnnıtıştu. Esld dip- <liğinl bilclirmclt gn.yrct:ndcdlr. 

Safiye hastahaneye. kaldınl - lomatlar, ~ 15.kırdı na manayı Xnt'lran<b mlh\Vc suna!an ınln· 

t • 

0 
beklenen lınrcket olnmdı. 
!radar ki Amcrilınyn gön• 

il.'ıtllıtıralıha..c; Iiunısu lıllc Ja,.. 
lıiiyUit h:ı.rp so;ııı-...smda 

mr§, topal Ali Rıza yakalanarak mn.ks3.dı örimcği bir ustalık sa'. net~ silk:-:ın lm!:'J:loleri, bunan n
dün adliyeye veri~tir. Birinci ya.rlanlr. Fakat 1918 den sonra ba !,;ılı bir delili sayıb.bi!ir. Illlttiıı 
sulh ceza mahkemesinde sorgu - in:ınıı; ifllls etti. Açık, bulutsuz, tunlar, onla.mı ken()i bile~ckleri 
ya çekilen carih suçunu kabul ibham5rz siya.setlerin öt.cldlenlen :::eyler ol<luğu için, bir dlye<-..ci:imiz 
etmiş, tevkif olµnmuştur. dalla ziynde maz.affer olduğu gü- yoktur. 

d ~Yn.sctten ıınzıı.ri olnr.ıl• 
il: Uncc bile fili bir şekll
~sn lınreket cdeme~U. 

:n bu ekil de bal'\ ı;cct et
~ S(ıb"'lıi nedir? 
o~ oo.Inheak olursn 
~ artık yerinde durma· 
~ ekt:tc gcÇ111cSi imp cdor. 
l)!aPonynum l!HS den 19!;1 c 
~ politika n.nln.yııiı jlo 

btr lıUJ;fınıct <l::.rbcsi ilo 
,. ılUn1 a. sfyruıetinl idrul• 
"ltb" • ı.rınden ptli farklıdır. 

. itibaren J:ıpon1nnm si· 
li lctier Cemi~<'ti ve !.ol• 
tılyct es:ı.s~a day:ınmış· 

~litit.ayı bu seldldc ta.~v· 
~ Rlbl, iç llO!itilm~ ı da de• 

it· ts:ısL'UU y:cıhyor, iç \:O 
. 1'-ası bir ne\i Mtlhı;:uluk 
~~n llh:un n.hyordu. Kc:. 

· ~ imza. eden Jnponyamn 
"il iıli. 
dmı ltlba.rc:ı ise Jıı-
de~k!tlerle olıuı mfuın. 

~ tıiıamiıı) ruı ruh 1ıamro.5. 
ıı tnlınn kadrosu §iiyle Ua
ilh: 

l)elist Ja.110nyn lrurnlnuılı· 
blrlncl t.czl, J:ı.ponynnm 

~\trup:ı. devletleri nUfuzun• 
rtnıısı, Jnpon)Ayn üı.bli t hulunnınsı, Japonynda 

\.~·:ı.rı tAiı!lkkul' ettirecek 
~' kurulrunsrydı. 
~ ~1' Asyo.nm Irurmntması 
~ ılınb2ri bir tnlcım 
l'le tnlıa'üruk ettirmek 

Knloriferlerin1n bu ay başından nun tatbik edilmeıkle olıduğunu 
itibaren + 20 dereceden cşağı sı- falrnt ycn:i. talima:truımeye ıher ne
caklığı olan apartnna.n B:ılüplcri deme böyle bir madde konlllınadı
luıikkmd.n. ikanunl taadba.t yapılm&'ll ğı için yeni ia.llmatruune meriYete 
istenmektedir. geçiıtte ça.1.,.-.reıla.r.n mllroke.bcsiz 

Azarla.n Hamdi Bütün: böyle bir kalacağını söylemiş ve umum1 ma.
hlikmün konma.sl !kanuna. uymıyn• hallere ait 'hükümler koyarak hs.l· 
cağmr, kanuna uynuı.yn.n bir hlilt- km mhlıi ve bedeni iıst.ira.batJni te
mün prensip ola.mtya.cağmt ve pren min etmek belediyenin. ,'RZifoleri 
slpin iuı.lledilınesi Jamn geleceğini arasında. olduğu gı:"bi hnllmı samia 
ileri sümı'(lş, Halil Hilmi de: ıevld schi.metini temin ııolldM1n -
"- Bu madde henUz ilave edil· dan hUküm koyma.1c da beledi.Yenin. 

med.lği.-ıe göre; lbu. lkış ilavem mU.m vazifeleri anl8mda. oiluğunu ilAvc 
kün ola.mıynca.'ktır. O halde nisan etm!Ştit. 
ve mayıs devreleri.llidc bu işi görü· T:ııkrl:r sa.hibi ibeiedl)•e kalııun.u-
şü'rUz.,, deımiçUr. !r.Un 15 :i:nci n:ıaôdeslnin 3 üncü frk-

Ccmalettln Fazıl: ra.snı.tla. bu kabil yerleri iıdare e· 
"-Böyle bir tnlima.t.iame 1np- denlerin ve buTelaıtla çalşuıların 

mağıı. veya madde ilave etme~c ehliyetini anmDk husumında be • 
zaruret varorr.,, 1ediycye vaz.i.fo verilmiş olduğunu 

Ekrem Tur: zikret.mlşt3r. Refik Ahmet Seven· 
"- Halk a.pa.rlmuınln.rda.ki sı- ı;ll; eSki bele<liye ~rtssı Winınt

ca.kl:k işinde, a.partımruı. snhipleri· namesi ya.pılll'kcn ehliyetini l&Sbit 
nin ihmclinden ş:1tfı:yctçidir. Halla va.zi.fes:ıün o a.a.man me'VCUIJolan 
bu vaziyetten ıknrtanndt lhımrlrr, Güzel Saruı..tlar B~l musiki etl·· 

Kadıköyde tramvay 
altında kalan ıadam 

öldü 
Paznr günü Kadıköyünde bir 

kaza olmuş, Hüseyin adında bi
risi SöğütJ.ilçeşmedo vatman Ah 
ntedin idaresindeki tramvay al • 
tında ka.lmış. muhtelif }'erlerin • 
den yaralaruıra.k Nürnune hasta 
hanesine kaldı:ııl.nuvtı. 

Yaralı dün hastaihanede öl -
:mü.~. vatman yakalanarak hak -
kında takibata r,irişilmŞir. 

Bir hindi çobanı 
yaralandı 

. İsmail admda bir şoför, dün 
idaresindeki kamyonla Erenkö -
yünden Kadıköyüne gelirucen Ha 
san admda bir hindi çdbanrna 
çarpmıştır. ç.dba.ıı snğ kal~.sın
dan ai;'lr surette yarala.nıruş, 9 
ta.ne de hindi pa.rç:ı.lanmı.~. 
Yaralı Nümune hastahanesine 

kaldırılmış, şoför ynkalanmıştrr. 

T aşovada demetle
me başladı 

Mellhn Avni de: fJcsinc vcrildiğinl ve onun :ilmi bir 
"- Deı'hal ibu işe 1xı.,lıı.ına.k lA- heyet olmnk itme.tile ıbu vruMeyc 

zımdır. Apiırtımandn3d halk !has.o ehil bulunduğunu lkıı.ytlotmiş, GU· 
tadır.,, ::el Sano.tlı:.r Bil'llğinin faaliyetten 

Bir go1c m~ sonra çcıkllmcsi üzerine !belediye ~ Erbaa (llususi) Taşova• El'" 
bu vaziyetin ikan.una ne şelkil.de ilA- sı ıt.a.Iimatn.amesinde ıbu surctlo ya- baa, Niksar, Tokat - mmtakasın 
ve edileceğini tetkik ctmeGt üzere pilan tn.dilitia bu vazifenin esnaf da mevsimin müsait gidişinden 
teklif lkannin coollmeninc gönde- teşo1drlillerine verildiğini ve blr istifade edilerek gayet iyi idrak 
~tir. ,bclediy-o v.:ı.zifooinin tfc.sı zmuun- olunan tütün mahsulünün de -

Rnzımme bittfl".cten 60nra "dn ynpıl:ı.canc mür.ıkalbe!ıin belcdl- met işine başlanılmıştır. Bunu 
1 l:: Ruzruı.menin lbitıncsinl mUtcakip ~~Ye mensup lkonsenra.tuva.r gibi mUteakib denkleme ~!erine de 
etemeuıi IUndlstanı, IUn· birinci reis vc1d.li .Fa.ruk Dereli mn· 1tım ~ir müessede :iuast iktiza ede- de yakında başlanacaktır. 

~it Asy:ıysı bunbr.n birin- kamdn.n milsta.celiycl lacydtyla ge· ceğini tebarilz ettirm~r. Randıman ve nefaset bakımın 
.,. ~Qkn ,.e Uk mcrh lede len bütçeye ait aç tezkcr~ ile am· Te'krlr sa'hı"bi bu lk:cyfiye.tin mUl• dan geçen senelere nisbetle bu 
,~eh istil:i plinmn. ı;ireıt dan Ref'ık Ahmet SevcnzU tnrn.fın· ı..: .. e ..,.e lınvaİlin encü:ı:nenleriııco senenin mahsulü çok iyidir. Has ..... ~ ·~ talıksı.z. :-1·--"--·- ı·.;J-t. e<liı .... : .... 
• dan verilmiş bir ta?air bulunduğu-o müştereken-tetkik edilerek l>ele - ~~ ucaA uı~ 
o, Çin har('!.c !~ri bunun nu, bunl:ı:rm dlrunabilmeııi j(>in ruz- diy~ =ı.brtaSI tnlima:tnamcsine bn tir. Mıntakalarda dola.şan inhi • 

'ıı na bir roslnnwr. oldu. nameye alınmast :iktiza ettiğini söy '.\·oldn. hlr madde ilave5ini istemiş- sar eksperleri de .müstahsille ya 
ti llı ınllm~r de' lcHeri ile lemişti.r. tir. Tf'~if, maknmm da. :ıı.uzurilc • kmd~ .te:mas etmişler d~et 

11 l4pıru:.smn 1°1 114:nn bu Bunla.mı ruznmncye alımp okun mtiz:ı&:ere edilınes.i llınydilc mfilld- ıw:vs~~~~ başlaması hasebıyle 
J' Fatat Jnron3 a bir len· masr knhul edilmi~ ve lbİ?'er !blrt:r Ye ve ltava.nj.n encüm<:nlerinc· bar faıdelı ogutlerde -bulunmuşlar • 

., ~o ile \>ir S"..n<l-ın Ame- oı'.kunm'U§ttır. 'Va.ic olunmustur dır. Yeç:.Jl yazımı bitmiş kı.ını ya 
ııa'r •. rruı'?n Rusya il.,. bi.r Bil~cde bazı tıvJiliit .i.c.rası.ru is.- • zonı.ruı. da başla~. 

du. (ı.nl, ·~ı lm.rşıyn ldı. tiycn maJaı.nı. teklifleri büö;e cncü· Un hakkındaki Taşova. rekoltesinin 941 mik -
~ t'Q.;<ı dolıl11silc Japon~ıı menine ha.vnlc edilmt~~!-. Refik tarı kafi rakamlara henüz lırt.i • 

r.1.aı,'()r nrıuutaslıı.rmdnn '9'-IC karamame mt ettirilmesine imkan olmamak 
~·.!;Jı sir~.<·i tedbir ahruı. ... ·ıı Ahmet Scveııgili.n verdiği takrir •a 1..Araber ~ba.::ı 1 900 000 -...Tik 
, " " mtizakere ve kabul edil.m.bı ol&n P8.6la, 1..~-"'- '""' 1..~-1ır t-"''ıla· ı ~ T ' ' ' .ı., t• u. - "''"'~ ..... .ıı.wu öı.:ı sar 700.000, To'Kat 600 000 kilo 

ı~~ d._, lctlerl ile üçlü p:ı.Jrlı yeni !belediye ml>ıtası tnlinıntna .t rınm yapılmasını ve satıhn.a.sı - ki wnumi Ta.50va rekoltesinin 
.... ".: tsuolın bir ~'"WJ<bn mes.ine bir maddenin ~klenmcsi ru yasak eden kararnamenin ibu 3 nlV\ 000 olac.,.&. .. -'--· ed"l 

J ·-==================ı günlerde ~lmooi bak!P~te • . .ovv. ....,.,. IAJ..UUln l • ;ı ~Jlanu ~ma.l• sure- ı- t-o- m.cldedir. 
~ ile lıir yunfuuı da §le göre 1aonya bu arnda. Çin me- · dir, Mahsule bakım: Geçen sene • 

1 
• 10:,• ova blto.rc.flıl• mua- sele ini bııJlctınek, bu hwmıııta A· p }erle kıya.S ka"mtl etme}-ecek de-
ltlı.zaı.ı.maı su~tile yeni mcıilm ve tngllterenln mın..ıaka- rost Bursadan geldi recede tekamül etmiş demet iş • 
l. cW. · lini ,.e yardmımı temin elmok i · Şehircilik mütehassISI mimar lcri daha dliY.enli bir he.le konul. 

ll:ı e~.Jer J:ıpnu ilib • ı;ü· temclı:~l,r. Bu sebepten· dolaywır Prost Bursa. şehrinin imar plfi ; m~. denkleme i~lcrlnde esaslı 
r l i;::- &:ili:ıl :'.\ Jnhlsar et· lıi, bu~~ı.;ı Jnponyo. kabin~ ~:ı- rum hazırla.;"8.ralc 1.stanbula. gel- ıslahat yapılmış ve tam Ta.şova 
':ti. :aıatsuol.n \"e ODU!l znrlycsının zıddına ~ yıne mişt.ir. Prost İnönü" gezisi et· tütün tipi rn.yik olduğu gibi bir 

llr<'ns Jfonoye Jr.pon prens ~onoyenln tuttugu yola gir.

