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TIL: 2~ * SAYI: 8567 
idare evi: Ankara O. Va.kıt Yordu 

Telefon: tdnro (2U70), Yazı (!1418) 

Tdg: btanbul VBkrt-Posta nımu:~ 

~~~~~:s~~n üniversite l8tebeleriı1e 
~t _assıs yardım lıakkında 
Ora ıster 

'iazan: ASIM us C. H. p sekreteri Fit'rİ Tuzer'in . 
et A vrnpn barb!nin daha 

~ler sürmesi llıtimnlini 
. alarak mtlli lcorunmn ka
e~ ewelce alnu5 oldUb'U sa
~i bir derece daha geııis
~·e 1.-uwct.lcndirmek isti

n fabli olduğu kadar ı;e
g0rti.rUz. Zira hükiımct fcv· 
~.atlyetlerin lr.nbı olnnı.k 
ır ordu Ue beraber büyük 

' ballan ia.5CSinden baş-
ı..~ et aleminde ihtfüiln önta. 
"\'fil lktı adi mwımelcler lize
t~l.Qn \'n7Jfesl gönncl• mec· 

ti.dedir. Tatbilm.tto. bin bir 
f ~errüah olan bu lslcrcle 
~~ olabilmek ~in gerek ic· 
« etini, gerek ndli nınkam1ım 

"ecede kannni ko\'\etlerle 
tbnck zarureti \'ardır. 

VAKIT'A BEYANATI 
850 talebe himaye görecek, bir kısım talebe-

ye ayda 20 lira verilecek 

Libya harbi 
Seydi Rezak 

Bir-el Hamid, tekrar 
İngiliz kuvvetleri 

tarafından 

Aııkara, ı'1 ( v A.KJT) - 1staDbuı. 
daki tetıdklerlndcn dÖllen Parti gc_ 
nel sekreteri Fikri TU.rJer Va.krt'a fU 

beyan.atta bulunmUftur: 

"Blllrs1nlz k!, C. H. P. Din İ.stan· 
bulda biri erkek dig'eri kJZ talebeye 
mahsus olmak ll.zcre lk1 yurd'u mer 
cuttur. Bu yurdlara Ucretle talebe ka. 
bul edlldlğl. gibi ber tUrlU lhUyaçları 
Parti taratmd&n temin edilen talebe 

masma mukabil mc•"CUt yurdl&nmr 
un bu ihtiyacın gc.nlgllği ile mUtena
•lp olmadığını gözönUnde tutan parti, 
bu kene bazı yeni tedbirler almaya 
karar venn.i§tJr. Şöyle ki: Üniversite 
tallın taburunun bulunduğu binayı 
yirmi bin liraya yakın bir masraf lh. 
tıyan ile tAmlr ettirip yurd haline 

' • 
Bapoa 
No. 4 

DiKKAT: Ya.lıuz beş kupon toplay!MlfLL-ıı.mıı, 

:> Dd kuponu.o neeredllecefl so 1klncltoşrtıı glinfi 
VAK.iT okaJ'UCIO)an. blr sUrprbJe karıtıla~ 

L ' _J 

Şark Ocplıe8lndo Almo.n pl,yıı.ck-Jcrinla hücumunu t.esbU eden btr eoıı&aotaı.. 

Yarım daire şeklinde 
çevrildi 

Dış çenber 
v.arıld ı 

Amerika 
denizcileri 

Şanghaydan ayrıldılar 

Zaptedildi lı:o 3eyden e\"\ el lıükümetin 
l'tuınıa kanunu ile üzerine 

~'lltırclerde büyük J,;Uclik bil· j 
_ ur•ann, mensup olılukl:ı.rı At m an I ar 
t olursa olsun, dlklmtH ol-

1 ll".Gi hnldc bir takım for· 

de a.lınır. Erkek talebe yurdunda bu 

g1ln 3:>0, kız yurdunda da ıcso tale 
be bimııye görmektedir. YUksek tah. 
sllde bulunan gençlerimizin çokluğu 
nu 1'C bunlar arasında yardıma muh· 
taç oıanıann mUhim blr yekM tut. 

koyacağız. Buraya evvelce kararlaş 
lırnıl§ olduğumuz vasıfları balz oı· 
mak .şartfyle üniversite rektorltlğllnce 
intihap edUccek 275 talebe ycrıc;tl.rl. 
lecek ve bundan bqka Fatihteki Ka· 
radeniz medreselerinde b:ırmaıı 75 ta· 
lebc himaye altına almBCaktrr. 

Şrınghay, ~ (A.A) - Ameri· 
ka bahriye si18.hendazlanndan 
mürekkeb ikinci tabur, ''Presi • 
dent Madison., yolcu gemisiyle 
Şang"hay'dan ayrılmışlardır. Ya 

Moskova yarım daire şeklinde rin "President Harrison,, vapu • 
çevreleruniştir. Bu çenberin her riyle daha başka Amerika bahri-
noktasında nbaskmlar yapılmak yelileri hareket edeceklerdir. 

(Devam1 5'1. _. 8Ü. 6 da) ' tadır. Almanlnr her glin 5-10 Şanghay'dan aynlmağa hazırla-
------------------------- 1 kilometre ilerlemektediı 1er. Al • nan ~ilizlerin binecekleri fngi. Sı'f't nıahul tmlmak'itı..n ku :ı 

~n~rin sUratle ceı.ulandı
ı:artt.ır. Sonra hill<fımet 

\·e milli mllilıı.J'aanm ihtiya. 
her nevi mnildelcrc \"C yar

ııı.ı~emelcrc değer fiyıı.tnu 

Afrika.ya gönderilmek üzere şark 
cephesinden seüıniii;e a.şker getiriyor 

ltalyan tebliğine göre: 

Seydi Ömer 
D • ed 2. k ı · b manların 45 tümenden fazla kuv liz bandıralı "Anhua,, yolcu~ en 1 z a i su ay- vctle hücum ettikleri ~ildirili - misi önümüzdeki ilkkanun aymm 

1 yor. Ancak Moskova rnudafaası 3 ünde demir alacaktır. 

~k elkoyacnlı, maksada ızö. 

ıarına zam vaoılacak ([)euannSa 
49

;; ôdaJ -

l.aca.k. sntıı.cnk ve ihtiyacı İngilizlerden geri alındı Ankara, 27 (Vakıt) - Deniz 1 na zammolunacaktır Ancak bu 
~ilesseselerc kfi.n.ız olarak Londrn, 2'7 CA.A.) - Orta p.rk gedikli subaylarının fevkalade zam 30 lirayı geç~iyecektir. 