1 
ra.fmdaki inşaat ve onarma işle- 1 kemal derecesine yüksebni~ bu • 

~~ ler ve:rdiitlcri itin yer- mf41..rt.<-dır. riyle uğraşacak ve lnönil heyke 1 lurunaktadrr. 
~ tc~uıcr. SADRI ERTEM linin yerini tes.bit edecektir. 1 Basri AJ11met Ünal 

~ ~•iunctı bunların bınık· 
Ja, IJ;]crl truxr.ı.mlııyac:ı.ktı. 

llt ' llJna:Jı. Amerl l:ı:ı.daki m l.i • 
~l'ılaı sıuın lınberlor, mnt-
~tle:ı sesler Japonyıının 
. ''c İngiltere ile bir p:ı.zıı.r-

• ~~ile olduğunu ihsas etli
~ lki tarar birbirine lmr· 
tıı. d~~·ct ifa.de eden tckle
"-lıı lillrnıcJ:tcdi;-ler. llliizalre· 
~kcn, Japon gn.zetelo

~ddetu y:l.Zlbr )::ı.zıyorl!ır. 
~~ Japc:n ta.l.'.!plcrini Sın· 
~ili istiyorl!ır. J>.i:ı;.er t~· 

~.' i~rU;a iİ.lan•ndnn Peppcr 
.,'ll;ıtı sUrü1 or: i:' Ç"mdeıı çcldJ~lidir. 

ffin:liçinİd<'D çeltibnc-

~. ~eni nizam fikrinden 
~ ıdır 
'l'\ıı, ;~: .. .. 1 ,,_.b 'llJ. uU" t.uru soz er u.. n 
~ r, fclm.t bl1. hııkilmti 

!:cıl &ılım. 
~ Çin nınce.rnsmn bn"ln.
> danberj 26 milyar yen 
~diki luld:ı 82 ~rnru • 

0~tmlştir. Bu m:ısrafa 
t, J k elde edilen bir !:OY 

ll.ponya. So,·yet Rusya 
~U~ 'eyn.ıınt dcınoluıısller
' l\ıı~e k:ı.ti lılr inhUUI olma· 
tll ~ tıın.lc finrkta bir Frnnsa. 
L~~ 1 ol.nıru:lı",q:ıı. lmtl ha.re· 
.,I~ ele lliyettnde d<'ğildir. 

ile )llp:ıc.nktrr? Göninü· 

Pol Matyos ~i değişerek: 
- Teşekkür ederim. Mister 

Morgan dedi. Beni düşündüğil • 
nüze teş_ckkür ederim • .I.Jımnge
len tedbiri alacağım.. Evet, mu
hakkak bazı tedbirler almalıyım. 
ÇUnldi öyle ta.,Iarrm vnr ki, ben 
Matyo bile fiyat takdir etmek • 
ten acizim. Aşın de:rocede gUzel 
şeyler .•. 

Morgan ayak ayak üsV.ine ~
tı ve kendisine 1.17.3.tılan ta.baka· 
dan kalın bir siğarn aldı. Ve sor 
du: . 

- Bana ild ay evvel gösh."rdi· 
ğiniz zümrüt taşlı yüzüğU hatır. 
lJ"YQr musunuz? Ona 'bir kere da· 
ha bakabilir miyim •. Belki de ilk 
'\"Crdiğimden daha fazln. fiyat ve 
re bilirim 

Matyo$ ellerini oğuşturara:k: 
- Ah Mister M<>rgan.. Bana 

o yüzüğü soracağıruZı QOk (yi hl 
liyordum.. Fakat her h~i dl -
ğer bir yüzük isteyin de, onu ia
temeyin •. Hatta !başka bir ytWIC 
hediye vereyim, 

- Neden?. Yoıtsa yüzüiü sat-
tınız mı? 

- Evet .. Geçen hafta sattık .. 
Morgan doğruldu: 
- Kim aldı! dedi Belki de 

ben ondan alabilirim." 
- Adam sende.-~ ni. 

,------------------------------·· 
I spangol dansözü 

Heyecanlı, büyük Polia Romanı 
..__ 18 tngilizceden ~viren: H. MONIR -
çin bu kadar baikir göI"ÜyOTSU- siyle ~nUŞUrum, dedi. Jnsanlar 
nuz .• Belki.de alan kadın sat - la çekışıneği bildiğim gı"ibi uzlaş 
maz. Size ıbaşka. şey1e.r göstere· mağı da bilirim. Onun için bel· 
yiın, ki de yU.zOğü satmağa kendisini 

- Hayır.. Ben o zümrüt yüzü .kandınnın. Faka.t siz. benim 
ğü istiyon.mı. söyledii:rfnı §eyi unutmayın. Dük 

- Pek ın .. Siz bilirsiniz .. Pol ~nınızın etrafında dolaşan mU· 
Matyos bunun üzerine kasasını ıınsebetsizlere karşı gözünilzü 
açarak defterlerini kanştırmağa. daima açık bulundurmalısınız. 
başladı. - Teşekkür ederim .. Tekrar 

- ismini söyliyeyim, dedi. tekrar~ ederim. Ben si · 
~rüt yüzüğü Oksford cadde - ze zaten manen borçluyı.ım •. 
sinde Miraınar otelinde oturan Bundan evvel bir gerdanlık hır 
Senorita İza!bella Ura.buru adın sıilığmda bana gösterdiğiniz 
da bir İ.spanyol bayanı almıştır. yardımı katiyen unutmuş deği .. 
Parasmı da peşin olarak vemı.iş lim. 
tir. Fa'kat dikkat ediniz, Mister Peter Morgan şapkasını giye· 
Morgan,. Benci de tehlikeli bir rek mağazadan ayrıldı. 
bdındu • 

- Olabilir •. Faıkat tehlikeler ... Ertesi gün yazıhaneye geldi -
beni korlrutmaz.. · gı zaman, Hertri heyecanla kar· 

Bun.dan sonra. ayağa kalktı. §ISIIla çıktı: 
Yüzünde ayni gülUmseyiş görü - Seni, birisi görmek istiyor, 
lüyordu. İçtiği viekiye ve aldığı dedi. Morgan o dakikada pek 
maltlmata teşekkür etti. Ve: mcs'uttu. Sevgilisi Ari Meredit 

- Ben hu~.Wur kendi· ile beraber güzl bir öğle yeme • 

rülllyordu. Neteldm, lld bn~ak &e. Fa.kat bu nutukta. Filof, yeni 
nelik kıyamet içinde, bir yığm dev· llol;:ır hudutlarmı say:ı:ken Doh
Jet.Jcr yılalırkcn, Tilrk hudut.lan- rucıı.<hn bnşlıy:ırn.k To!..·yn. \'c l'tfu· 
nm f'.COnet knpıluı halin~ kn.lıp kcdonyayı içlne :ı.lan bir Bul~
lşto bu siyaset açıltlr~"Dlm yepyenl tanclan bclısctti. Sözlerinde, b::fün 
v~ hemen hemen e.55iz bir ö~ğl. bmı.brla cb Bulgar milli emelleri· 
dir. nin henllz t:ı.rmı.ı::ıl:mm:ı.ihğı mannsı 

.Bulgar B&5vekili F1loft.an önce \'nl'. 

L;onuşan, sobranya azası, Türldye· Peki nma, bu milli emeller arob3 
1i bir meçbnl §eklinde göstemıcğe daha nereleri, hangi 'ÜP'ıieleri lm
s,vıl~ırken, ileri sürdüğii danıyn caklıyorf llulgnr istihnsmm doy
kenılb.1 de. inanmıyordu. o, böyle ması iç.in nasıl t1r to.::>nı.k ~sı 
hir ba.lınn~ Uo Bulgarlstanm Jınr. da.ha ıamndır? Ye bn p:ı.rç.a, han· 
~ girmemesini temin cmcli.D:dcy- gl \'atandan ko~~ 
dl. l<'alaı.t Almanlıı.r, Türk slynseU· Bir mllleUn ilıtinıs o.zgmlığma 
ni, hiç de Ilnlgarlamı tasvir ettik- düsfüi.11 görülünce, berkes~n ön.. 
lerl gibi Jm:rsııhk bulmuyorlar. &6- ce, ~ulan si.clrlcnir. 
ı:. Führer o1mAk ilzere bütün Al· HAKKl SUHA GEZGlN 

6 kişi ihtikardan 
tevkif olundu 

Sultanhamanunda kalay tica. 
reti yapan Cemal Dündar, dün 
50 kilo kalay satmış, Azami fiyat 
olan 345 lkuruşt.an 172,5 lira. a
la.cağı yerde 267,5 lira almış, 
172,5 liralık fa.tura "-ermiştir. 
Cürmilmeşhut halinde ynkala -

·11.an Cemnl Dündar müddei-
umumiliğe tA..."Sliın olunmuştur. 

Bundan başka Tahmis soka -
ğında Kurukahveci hanrnda Bak 
kal Ali Ek'ber gaz ihtik5.rmdan, 
Çalmıak.çtlarda. 00 numarada ma 
nifaturacı Mığırdiç :manifatura 
ihtikanndan, Çiçek.pazarında As 
ri di.~ deposunda çalışan Ester 
ile hador di5 kau~uğu ihtikfı.rın 
dan, Taksim caddesinde bakkal 
Tanaş ve Ana.stas da. makarna 
ihtikarmdn.n asliye ikinci ceza 
mahkemesince tevkif olunmuş • 
tur. 

Kıdem zammı görecek 
orta öğretim 
muallimleri 

Ortaokul tedrisat öğretmenle .. 
rinden lbu yıl krdem zammı gör • 
mcsi lazım gelen öğretmenlerin 
sayısı 840 olarak tesbit edilmiş
tir. Bunların zamlarını vermek 

;üzere 500 bin liraya ihtiyaç var 
dır. Bu hususta icap eden mu -
amelenin yapılması için tetkik -
lerc devam edilmektedir. 

Beyoğlu ciheti.nin 
sulan 

Beyoğlu semtindeki terkos bo 
rulannın onarımı işinin ancak 
bir haftada tamamlann..c:ı.ğı so -
nucun:ı varılmıştır, Buna sebeb 
de bli}"iik maltinelerin bir kısmı 
mn bozulmasıdır. 

ğİ yemiş \'C geçirdiği heyecanlı 
maceralardan yorulan ruhunu, 
azıcık olsun dinleııdirmişti. 

- Kim arayor? 
- Canım, şu polis müfettişle. 

rindcn biri .. 
-O halde niçin yabancı bir 

a.Oarn gi•bi bahsediyorsun. 
Herbinin herkesten kolayca 

hoalnn..111adığı belli idi. Kimbilir. 
belki polis rnüfetti.si ile de çekiş 
mişti. 

-seni, evvelki gooc, vunılan 
adam hakkında sqrguya çeke -
cck galiba.. . 

Morgan odasına girdiği zı:ı. • 
man, müfettiş l{layton'u knrşı -
smda gördü: 
Şişman, kınmzı. yanaklı, faltat 

pek ciddi bir adam olan Klay -
ton: 

-Otur, delikanlı, dedi. Sana 
bir kaG mühim şey sornca~. 

- Hayrola Binanın kirasını 
veriyoruz. Bi;· kusurumuz ·olt. 
Acaba ne soracaksınız? 
Müfettiş Klayton bütün ciddi. 

yeti ile: 
- ~akayı bırak. dedi. Ben gül 

milyonun. Sana bir iyili'~ yap -
mağa ::reldim. 

- Çok tcseltkür ederim .. ln -
şaallah pek pahalıya mal olmaz 
yn. •.. 

(Devamı '-'cır) 

Eminönü - Ta sim · 
otobüsleri 

Birkaç güne kadar 
işlcrbeğe başlayacak 
Eminönü ile Taasim arasında 

4;letilınesine lmr:ı.:r verilen oto -
büs sc.rvis.inin tarifesi hazırlan
IXU'Ş ve da.imi encümenine veril • 
miştir. Bu otobi.ıslc.re v~-Uecck 
benzin diğer servislerden artı .. 
rılmak suretiyle temin ediiccck
tir. OWbüslcr ıbir iki güne kadar 
işlemiye başlıytıcah1.ll'. 

Dikili maliye veznedarı 
şehrimizde yakalandı 

Dikili maliye veznedarı Ke. 
nan ~ vezneden 8000 lira 
çalarak kayıblara kan~ı. O 
zarnandanberi aranan veznedar 
şehrimime yakalanmıştır. Ke • 
nan ~ ihtilastan ronralstnn 
bula gelmiş, Bakırköye b!l.ğlı 
Mahmutbey nahiyesinde saklan
mış, evvelki akşam da İstanbula 
gelmek üzere yo~a çıkmıştır. I~ 
nan araba He şehre gelirken jan 
darmn.lar tarafmd.:ın yakalan -
mış. ~rinde 9 beşi bir yerde j.. 
le 700 lira bulunmuştur. Kenan 
paralan şurada burada yemiş " 
tir. 

lki kişiyi yaralayan 
hapne mahkum oldu 
Hampar adında birisi, bir müd 

det evvel Snrayoumu gazinosun 
da Nail ve Oemil adında i!d ki~ 
ile kavga ctnıiş, kavga sonunda 
Cemili yüzünden, Naili de kolwı 
dan ustura ile ağ'ır surette ya -
rnlamrşt.ır. 