tl
tir: Hilkfunct fevknliıde lngil:z kuvv~ umumi kar:ırı:ı&- tahsisatlarına yapılacak zam 

t,;ll ıea.bı olanı.k bwılara ben· h.mm tebliği: hakkında.ki kanun layihası ala - A •k J 
.. "illa bir cdl• \'nzifcleri iizerlne 25 - 26 sonteşrin gecesi İngiliz kadar encümenlerden geçerek mer 1 a - apon 

. nu vazifeler n.DC'alı: im.na- tank teşkillerinin yardımiyle ha- meclis gündeyine aıınmıştır. Mil 
ltıyetıer, ,·nsrt"i rla ba~nrı- rekiit ya.pa.n Yeni Zelıuı..-ia kuvvet- li Müdafaa encümeni mazbata mu··zakere•er·ı 

• &tuıı konınma knnuuunda leri Sirl Rezegi tekrar &lmışlar ve sında ez.cümle şöyle denmel~te • • 
yeni tııdiliitla r;Uphcsl:.& kuvvetli bil' mukavemeti klrnrak dir: Deniz teşkilatımızda öteden d• 

liıJyctıer, usıtalar ~in O· Birelha.midi i..s-gal etmişlerdir. Dün lberi gedikli sub~y .ı:~iyle mev· sona er 1 
r. büti.in gün bu bölgede şiddetli mu- cud sınıfın tasfıyesı ıca.beder • 
acaba milli liOrunnuı ım- barebeler olmuş, ve yardnncı kuır- lren gedikli sınıfın ihtiyacı kar ı 

4- bazı dcğl~ikW.~er yııpdırsa kuvvetler dün Tobnıku işgal eden şılayaca.k surette yetişememe.sin 
et ı leri tamamen düzen- tngiliz kuvvetle:dle Eddliad'da bir- den dolayı bunların Dır kısmı 
lllacak mıdır? Umumi haya· lcşebi.Jmj.5Jerdir. Bu arada İngiliz şimdiye kadar vazifelerinde kal· 

..,._~k işi gönlümüzün iste· zırhlı ve mn.kineli kuvvtleri budu- rnıştır. Kendilerinden istifa.de e-
:"'Qlde baı a.rılnca.k mıdır~ dun iki t..n.raf:ııda muhtelif gruplar dilen bu gedikli subayların ba.s

iiyıe geİiyor ki bu nolda u. halinde dağılan düşman kuvvetle- gediklilere nisbetle aldıklan ma• 
biraz cturmn.ı. lizımdır. Şu rlni kovala.rıuşla.rdır. Çarpışmalar aş azlığından dolayı mağduriyet 

\ ı.~ ne kııda.r i)i niyetlerle E'Slla.smda, koli.armuz dün 5 dilş- terini tehvine medar olmak üze • 
""'<la.r dlklınt \"e gayretle mruı tankı ile aynca 80 araba jğ- re gedikli subaylığa geçtikleri 

~ edilirse edflslo sadece lda- tina.m e~ler, ekscrlsi Alma.o ol- tarihten itibaren hizmet müddet 
.. ~bati teyit kun etleri iktı- mak üzere 300 esi.r almışlardır. lerine göre b~edikliye tekabül 
""'lliycthı olan hfıdiselcrin ni· Hava kuvvetlerimiz, billıasea ka.- eden maaş tutariyle aldıkları 
\" ına kil.fi gelemez. Bu rn kuvvetldrlınizle yapt.Iklıı.rı elblr- fevkalade tahsisat farkının şim· 

Karar vermek 
Japonyaya kaldı 

(Yazısı 11 iinciUie) 

Askerlik 
cüzdanına 

durumunu nü/ us 
gazdırmıganlar t lnzıbati te)it kuwetlcri dı. liği harcldi.tI esnasında tekrar mu- dilci tahsisatı fevkala.delerine 

Olarak i!ittısn.di ,.e nınli bir vııffa.k.ıycW bir gün g~irmişler- zammı muvafık görülmüştür. La 

~~~rlıı de almnınsma ih- dırBomoo ve a.vcı tayyarelerimiz ~~~a~n~~::e!rue:uı= , Hiç bir müessesede çahşamıyacaklar 
~~~ =.::ç~.)~e;~! ~i~Y~~uı=: k~:C~ ~~fd~1 ı::a:Y~~~ni~

1

~~ 'B it ·ı ·ı·ı b ·ıd· ·zd· ••hl t b · hafta 
kete g~5ler bir çok tank ve lann gedikli subaylığa geı;tikle- uyru u l gı l ere l ırz l mu e ır 

.. için hudutsuz bir enfliıs- ' tahri tm• lerdlr · t "ht • t \id .roıh~- .....ıdı"lmeme ı, ply .. sada miltcaddit tn.şrt P e ış • n an en itibaren hızme m • .,.... ,,,. " dra 27 (AA) Kah"re detlerine göre nakledilebilecekle- BUyilk Millet Mecllsinln ne§J"et.:mlş tün müeaecselere bUdlrllmeğe başlan_ 
ı._ rnüb::ı.delc vasıtn.lnnnı hn- Lo~ ' •. • - B"re'~-- olduğU vatand&§lann askerlik duru· mıştır. Bu kanuna. göre ruıkcrUk ça· 
~ t bll<J'lnde isimlerı g-en ı .l.llA ri M. ..... edikli maaşı tutan arasın , nahntı n.kıtmak jçln yüzde e o- .. .,. . ~ muna alt l~anun dünden ltlbaren bü· 1nnda bulunan her vatanda§ ukcrlik )'... ı (D""•am Ra lı 8U 5 de) dakifark, fevkalade tahsisatları· ,,. '""İ nisbctlnde foiz \'ermek "'v 1 " • durumunu nu.tus cllzdanma kaydettir 
~ fedakflrlık yapmaı;ı buna m1ş bulunacaktır. Bu kayıt i§lni be-

~~~ınllaUks!e~ea.dşbeya~yl;aı,~;:;ıyua at_ ., s tan bu 1 genç 1 i k k u 1 Ü p 1 er ine Fener s ta d 1 n da ~z~= :~r::~ bi;~~~~ ~~~:;a:~ 
-..ı...;:o .,w mal etmiyenler 11'ten el çektirilecek 

~ekr~l~ınlm~;,~çmH§;~~ pazar U ün ü merasim 1 e bay r a k ver ile c ek :;i.~u.::.~.;~~ m~:,:;:~ 
'""l1 .. - A!lkerlik çağma girmemiş olanlar 

~IJııdan bizim lıatınımı.n ge- l c •ı 'T' d • k • • da askerlik çağma kadar 'namzet, iş 
ltı~ bir koordinasyon heyetinin Gene r a em z 1. an er ıyo r z • çl veya. memur olarak kullandırılacak 
~· l:.chassıslar bürosu ile tec· 

~s.::.:~;:.:: Spora, memleket mldalaa- S~rk ceo
;;:::~~~~te:e~i~t~~r~~h~~~ ıaa •ararlıg~ı dereceslle ···hesinde 
~ {;eneı kurmay tc5ldlfıtına J 
~ir~u~:~:!i:ı~~~m\~!~:ı=;~~ il met •eririz l~a koluyl ~rr. J\lnhtcllf \"e• l'I W 
ltı~en gelen muhtelif nr'LUl:ı-
iııi'fl, ynhut bunlardan bfrin:n ____ __::.--------------------
~hususunda erilen lmrarlıı· f b 1 "~tbet derecesı dııha ziyacle -, n g -1 ı ·1 z u t o 1 c u ar 1 
ı Jı 1etilr. Mcmlc~ctin iaşesi, 

~~~:~~:: :.;~~~~~nr:~~~ Ebedı.A Şefin kabrine 
~ lib::ı.dcle \nsıtııınrmın hazi-

lrtarııanması, nrtıs:ı.ı:1i ,.e tic.:ıri çelenk koydular . 
t,~tteki clc\Jet teşkilitm·n 

"""'ııı ~ Olduğu biiyük sermayenin l ~\ıle Ve i5lctllmcsi işleri dnba Ankara, 27 (A.A.) - Şehrimizde bulunan ngiliz 

~
~tııfr~iyct 'c iııtia:ml:ı çer- 1 futbolcuları dün öğle üzeri baslarında kafile reisi bulun-
\~ duITTı halde Etnografya müzesine giderek Ebedi Sef Ata· 
~I k 1 türkün kabrini ziyaret etmisler ve bir celenk koymuslar-

\ı gra ya 1 ıp <lır.Anknra, 27 (A.A.) _ Şehrem!.zde mlanflr bulunan 1ngtılz tutbolC'lllan 

.J Ik 11 aca c!' m f Z~ııt EnatitüııUnll gczml~ler, dersleri takip ettikten sonra şareflerlne ft'-1 
il '' 1 ziyafeti verllmi§ ve Enstitünün beden terbiycsı acref defterini ı~ıa· 

( y a.."'ı.91 lı iincı1<fe) 1 m~lardtr. 
Oemll Taner 

(Ytı.Zı8ı 5 inoi sahifede} 

ingiliz 
tankları 

Londra, 21 (A.A) - Moskova 
radyosu. Moskova cephesinin ha 
yati ehemmiyeti haiz kesimlerin 
den birine nazik bir anda İngiliz 

Molo of 
Sovyetlerin münase

batta bulunduğu 
devlet mahfillerine 

nota verdi 
mamruatı tankların gelişini şu Almanlar, Sovyet 
şekilde anlatıyor: • 1 • • k 

En önde 25-30 kadar tank esır erıne ış ence 
bulundu.~ halde bir Alman zırh yapıyormuş 
h kolu bir Sovvet topçu mevzii· .'.\lo .. ko\"a, 27 (A.A.) - Sovyet 
ne hücum etmiştir Bütün süra- hariciye komi.seri Molotof, Sovyet
tiyle ve yakından ateş eden top.. lcrin halil siyasi mUna.scbctler ida
çularımrz. 5 tankı kullanılmaz me ettirmekte olduğu memlekeUc
bir hale getinneğe muvaffak ol- tin bUytlk elçi ve mümessillerine 
muşlardır. Di~er Alman tankla· birer nota gönderm:t?tir. Notada 
n bütün ateş kudretini Sovvet ~zcilmlc Sovyetler Birli~, Alman 
batarvası üzerine takcif etrnicıler makamlnn tnm!mdan esır düşen 
dfr. Biraz sonra bütür. tnnln.· ı Kml Ordu, nsker ve kuınandonla-

(Dc1mmt Sa ~ sii 5 ır ı 'Dcı'Xlm~ &ı. -t mı. • dcA, 
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f\lmanların şünceler görüşün~ 

Jaoonva 
Y akın:la Siyama 

taa1.:ruz edecek ~ .. 
gore 

AvruJa ~ecavüz 
ediJe rnez nale 

ge1mrştrr 

, 

Bcrlin. 27 (A.,\.) - .Da§ makale. 
lerlnl hariciye nazın von P.lbenlro 
pun dlln Kalı:crhof otelindeki 1tabul 
ıesml mUnasebcllic Myledlği nutka 
tah!lls eden gnzetclcr bu makalclcrlnc 
"Avrup:ı. tcc:ı.vU:: l!dl'omez bale gel 
mJ;ıUr .. ''Avmpa ablukadan korkmu. 
;ı.or,, "Ye:ıl Avrupanın lnş:ıar,, gibi 
l>a:;;lıklar koymu_şla.rdır. 

BJrG-On Çnytung gazetesi diyor kJ: 

Alman hariciye na:zırmın nutku 
mUttcflluerile ittihat eaıı.ınnm mUs . 
tenl1 slyw;ctlnln kuvveUnl mlldrik Al 
man m.llctlnın uferlndek1 kaUycti 
tebarüz ettirmektedir. Tabiıı.tln bUyük 
okyanu.sJarla blriblrlndc.n ayırdığı kı.. 

talana blrlb1rlerıyle harp etmesi için 
sebeb yoktur. LA.kin Ruzvelt makul 
l".adlerf &§arsa Avrupa ittihadı ve u • 
zakprkın kaU azmJ onun dUnya ha. 
kJmlyeU emeline muhn:efct edecektir. 

Geçenlerde elime benlm iı;:n tın· 
der bulunur liir rırsnt ~eçti: GU1.cl 
hir lınnıdu, ç'lmdc yu.ıl:ıyn'rıı1. k:ı.1· 
dnn. 

BUtün rnnmısiyle i~timni hir 
mahliık olan in<snnın. lıclc bl:ı::imki 
gibi yani tcrnlt!.i ,·ııc;·talarm'tl mP· 
derıh·ctl mu.!ı\'a yUriidi!ğU bu 7.n. 
m.a.nlardn, etrafını "nrıın gUr..,~I"•; 

,.e beşeri c~clic;;r! .. rclcl' teccrrtlt ,.,. 
dcbilmcsı lnltfuısr1.n ~ n1an bir had; 
sedir. Umumi lcnicledr-n hen rle kur· 
tııla.rnryeeaktım. Çüı•Jt\i yem b:ı
~nnd:ı bir ii. il ~ııze~. nılrcsiml' 
kadar p:ırıısız ı;-öndcrilcn bir ta. 
hım propıaganda risaleleri lıntti:ı 
kltaplan kendJl:rlnj ist ifrn:'}'l ama. 
de bir haldı> rlanıyonlu, J{cr.ıtı 
kendime sordıım: 

- Acaba bunlan o?myup in:ı 
nan \'ar mırlırf • 

Zannetmiyorum. OKUYAN .,1. 
ba cihet lnan::ın buhmur. lkn'arm 
rolleri, ORUMAJ\ tJ .. ncn 5cyln o· 
nutıılclıığıı d:!nimiT.ı!e, l>~mlilcr:ne 
gliı ge~direnlcr Uzcrirıcle tesir 
rıt!Jma!ct3.'1 ih~rcttlr. Es~sen tm 
x-... 1pt"n dört, beş t <'.ıf.clf ve en iyi 
cinc;tcn l;!iğıt Uzerlnr. bas·Jm·~Jar. 
dır. 

ll::kfü.-ıt<ın badin OHU IAI\ ga\ 
rlkıı.bil ohlu~unc'a, yn!ıı11; ı~öz~ lıi 
lap E'dcn, biti dU iinmck kp·ret:n· 
flen kurt:ıren e erler rcvnçta.~hr; 

Von Rlbenlrop Sovycuenn yıkılma aym cbept~n sinema ti~"lltroyo 
amdaıı, §Öyle bUkümter çıkarml§tır ki hal•imdir. 
Berllnde toplanan birinci derecede Ef;cr dlkl•ııt ettinizse, Of\UTA
AYrUpa devıet riealJ ış~rak ettikleri CAK bir Şeyi olan nmhnrriılcrln 
~aatlerfn yüks:ık aev:ı:resl bu hQ - hemen e:.scrlsl znrnnnlannd:ı şölı· 
ktlmlerde rörWmU:J n bU rical bol .. ret bol mu~ de~11lcrdlr. r; eden! Yu. 
fl!YimıLD zaruri olduğunu t&.sdlk et • kanda dediğim gibi okumak dU. 
tikleri im.halt lehinde karar vermı11ıer tıUnme'lc külfetini icap ettirir. Ka· 
dlr. Almanlıı:la mUttcflklert taratm. fo..lanndıı, kllselevmlş, ko'ay an
dan yapılan harpler tııgUterenın eUn. lıı.5ılacnk ftldrlerden gayri bir ~ey· 
den Avrupa kıtaamdan blll bükllm leri olanlım saçma \·eya m~n" ız 
sOrmek lhUmaıtnı nldığı lçln Alman. diye mahlrum ctrnek ellmO.cJedir. 
yan Italya t.aa~ edUemez bale 1 \"orulm:ık 1 tem~iğlml1. i~Jı, bu 
gelmlş'erdir. Aynı ::amanda Avrupa teşlt kıt.aplan kaldmr atıı,z. Son. 
kıtası tngtıla ablukasmıa her ıtırın ra, senelerce sonra, blrlsl. boş bir 
tehdidinden kurtuımu,tur .ve bu ablu. \'&!;tinde \'eya tesadüf f'.S:!ri cl'ne 
kad&D artık korkulu yoktur. bu kitaplardan hl ini geçirir, okv

Doyçe Alpmayne Çaytung bllh&s8a 
.Almanya tarafmdan sulh leh'.nde ._ 
78ftlrmalar yapıldıfmı iddia eden tn. 
gillz tamllne Alınan hariciye nuın 

tarafından Yerilen aarlb cevabi belirt 
mekte ve lngtıterenln artık çıkl\r yo. 
lu olmıyan bir vaziyete g1rd1ğlnl aöy. 
!emektedir. 

VECıZELE.R 

yune:ı hayret eder. 
Bu :1ay·e•i acaba hemen da.ima 

devrinfn ileri ini l:rber Vc"en mah· 
16k o·an muhınirio, ken r zamanı 
lç:O nadide f:ı'kat o gün iç n kli)e 
haline gelml~ Şeylerden bahsc.di· 
~nden rnhllr, yoksa, d•ığişmlyen 
beteri baklkatler Uzeriude mUta
I• ,.Urilten asıl mnharr;..&erin dal. 
ma malıfi kalı larmdan mı? 

1 
Bu noktayı tahlile gi•işmedim~ 

Çünkü dl15Uneelerimlc yalurz kaldı
ğım o gün ştiılheslz bir filozof o· 

YGU.D a llF..Jtll PUY"8.fl tan Fr. P:uılban isimli bir Fran~ı· 

• CJııayete Ye fedaklrlıla •vk$. 
den hatırattır, ehemnılyetçe me~u. 
d&ttan rıııaıl dlln olablllr? tyt batı

ratımxz arttıkça bayırlı benllğlmi.. 

z1Iı mlkdan artar; blltlln hatıratı. 

mız kendi benilğimlıı değilseler ne. 
eren bizden ayrılmıyorlar? 

• Halk factaıann tem4f881nt u. 
yatrolarch pek aevtyor, bir tara!tan 
da kanuni cezaamı çektiği halde, 
caniyi c;ok menfur g0r1lyor, ve onu 
fullete ıa:ndırmryO!'. 

• Modaya ve bu ecterki harbe ar. 
fedllen paralarla tıbbm tera.kkt.slne 
lılzinet oluna. 

VAK11 
Siz:n gazetenıulir. Her 
ar%unuzu vazrnrz. -rize 

,. .......... .., 

mı yazılan. yanı ba..5nnda ~rk kal
IDI!J bir 1dtapta gözlimc ilişti ,.e 
tam siyaset. Jıarp gird:ı.bııım 
hufreslne yuvarlruıu·l:en bir tahtA 
parçasına sarılır gibi ona •anldım. 

Fr. Puolhnn'ın h~:,I ''ıırf!dc ve 
ne gibi eserleri olduğunu bilmiyo
rum. Ynlnrz oğlu Jean Pnu1han'ı 
tanının. B'r edJptir \'e b1h:ısrnm 
19~6 ile 1921 ara.~mda yaztlığ· sa. 
hlfelerj de "Düşünceler,, ismi ile 
neşreden ken '.lis'dlr. O ıtUn belki 
hayran olmıığa ~ok mu~·aJttim, 
tettf de cidd "'D gUzt-l. Du husuc;ta 
hükmti olmyueularn bnıkarnli (Dil· 
fllnceler) den b'r Jıaı; Uı.nesini nak 
Jedeccğim. Fr. Paulhnn r:öylc ha"· 
lıyor: 

1): ıi< ~ 

"Bunlan bana çok benzeyen fa
kat tama.mile ben o!m.Iyan blrLr;i 
için yaz yorum. Bana daha az ve
ya daha çok benzese, biltUıı söyil
yeceklerim tamamen fnyd:ısrz o'ur
du; ya hJ.ç bir şey anlamaz, yahut 

- Odanı öğrendiğim vakit ne halecanlar geçir. 
dim. Bana da ayrı bir oda vermişlerdi. He.-keı odasına 
çekild:kten ıonra dolaşır, sana tesadüf et:ı:e çarelerini 
arardım. Bir gün anahtarı •..ınutmu§sun .. Hemen alıp bir 
eıini ısmarladım. Sonrasını biliyorsun • .Ben bunları dü. 
ıünerek yapmadım. Senin sene%erdenberi içimde yanan 
afkın yaptırdı bunlan .• 

• :ıl,: • 

Behçet, artık kapıları kapamıyor ve her gec.e aev. 
gilisini bekliyordu. Bu bulu§malarla doymuyorlardı. 