Yakalanarak asliye altıncı ce
zn mahkemesine verilen Hz:m:par 
dün 1sene11 ay 10 gün hapee 
ve 600 lira da para oezasnıa 

• mahkfun edilmiııt;ir. 

Arabaya aGılan çocuk 
Üsküdar Çinn.r cadd~inde 55 

numara.da. oturan 5 y~mda Alı 
met oğlu Ekrem adında bir ço • 
cuk. am'bacı Alinin su arab:ı.sı. 
ruı. asılm:ık isterken du.cµnii~. b · 
ca~lnnndnn a..~r surette y ... ra.'a· 
narak Nilmune hastaha11e::ir.~ 
ka ldınlnuııtır. 

25 yıl rnıellıi \.'ı:.!ut 1 

26 lldnctt rtıı 91'" 

Amerika harb:! 
ne zaman girecek 

KorcapoMıı.n::ıözdde Silt,,v {;~ t. 
lslihb:ır ediyor: Leyd Corcun .A.m ı l 
ltnnın Avrup hıı.rblDe h:ı'C.r;i tnrihto ı,. 
tlrAk cyllyece~e da r vulrubulın bir 
su:ı.llne Amcrıhıı. mı:..abh!ls:ımn m P 
hem bir surette cevıı.p vermesi İngı 11 

mnhn!llindo suttealr hD.BI1 etmiştin 

BugUnkJ aaadctlmiz!, mlmıeUmlr. 
ynnnın h ! ,:!'crl çocu!Wı.n dllşllnr. , 
le en iyi uıı~c edcrlT.. 

Ç.ocul> EBlrgcme Kı rm ı:ı 
Genel ?.!erke •• 



( Daf tarafı 1 incide> 

Sa~ te..yyarelerl d!ln gece İn
giltere sahili ı:ı.ç•klarında kafilede 
giden nz çoik bUyUk ikl ticaret ge
misini bombalarl:ı. hasara uğrat. 
mzşla.rdll'. 

İngiltercnin cenup doğu sah!
füıdc 11.m.r.n tesisleri l'..omba.lan:nış. 
tır. 
Manş den:zindc. Alman bava 

kuvvetJ.crl bir f ng:Jiz hilcum botu
l'U ba.tırmı.ı;~ardır. 

23- 24 rontccırin gecesi 1ngiliz
ler l<'ransruı:n ~anş sahillerine bir 
knç vapurl:ı bir çlknrma yapmağa 
tccıcbbüs ct.m'filcrdir. Alman sahil 
mlldafa::.Jnrr Uıra!"ndan vahlm ka· 
yiplar1n ptbkUrtU!mU~lerdir. 

Şimali Afrlkadn, cophcn·n bUt!ln 
kesimlerlnde ina.U:ı h:ırbcdilınekte
dJr. 

Siai Barrani.nin çimallnde olduk
ça bilyilJı: blr ~!Uz h.'U'P gemi.ani 
bir ha.va torpili mm isabetle vur
mu~tur. 

lııgiliz hava lcuvvetl~ zayıf 
tcşkiller halinde AL'IWl koyunda 
ve batıda ~g-a.1 altındaki memle
ketlere cknı yapmnğa tcşebbUs et
miştir. Üç diŞna.n tayyaresi dilşil· 
rQlmUştlır. 

VAKl1' 

Libya harbi 
ı IJa' taru '' ' ını,1aıJ 

bir ccı.saretle harp etmişlerdir. 

'C. H. P. kaza kon- .. 
Ankara Haberıerı 

Bu arada Brttwıya tanklarından 
~Uz:ıheret güren yeni Zel:ında kuv· 
vcUeri Trlg • Capuzzo yolunu takip· 
edeD umuml ha.t boyunca Tobruk'a 
Goğ'ru tıerıemeğe deva.m etmişlerdir. 
Bu meydan muh!lrebeal, devamı mlld 
deUnee bUyUk bir olddeUe cvcreyan 
etm.ştlr, Her lkl tarıı..m da ~lıcıı 
maksadı kabtl olduğu kadar zırhu 
kuvvet imha etmek o!mll§ \'e yapılan 
§lddetli muharebede her lkl tara.f da 
sıra ile yer alınıı ve yer vermiştir. 
Her iki tarafın ela taıık ka.yıbı a,?ır

dır. Fakat muharebeıılıı ma.lllyeU ıu· 
llarile kayıplarımızın ve d~mana ver 
dlrt!en kayıplarm teıblU ıımdlllk 

mUmklln değildir. 

gıreleri başlıyor Berberler sünnetçi!' Lıta.nbul vilO.yeU 1941 yılı C. H. P. 
kaza kongırelerlnlıı, Birlnclklnuıı. a.· 
ymda yaprlmasına b:ı~ıanacaktır: 

zar ,.uno aaat 1' te Parti ku& mer· 
kezinde, Fat1h kazaaı U,1:.&U Pazar 
gUnU saat U ta Parti kaza merkr 
zinde, Kadıköy kasam 14,12.941 Pazar \ 
gUnU a&t 10 da Parti kaza merke. 
zinde, Kartal kuaaı 13.12.941 Cumar
tesi gUnU saat 14 te Parti kaza mer 
kezinde, Sanyer kazam H.12.941 Pa. 
zar gUnU aaat 1' tıe ParU kr.za mer
kezinde, S!llvrl kazan 22.12.941 Pa· 
zartesl gUnll ııaat 1a te Parti kam 
merkezinde, Şile kazam 1812.94l eu. 
martal gtlııll aaat H ta ParU kaza 

merkezinde. OıkUdar kuuı 13.12.941 
Cumartesi stıntı ııaat 15 tıe Paıti kua 
merkesinde, Yalova ka.zuı 28.12.941 
Pazar gtlıı11 aa.at 1' te Partl ka&a 

merkezinde. 

Adalar kııza3t 7.12,9U pıızar gllnU 
s:ıııt 11 ae ParU kaza merkezinde, 
Bakırköy kazaaı 7.12.941 Pazar &'llnU 
.aaat 10 da Parti kaza m •• ·kezlnde, 
Beşlkt&f kazası 27.12.941 CUmartell 
gUnU saat H te Parti kaz& merkesln. 
de, Beykoz kazası 20,12.941 cunıarı.
ai günU aaat lti te Parti kaza merke· 
zinde, Beyoğlu ka.Zan 20.12.Hl Cu. 
martesı güııU aaat 115 te Parti kaza 
merkezinde, Çatalca kazaaı f.12,9U 
Perşembe günU saat 11 de Parti kaza 
merkezinde, mmlnl:ln!l kau.sı 13.12.941 
Pazartesi gUnU aat 20 de Parti kaza 
merkezinde, Eyüp kazıı.tı 21.12.941 Pa 

yapam ıyacaklar 
gibi bir 8Ul&tm ..,...,.. 
:"Sl"da tutularak dillldO 
lla reıkJim ecij}meFDio ti# 

Tobrukta. blr çıklf hareketi yaparı 
BrltaDya kuvvet.\ kazandan mevzile. 
rl kuvveUendlrml§ ve yansı Alman 
olmak Uzere 2000 den faz.la ealr al· 
Dllfbr. 

Ankara, !5 O'üıt) - !mhat 
Vekileil bcrıbeıiik yapan 8'1nnot.çi
ler h•ildanda tegkf!Mma taminı ya
parak bur kazalarda bir tMmı 
&ibme~Ucnn berber dOık:ktnJ ~ -
t*lan ve curdd.ıılann& "ll'ennt 
sU:nnetçf ve beJt)er,. ıtvhasım koy
dWdarmr ilıaret ederek aümıetçWt 

n~~;::.;;::c:r1:kd:::a:ea,:;. Londra Rasathanesi 
1 Anti l{ominter paktı v=.: ~~akıt~~ 

rllmektedir. Bu·· yu·· k t .. :r maıkta ve bu mÜD88e1tı1.Ue iplik fi. 
119 ALMAN TAYYAR.Ut (BOf turah 1. inctdl) makta Ve"" miinacebllle !İi>Ukı fl-

TAURll> EDlLDl 1 1 kQmeti komUnlat eıntemaeyoııal1 • yatlarmı Y~ teaibite karar ver 
~ l6 (A.,A.) - Orla Şark ln. z·e ze e ıılıı faalJyctiyle mllcadeJe etmek f.. :::daııla~,:~· ~let ~ 

gWJI hava kuvvetleri kumaneS&nlıgı -t. ~ m!!!!!Aft'I ara UK" 

toblıtt: k d tt• çlıı akdeW>UIJJ olduklan beynelnti- ta.mim Y~ bu ihu8Usta~be.zı ta; 
Libya barnızuııun başladtğı 18 ay e 1 lel lti:Aflıl.nn en iyi netieelel'i ver• ı:>iyelerde bul~W}t.ul' Bu tami:· 

Sonte~in plak vaktiılden 23 Sontcş- dlğ.ini U:sllm ederek meml~etle • ~öre vilayetler t.a.nıİmcıan vert. 
riD sece yaıuma kadar, harp 18.hası Londra, f5 ( A.A) - Saat 17, rlnın ı;us~~l menfaatlery istik .. mekte olan ipliklere ait vC9ikalar 
üzerin..... '"-r-.. "• vapan tııyyare•erı 08 de Vest Bronviclh zelzele ya- balde e m erek dfte:mana ka.?11 yeıılden d~t..t.irllecek zati ihu .. .,_ 

""' .... ~~ " sikı bJr i!ıblrliği yapmalarmı icap ~- ~ • w ~ 
mız, ıısı d~aıa tayyaresi tahrtp et. zıcı Aleti şiddetli bir yer sarsın· ettirdiğinden emin bulundulı:lan i• cı olanlara. ayrı, dokudugunu an. 
mııterdl. Bunlardan ~1 ı.anesı bava tısı kaydetmiştir, ibrenin hare - . b jtiW.flarnı Udd t• t.anlar.ı da ayn reııikte veaiar.alar 
muh&rebelerlDde, 61 ıanuı 1•rde t.ah· ketl~ri o kadar şiddetli idi ki, çı~ u ğ merlyet ~ e ı. verilecektir Bundan böyle atı lh· . ı1 D.i us:ıtma a karar vcrmıoler ve t1y _,_ • • 

yacajmı bildin1:ıi9tir. 
Ruhsatlı silmıetçileril' 

mıttaıı birini eeı;ıır -hmdlığu Mve 1Jıdi1m~ 
'<I 

so,--yet 
tebli~i 

rip ediUDlıt.tr. kayded:ic.l clıhaz bozt ml.L§tur. bu maksatla ~ağtdakf htı8uslarda aç 'l>Allipleri 9el>enın muayyen 
tNon.m l!W GONDABA ~est Bronvlch zelzele. ka~d mr. mutc!Jtk k~Ia.n!:r: ----n.---

~AKLAŞIYOB muru bu sarstnıtınm şırndiye ka- , . ~ . 1 _ Macarlstanm 2• A t .1 1 k ltşi-d hal< 
Jfa1roM. 16 (AA.> - llerl lng1Jtz dar kaydettiği zelzel.elerin en bü • e. ~.. • r ırma 1 e yapı aca sa r ";ı:.;; ld ~. so"ylemiş b §Ub.ı.. 1039 to.ınli protokoıla ve 

(B- tarafı 1 mcide) kollarmm, Gondara a.ı:ıcak 1l kilomet· yu,. ... o U,;unu ve u .... ___ ....... ,. 24 bat 193"' .. _~,_,. 
-Y n muafed.e bUlUDaD Tad® tepesini şiddette h~ir zelzele gönnedlın 1 ;;'~l~ .. ;irmi:Uoldukla~ ~itl~ Adı·.... VekAletı·nı·n tamı·m·ı ~e artan muyaffaklyetlet' ka • 

SllDmaktııdır. Pııza.r gUnQ cenup ye 

dolu cenupta harekllt yapan Sovyet 
tayyareleri, Alm&nl&nıı 39 tank ve 7 
sırhlı ara b:ıaını tahrip etmişlerdir 

.A.aker blndlrilml§ 780 kamyon.. ben 
zbı dolu bq s:ıroıçh kamyon, n ağır 
top, obua ve mllhlmmat yOkJQ yüzden 
t&zla ngorı. lk1 .Alman alayı !le bir 
IUnrt bOJU(:U k!müen lmlıa ecınmı,. 
Ur. BU Sov3 et süvari blrllğj Alman 
bQcum Jutalarma memup ~r tabUru 
tamamen imba etm.lf, aratarmcla ta. 
bur kumandam da bu.uman 500 Al • 
man subay ve erını ıstdOrmllfWr. 8'I 
Sovyet btrlltt tabur lsararPhmm 
evrakım elde etmlt bir radyo merlııeml 

ile üç top. 06 obtl& ır.ındığr, binlerce 
nıerm.1 ve diğer ganalm almıpr. 
Diler 1Nr Sovyet blrUtt de bin kadar 

AlJD&n aakertnı imhadan eonra Qç 

tanı<, dokuz ağır top •9 mitral~ 1J 
bomba topu Te bUyQlc miktarda aJAh 
Ye mllhimnuı.t zaptetmııur. 

So,·yctJ.cr Bost.ofta aerıtyor 
Moskova, %~ (A.A.) - hvestl

va gazetes!nln hususl muhabiri, ce. 
nup cephcs!nde Roctofun batrırıı.
".a.ltl kwlordu krtalannm tarnıza 
f.cctiklcrlni h:ı.bcr ve"rmektedlr. 

hvcstly:ı ve PTavda gazeteleri
nin mtth:-b'rlerlne gi5re, Sovyet Iı:ı
tal:mnm Rosto! ccphesL"ldeki ileri 
h.ıırckcti her sıuı.t artnıa!.-ta ve her 
gün, kn.s:ı.b:ıl::ı.r ve ~ebfrler geri a· 
ır.ı.m::.:-tt:ı.d.rr. Don nehri Uzeriııde, 
P..o::tofun 00.tısıı:.da, batı cenup i&
ti!:a.nıetincte Rusalrm 60 kilometre 
ilerledililerl dün Sovyet radyosu 
tarafmdan bJhaMa futber verilen 
bir .kcslınde, Sovyet ktalan, diin
kU p::ı.za.rtczi oo~ 15 kUomet
re kntct.J:tie:lerdir. Almanlar, kızıl 
ordunun truı.mızu sUra.tıe Jnklş:ıf 
ettii"innı onhvn.mk, diğer keslm
ier:i ... !:.i 1 .. •nıarnı yer"m dcğ'ştire
rck llu."lları Sovyet taa.rnzzunwı 

yn.ntldıit no1cta.ya scv'l:ctmeactecıi.r
ler. 

A lzmtı br Mosl:o-.a. &Oileshte 
~ıl.b 

lfgal etUklet'l, bir t9bl.IA' de lılldlrU· demlfStlr. lMlaria 25 Sonte:c:rln j_937 tarihli 'V Q 
müt.edlr. Vprotoıkolun" netice~i o!ıuı lomllnist ~ 25 (Vakii) _Artırma 

AGILA ZAPTEDlLMtŞ Amerikan - Japon ' enternasy~nali aleyhindeki pakt ile yapılacak sa:tlşlar ve milll koru 
Kalılre, ~ (A.A.) - lnglllz Orta. ı \ 26 sonteşnn 1941 tarihinden iti • nın !kanunu haJckmda .Adliye Ve-

prk tebliği: .Agulla.'nm zapt.edildiğin! a 1 barch beş sene ınDddetlc matı! • kAJeti teşkiJAtmıı QU tamimi yap· 

blldlrmi;:i;an Tebliği n aşmBSI mıs:ı-~e: 2 - ttaıya kraliyet ~.~ ~ Wıunu ihtikin 
~ u (A.A.) - ltaı;,ıuı orcm. (Ba:s taraft 1 inridl) hüküllfetJ, Alman Refc!ı hrut!ımeti menetmekto ve bu memnu.iyeti de 

lan umum! karargllımm tcb:ıtl: ve Japon tmparatorlmc hturlımetf elde edllmek istenilen menfaatin 
Kilıver kuvveUeri dllıı de bllUln leri halOOııd:ı J apoya ile malı - tan.."lanndaıı komüni9t en temas miılrtar ve mahiyetine göre muhte-

gUıı Suen&Jk cuhare::>e meydanında dud bir anla,..cıma yapmak üzere yonalj ale;yhlııdehi pütı ilk r larak ııt cezalarla teyit eylemektedir. 
bUyilk blr DiddeUe harbe~lcrdir. mÜZ!:.kere ~.:u;larını ~bit etti - imza eden devletler sıfatlyle }'&.Jl'I- Hllkfünet mezkür kanunun 31 incl 

Blrel'°bl çevrealnde "Arlete., tUm.. ğinı yam:_: tadır. Mu:ha!bir. bun lan davaıt flll.erine ba patka gir • maddesinu müsteniden daıhilde W
Jllle Alman sırhlı tnmeD1 23 Sonte, dan sonra. Pasifik meselel"'!'inin meğe kuar veren devletler llt.J.bak zum göııdilğü maddelerin a.zaıni fi, 
rmde b&§lıJ1Ul blr çevirme manevra. umumi tir ~kilde halli im'ldln • ı:aleplerln.1 yazı ile Alman Rclch yatlarını maliyete ır.am edilebile
• ...uo..mc1e n tnct lng Ha mYhb it' sn· ~ördü~ ve Hu11 ile Ja.pon hiikfim.etJne blldlreeekler •e bu ht1 ce'k azami ki.r' sıılmıbetlerini ,,. bu 
Htszru tmha etml!!lerdir. Muh:ırebe dip.o::natımn, Amerfüa-Japonya kfllnet te talepnmne)1 alt!tğı za - maddelerin cinslerini ve vasliları· 
dt§ı bırakılan lngtllz tanklarly e dol ger~inH,:ini hafifleaueğe ve Pa- man bu ha.beri pakta dahil l;nlu - nı tayin o~ir. Bu suretle teabit 
~ muharebe meycıruımm temiZlen. GÜİ :te harbin patlak venmısine nan diğer devletle'l"e bildirecektir. olunan fiyat.ıo.r veyahut :kir nia _ 
mesine deva:n edilmektedir. mani o,mağa yarayacak mah • Pakta gir.il}, talepname Alınan betlcrl fe,:ıünde bir malın sat.Wna

Sollum cephesinde dil.,mamn doğu· dud anlac;.ma üzerinde konuş - Re!ch hllık!ımethıe tevdi edildiği sı yl'.S3.i.1t olduğu gibl aatr kanun • 
dan gctlrdiğ. ycııt tOmenlerle g1rl§Uğl mak mcc:mriyetinde kaldıkları. ~den itibaren mer'i olacaktır. la.r, ibüldiıml~jıne göre mercllerin
hQcumlıır:ı. Alman ve lt.alyan klt:ılıı. nı il!ivc e".mek".edir. Mıldde: $ - Bu protokol İtal • ce tc:-bit olunan fiy&tıar fevkinde 
rmuı ulm!i muk:ı.vemctıne çarp:nl§" Muhabir, Amerikan - J&pOD yanca, almane:ı ve Japorın olarak blr ırı..alm S;&fllması da yasaktır, 
ta. SııVV\13 tllmcnlnln mUkemmeı ıuı· malıdud an1a,.~!lSL"Ull CS&Sin: tanz~ edilınjş 01~ ba me~crin Bunlarm haricinde muhik acbep 
rekellnt belirtmek gorekUr. Bu tü. te ill eckn noktaların §iddet.li hepsı de mu~rdir. olmaks·zm azamı ea.tıt f"ıyau tea· 
.ınen şiddetli blr surette dö:Usm:l§ ve oh-'u~ıuıu söyleıınclrtetl.ir. Japon. Yllksek -~!:1 ~l'ğibandanh_,_ bit edilmiş olan malların da fazla 
ba.Jlıc:ı. mevzilerini mUda ya. mu~..... Y•. " K ce uuu ve • ır- • md biri 1 dded d ~ dl • ., ....,ı YJllC auru· faa ·-" a p .... ;rı·· nub·-.:ıa Si.b' 1 sonra yap~ an '9 uu- 1 - • f'vata satıJmna • milli ,__ 
tak olmu~tur. ya ~arkında arazi emelleı:inıd<'n ı: ıı ne ma e e._.,'!"l e ~~ 'karnoıunun 32 nci ma.ddeAi mu. 

Meydan muharebeat aurdllğU mUc· ' ·-o: ~eç~ekt:ir. Japonya, H;ncü · Jen ~ sen.elik mllddet lıf.med:n c~~.):nco memnuiyet altına alın.mış 
det.Qe mULtefik ban kuvveUerı dur ı r ;•'en a.3karierini çekerek ve t<,;vı:,1 dvakbtil geli11~-~-~lannda ıs· \·c bu .menınuiyetlere mulıale.fct c-

'-ı "uret!"' ,1~1.-~nıorı'n T ,. .şa.e e u una.c~. ···ıcr ,_ • .. ı 'h~ar .. , 1--madan kefil ve bombardım:ı.u tayya_ uıı ~. • c, ~ı;;;ı.uv.J.ncu.ı. ', a.J. Usulen mensup oldukları hükU- ...,1 eı& ı:,; enen ı ....," .... çl.öol~ ay-
lerlnde bulwuxıu~ar ve dUJmanı mit· l nd ın ı&:Uı veya Fuemcnk tı . aia1ıi tl .. hııi b 

1 
ru ktınwıun 59 UDCl2 maddesiYle 

ıır.ıyas ate§1ne tutm~l&rd:r. Tobl'uk Hır u · ~t:ını istikametin~ bir ile- me :rm 8 
1Yeıi ennı toz kul U- cezalıındı:rlJnuştrr. · ' ' .. ı~'l.ı·· · k d r.:ın ımza sa.h4ı e işbu pro o un tuıaıerı n Uma.ııı blr kaç defa. bom.· n ıı"'r~.{Cı. oı I:Ja31 arşısm a 1 tmiel mflhQ:rlcıni 1 Şu 1-:.n!e na.zarnn s.a.tzş fiya.tları 

ı.eıınm1Jlır. ld itorkul~~ ~~e ~~~ir. : e er ve " !! er 1 hfikü.metçe tesbit edilmiş olıun ol-
AJU>ENlZDB BIA~E omusı Japon nr..;:cr.erının Hıdiı;iıniden • . . ~ı:ı, m!ümum eşyanın abn ve 

BATDULDI ""~ri c:c:dl~leri, yin ile. y~e tı !~~ ~9~~:~~~:e nl: ::-0.t:mıruıa fiht!kô.n önlemek ve bin-
w- § (AA.) _ .A:rlma1lik muvru:ala yolu o.an Bırmanya diilmi t' ~ m c netLCe batın zarardan kon:nuık 
_.., 1 k bi J h'" ş ır dairesi tebllğt: yo una. nr§ı r apon lreUülU B l' · 25 ( A) . m~ııt ve mfil!hazasfle m...."'VZU bu-
Akdenlzdeki deııtz tısttı devrlyele. tehlikesini azaltacaktır. er ın, . A. .- Bulıar s- lunaıı nıllf koruma kanununun 3 .. tan, Dani.maMa, Finlinda, HL.·· . ..2 ı . 

rtmlz, orta Akdenl.zdo dilnkll pı:ı.zarte· Birle"lik Amerika, bun:ı. muka üst Romanya. Slıôvalt "ie ., ne maddeleri milıııf.l ede ile 
aı gtınll. cenuba doğru yol aıan orta. bil, Birle']ilt Amcr.ka.da'lci Japon ~~a:nerı. ant~tern pa!r~ 1 11aLmtı~.mü.tcanik mevzuatı takyit 
tcmajda tkt lqe gemisinden mOrcltl!ep nukudunwı bir kın:uım serbest et girdiklerini sö~·l~erclir. c ı .. ır. 
bir dıı,maD kafilc:ılnl batırmt§tır. ıın 1 brra'kmık ve J:ır>:mya hakklın - BwıUill üzer.ine hariciye nazırı 
file. muhrl:ıı~rın rcfııl:a.tınde seyret· dald ticaıi tnk;y'ic!C'ri kmn~n or Von Rfil:fuan.trop, Çin millt hü • 
mekte7dl. liuhrlpler, kııçmıığa. mu. ta:lı:ın k:ıldı.mak toklifinde bu - k\ımetinin pakta dahil ol~'Unu 
vaUak oımuglardır. Gemllenmlz, ne lunmu~ur. Japonya, pcl;: rnuh • beyan eden Nanldn hü.kOınitinin 
haaara uğramıg., ne z:ı.ytat vermi~tir. taG olduğu bazı iptidai madıdck· ~crra.fmı okumuştur. 

ri. Hid.ir.iniden ve Felemenk Hin 

~.ı~illi korunıa 
t{omisyonu 

Edirnenin kur tu:uşu d;::ıanınd:ı.n tedarik edebilecek -
llos!umı., 25 (A.A.) - Ofl: tir. Güya t.waz edilecek 
Sovyct rcmnl ajaru:ı Tas, Abnan (Ba:1 tarafı 1 incideJ 

Tecrübeliler aras•.nda 
&Üreı müsabakalan 

AIÜ'..ara, 2.'.i (\'akıt) - Kiltah
;ra mebusu Recep Pekerill reiBliğln.. 
de milli koruma hmmu. tadilıi.tını 
müzakere ve tetkik eden k9111iao
yon ıbu;;pin faaliyetine de'V'IUtl et
miştir. 

ınt:ııannm Iilin ltesaninde yeni bir ta:kib etmiş \'e bundan sonra lr-'} Bostan, 25 ( A.A) - Hollan
ilerl he.rc!tctJ yapt::tlarmı haber ta kahraman piyade ve süvarile- da Güyanınm Birleşik Amerika 
vcrmr' .. -tc<llr. rimi2 Olduğu halde bütün mek - tarafından ~ali hakkında Nev-

Son .!ti gilıı :z.arfmd:ı, ik.i tank tepleri.mizin, bec!en terlbiyesi y.)rk radYQ6u. ~ iki noktayı i· 
tümeni ,.c blr motörlü tü:nen ta.- gençlerinin halk ve esnaf b:rlik· leri sürmektedir: 
ra.fmdan yr.:o:bn 6J,idctll hücum - lerin.in iştira!d'.Vle büyük bir gc. Birl~ik Amerika, ica.bmda 
I:ı.rd:ı.n so:ım, diL:;m.an, bugtın öğle- çit resrrJ yapılmıştır. Öğleden 1 Hollanda Antillerini ve Fele -
eten sonm Moc.:;ov:ı.ya ı:oscsme Çik- sonra Zindanaltı meydanır.da sü men:;: Hindista.nını kendi milli 
:mıb muv:ı.ff~ olmu-tur. J' variler!mizin yapt:rldarı nıiniah kuvvet.:eriyle emniyet altına al• 

Git-eş Aianltğsndan: 
1- 30 11. 1941 Gi.b"eş kulü· 

bünde tecrübeliler arasında ser· 
bast güreş müsaıbakalan vardır. 
Tartı 11 den ye kadar bitecek 
ve müsabakalar 14 te ba§lıyacak 
tır. 