Senelerdir çektikleri hasreti uzun seneler bile dindire. 
mezdi. Onun için her buluıtukça nasıl evlenccekbriııi, 
istikballerini nasıl tanzim edeceklerini düşünüyorlardı. 
Behçet, bundan sonra İstanbu!a da gitmek İs!emiyordu. 
Vali pa~a, her halde bu kaı-r-:mdan memnun olcıcaktı. 
Yalnız bir korkus".l vardr. Ya vali kendi yerine! bir adam 
bulur da: 

- Haydi Behçet, sana iki ay izin veriyorum. Is. 
tanbula git, İ§lerini •,eıviye ederek gel, dese n-e yapa. 
c~ktı. Bo:masaraydan iki ay değil, iki 5aat ayrılamazdı. 

Beh;et, böyle bir teklif karşısında kalırsa valiye 
h-:?r ~eyini itiraf edecek: 

- Meğer ıiz bana en büyük li'ıtfü :•..ıpıyormu~~m. 
nuz da ben go.fJet içinde imişim. Ben, c:ı:-iyc:niz l\fak. 
bule Ha!lımı Beviyorum. Onunla cvl::mn:.k istiyorum .. 
Burn.dan da hiç bh· zaman ayrdmam. 

Vnli paıa, buna her baldo kız:r.nzt!r. 
•-L,.Ct, bu f1.k1"rfer1°n!0 

"r-J.L.,) """' c'"' ~ C' J r• ~ft J,.L,,l.., • .uctl': • ı· ......... G.,. _.,.ı:; I\.;.; a ~ . ... .,, ... --~--- • 

- Paçanın liabul edecc~ini ;'lll!!'O ı~m. Se!lİ n~ 
kadar sevdiğini biimire•ı ye~ .. ~ :nrerıde her ~iin eöy. 
lermit·• 

•ı·--- Ya.zan---.. 

1tflı:er Adil 

~t~n benim g'.bi cfü!Jil:ıiirdU. 
Ejer bir pıırça benim gibi hisse?. 

dip hnrcl:ct etmiyorsa nuıilıatlerim 
tanınmile boş \•eyn tchll"cli olıır
tiu. Dilsilncc1er müteha.lift.ir. ~iri. 
'le fern!ı ve kuvvet vereni ötekine 
tatsn: gel~bllir, bir üçi.incü icin de 
tehir ola.bllir. 

""* ıs: 

ğünn, ha:yallerfnm 'Uçtuğunu göre
ı:e~rsin. Fazla mUtc~ss:f olma. Ek
qerisi değmez. Tahakku:k et?c!erdi 
ınk!s:ıra uğrnr<lın. Eğ'!r hnyn.tma 
mana veren tasnvvurfarmdan hi~ 
olma7.sa hir.Ini, fazla istikrah dur
madan tahnldrnk ettircbildiyscn. 
€iınseye gıpta ~tmc. 

(< "' • 

Fr. Par.lhan'ın daha bu tarzda 
bir çok clü"iincclcri vardı. F.ık:ıt 

ht-psi!li okumağa nJdt kalmadı. F.r 
~er yine. e~ime, yazmıa b:ı.5larken 
bah~ttiğlm ~kilde bir fırsat ge
ç~rse, okuyucularnna onları da j 
uldetme;i \':ut<le..lQ O':'tlJD. 

l'aşington, 27 (A.A) - Umu
miyetle iyi ma!Unıat alan maha· 
filden bil<lirild;~ine göre, Japon. 
ya pek yakmda Siy:ım'a taarruz 
edecektir. Ayni mahfi1ler, bu 
maksadla Hindic:ini'de mUhim J3 
pon kuvvetleri toplandığını bil • 
clirmektedir. 

!!itler mi(rahhaslan kabul 
edecek 

Bcrun, 21 ( A,A) - öwenil· 
diğine g-öre Führer, Berlin<le bt·· 
tunan Avrtı"a devlet adamlarını 
bu~n ayrı ayrı kabul edecek • 
tir. 

65 sene evV~ 
J876 tarihini taşıyan •. >1seııı 1 

sene evvelki bir gazetcnın diıııll 
settin Sami ve Mihran efe.) ,,. 
cıkurdıkları Sa~ah gn.zetsı 
hifelcrin ı karıştırıyonınl· 

Havadisler: g6 • 
"RaP,üza'da yazdıklnrI~8 " 

re, Karada~ m~lisi azası~~~ 
ker zabitlerinden nıll~:,9' · 
prens Niko!a'nm tahtı r 1Y"'' 
tinde bir meclis akdoJunnı~~ r 
kcr:ere ıldşer çift çarık te 
dilmi~tir... ·ıiS t'-Ma.brem hisler'ni bnf''talnnn<l.an 

gizlemek i~fn fazla ~işe ctmc
trnyct basit iki Uç no~ctn milstee
tın, far:tm:ı bile vn.rmnzln.r. fakat 
~azı vakalarda on!e.rr şa.ııırtmnf.:ı 
lı:cnd'ni mecbur hlssed'yorsan so • 
ru:.:kanlılrklıı doğruyu olduğu gibi 
ı;öyie ya innrunazlar yalıut ruıla. 
>nazlar. 

••• 
Sırf intikam• nlınnk zevki için 

'.ntikam almağn knlk şma. Bu vn· 
kit kaybetmek için en adi b r va. 
11tadır. Eğer tesadüf senin infkn
mm: alırsa. yctlştrfmek için çalış. 
o :.dığm \'e kendini s:uıa srzeden 
~u meyvayı leu.eUe tatman t:ı:bii· 
iir. l<'a.luı.t kendini b·.ı !§c bağla.-na 
lıattıi, elinde jse lezzetini dahi tat
:na ! 

Maarıf cemivetinde 
yolsuzluk dolayısi~e 

Bir meousun teşrii masur.iyelin:n 
kala1rııması is enivor 

"Akdenizde bulunan t_n~ ~ 
!osunun kumandanı .Anur dffl 
mon Karadeniz.den ve TU~ il" 
erzak ve silah c:ıkmama!t 1 -, 
ğa.zdan çıkan ~amileri ınuıı> 
etmekte imiş... Sll°ıı' 

"Berlinden Politik J{ore ıı ~ 
dans'a rz.zıyorlnr ki: şıırlc~. 
nşıkhğı Alr anyavı bir d~ııt r 
ve kadar f edakiırlığa me ıııJll~ 
•Uyar, Su1h zamanmda J.I ııd ~ 
nın deniz kuvvetleri mahd ilet 
duıhından Ak~en;07df'ki getı1 sı<' 
de b.~lun~ 8;Skerlerini .. bUı:ı91' 
mUddetlen hıtam bulduğtl 

• • 9 

Affetmen J!zır.iır demch iste. 
miyorum. Mesele hiç de bu deeil. 
Başkalarının zararını, ancak dah!l 
iyi bir isUtbal temin ed :<:ek mik
yasta dilşUn-:nel.1sin. B'naenaleyh 
icap ediyor.sa mUca.dele et; eğ!r 
zarars:-z bir hale geldiler veya lıa
tırlal!lakta bir fo.yda yoks:ı, men
lantlerirJ haleldar etmiş olanlnrı 
unut; sana. kar§I sevimli oldularsa. 
onlan sev. 

• * * 
Başkala.r:ıu seni sevdrklcrinden 

fazla sevme . .Nezaket ,.e hııssa:ıi
yeti olanl:ı.r sıkılırlar, diğerleri iEc 
seni istismar eder. Jzzetinefisleri 
c'k§anmIŞ olur. 

Ve çok söyle.nıe;ıi temenni et. 
memP.ğe çalış. 

•• • 
Eğer başkala.rmda sende olma

yan saadetler varsa scvın. Esas 
meseie senin mesut olmanda de
ğil, her:luuıgi bir yerde ııaadct ol
ma.ınndadır. Bir kııdın seviyorsan, 
o kadın da başkasmı seviyor ve se· 
\.itiyorsa memnun ol. Esas olan se
nin sevmen değil, aş!tın mevcut ol-
111ru!Klır. Ve ~yet glizel bir eser 
yapmak isted'ğin halde bunu bir 
b:ı..~kası yaparsa yine Bevin. Esas 
o eser:n yapılmış olmasuıdn.dır. 
Hilzüne kapıla.cağın zamanlar böy
lc cc kendini teselli edebilirsin. Biı 
çok MdJselerde bu usı..::ill iyi n~ 
ticeler verd:ğinl gördUm. Fn.ka.t 
lkr.~riya, ve belki de bazıı.n iuıJdı 
olarak, bir servete malld olanın 
ondan en çok i~ifade c<len olmadı
~ı, a.5kın en çok sevilıneğa layık 
ol.nna gitmediğini ve en güzel ese· 
ri yaratanın en iyi Ç<ıJ.·{ilna 6a.r1J~ 
rrruı sahip buluna.n olmadığını dü
füncceksin. Bunlarm böyle olUŞ'.ı 
haz'.ndir. 1''ab.t eğer !&.ensen, bun
da da bir ~ka çeşit teselli buü:ı.
bilin;in, 

• • • 
Hayatta ilerledJıkçe, rüyalannm 

kaybolduğunu, arrulannm f;Öndil-

Ankarad:ın bildirildiğine göre, 
hükümet, Mcelisten, Türk Maarif 
Cem yetinin 83.bik reisi Urfa Me
busu Refet Ülgetln teşrii masuni
vetinin kald rılmnsmı bir tezkere 
he istemi..~tlr. Buna sebep olo.n 
hadise §:öyledir: 

Başvekalet emrile :yRpt·nlan tet
kikler !'lOnıtnd..'\ Maarif Cemiyeti
n'n b'.l'll kı~mılnrmn ıılt muame
latta yolsuzhı'dar görUlmtış ve bir 
kısım memurlara işten el çektiri
lerek adliyeye tevdi olunmuşlnrdı. 