2 - Müsabakalan müteakib 
şimdiye kadar yapılan tecrübeli 
ve tecrübesiz ~iler arasın -
da 1 inci ve 2 incilere madalya
lar verileceğinden bütün g~i
lerin saat 15 te kulUpte bulum:na 
lan tebliğ olunur. 

Bu kc,.':md~. 7 ı'i:nıienberi fesı- mfuıa.bakalar bilhassa. parl::ı.k ol- mak niyr;tinde bulunduğunu bu 
lasrz :rnulı=ı.rc~elcr cer.,ya.n ettiğini mu..~ur. suretle gü.ltmne.lctedir. Ayni za
''e b\!.l'C.:la. AJ.nuı.nbJ111 çok fn.zln B"ıl çok heyet:anlr müsabaka· manda bu tedbir. Japonya'y! 
~nvı l-~··!l'.u· .:ne S\l!ı"p olmalarına lard:ın sonra broen terbiyesi sa· ];:arşı Felemenk Hindist.anma do 
r :.nen P 1 1nrrn hiı.'!tf!mct II'erkE.'zi !onunda ~ltebbol, vo!eybol, tr. kururumıası i~n bir ihtardır. 
civc:w.da'".i crnzjyi knn!J k:ı.rış kuv nis ve boks rnüsabakalan, gec.o I Fazla olarak bu imal, Birleşik 
•·etle mü 1 -ıf-:.:ı e:ttf:lcr·nı. her giln de m~:ıle ya.rışlan yapılm::üt su I Am.,rilca ile conub Amerikası ••••••••E ·-~ 
ı ze t:-lt";Y ı.uvve1cri cldıklamu rctiyb fm1rnlade parla.k bir gUn cümhuriyetleri arasında a*eıi HILDE KRAHL 
il:l.ve ctıne-:dealr. yaşanmıştır. bir c!birliğinin ba.~lan~cıdır. m yeni mmı 

Darüqşa!aka 
rl.Iü~aıneresi 1 

.... .. ~.c ' ·..:J~~ 1 , • '\rw ;ur..Aayı ııuu~ eden 

tSTANiıUL BORSASJNIN 
2.3.11.1911 Il'tYATLARl 

I..oncl:ıı. 1 Sterlin !5.20 
Ncvyork 100 Dolıı.r 12:>.0325 
l!ıı.dr!d ıco :r~ctı.ı 12.cı 

Stold1olm 100 İsveç Kr. :10.75 

Bir ayan azasına {}öre Jıa.ib 
muhaklcak 

Baston, t5 (A.A) - D.N.B.: 
Mukaddes 

Yalan 
Görttlmeml,Ş bir mııvattakıycfü1 

SAR~ 

Ma.7.!>ata muh8ni.rl:iğini Bitlis 
mebusu Süreyya Örgeevren yap
maktndrr. 

Hariciyede terfi 
ve tayinler 

Anknra, ı:s (Vakıt) - Baara 
IJ:J>.;l:on.soloou Halda Oktay, Cldde 
m.aslaba.tgüsan Sadullah Gören. 
Ta.hra.n lba.Şka.tibi İlhami Uzel de
recel~rlyle meıfıeM nakledilmlt-

11 erdir. Tahran l:ı4lyük elçiliği mlls· 
te§arhğma. mctkcmen Zeki Baktı 
Rar&buda, Ba.'1'a komoloehıjuna 

] merıkezdcn Cemil Vafi, ~&tel
çiliği ilçllndl kitipllğfne :ınerltes
den Hayrettln hm.it~ .oltmmıış 
ln.rdır. 

1 Milli Müdafaa 
ı sivil mütaviri 
1 Ankara, ~ (V AKIT) - 1llm D. 

dataaya ytız Ura un JDU§lı llivll bir 

.... : 0:.."Utm.ı ktU'um.ı:..ııun bü
ycx Lir m" • .,...M"e tertfü ettiği
ni g'ô:,Cn.!crde yıı....~tık. Önü· 
müzdc'ti ayın sc~izinci ~rtE>o 
si ~'iıÜ yapılaca.ık bu müsame
reye kcynY.jtli san:ıtkar safiye ' 
de fabrcn iftiraık etmeği kabul 
etmi8tir. 

&SllAM qı TAfJV.tJ4A'1' 

İkranı.lyeU tc 6 11:!8 J.9.-:'5 
İkramiyell '/O 5 9:S3 Ery-1>;'1 21.-

Ayandan Peppzr, bir milli -
h:.t .. o., Biılctil: Amerika'nrn J:ı • 
p:>~y:t ile hn.rbe r;.irıncsiın.in uolt 
o 1m:ıdı ;·ını E5yl.emi~ir. Pepper, 
Birlcn'k Amerilı:anm ateş aı;:mak 
için 11Jarı-0nya.nın muayyen bir 
hattı aqma.."!Ilı lY~t,~diğini , ili · 
v~ c:....ınl;:;tir. Bu hnttı, ne Pepper 
ne de cUhurreisi Ruzvelt biliyor. 

illi Slnemasmda. devanıl••ed•~lflYOl'•.•I• hukuk mUp.virlfll lbduma d&lr U.Jl· 
E • ba Kecll9 l"IP"'......_ a.Jm•Jlb". . 

Kozanda ze 
Kozan, ~ (A.A.) - J)OO 

şimalden ceDuba Uç anıye 
§lddette bir yer .sal'81Dtdl 
Ha.ar yoktur. 

o ......,,.,. 

Diyanet illeri t 
Anka~ 26 (V .uaı') _,,. 

i§leri rel.dllıtlne HrLumun:Sa 
haricinden bir za.tm tayin 
si lc;l:ı diyanet iş1erl reısııf 
lwwnunda tadllllt. y 
JAyfha Mecıta ruznam~ 



arzusu 
~t.J •• di.yeırck Namı.! Ferid! öğre
rılp h:ımreUe te'brıc edenler yok
tu. Gerçi 'bir kaçı mimarla. ta.ntşt.I
~. onla.t' da kendisinin elini Q• 

kaı•ken: 

- Çdk gti.zel bir eeer •• ~lcr· 
dl Fc.ko.t bu k&fl mi Jdl, "çok gü
zel, lınttA ~ eser,, dertten ken· 
cliaine "buııu ııfız yara.ttmız, ıtt:ha.r 
edebilir.siniz,, dememeli mi i<lilcr? 
Nu.mı lı"'er:Lt. Adeıte. §Öhret hastam 
oluyordu. Bunu, ne nıeıktep hay~ 
bndn, ne de d!plomasmı aldığı '1<'8· 

kit düşllnmem.Jcıt1. Fakat lbdi ;.. 
tiyordu, işte .• 

••• 
Davette, İstanbuhıın en gfize1 

' kocsm.an bina yük- ı.Mli ve en glizel vtl«rt.lu rı.rugnn
~rn o t&th heyeıcamnı niycsJ de vardı. Bütün gen.çl« et

t8'l • atnıııtt.ı. Bot kaldığı ı'lifında dönüyor, kadınlar gözlerini 
U.t eöderiııi hu IÜD aodaıı ayırMJıyorlar ve ;1lo§lıla.r iç 

~Ueeen Ye )'Ukfttlftı ... ~e"" seyrediyorlat'Clı. .N&mı.iııin 
1 'çıı~·- b~ ~ .&1 .~.Jt- dlmıığmda bir fiı!dr ~aktı. Evet, §Öh 
""' ~ tören.ı.a; ~Un.il- ret :ıncaılt bullda ''m"dt. ".F .. ile t.a.
ltı,.~e çok pe.rlnX ola.- lllltnak, onwıla nıhbap atbd.q ol· 
'lt~ ~alar kendisUt.i ouı:k... Bıınu m11'tlcl<a ' yapmalıydı. 

""Crdi. Amıctm.Qti. HCt' ne paha.mıa olur-
• ırı • • oa omun F. yi elde edeceo.u. 

~8iln geMr Ye~ Beşine düştü, onunla taqt:. 
· r len parlak oldu. Fıı- Sonra ka.tlm ru:hunun haz duyaca.
~~ uı..duğt! olmıı.- ğı., bağlanacağı bilttin kelimeleri 

ıııı: )aıunda kendi.31 i.k.ncj tekrar!adr. Gönlilnü çelmcğc mu. 
~lyet bile olmuyor. va.ffsJc oldu. 
w.ı.ııaya. hayrandı, her· Nazmi güzel bir e~ckti. Mem. 

feketin tanmnuş nUmar: idi 1l·L gi
•. ınUkemmeI .• diyor- yin"yor, iyi .kon~yordu. F ... bir 

kaç konu',;Cllruia.n eonnı. Nazmiye 
ht:3us1 hir aWta d.eymağn OO§la
tn~tı. Nıı.zmi de onu c:klc cttüten 
fJOD.ra s1ıt ıs Ilı: topluh:ttl.o.ra devanı 
et.meğe ba..'jlamı.ştı. Guru:r duyu:ror
du. MC6leğinde bulamııdrs-ı eö!:ıreti, 
bıdınla elde etmiş oluyo~u. Mem
ntlll<lu. 

Fa.ka.t .. Evet, fa.kat bir gün, b!r
tıopln.ntlda. {iÖyleibir muhavere duy
du. . 

Blri, kendisini işaret ederek :JıO· 
nıyordu: 

- K.3n bu mt!. 
ObnrU oeva.p verdi: 
- Tanımıyor musun.. M~cdıur 

F ••• n1n ni~anlısı •. Nazmfni.ıı beyni 
dOnmilştfl Ne, F... nbı ntşanl:ı;ı 
mı! Demek adı b11e unutulmu.5tu .• 

~ $ $ 

Nazmi o gilMeı 90nra !bir dahtı. 
F -· yi görmedi. 

Ahmet Resat 

Demiryolları Ye Limanlan lf Jetme 
Umum idaresi ilanlan 

\' ' I\ T T 

KAY1 
KcmalJy., _ 

dığım nll!ua c ... 

. ' 

Ycnhıl.nı nl~dan lıUı>mÜ yoktur: 
Adroo: Alcaara.y Ordu aıd.ıoslndc 
Keııual:I~ ~ rmb!l.llMID· 
deo tbra.htm ~u Kaaap AU Rwı. 
~b3k. (S7Z6G) 

• • • 
Ôdem1tJ aııkertlk §Ubesinelen Rl!at 

oğlu SH dotlJaılu mıs,yln İıılak. 
~ DCfl depo alayrn(lruı 11hnı,ş olduğum 
terhia te2:~crcmı zayi ctUm. Yc.nlsin! 
alaooğnndan eskisli..Jn bUkmU yoktur. 

Galata: JCamklly &Jlıtun cndıfc-sl 
::ııto: 4."; t.o Rrtnt o~lu Hlliıoyin. 

(87DSO) 
-1·~«· 

Hersin CUrnrllğilnUn 19.-4.1041 tarih 
t'o 213 No.ıı dah!U tıcnrct beyao."ln 
ınesı zayl olmttırt.ur. Haı:uın'!llz oldu· 
l'unu il~ cdcnz. 

Export Tllrk i'..td Ş. (870'76) 

• • • 
Ayancık 12Ufus menıurluğund&n cJ. 

dıtnn nU!us kdğıdım ile Kaııımptı§a 
Oenb: komutanlığı efradı muame~At· 
tan ııldığ'un askerlik tezkerem! zayi 
ettim,. Yenislni IL!acnBnnd&n csklslntn 
tıllkmU yoktur. 
KMım~: Donlz komutaıılığm· 
da Ayancık Akça.kese Jtö)'llndtm 
Arif oğla 880 dopmlu Sadık. 

(37971) 

İ:nebola fem Tetkik Me:rcftndıea: 
Sayı: 41 
Alacaklı lncbol'!Ulun Caınikeblr m.a,. 

halles1ndwn Akmu3tata oğiu ınu 6c 
yi taH ko.nsı F&tmıuım htanbul Un· 
lin.paııı KUçUkpıızar Orta m1D&re ao. 
kak 1 No.ll evde lnebolunwı Avra 
ıuahallııı;lnden Zebra Seğmende otan 
alac&gtnm t.emlnl Lstifuı için icraeD 
t..akl-bt ımuında borçluya teblll edilen 
ödeme emrine k&rfı !Uraz etme.af Uzo· 
rlne alncaklmın ı,bu I~ re!1 fçln 
mercide '\'Bkl mtıracaatmda g6ncrllcn 
a<lrcsine çıkarılan davcUyes!nln bu 
ndreate olmadığı ve Utaınetg4.bmm 
m e ç b u l kaldığından bahsile b: 
10. tebliğ geri çevrUme.sf Ur.erine a. 
lllcaklr Fntma yapılacak tcbllğ::ıtm 

il!nen lcrnsuu ta.lep e~ ve talepte 
muvafık görUlmll§ oldug'undnn davc. 
Uycnln mı.nen tebll.ğlne mercice .lmr:ı.r 
nrllenık durll§ma 19.12.Ml Cuma 
gUnll saat 9 za b?rakılmtıı olduğundan 
7evmn mczıctırdA borçlunun ya b!u.at 
vl?ya kend1«inl tem.siten bir vekil gOn· • 
dermem, aksı takdirde mUrafa.nm gı· 
yahmda 1nt~ cdllecc.ği tebllğ maka. 
mt?ll\ knlnı olmak tızere keyfiyet na.n 
olUDIJr". o(8796D) 

' Bugünkü ~ad;;-f 
7.BS KQzlk: Hafit parçalar, 7.45 A. 1 

jıı.n.s, 8.00 MUzik programmın devamı, 
8.15 Evin M.&ti, 8.SO MUzik progra· 

1 
2 

1 -• 1 l~ 
1 1 ı• • 1 

1 1 1 • . 
1 1 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

! • 1 • T 
8• 1 • j •• 1 ,. 1 • 1 • 1 1 1 1 . 

1 •• • 1 1 
111 1 1 • 

SOLDAN 8A0Aı 
l - E3kfden Çıkım§ bir pzete ('1), 

2 - Çabuk yanan odun (8}, Alman 
Yada bir nohlr (3), S - V&Jt (4), bft· 
:VW: kazık (4), 4 - Boru {2), Blrdelv 
llir,ı (3), Blr ba (2), 6 - Genielik 
{2), Nota (2), 6 - Nota (2), Sergi 
(3), Not& 21, 1 - İf tt{n }mllanııan 
D-0)' <'>· Bilgi (4), 8 - Aptal bir 
hayvan (:;), Bağıraakla.r (S), D -
Aıı.luıranm en meşhur yeri. 

YUKAUDAN AŞAOI: 
1- Ta.bak& (8), Kl>k (1), ı -

M'.~ur bir ptr (4), But.ya verilen 
pey (4), S - Dllz yer (S), Cefa (3), 

' - K~ ny&kl&n (5), :S - tçfleoek 
IBY (2), Yama (2), t - Kurnaz blJ' 
hayva.n {5), 1 - Orta (3), Romanya 
P&raaı (8), 8 - Erkek keçt (4), Yll2 
(,), ~ - Hayvan ayakka.bm (8), m.. 
eetttrmek (8). 

Dünkü bulmacamızm 
halledilmif şekli 
123456789 

1 A IN • SIE' L '•IEIR 
2 L iJ IL llJllKl•ıNI• E 
3 1:1 MrOIR •MUM• 
4 s :•:ŞIEIKIEIRi•ıE 
5 AıK'•ı s ; 1 IR • E:L 
6 P E MIRIAIZı•ıA 
7 mAıD ı tıBIKlflR• 
8 t .• A'•: 1 I• L~I 
9 S ı l lııllAINlA ı lİ..A:...fü 

Çarıam. j Per,em 
2 6 il. teş. 27 U. teş. 
---~~~:'----~---
Ulkaıdıe: 7 7'9kade: 8 
Kasmı: 19 \.n:Mm: 20 • 

Vakit.ter Vaaat? Ez:.nı Vaaıı.tı Ezaııi 

GUııcştr. 
C1oğoğı; 7.0!_> 2.16 '1.01 :us 
öğle ıı.oı 7.18 ıı.tı 7.tı 

lklndl ıuo U6 ı.ı.,tg ua 
Aıqp.rn ıs.«S lZ.oo t6.4S u.oo 

& t1c1ı,ı bedeli Ci0.000 (Elll bin) Ura olan 71 kalem muzayyak bava 
Clklnun 1H2 Pazartesi gQDU saat 15 de te&bhUdünU 1ta etmı· 
dJ na.mma &çık cka1ltme ıısulll ne Ankarada idare blru\smda 

1 

mmın son kıaınt, l2.S3 :Milztlt: Mu· 
bayyer mnkammdıı.n ~rkılar, 12.45 
Ajaru. H.00 Müzik: Şarla vo tUrkU_ 

l ler, 13,SO Kan.pk program, 18.03 MU· 
ıük: Radyo dnu orkestrası, 18.2:S 
KonuşlJla (Ot§ poUUka. ha.dlsclcrl), 
18,46 Radyo çocuk k1Ubtl, 19.SO Mcm· 