Tef!i!'ler srrasmda Maarif Ccmlye
ti eşya plvangosunda bazı yols~ 
lukla.r mfüp.hcde edil:ni5Ur. Mc-

Pra vdanın şiddetli 
makalesi 

··GERiYE DOGRU 
BıR TEK ADIM 
ATMtV~_CAGIZ 
Hoıtkova, S1 (A.A.) - Pravda ga. 

ıetesi diyor ki: 

oıı,man, Moskovaya varmak için 
bütün kuvveUerlnl haddinden fa.zla 
yormaktadır. Hlt.or, tıarb.n biteceği. 
nı ve Mosko\'ııda dJnle.'Ullek lmka.nuu 

'3ulacakJannı aöyUyerek askerlertnl 
d.ldatmıour. Bu bir yalandan ve O • 
ğilnmcden b~a blr §ey değlidl, Al • 
mıınlan Ucrı sUren gey, açlık ve l!O • 

ğuktur. Alını.uııar, araziyi binlere~ 

cceeUe dolduraro.k bUtUn k11vvetlerlle 
Moakovaya varma:a. uğraı,uyorlı:ı.r ve 
bunlar ölUleıin Uzerlne tırmanara.k 

Moskova müdafaa haUaruıa aldın • 
yorlar. Kazandık.lan her kllametre ~ 
ra.zi 'JD~ra nice ölUya m:ıl o'.uyor. 
DUşman, tank bakımından sayı U.sttın. 
IUJ1lne hA!iı salıipUr. Bununla bera • 
ber, Hltlerin ordusu §lmdJ harbin 
b:ışlangıcındak! ordu değUdlr. Sonte:. 
r1n aymdaki ordu Ukte,,-tn ayınd:ıkı 

hatta. bUndan iki h~ta evvelki ordu 
de:n'ilr. HJUerin ordusu mua.zza.m 
1'.ayıplarıa. tükeniyor. Bu orJu, ölU -
mUn yakln~tığJnı bi!ısetrnektcdlr. Hlt. 
terin mUtearnz ordusunuıı Akıbeti 

burnda Moskova kapılarmda taayyiln 
etmektedir. 

Vali; bir gün haremden çıkarken, Eehçetin oda. 
sına açılan sofa knpısmm açık olduğunu görmüı ve hiç 
bir zaman açılmıyan bu kapının niçin açıldığmı merak 
ederek girmiıti. Vali, yava! adımlarla Behçetin odasına 
kadar geldi ve küçüic pençered~n içerieine göz attı. 

, Ma:tbule ile Beh~et başha{a vermiş konuıuyor .. 
!ardı. Bu, re2a.lE.'itİ. Vali hiddetla yumruklarım ııktt. 
Makbubyi tanımadığı için Be?:ç-etin dışardan kadın alıp 
kapattığım sanmı~b. Du suçu aHctme!.: imkansızdı. Fa. 
kat onlan yakalama!~ da keneli konağında uygunsuz 
hallerin ~.ılruunu bütün Bosııaya yayacaktı. En iyisi 
öbürgün Behçeti bir kanara çekip ihtar etmek, korkut. 
rnaktı. Vali, bu ke.rarı verdikten s~nra da ayrılamadı. 
Merakfa kadını daha iyi görtn-eğe çalıştı. Makbule. 
mum ı§ığmm altında bir peri kızı gibi idi. Harikulide 
bir endam ve r:ö:? ka!!le.;t!rıcı bir güzellik•.:e, her kalb 
la~ıya insanı titr~tecck kado:r kuvvetli idi. Vali: 

- Vay Beh~et va7, diye dilşüncW. Meğer ne yere 
hakan y:.=:-ek r:.:!w""m1~ .. Tcvekkdi değil bizim teklifi. 
mhi !;:<Ab~:l etmedi.. 

Va!i, o trecc h~!"l :n~b:-::H d;:~:!nd;;, Öbfü· gece tek. 
rar on:arı seyretmek eevc~~·nıı di.il'tü. Pençercnin kena. 
rmclan uzun uzu . zevk ve h~yccanh anbr geçirdi. Vali, 

' Eela isa.Jet vaki olan satılmamı§ 
biletler satılmış gbl gösterilerek 

t 
hediyeler al nmı§tır. 

İşte bu tah:d:X!lt dolaymflc Urfa 

ı mebusu P.efet Ülgenin de te~rli 
masuniyetinin rcl'i istenmektedir. 
Meclisin teşkilatı esMiye ve adliye 
encümenler'nden s~lle:ı aza.dan 
milrc-!citep ihzari encUmen bu talep 
dolay~'le iptida! tetkiklerle meş
gul olmaktadır. 

izin vermemiştir,,, t3f'I'. 
''Londrada 15 Temmrz ~\., 

hiyle alman b;r telrrre.frl rrıel' 
nazaran Lord Derbi Şnrl< ~ ' 
lc!cri hakkında kendisine ııı~ 
lan bırsunle cevab olaralr ~I' 
haslara: (Harbe hitam ve· e~ 
iktiza edecek bir hal zubı.Il" itıJı1o 
dikr.e miidahale olunmıyac3itıı'* 
ve devletlerin hatta RusY8 ettit 

Refet l.tıgenin buı;ünlerde enen- ratorunun bile su!hil arztl F~ 
mene ça"'rrı'a"'8..k hiildlmı>teP ~'ec. !erini ve Avusturva ile ~1111' 
fü:e tevdi rd!lI':'liıı olan mllı:ekk .. re· 
lerdcki bazı no!ttalar hakkında ma 
lümatma müraeant edilmesi muh-
temeldir. thz:ırl encllmen bu tah
kik ve tetkiklerle vnsıl olduğu ka-
t:.a:ı.tl b':r raporla encilmen heyetl 
umumiyreine biWrccektir. EncU
men de vaziyeti tetkikten sonra 
mazbatasını hazrr1ıyarnk keyfiye~ 
meclis heyeti umu.miyesinc !cvke
dccektir. 

icra V ehilleri Heyeti 
toplandı 

Ankara, 27 ( A.A) - İcra VP. 
kiJleri heyeti bı•gün saat 15 de 
haftalık toplantısını başveka1et 
birıasında yapmr~. nıznar:ıesin
de buhınan meseleleri tetkik et
miştir. 

Hindistana gönderilen 

l~alyan esirleri 
Bomb:ıy 27 (A.A.) - Hindlstanda 

bulun:ı.n İtalyan harp esirlerinin adedi 
nltmrş bln k!şldlr. Bunların arııaında 
53 gene:-al ve 2 amlra.ı vardır. 

imparr~orl"rmm bu defa şrı~ 
ta:•' da vaki o!an müla!:at1 oto 
ad~mi mt:.da.hale ve sUibüd1' ~ 
rnak mal;sadma mebni ol 
nu 1 bevan etmiştir).,, r ~· 

"Londra s::azete!eri di''O T!I 
S!ro ve Karadaı'{ın Rusva1'·111d 
dadına J!tivnerek harbe b:ı!,; · 
larında şüphe yo!{tur. sıı1'eft! 
keri Çernayef adlı Rus ge~~P: 
nin kumnndası altında o:~ 
gıbi, b!r kac: av Hc!"'...e!r'te ~ 
dil gezerek sureta yaralıl~d"' 
kan bir Rus zabiti de J{t.l· 
Mkeri nin başına geçmiştir.~' 

" Naye-Fra1 ···,res gazete:" .cı· 
yor ki: E:'.{er Rusya açıl~U~~~ 
ğ-a Sırbiyeye muavenet tı ı' 
Avusturya ile yan yana de,;~. 
ki karşı karşıya balunac ~BP. 
ÇünkU böyle olmazsa, ~l'~ıı 
alınması muhal bir harbı 

• . t d"l ' J• mı ın aı; e ı ır. .... ı·si • 
''Dalmaçyanm yan ahtl 1 <f~" 

ıav ,.e diğer yansı l talyt?rl 51~ 
ğundar. bu iki cmıf arıt ;J• 
müthiş bir soiiulduk ve 
girmiştir... ~ 

"Viyanada çıkan Tace:' teOs 
Pres ı?azctelcri Ingiltercnııı O~ 
rik5.tı harbiyesine (hal'i ıı1ri,:o" 
bir muamma) Unvanını ,.c 
!ar... . till'"' 

65 viMır milletler ne ını 
Eşreften seçmeler : gc,.i rm~Uer. _...,,et 

---------- (,3 sene sonra bu~nkii J:'P'tff 
- Miznn'cı Murad için - le!i karı~tırnnlar evvelkile~ı11' 

Bir znmısn millet el Osttındc tutardı çıl•ııran havı.diı:;1 er okuya~eel~ 
kendini, Acaba bu hep bö ·le mi rı ı 

D:ıim1 suretlo lr.uıdall sonra kol ~t. ıtl 
Niyya..a..-ı-i :-.~':,41' 

n.Itmtbtlır! ==-'" 
Avnlet etmekle hem~ bir c~i ===== 

ııaıtotmnııt VAK 1 T' A 
Şlmıll bi!)lll'O Munwt Bey konturol ABONE 

altmdo.dıl'. 

EŞREF OLU~lUl ./ 

bu zevkten kendini mahrum etmemek için Belı~ete de 
bir şey açmadı. 

:,. * • 
Bir gece, Makbule ile Behçet, gene bu küçiik od'; 

lann~a sevinç ve üzüntü dakikaları geçiriyorlardı. ti~., 
gc.ce bulufuyorlardı, faka'< hayatlarını birleştirmek İ~1 

bir ıey yapamamıılardı . 

Bir aralık küçük pençerenin önünde bir gürOlıa 
ve ıonra şiddetli bir şangırtı oldu. 

Makıbule korku ile yerinden fırlamış, Behçetin 1'1'' 
cağına ablmıştı. 

- Korkma sevgilim.. 

Behçet, onu teskin etmeğe uğraşıyordu. Fa~t 
kendisi korku içinde idi. Kimdi buraya kadar gelaıeıe 
cesaret eden: 

- Hey nrkada~, buraya ne cesaret ile ge1iyort111"' 
diye bağırdı. Fakat cam §angırtılannı müteakip k-1" 
balık bir bağrıpna yayılmııtr. 

Behçet: bİ1 
- Bu yabancı değil, benim zevcemdir.. diye 

daha haykırdı. 
Tam bu sırada kapıya vurulmaya haılaDJlllftı· 

Vaiinin sesi duyuluyordu: 

- Aç k=.pıyı, yoksa kıracağız. . ti 
Valinin sesi, •,ehditknr olmasına rağmen Beliçe 

ıevindirmi9ti • 
- Sayenizde kendisile evleneceğim karımdır ~ 

diyeeek, elbette ki, affettirecekti. • 
( Detlalftf oar) 



'~ R fUl AL reı flJl r... fıi) ~A;; fl ~ roı A J 'Et riyailna 10 k~ru anaınazlindenı~tC: l!S IJlJ u ~ ı.rı.ı~~ iEJ_f!!:l ~J;:ı ~!!~ zam yap ldı 
aF~arrsa-Ame: Baknköyde bir tüccar ir 1 
rnu ase.betlerı 
,Ycy~andm azli Amerl

~efildcriclıı memleket
&, ~nnı mütarckedeııbe-

banka memurunu yarnlad 
~,~urakabe 
memurları 

Ayakxahı fiyatlai"ını 
kontrola ba$ladılar 

-...11 l'tı.kkas ""'litika.smdan Evvelki geoe Ba.kırk ··~...:;..,....,,, .ı\•- ... ~ b' . o,~. 
"'llanyayn. ib.ha ~yade ır cınayetin isılenrnc:aine ramak 

1 
rıı bir :ı.liimcti olarak kalan bir yaralama hadisesi ce -

· Vcyganduı azli mütnre- reyan etmiş, bir tüoe11r bir W, .. 
lllnı son da) 8.Jldt~ı tla.lı ka memurunu yaralamıştır: 

~a~~esm i Şeldinde tefı,,ir j Vaka. şöyle olmuştur: 
ı~'fı bn katlarla. kıılnuıdı. ~~ırköyünde Kartalrepede , ı:ua Peten - Bitler ~- 1 ~cırh caddeeinde meşiulr hür. 
ı;~r l.:aşlruıgıç snyıldı. J rıy~t ~:ıhr~anı· Niyazi (bey) ın 
~tindeki l"ranoız -Al- I ycgeru. ~ldu~ ~ylenen Niyazi 
illıası Ameriluıds mih'-·e- i Resneh ısmmde bır tüccar otur. 
~a :rcrlecmcc;i için bir ı maktadır. Niyazi R~neli ile ge. 
'· _ızd.ildiği için, gün be.il- r:e Bakırköyünde Zuhur.:ıt Baba· 
& hır heyecan husule ge- d:ı ot~r~n ve İş Bank.ası l:sta.nbul 
~ Anıerikan lıükllindinl ~ubesın:n k~alar ?aıresi şefi o. 
\' ka.rnrhm ııevkedlyor. lCl:Jl ~~ıt !urkıgeldı arasında es. 
e~andın ıı.zlincfonbcri, kt bır ıhtılM vardır, Aralarında. 

1~rnrlar alını tır. Bu k:ı.- birtakrm adltdavalara setY.-biyet 
llıda artık Ameri!uuıın vermiş olan bu ihtilafın mevw.u 
'ka~a yiyecrk malli!cle- bir kıskane<lık meselesidir. lddi
llncnıc i. (bu Çmmr nltl :ıya nazaran, Niyazi, Reşidin ka-

lt.tbu, cı.lilmcl<tedir) ıJö rıo:ına karşı alaka peyda etmiş 
l'ajı \erme lcannnuı~ güre ve bu vaziyet ailenin huzı.ırımu 
~~ya hıır-~r 'eriimiş ol· 

l'ıkn nfüınlııyom c"'dii<;· 
~~ n.Itmiş i!ıtlyacmı 
to~it madeninin l:;>I, 

~ğ:ı Felemc:ılt Güyn.İu-
11(:). lmnotleri tarafın· 

Peynir sakhyantn 
muhakemesi 

4 lmanyaya. gönderilme- ~1üdc!4eiumumi 2 sene 
~ ~e kn.rşı Amcrilı::ı.<lan, ~- su'"rgu··n 1• •tedı" ~nro.ya, \'C tütün Is· " 
llıiıstenıicltclcıine lıcr.~irı Bl'~ane<lc saklı bir çok tene-
~itıi mene~ mesi gibi ke r. .l"yniri olduğu halde satma.h-

ı\ 'arrur. Bunlar filli bir tan jmtina eden yağ ve peynir 
~r.·.~nın alınn.kta oida· tad~·i Yuni Devletoğlu'nun asli

A. r llr:JSıml fur. ·~erikatlım ~elen haberle- ye, ikinci ceza mahkemesinde gö 
ıl.tı r·i,il_en muhakemec:.i son safhasına 

ıeriluı D-kara. k:ırsı da !t('lmiş buluıımaktadır. 
(l ~ta Du nuı.libatla Af- .. .. . • . . 
.ı.uelj a) cilmhuriyctin e Du.n, m~ıddeıumurru muavını 
lı suretile tutunma.ya. Fethi mutaleasmı söyliyerek 

trı-. • maznunun suçu sabit olduğunu, 
;ıtnnı Afrilınyı elden çı- ~ ken~sinin iki sene sürgün ve 
~<t. arzusar. • §idtletli lm: 500 l_ıra P~~ cezasına çarpılma. 
lta}a. 2tmı.bı bir taraftan. sm~ ıstemıştır. Muhak~ karar 
~ilrUyüfitlne, gcni:;Icn.1ı~ verı~mek Uzere ba.,~a bır güne 

1 
hem de Amctilrn.'.UU bıra;ulmıştır. . 

harpten beklediği neU.:e· Bundan başka aynı mahkeme 
~ lllanalar hade e.ı.l~r. de muhal~emesi görülen Beyazrt 

'ürtiyücü bn.kımıodrı.n ta bakkal S3ıbri, maıkama üzerin 
'l\ J el d ·ı t;ı.:..- d ,,- . 

rnlhver eline gc•ı:.ım'8i, e ı 1 uu.w.· suç.un an ~ ~!ra para 
1

tilt kıyılanııın blr1Jr W; cezasına ve bir hafta dukkanr. -
\illıanyanm r.üfuzn:~a. ~İL"· n1!1 ~apatılmasma. mahkl\m edıl· 
~tiMc sün.ip riıJc~. harbi mıştır. 

> li nrUııra tabi bir luıle -----n----
ht. ı\tl:ıntfü ı~:ııbi ... i.11 J. :l:l'.l· 

hUJü.k denizin m:hver 
~ ~mrtn.rılr.1n. ~ı. ~e l;u 

0~~rik.:ı ile ln~.ilterc ara
'llh~' cc:ıni~·etli bir m:ulde 
~ı ile mfunl<'.imlür. 
~l~in etme!< bir far::.l"::an 

'-:1lılarıruı. sahip o1m:ılc, 
~ denizleri tcmizlcınak
'<li o:ur 

:ı.i!lan ·ı; sah.illeri Jl'Jhverin 
: ttda birer h::ı.va Ü!!sii lıa• 
" o!urs:ı. c.tlnnl.ik raılue!>i 

~ Olur. ifailmki bu harbin· 

Bir kadına tecavüz 
eden adam 

Mustafa. a.dmda birisi, evvelki 
gece, Gazi köprüsünde yalnrz ba
şma tesadüf ettiği Zehra adında 
bir kadını, bı<:ak çekerek tehdit 
etmiş ve kendisiyle beraber eve 
gelmesini istemiştir. 