Taf!!ı 18.%1 1.37 18.%0 1.3'7 
lınsıı!< 5.10 1:?.trı r;,ı; 1%.St 

"' lctır. • 
tlrınek btlyenlerln 37!50 (Uçbin Yed!yilz elli) liralık muvakkat 
~~~nun tayin ettlg1 vemkalan ve tekliflerini hAmflcn aynı gUn 
,~oa ReJ.allğindc hazır bulUDmaıan ıazmıdır. 

~'ter ADknrada Ma.lzcn:ıe dairesinde, Haydarpa{!ada T('S()llüm 
ithtttc görU!ebillr. (10084) 

~·· 11\ıı bedeli (4158) uar olan 300 adet takrlbeıı (59,•00) metre 
'bıı~bt,,ıllt eb'atta Çam azmanı <U.tı.19'1) CUma cıınn ııa.a.t (H,80) 
,.~lU:t;& Hayda.rpa.§Ada Gar blnaısı dahll!ndekt komtsyon tımı!mdan 
~~o U8u1lle sa.tın almrcaktrr. • . 

~lrınek btiyenlerin (311) Ura (85) lwı\l§lult muvakkat teminat 
~ t..yın etUğ:l veaniklc blı1Jkte eksiltme gUnU -.attne lmdar ko. 

"''tr.caaua.n lblmdır. 
'it veztııameler ~ parun: daralt ~. 

(1036') 

•eıeııye Salar ldal'lıl•dea 
~ 11'~ maldnelerdal lı'1'tDde &ıd olarak ba§ ~ 

te rtı1 lat.1c&l ile fJ:alesme pbfllan b1r u=nın tlm1r1 z:ı.rureU do. 
bre bir mtld4et noksan ını vermek mecbuıi1etı baaıl otm~tur. 
~n geldlli kadar tahfif maka&dilo ırerek.en bl1Uln tertibat 
~· :OUııun 1ç1D fimdlllk ,.eceıert sut (20) den aba.b (8) ya 

1':eaııu ıoecburiyeU olduğu muhterem halJmDa:& na.n olwıu.r. 

: Qhrg Ere.1: ~ 
l>erc:ıdebaz aok.ak No. 98 

• 111ı: llcbm"t Hulp: ~ 

(10331) 

ArnaıJutluk Sefaretin
den: 
Arnavutluğun wııt Bayramı yı1dı!S· 

nUmU mtınuebCWe 28 Son~ Cıı. 
mıı. r;UnU mat tıçto, .Ayup&§&dakl Ar
na.vutıuk Sefaretı )'Ur'tta§larmrn tcb
rlk!tuu kabul edecektir. 

1

~a Erol taratmdan mUd· 
lO eltnıet Hutp ııleyhine açr-

~-11.Qtı <la'l'8.SI fQtn nıtlddc!o.1e1. aıt ihbarnamenin blr nQsJıuı da .malı 
~ahit Paza.rtesı gU:ıO saat Jccmo divanb&nesfne ıı.sılmt§ ve key_ 
~ eınemlzde hıwr bulun· 1 flyetln on bq run müddetle ilAıu !çtn 
lııııttı fl!.neıı tebllg edilmesi il tahldltatın llS.12.1941 Pazartesi günft 

b[r atleyhln o g11n gelmeme· naat (11) e bırakılmt' olduğu tebUğ 
~l:ıcı \'ekil g6ndermemeıtne yerme gecmck Qllere ill noıunur. 
"' llda gıyap karan lttlhtu: 

~ 
l?n:.a. kılman bu ka.r&ı'B (37977) 

. ~ADIN ..... fAYDALI ~AllJMAT 

~isiz yağsız lezzetli yemekler 
· ~ ~eı Dibaba = .Dil baba 
\~ı te Yazdığmm gtbl tçt la:ıdmlmtil ıt.çı etıttlıı~ Y•pıln:ıt~ """ it; fakrıt ~vız clrıninde yt\zurt dökWUr. 
~ >t.flt!tcr haT.Jrlarur. Adı B.r ta§ıın kaynatılır. tndirlll:ıcc Us-
'ıı~ atılır; 1'nrtenır İndiril tUne to.rh:\n ckllir. Hnn ve lrunet ve. "' . ....,... . - -.... 

!f•ptt :ııınt ön<'e no:c1k rı Tlrl yC'fltrl<lerıknlllr. 

lekct saat ayan ve Ajans, 19.45 Ser. 
but ıo dnltika, 19.li~ Radyo daruı or
kcsttıw, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Bir halk tUrkllBU llğrenlyoruz. Ha!
t&nm t1lrkU.stl: Koyun). 21.00 Zlrıı.at 
lakviml, 21.10 Mllzlk: Knnşık §arkı. 
l:ır, 21.30 KODU§?Xlll (S:ı.~ııı: saati), 
21.45 Riynaetıctlmhur bando.su. 22.~0 
Ajana, 22.tlJ Cazbıuıc1. 

KitG-"'l Serci.si 
BEYOOLU lfAı..Kı;\'lNDEN: 
Bc~lnct Ttırk Kitap se.rg1.s1 ~1.9'2 

la.rlhlndo HalkcvlmlrJn Tepe'ba§mdald 
ınerk~ b!n~a açtlacaktir. 

Bu sergide geçen bir acoe ~ndeki 
sıc~riyat ~bir edilecektir. 

Kitap tabedcn mUCBse&elerle, bual· 
Eı Uı.bllerin escrlerinl ll'Crgiye ~r 
melcrlnl r1.ça ederiz. 

St?rgiyo 1.ştlıilk lç!n maddi hiç bit 
ma:ıro! ve kuıtet yo1ı.tur. 

:......140 -

salondan i~ri daldun. Salonda gnvazlar d!zllıni3}erdi .• 
r~nç bir çocuk paltomu çıkaracak oldu Ben ona: "Af
federsin bayım! Sen orada i§ine fba:k!" dedim Ve pnlto. 
mu çıkarmasına müıı:ıade etmedim. · 

Çocuk ut:;;.~ ve digcrlerinin yanına gitti. 
Paltomu çıkarmasına nasıl mUsaade ederim be kar· 

deş! Paltonun ye.!ih;:l ve astarları liyme, liyme yırtt.dt. 
ı :e\'SC uzatmaya.ı.rm, ben de Ytlkarx çrkttnı Ama c;ık. 

mazdaİı evvel aşa.ki odalara bir göz attım. Orada yemek 
masaları kurulınll§tu. 

Yukarıki sal~nda herk~ ~lanınrştr. Orada da. l:Jdraz 
prensle, prensesm gelıneler.~1 ~1tlc-dik. NID1a.yet gf'ldiler. 
Ama onlar bu sefer as~l hırıstıyaıı hıi ev sahibiydiler. Bi· 
7.e birer yumurta lCJ'diler ••.• 

- El öp~Jnüz mü?. 
- Elbet! A>be fbcn ooyle ziyafete ibi,r değil, yüz el 

öperim, neyse ibu giimriüt de geçti. Öyle derken habirc 
babam indik merdivenlerden aşağıya_ lst.er, inan !$ter 
inanma, ben merdivenleri üçer, üçer atlıyl)rdum. Az kal. 
sın kar§ıki duvarda. koca aynayı kıracaktım, ama gene 
kimseyi önüme geçirtmedim. • 

Yemek salonuna girerken daJıa, havyar kutusı.mu 
Yakaladnn. Daldırdım k~ ~sığı içine! Günahnn 'bor
nuna yaı·ım ldlc.<Lın &.z dogıldi. Onu 'bitirdikten sonrn. 
mayanoz .baJığına taeJadrm. Ondan sonra sırayla artık 
önüıuo gelen m~ieri sıraladım. Adlarım aorsan lbiJ.mem. 

Derken aQildı ırJ o i.jtilla. başladı mı o ağız şapmia
mağa ! Yedim, yedim, doldurdum o mideyi •• ~asıl satJa. 
mad!Jıma hô.lô. ı;aşry<>I um. 
. Bir de içmişim ama. hi~ sorma! Eı.·e ne vakit gİtmi. 

şım, nasıl gitmi~imy vaıta!n iboynwnu kessen hatırla.ya • 
rmyorum 

Of, içtiğim ~panya.da.n hala ba§ml ~or. Sen°" 
nu bırak! Doldurmu.sum ceplere pastaları, istemez m1sin 
o yı.:m~ak pastc ı".l.r ceplerimi bulamışlar .... Eh ~1aydi 
allaha ısmarladık! 

Allaha ısmnrlarltl" Bay Ganü! 

----·- ·-·- -~--------- 5 
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it A e Macera o anı 

1 M~<:hul Kadmn 
Nakleden: Muzaffer Acar -

..:.....BiJmiyonun •. Prenses Doba· 
rda da söz verdim. Gelip belli 
bl\rada bulacak. Kendishrl Je 
ra.Jd'e takdim edeceğim. 

- Prenses Dahan.of mu? Şu 
küçük Monik .. 

- Evet, ta kendisi .. 
. - Bür~k dostunuzun yamoo 

ı:r;ırmek 1çın bir mutn.vassrt.a mı 
ihtiyacı var? Yoksa ba.ctbaşn 
k~ kork"Uyor mu? "' 

Sa.vıyer tobessüm etti: • 
- Korkmtyacağmı .eiz da bilir 

sini&, dedi. F:ı ka.t böyI~ blromı -
bire kendisinden mülakat .ıı.lma -
mna. imkan yoktur. Halbuki pat 
n:ıc ıle <;eyrck saat ~örÜ§mek is
tiyor. 

- Niçin 
• - Bilir miyim ? Her ha!de bir 

hiç lçi.ndJr. Tanı,.cımak \"e Jerald'ı 
befmda. bulunduğu hayır cemi -
;,e~eri ile a.Wı:t:dar ctnıek fatiye 
otğinden zannederim. · 

- Pre~ Do'banof hakikaten 
yaman ,?ir kaduıdır. Rus olma -
sına. r.wmen herkesten ziyade 
Parislidir 

- Ba.n8. karşı ela ~ bir 
sevgi besler.. Bu sebeple muhal' 
la* kendisini beklemooı lhım 
Kim'bilir belki o da benimle be : 
raıber sa.atlerce eı:ra ~ .. 
tir. . 

- Bir kelime daha . 
Morez oantasmdıın. bir reeim 
~. Bu resimde knirnıa 
yald•ruş kuvvetli Ye kudretli 
bk' er~ siması görünüY,ordu. 
Siyah eaçları vardı, gÖ1:1CTinden 
1JCtk-a !t~u. 

Gaııeteci: 
.!.- Bu.~fm tamam üç sene -

lik .. 
Dedi 
- Bir kere daha bu resmi kul 

Janabilirsiniz .. Çilnlıü Frank Je
rald Uç sene evvel ne :üıe bu.gün 
de odur .. 

• 
Morez J:itti. Sa.viyer patronun 

yanma girib ~kanlann yüzlerin 
deki mina ile al&k.adar olmağa 
b3§ladı. Kiminin gözleri sovinç
le parlıyor, kimi mUtecsrrir ~örü 
nilyomu. Salonda beldiyeııler i
çeriden ç.ıkaıılara sualler 80l'U • 
vor ve hemen ekserisi 6U ceva -
bı alıyorlardı: 

- Bu aqam çok saktn, çolt 
ruuill\ •. 

-Benim yalnızca. e.limi sıklb 
hatmznt sorGU, İ~ hiç bahset 
medik .• 

Bu sön 6CkUde ısrar edenler 
yalan sr..>ylüyorla.rdı. Çünkll 
Frank .Jerald yalruzca ellerini 
sılmnak için iş aıı.kada..slannı ra
hatsız etmezdi •• G&den dü..,en -
ler bıı vazi.yotJerini Mklıyor, gö 
ze Kirenler ketum daıvranm.ağı 
tercih odiyodatdı. 

İçeriye girenler imtihanı ge -
çiriyor, m-alannı savUb dıpr:ı • 
Y& çıkıyor, rerinc )"enileri giri -
yordu. 

Genç katib bir ara bir ismi i-

1 1 W R4W .. 
ki üç defa tc.krnrlııdı. Salonda 
hiçbir hareket o?rruı.ymca birden 
biı-e kfı.tib1n yanında ikinci biri
si belirdi. 

Bu beklenmedik vaziyet bir 
de?ı bütün aalonda bir sessmil·. 
bir hareketsizlik yaro.ttı .. Bfitiln 
nnzarlar üzerin~ dönen bu bli • 
l'!ik iş ~a.mının görünü~~ 
bır. hususıreti yoktu. Gören n.vu 
kat yn.hut doktor diyd'ailirdi 

Frank Je.:rald herkooe bir· g&
gczdirdiktcn sonra: 

-Bonjur Snviy.cr .. 
Diye elini arkadaqınn uzattı 

ve yükse.'< ~le iUlve etti: 
- Bir dakikn daha müsaade 

et, uzun uzun ve rn.hat rahat gö 
rü3ürüz,. 

Ve sonru orada bulunan direk
törlerden birin~ dön1U: 

- ~·ö Jn.ras, dedi. LU'tfen 
bir dakika teşrif eder mit"n:1.? 

Salonun kuvvetli ı&.Ekları al -
tında gazetecinin Sa.viye'e gös -
lerdiği resim da.ha büyilk b;r 
canlılık bir hayctiyet arz.ediyor
du., Kuvvetli yapılı sağlam ge -
D13 omuzlu, mınıtnzam hareketli 
bu erkek ayni zamanda. bütün 
kııdmlann nazarlarıtu ü.cm-inc 
<}ekecek kadar dn. güzeldi. 
Mösyö Jaras ile birlikte mesai 

odasına gireli, Arkala.rındmı ka
pı kapandı, Geniş masasının ba 
§ına gesti. KAtibi ve rııeeai tuta. 
daşı not alıyor. Patron sualleri 
soruyordu: 

- Anlatın baknlrm Mösyö .Ta· 
raı:ı ne var ne ;yok? 

- Fena bir sene geçirdik Mös 
:VÖ-

. - Hakikaten Mösyö Jaras 
gak fena. blr sene •• 

Ve patron kitı"'be dönerek: 
- Mösyö Hnrand lütfen 'bana 

C. G. C. dosya!3ım verin •. 
Dedi. Sonra gözlerini tekrar 

Mösyö Ja.ras ürerlne dik~rek de 
vam etti: 

- Öyle zaıuıediyorum ki ida. 
reniz altında bulw1an kauçuk i
ai artık ilerliyemiyor.. Hatta 
gok fena. bir vaziyete doğru gl· 
diyor değil :mi? Yir.m.i aydan.be
ri Afrika.ya geiemedim. Fakat 
takdir edersiniz ki her y rde a.1 
ni za.m:uıda bulunama.-n. Sizin o. 
roda bulunmnruz lfizmıdı. 
-S~ da.ha iyi bilirsiniz ki 

Mösyö l~ mücadelesi Lon -
drnda ve Anvers'de yapılır •• 

- Senede altı ay Avrupa.da 
kalmak kifi gelirdi. Siz sa.tıg ile 
fazla uğra,.qfb istih~ali ihmal et
tiniz.. 

- .Mösyö ... 
- Mel'kezi Avrupa §irketi si-

zi bir az raıha.tsız ediyordu. de. 
ğil mi? 

- Bizi malnediyor, Mösyö •• 
Maliyetlai bir.den ucuz, fiyatla
rı bizden düşük •. 

- Ne kadar ziyan ettik! 
- Altı yUz seksen fki bin .. 1b 

tiyatmuzdan bir m.ilyo:ı a1dık .. 

( De1ıcmlı f!Or J 

-ı3T-

den memnun olmrya.rak ya74Ikl<irmı çiziyordu. Onım tn. 
dinde hırsız kelimesı ~nazik lbir sömü. Bay Ganü, 
hırsızı: karalayarak )'erme haydut yazıyor ve bunu da 
k.ni görmiyerek önüne "gündüz" yazıyor ·ve bir de 
·~·um,. kelim~ il!\ve ediyordu. 

Komşusu. komş'JSVnun kansı, çocukları ve bütiin cin· 
si Bay GanUnün kaleminden cm.sa.line nadir tesadüf edi
Jir birer canavar olarak çıkmaktaydılar. 

O, yazdığı fıkra,yı hırsız Dank.oya okuyor. 
Mastika.dan gözleri parla.yan hırsız, fıkra üstadını 

heyecanlı teşvik f..diyor ve topçu ateşini idare eden bir 
kumandan ~ibi~ 

- Bas, bas. a.."\aSmı sattığı.nuru! IBir şeyden gözün 
yılma:::ınt baı;! Diye !bağırıyordu .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gedros: 
- I e;te baylar, Bay Ganünün guzctesi böyl.c tcS'is e

dilmiştir. 
Dedi. Biz i~ salon\lll kapısını yine açtık. Ve Vagne

rin ''T3.nhoyzer"' irJ çalan orkestrayı dinlo..-ııege- '"'"'~ladık •• * ~ . 
Affet, müsama'ha.kar okuyucum? 
Sen bu ldtapçıh"ta ıbazı "clniqu.e'' E'.ÖZler. ve sahnelerle 

lca~l~caksın! B.ın ?,DJ~n yazmadan geçemedim .. 
hğer sen bay GanuyU bunla.r.nz tasvir edebilır;;cn, 

lfıtfen ıbuyur! 
• .. * 

&m de affet, bay GanU! 
Senin hikiiyelvini naklederken yalnız temiz hi&k:rlc 

müteheyyiç olduğuma allah fj(llıittir Kalemi. ne fena ni
yetJa itap etmek, ne nefret, ne de hatifn:ıe~'bane gülmek 
maksa.diy1e yüt'Utrnedim 

Ben de ''aşadığnn cıevrm çocuğuY'Ull1. belki ba.zt ha
diseler heni i~t<>rniyerek tam;:-.men c;."..,je~itlf olmaktan in
hiraf E'!ttırm · ola'J=Jir Llkin 'b ·1 cı 1.:-' "krıtin ö .. . 
tecc!!!Si'm ctt;rmek ;st~itn . . 

• 
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TURI< Tf CARr;T 9ANl(l(S-I A~ 
~PO LU VADE:Lİ M~VDUAT 

UAAD~ ((LET 

Çuvai yapıcılığı e 'Siltıne hanı 
Toprak mahsulleri Ofisi Umunı Müdürliiğiin· 

den: 
l - Bezi t~ekkUl tarafından verJlmck üzere P...§ yüz bln il! bir mn. 

yon rndd<'..sinde, jUt, !tendir ı:«>ya pamuk ipliğine un ve mlok'!t çuvalı yrı.p. 

tartacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında lmaı edilecek mlkdar ylrml bindir. 
S - 'J.'aliplcrin eksiltme gün ve san.tinden en-el §imdiye kadar ~t

eılıkta rn.c;-.gul olduklıırma ve bu işi yapacak kablliyet ve teıkllMa malik 
bulunduklnrıno. dair Uca.ret ve sanayi odatarmdan vesika almaıarı, ııra. 

vakluı.t teminat olarak beş bln TUrk Urn.sını otıs veznesine te!lllm De mak.. 
buz almaian veyo. bu mikda.n mektupları devletçe kabul edllmlf b4r mmı 
b:ınkanm muvakkat teminat mektubile temin etmeleri ve eluiltme g-!DO 
tmAl ettikleri b!r çuvalı numune ol:ı.rak getirmeleri ve bu günden ltlbar.n 
toprak mah.sulkrl ofislnin Ankarada Umum MUdllrlllk mubayaa kom18yo. 
nund& w İ6tanbuldıı. Sırkccl Ltman Handa İsta.nbul şube mlldllr1yet1nde 
tıer iateyenc verilmek Uzcrc hazulnnmı§ bulunan prlnamQye g!5re hareket 
etmeleri ltızımdrr. 

4. - Eksiltme ikinci maddede zUc:ri ge n §llrtn.amedc yar;tU otd9(tu 
ta.rrAa., kapalı zarf usullyle icra edllecekUr. 

5 - Teklif mektupları 8.12.941 tarthlne ıuıtla.yan _ça,rşa,mbtı. zünll @~ 
at 16 §e kndar Ankaraıfa Umum lı!1ldUrltlk mQbayaa komisyonuna, t&tan
bulda ıs•ıınbul §Ubel!! mUdUrlUğtlne makbuz mukabllinde teıılim cdilml.5 ol. 
malıdır. Tekili' mektuplan m~zkftr gün Te saıı.tten ovvel bildirilen ma.kıım. 
!ardıl bulunacak tor-W:ı. iadeli taahhUUU mektupla da gönderilebUlr. 

6 - Talipler tekllflcrini mUhUrlU bir znrt içine koyacaklar, z.artın t\.. 
zerine ls1n:ı ve adreslerini yazacaklar, bu mUhUrlU zarfı muvakkat tem!. 
ııata aft makbuz veya banka mektubu ve 2 inci maddede ya.%ııt vesilta ne 
bf.rltkte ba§ka. blr zarfa vnz ve bu zartı da temhir edecel>ler, dış zarfıu tı. 
zcrlnc yalnız teklif mckbıbunun çuval lm~l fllne &!.t olduğunu fferet e;1i.. 
yeoekl rdlr. Tekli! mektuplarına, şartnamenin tamamen okunup kabul e. 
dild.lg'I yazılmakla oorn.ber, imftlft.t.nı jüUe, !tendir veya pamuk lpllğllc ya. 
ptl.ıı.CB.ğına göre teklif olunan flyatm hem yazı ve hem rakkamlıı att'k ota_ 
I'&k derci ıtızımdrr. Mektuplarda hAk ve sil!ntl olmıyaeaktır. 

1 - thaıe umum mUdOrJükçe yapılacıık ve tekli! nwktupluınnı aoıJ. 

mosı için kararla.şbntan gQnden itibaren nlhayct on gUn !çimle tekltrı kn. 
bal edUcne keyfiyet fadell tc.nhhlltlU b!.ı· mel:tupla tebliğ olunacaktır. U. 
mum MlidfirlUk ihaleyi yııpı:p yapmamakta tamamen serbesttir. Telf'Jf !a
htpieri f~e tçin mua en mtid<kt ze.rftndn ttkllflennden dönemder. 

(10:?51) 

SAH1B1 : ASIM US Basıtdıit ver : V AKIT M~ı 

Umumi eeerivetı idare eden Refik Alıneet Seve1)t'il 
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Bay Ga.1ıfi. ka~lerinin senin tzynetfode olmadıkfa
rma kaniım. F'akat llen, ön 11lanclıunn. Sc.niıı ruhun içti
mai rejimimizi kaplnmakta, siyaset.e ve matbuata kalıbı -
nı basmaktadır. Ben eminim ki bir gün gelip, ten ıb.ı ki
t:&bı okuduktan sonra düşünecek ve içini <;ekerek şöyle 
diyeceksin: 

- Biz de Avru9<llryız a.ma! Ne de olsa o kadar deıği
llw! Affet! Kimbilir belki bir gün gene ~. 

13. BAY GANÜ SARAYDA! 

O bay Ganü! Hristos anesü! Saraydaki perhW; ba9-
mado. sen de bulundun mu? 

Bay Ganii: 
- Kim lben mi? Eben buh.mınazSam, kim ••baıiıt'mj~ 

cat.:! dedi. Ve kurn:ızca bir göz kırptı. Bunuiıla: "Bu b
dar ahmak varlcen, hiç bay Gaııü böyle loelepiır · Mçmr 
lllf?'' demek istiyordu. 

- ~~. nasıl geçti ? Şen miydi trori? 
- Abe onun şenliğine kfnı bekar. Yağ4ı ~ °""~ 

m. • • 
Öyle bir ükınd•ın ki, Jric t-0rma.! Ne oM.cak bii*iiıt höı· 

t.e. pemiz ettim. Kuru fasulye ile Wiana turşusu ~e. 
yiye lb:ığırsaklanm kazındı. Cumartesi ve poz.ar günleri 
itıe ağzının bir lokma ekmek bile atmadım. Oyle bir ac*.
mrştım ki. istemez mi.sin perhiz ibomıayı de. ta ffe<.<C :ye.. 
ı tsmdan sonra saat if..;,re kara.riaştımı . lnrdı. 

Pazaz gecesi kiliscile durucken öyie bitkindim .ü _... 
ki mideme (300) <;iıHik yapl§trrım~lardr. Tüküre, ·'ft, 
ttiruk de kalma·.1 ı. Bir sigara i~eceit oldum gitmedi. 
Ağzmo..s actladı. Bır aralrl: "hrristoa a.rıest"..i" dedh. S3at 
on iti olmuştu. lki saat daha nasıl beklenirdi. Kanya. 
"Git çoetJklnrltı e\"de pcl'hiz bo?.!,. dooim. Ve k~ndim 
"Oc" Rak •. rn .. yhım ·n~ daldım. Meyb:.>nenin ~i be. 
nim gitıi Tn ifrli, oo!etıli, ın tdafya1r iı nhn .. ı dohııydu. 
OıDiM- da sQQt • . - • ~ .. ~ bit' MMll!llllt ... 

tıdırm>al ~ Mal t ı •· ........ , .. , .. 
~--

· •• ~ ! : 

KUi nkili a.v-.lk .. t Drltot- Mühen. 

2fi 11 l 

diııl taratmıiıan Bey~ Yen.l?ch!r Pa.· 
~ KIÇ1lkoda ~t 2 1 No. 
d& :ıekin Makbule ~mı açılan bo· 

&jlUlm& d:ıvaam.ın icrıı. Jw*nmgkta <Man 
~esin®: M.ıı.leyhin lkamctça_ 
br mıaçbul oldu/;'Wldnn dıtvıı nrzuha ll ı 
'+'e d&vc~e mahkeme dtvaııl>anem:ııe 
talik ve gn.Y~te ile de !lftn ~ 
h.ıde .,elm.edij;lnclea ı t,)?eıe " • ! 
~y~ fcr.wımt\ TC ~ de 1 

1
2(.12.lMl :ıaat 10 a t.aUit edömJ§ ol4&· 

BAŞ, iŞ, NEZLE. G ·zMA 
"1ndıan t.&Hk edilen ~ ~Mi 
v-ey& bir vekil aıöındermeei, allıll tak· NEVRALJi, KIRUCLlf VE SÜTÜ AGRILARl~'IZI DERH l KESER. 
ellide mahkeme,.e ıc..~ l!'dikml~i 
gırap karan mı:ılulmmtt kaim olmak 

İcabında Cinde 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan 1 rarle. lsteyiııiı-
\larMe f~n olloınx-. (~ 

·ritrld,a c Pınr eti 
ZiRAA T BAN KAS! 

&w Ilı t.Nfld: 1888. - 8ermıt5"ctri: 10Cl1>,G80.0IO 'Nnt Llnel. 

Şube ve Ajans .adedi: 265. 
Zw.:ıi oe tieari her ne1.1i banka 1ftUameielm, 

ıı.ra blrtkttrenlft'e 28.800 llra ikrıun!yc vcıi,.w. 

Zlraat Bankumd& kumbaralı ve lhb8nn:z taaarnıt hee&p1armda em az 
MI liftıılıt bwlmıanlara senede 4 defa 9f!kllecek kur'a ile qa.ğtdaJıi 

pı.&na göre 1kn.nalpe ~acaktr. 

' • .. • 1,... • * ...... 
' • 611 • %,llO • Jlt .. .. -
4 • .. .. • ı,... ,. ı• .. ıo • 

4t • IIU • ..... • 

DİKKAT: Hesaplarmdakl paralar b\r sene içinde M l.ind&D qağ 
dlıamlyenıere ikramlye çıktığı takdirde CX, 20 fa&Jutyle vwilecek~. 

Keıldeler: 11 Kart, 11 Hazırsa, ıı E7UU, 11 BirinclkAAa t&rible 
rinde yaprlır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Şn.:rtnamesi mucibince ( 4ı) adet bit' n iki kiloluk \.a"Ul M)ılk ek 

ıiltme ile alınacettJr. 
2 - Muhammen bedeH (&00) llnl olup mun.kkat teminatı (4.i) lira.dır. 

1 - Ekailt:nıe 2.12.941 Salı: günll M&t 9,30 da ~bat.atta LeTMmı ,.,,. 
:ıemizde ınUte§ekldl alım komlayonuınuzda yapılacaktır. 

4 - Şarlnamel!i her glin baJı2i g-eçeo şubeden aıma.bUir. (100761 

• •• 
l - Me\"cut ~. nümune n m1ıtred&t Ktıtelcrl muetblnee idare 

ihtiyacı :için (153) kaltrm malzeme alm&calttır. Bunl&rın lo .aııe111i IQtn son 
I'ttrlc - AJ.men Otıl&flll&"1!1d8J\ idarece honter 't te!rik eUirılmif ohtp dl· 
ğerltti ıııerbeet k19Rı'!dıan tedarik otwıaoe.lrtır. 

2 - ~c, n6mune w. ~ bet" r;lin K~ LeYMllm Şflbe 

mtv"Aell akııa9nh'. 
3 - Fob - Sif fie.tla.rmı ayn .,.n _....rmek Uaere her ci.ı:Mı malzome 

lçılır\ Taki ok.cMt utt t~lr.Uflertn 15.l:ı.ffı ı;ıcm.ttaıe kadftr İnbiııarlal" Umum 
MUdU~ yapılm19 olmem lAmndn'. 

• - Bu mahıeme ı~n Alma.nyndeın ~ mem.kk 
~apılablleceğl llb olunur. 
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\ dahi tekıil 
(10261) 

rıarma ob.ıTdum. BB!ctlm bk- kaç~ ~z fx>ıım'ro:r. 
JardT. 

Masanın üetü :11ez.elerle clolm~.tu. · Ort...-ıd-: h. r tepsi 
i~de kısarmı!f bir domuz yavrusu, ila da Vanm C)ara'hı 
vardt. Onlan göriinoe cnmm gitti. Hele domuz yovı usu
nun kıı;anmş crerisine bakarken akliffi oynayacaktr. 

Ne olurdu onlara: "Orada ne yapıyorsunuz hz.? l> .. : ~uz 
y&VMiBU mu ? Bravo! Ya bir parçacık dericiğinden krıpa. 
l'ln!Z!,, demi§ olsaydım mutln.k Vl'l·irlerdi. Ama ne ola
cak daha küçükten utan,\ag alIŞfl!JŞDll (ya şu ta~aknm 
ver de bir siğara. SıB.rayım ! Senin :tütünden iyi, lva.niU:anın 
tütünii çok fena. Jıic ibir şeye benzemiyor!) lbaldirln.r yer. 
km ağmannı öyle :bir şapınfatıyor~ardı ıki. öfüem Qlktı. 
Gönnemet için~,....'-! öteye re'Vi'rrlım. Tüicürecek oldum. 
Nerede. ~ k .-16l1 baqn•:;aklarım il:Mribirınc ya-