Zehr:ının feryı:ı.dma yetişenler 
tarafından yakalanan Mustafa 
Beyoğlu cürmümesbut müddeiu· 
mumiliğine verilmiştir. 

., tle harµ meydanına. :-:-:================== 
u en m:ılzcmeyt• ihtiyacı 

l: "-· ~11 Afrika, Arucrl· 
,~t', ehcmmiyetlidi;-. ilam 
':ı.e c •• o::ıoınilt l.lymctlcr ha. 
b ~?t, ehcmmiyctliılir. A
lli>un flsr.ıpadan fiilen u
~-hır il:!.ldedir. Asya bü· 

i 'elcr:c doludur. 
!! İngiltere üzerinde gUn 

b 'ulc bir nlifuz l::ı.7.an
)i;· llntta arttl< llritanyalı
~ t-1' do:mzuncu (l) tar,, di· 
~nnler bile \ardrr. J<"akat 

11 lnlistesna A vropa a.rt ık 
~ ile irt.ilı:ltım kaybetmiş· 

lllti Amerika A "nıpyr, \f frikayı d:ı. ~c~e\"csl iı:ine 
1 \'e iktts:uli bir mefhum· 

~Oıum hl<' olnınz~a. Afrfüa. 
i~ t ~tnJmclııJır. V c) "'an dm 
~~L ~ruı.n rnill\Cre OOğTU 

i~"'l:I. göze ~arpan bir hal ru
' ~eri!.amn kendine göre 
~·· <!İtldi tcdl.ıirler alnuıy:ı. 

t 111'rnüş olnıası da ınulıtc-

~ litanyaıııa.ra Forty nines 
~ hıJ :Krk <lo~mzunculn.r elen

!!~ c i Britanvunın 48 A
cn~. • , "'•uturiyetinin ~ anuıdn 49 

i e grrm · ~ olmasına, yani 
. nuruzunn tabi olduğunu 

~DRI f.R'fEM 

il· 
~t Çocuk yandı 

da, ayaa Hnttat Hulusi so • 
~ b?turan 2 yaşında Ergun 

t'it ~ ır <;<x:ul{, dün mangalda 
~ııtı~arak oynarken etekle • 
a~ Uş, muhtelif yerlerin • 

\l b. r surette yanarak Şişli 
• ~ta.hanesine kaldmlınıa· 

Yurtta'.). 

Kti<;llk kalblerden kl§ korku.sunu 
sökrtıek !Ftlyoruz. Sen de yardmı et. 

ÇcK'U!. Esirgeme Kurumu. 
Genel Merkezi 

Bilardo salonlarından birinde, 
ceketlerini G~arnuş. bir takrm 
yaşlı sporcular biltırdo oynamak 
la meşgı.ıldüler. 

Bir emekli sı::bay gibi görünen 
dik bıyrklı, yaşhca bir adam, 
bir koltuğa gömülmüş, bir spor 
~azetesi okuyordu. 

Morgan içeri girin<=: başını 
kaldırdı ve onu tarudıgmı ges -
teren bir ~ülü.mseyi.'?le seüunla -
dı 

Morp;an: 
- Nasılsın Harding? dedi. Bu 

ne meşguliyet? 
Otelin hususi polis hafiyesi o

lan Harding Morgan'ı güler yüz 
le selamladı: 

-Hayrola, dedi. Hangi r~ 
gar seni buralara attı? 

Morgan kısaca.: 
- Bir dakika. seninle gö~ -

mek istiyorum. oedi. 
Yazı yazma salonunun bir kö

şesinde: bir masaya cekildiler. 

- Anlat bakalım. Kimi sor -
mak, kimin hakkında. Mahinıat 
almak istiyorsun? 

- lzabella Ura.buru kimdir? 
B:ına şeklini de tarif eder mi 
sin? 

-Amma derin işler kanştı -
rıyorsun ha? .• Bu kadın, bura • 
nm en $()hretli tiplerinden biri • 
dir. Bütün erkekler onun peşir!• 
de.. Eğer sen de gönül verdi i
sen yandın .• Çünkü doğrusunu 
söyliyeyim mi? Bu kadında her 
şey var; kalb ~k .•• Hruıgi aşk 
macerasını kan§t.u1nam. altın· 

kaçn:n:uş, saadetlerinin Hat.üne 
bir gölge serpmiştir 

Nihayet evvelki gece Reşit, 
rifikası ve bfr arkada~iyle bir. 
likte e\ilerine dönerlerker. yolda 
bir çitin aı:k;ısma saklanmış o. 
lan Nitazi elinde bir tabanca ol
duğu halde karştlarm:ı c,1kmı~ 
ve bir el ateş etmiştir. Ç1kan 
kurşun Reşidin sol eline isabet 
etmi§ ve :W,ır bir yara açarak, 
vikudunun i~erisinde kalmıştır. 
Btı sırada karı koca kac.'lll'\~·a 
b~lanu.5!ar, Niyazi ikinci bir 
endaht daha yapımı~ da i::-:ıbet 
ettirememiştir. 

Niyazinin bu hadiseyi mütea
kip kan kocanın evlerine gittiği 
ve orada da Reş.i.di ölümle teh~ 
dit ettiği iddia olurunnktadır. 
Maznun, öldürmeğe teşcblfjs su.. 
Çlmdan dün adliyeye verilmiş ve 
tevkif olunm~tur. 

Aksar ayda 
bir dükkan soyuldu 

Hır&ızla.r kendilerine 
ziyafet çektiler 

Meçhul bir takı.ın bırsı:zlar ev 
velki gece, Aksa.rayda Ordu cad 
dcsind~i boma bakkaliyesine, 
arita.sında bulunan apartmıanrn 
sığınağından girmişler ve çekme 
cıedeki 153 lirayı çalmışlardır. 

Hırsızlar, bundan sonra dük • 
kfuıda kendilerine bir içki ziya • 
feti <iokmişler: Sarhoş olduktan 
sonra. çıkıb gitnıişlcrdir. 

Zabıta cüret'kar lursızları şid· 
ootlc araştrmıaktadır. 

Fiyat murakabe bürosu me -
murlarr, son g'ı.inlerde ayakka;bı 
Hyatl:ırımn gayri tabii bir şekil
de vülmeltildi~ ctrain:.d!l şiki 
Yetl~r fu7.!rine ayakkabı fiyatla
ttnı kontrole ba.şlamı;:ılardır. 
Yapılan kontrorierde, bir çoTt 

tanınmış ayakkabı ticarethanele 
rinin zincfrlame ihtikar yaplrk -
lan me:ydo.na çıkarılmıştır. 

17.ı nr:ıda tanmmrş bir ticaret
hnııeye müracaat eden bir şahıs 
11 lira 50 kuruşa bir çift İcadın 
ayakkabısı almış. Fakat ayak 
kaı~)I giyilir giyilme'z yüzünden 
patlamış. :t-.1üşteri, mağazaya 
ınüracaut cd0rek ayalnk:ıbcyı ge
ri vernıek js.emiştir. Mal ,'.ahibi 
razı clmamıs, kendisine, verdiği. 
Paradan ancak üç lirayı iade e
de:ıbile~...ni roylemiştir. Bunun 
fu:crine müşteri, fiyat murakabe 
büroo.mn. müraca.-ıt ederek 2ika
yotte buhrnmı..:ştur, Şikayet üze. 
rine mat:raza.da tetkikler yapan 
fıyat murakabe memurlarına, 
trıüeszcse sahiıbi ibraz ettiği fata 
ı-ala.rla alman uyakkabmın mali 
yet fiyatmın sekiz bu<;uk lira ol
du;:runu isbat etmiştir. 

Büro ~.efliği, ayakkabıları kun 
duracrlar cemiyetine göndererek 
rnaliyct fiyatının tesbitini iste -
miştir, 

Gelen cevapta. iskarpinlerin 
en adi potosiietten yapıldığı. ma 
liy~t fiyatının ise 674 kuruş ol -
du:~u bildirilmi~r. 
Şu hale nazaran, müessesenin 

imalathaneden doğrudan doiIT
va ayak.kabı almıyarak ayakka · 
bılnn bir ba,s:ka elden satın aldı· 
~r. dol:ıyisiyle, bilerek ve istiye
rek zinciı-leme ihtikar yapıldığı 
meydana çı:kar:rlmrş, suçlu adli • 
\·eye vcrilmi~1.ir. 

U i 
M • Bu hal'in, diğ·~r ayakkabı satış mun1 uvıec ısın lannd:ı da böyle olduğu anfaşıl· 

tnakta<lır 

dünkü to ,antısmda 1 Un ·hakkında 
Vilayet. ~ıı:mi meclisi dün aa- I 

at 15 de ıkıncı b:ıea.·m vekili A1:
dülkadir Ka.ramUrsel'in başkan -
lığı altında toplanarak ruzname
deki maddeleı i incclcmi;ıtir. 