~~~ bira inıM>,m, dlve ~nfüm. E mMn 1ki 
giin buttun için mi ac.-~ooı? 

Şu ~ifleri bati ~nrriıyeyi:m diye onla.ra ar.kan~: ·~
~im, onlarsa :ı.:.,~ı şapırdatar~ ,yerler mi, -yeır
Jer; w vira nrsın ~ı meıthederler. 

Şeytan; kalk §Unlann ~u kavra! d1yon.iu ama. 
lcaımmi mr tuttum. 

Şöyle bi!" eğilebileem de zmdcm2. ba-etırsam, a.clık o b-:ı. 
dar hiıMCdilmi~l( ama, :frnt:mı pek dal' da. arıkam kd;;a!
<:~ gibi açılacak niye kork~'O"d:um . T1:1:.\tıi:'ml 1«>10'lı 
y9la d4 •J<>yıwmı.ı tetterc L2.'ibi !lfOOiyordu, Gir.:le-rim Jt:a
rardl. ,Meljf~ <µkirm, ~~ doira hmandır.m. 5Ja . 
ııa~ ~'l"lmk • e olmnmr. 

<~Wıdo.rdan mri 'henin! iyi ~-. DôWveımv. a
r&ft!Ml biraz da akrabam ~ a:ma 11ymuyordu. Z11 n 
erlloo ~· ""il ~ ~ o, <:iinki gire~ daha ooni ~ 
IOfrun <Jt\lrlmayacaklardı ya! 

Ifelıt ·r aralJk "diTrr!" d.İ}e btr fayton gekll, arft.. 
MftdeM "dirrT!" di~· ikinci btr ~ @'ha. ~11 ar-

md-mı . (ı~ı &? k&ndinw sa~~ ıwiu~ • ~gôc. 
..._ 'tı»Ml:~it11; biır ~ ,.. y,., E:Mll!Miiılın. 

Yapı • • 
ler~ a 

a a <aetn n: 
1 - Eksiltmeye konulan :.ş: Aıı ara Bö ~ Sanat Okuı• ~ 

reıerl.n1n lkıM.U ve dfüdllncU ntolye blnnl!l in atıdır. 

Kcıı!f bcdcll: (103.800.03) liradır. fi 
2 - Eksiltme <..12.1941 gllnU saat 15 de Nııfis VckAleti YaP' t.ıı' 

lşleri eksiltme komisyonu odasında ~ )!..1 '1 .. 'usuıne yapılao&l' ~ 
3 - Ekslltme evrakı ve buno. mut f ı'ı1 vrak be§ Ura oıı 

ruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar 1 1 1 R lsllğinden nımab!lit· ( 
4 - Eksilt.meye girebilmek için isteklilerin U8'.11U dalresıı>de 'I 

nltıbin dörtytız kırk liralık mU\akkat teminat vermeleri ve Nr.fi& 
Undcn bu iş ıçln nıınmI§ ehliyet ves!lmsı .braz etmeleri ıtızırndıl"· 

İşbu \'CS!knyr nlmıı.k için lstcklllcrın eamltme tarihinden ı.tıı.til t e 
hariç) en nz Uç gUn evvel bir istida ile Naflıı. Vekll.letinc mUr~\ ıJJ 
!eri ve istldalıırma en nz bir kalemde btı i ... be~r (50000) urn~,ııı" 
ys.ptıklannn dair işi yaptıran ldarel rd n almmL-, vesika b!I 
ıntıktazidlr. 

5 - İstekliler teklif mektuplo.nnı ihıı.i g\inU o!:ın 4 12.19.U ~' 
gilnU saat 14 de kad:ır eksiltme komisyonu rcisl.ğ"lnc malcbuz ı:nul< 
\-ermeleri ıa.znndır. ~11 

Pootadn olacak gecll>mtılcr kabul edıımez. (85SS) (10 

-Üniv;~it-;-Rektörlüğü1~den: s 
D!ln vazifesi ba!lmda ölen üroloji doçenti Doktor Orh:m L<ıt!i p 

cen&ZCSi bugiln mınt on bir buçukta Şl.şlı Çocuk Hastnhıınr ınde )., 
merasimden sonra Teııviklye ce.rnilne gbttirlll c k ve cenııze nnıtıll 
tcmklp Ş~lideki aile mnkberesine defncdilee"ktir. 

Değerli bir evll\dını kaybetmekten acı d.ıya:ı Ünh·er::.tc, ııUC :ıs•l 
yeU&rini sunar. (10 

U nivcrsite Rektörlii ğünden : 
0 
.• 

Fen Fakültesinde tcerUbi fizik, matematik, jeoloji, tıp falC .;ı 
hayatı kimya, edebiyat fnkUltesinde !cıaefe, Türkiye to.rlhl \"C ııı 
h"Ültesilıde maliye doçcnUiltleri nc;ıktır. Namz~tı rin 22.1.942 Perşc 
yabancı dil iıntiluuu ve 5.2.942 Perşcmb~ gUnU C!:RS ımtlhnnıarı >" 
tır, 1stcklilerin sıhhnt. raporu, 5 fotoğraf, nUfus tezltcr i :urctl ,c 
viyetinl gösteren !i§lerl i 1c •'fişler tedris i leri kaleminden iste~ 
15.1,942 tarihine kadar Rektörlilğe mUracııa.t1an. ~ / 

Kiiıçü.k Taoarruf 
H'e&a :>I n 

IH!? l:nUAP.IF~ PLAN'! 
l{ ffif!Ll!:R: ~ Ş1clıc:lt, <G 

~ıı.y~ ı Atustoa. ı hct.ı. 

ctfftrbı teri kori ek' 

yapıJu 

HM2 lK"·'Mtırrı,EJd ıJI' 
l adet :! 00 Liralık 2{)00.-

8 1000 == sooo.-
,, .. .. 

2 750 - 16()-0.- ~ 

" 
8 500 ... 1500·-

,, .. • 
ıo 250 ... 2!'i00·-

,, 
" .. 

40 100 = .aoo.- ,. .. .. 
50 Ml ıı:: 2{)()0.-

,, 
200 25 .. rn~.- .. 

" .. 
1 200 10 . ez: 2000.- .. 