Mezarlrklar müdürlüğiinün ce 
naze kaldırılmasına ait tarifele
rin değL1{:irilmesi teklifinin mü!. 
kiye encümeni tarafından uygun 
görüldüğü hakkındaki te:2rnre o
kunnıustur Bu tck!ifde birinci 
sınıf cenaze kaldırılması 200 li
radan 300 liraya çıkarılmakta -
dır. 
Uyc~ tarafından bu te..1\:Iif iti

razlara sebeb olmuş, cenaze na · 
kil ma::ıraflannın çok olduğu, ye 
ni tarifenin tekrar değiştirilmesi 
istenmiştir. Bir çok münakaşa -
lan:ian sonra birinci sınıf cena • 
ze nakil işi eskisi gibi 200 lirada 
bırakıirnış. yalmz ayrıntıların 
azaltılmnsma karar verilnı~ştir. 

Mecli3, bugün ve yarın topla .. 
naca\ $O?•ra Şubata kadar tatil 
edilecektir. 

Pa3ta, tatlı y:ıpılmasmr ve sa.. 
trlmasmı yacak eden koordinas
yon kararı dün telefonla ilbayh
ğa hildirilnıiQtir. Dünd~n. itiba • 
ren ellerir.rlc un bulunan pasta • 
c1i::ır bunların mikdarlarını göe
teı~n birer beyanname v-ermeye 
mecbur tutulmuşur. Beyanname 
leri, 21gün zarfında vermiyenler 
ha.kkmd:ı kanuni takibat yapıla· 
c:ı.l{trr. 

Ekmek fabrikası 
kuro1ak istiyenlev 

E11:ıne.k işiyle uğra.ı:an ü<: sır • 
ket belediyeye baş v11rarak birer 
ekmek f=t.brikası kurma:{ isteğin 
de bulunmuş1:.:rdır. Bunların is. 
teği i!,,.ilil<!rce incelenmeğe txı.~ -
lanrn:~tır. 

Altın Fiyatı 
Dün bir Resadiye altınının fi· 

yatı 26 lira ~{5 kuruştu. 

, . ' 
I span.1Jol dansözü 

Heyecanlı, büyük Polis Rouıanı 

--- 12 inJ.?ilizceden Ceviren: H. MONIR 
dan güzei babclla G.~nyo~. ha .• Bu kadar müthiş bir şey mi 

- O kadar taş yurekh biri bu kadın .. Elde edilmesi pek mi 
ha... güç bir mahlUk.:. Bir az daha 

- ;-.;e söylüyorsun .. ~lele ~en ma.hlmat versene! 
kendim be~endirm~k ıçin . bir - Ne öğrenmek istiyorsun? .• 
hayli güçlüık çekersın. İzabeıla' Anlam,yorum ki 
yı dansederken gördün mü? E- - Kimlerle görli~üyor? Bura· 
minol Cincer RoceI'S admdaki da kimleri kabul ediyor,. Kendi 
Amerikalı dar.söz; onun y~ın • başına dı~arı çrkıyor mu? Bil • 
da kötürüm gibi kalır .• Bır .. ak- has.sa geceleri geziyor mu? Be • 
şam, otelin bar'ına gel de gar... ra.bcr dansettiği part.öneri Kar • 
Burada on haftalık bir mukave· tos admda birisi mi? 
lesi var Her hafta için yüz ster - Pek fı'a Mademki öğren -
lin alıy~r. Fakat müessese bu - mek istiyorstÜı. Anlatayım., Bu 
n1;1;n bir k.a~ mi3lini kazanry~.r. kız. dün a!~am dansa çıkmadı .• 
Çun!<\.ı bu kız yüzünden. b.utun Sebebi de nedir bilmiyorum ?Her 
~n<lranrn en z.enRin, en kib:ır haltle bir başka yere ~idib keneli 
msanlan buraya doluyor. zevki için eğlenmiş olacak .. Bu-

- Kaç numaralı odada oturu rada kimlerle konuştuğu mesele 
yor? . . sine gelince, anlatmağa kalk • 

-A .. Bak.. Çok ileri gıttın.. sam, bir kitab büyüklüğünde e
Ban ka.Iı:sa _şu köşedeki eczaha~ ser vücude gelir.. Gece gündüz 
neye gıdıb sınirler:ni yatıştıra. • o kadn.r çok insanla konuşuyor 
ca.k bir şey alsan ço1r daha iyi ki; hesabı yok .. 
olacak .•. Senin yüzünden benim - Odasının numarasını söyle
dc başım belaya girmekten kur - medin? Yoksa gidib otelin kf\ti· 
tul ur. Del~ misin? •.• Klz.ın oda - binden. mi alayım? 
srn:ı nu gıreceksin! .. Haydi hay. Ot~lın husust polis hafiyesi 
di .. Sen sözümü dinle .. Ve bu iş- Hardın~ .birdenbire ciddileşti: 
ten vaz geG .• Gönlünü başka şey - Bınnci katta 12 numara, 
lerle avutmağa bak. dedi. Yalnız mesele nedir? Onu 

........ -sen de amma korkuyorsun bana söyle ... Ve bana malfunat 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dün öğleden sonra vali ve bele • 
diye reisi Doktor Uitfi Kın:iar'. 
m ~aşkanhğında 4 saat süren 
bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda et fiyatları tetkik 

edilmiştir. Bu arada kasaplar 
cemiyeti umumi Mtibi Ömer 
Koç'la tanınmış celcblerden lh -
san Celx?ci dinlenmiştir. 

Uzun tetkiklerden sonra., ot 
fiyatl:;'rmm arttığı, kasabh!c hav 
vanJ:u-m vapurlarda fazla zaman 
ge((mek suretiyle kib:lan kay"oct 
tikleri n.nlaştl.mış, et narl:ma. ki· 
lo başına ıo kuruş zam yapılma
sına karar verilmiştir. 

Bu zam, toptan ve pera1(en<le 
canlı ve cansız et fiyatlarına ya
prlmıştır. 

Bir mot6r Hayırsız 
Adaya dDştü 

~ akşama doğru hentız hUvişeti 

anlaşllaiUiya.ıı bir motör, hayırsız a_ 
dayo. dUşm.UşWT. Marmaradan geçen 
gemilerdeki tayfalar UZ'\klard:ın im· 
dat istJyen .eesler duymuşlar, fak.at 
bir tUrlll imdat i.<Jtiyen motıSrtl bula· 
mnmışlardtr. 

Bunun UzeriDcı adalara haber veril. 

mi§ ve· buradan mmtaka. Uman rel.S 
liğine tel~!onla vaziyet bilı:tir~Ur. 
I.Jman rel.sllği. lcaza. haberini alır al· 

~ 
nıaz dt?rhal heyırstz3..:lo.ya 1md:ıt mo. 
törtl göndermiştir: 

Kazaya. uğrayan motörUn parç:ılaD· 
drğt. 1ç1ndeldlerin kurtularak karaya 
çıktığı 81l.llılm&ktadır. 

Beykoz Kulübünün 111' s · •tmm 
kayıkhanesi yapılıyor 1 HtLDE KRAHL'ın 
Beykoz kplülbün.ün kayıkhane 1 

EN SON ÇEVtımtöt 
ve jimnastik salnunun inşası i-
çin koordinasyon heyeti mfü:ıaa- JI 6 k dd 
de vermiştir. !nşaa.t bir ' hafta : ıyı u a es 
zarfında münakasaya çıkanla • V l 
caıktır. .1 a 8. n 

1 

Talebe birliği toplantıa Saa'&t.. •• Jıılacem w ~ Şıabe9ed 

ŞA RK 
CıtUteler Rektörtin riyaseti &ltm. 

da d\ln Unlveraite talebe blrllğl.nln 

yapacath toplantıdan bah.setmektey -
diler. 

Alak:lı.dar ma.ka.indan öğrenlldlğble 

göre gazetele-re böyle blr havadla ve. 
rilmedi.ği gibi toplantının bugUnlerde 
yaptlacağT da mevzuubahs değildir. 

llSlne-.;ıımcb Büyük Muvaff~ 
Devam Ed1yor ı 

•mı•m•11er.•Fea 

Ancalı: bundan dıı. topıantmm hlç 
yapılmıya.cağı kıuın:lti çıkanlmamalı. 

dır. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün S büyfil< Filim birden: 
1 - Öldüren Örilmcek - Bltytllr 

Sert T~U blrdmı. 
1 - Lorel Hardı - Ka.ıı Kardeşler. 

Tllrl<çe l!IÖZJI>. 

1 - Blyo Grandi Gülü. 

ISTANBUL BELEDiYESi 

~~\!:\\\\\\ ~1:W,J.;; 
Merdivende Bir Işık 

• • • 
lstlldlU Cadd(>.slnde 

KOMEDi KJSMINDA 
Alqıam 20.SO da: 

SAADET YUVASI 

[~~i 
Kadın ar erkek işine 

arış1·~1alıdır? 
Nedense bizde "hoşa git-

mez., bir hareket olarak 
bilinmişti.. "Kadınlar, erkeğin 
!şine karışmamalı,._ denirdi. 
Hatta bunun için halk arasın
da pek srk söylenen bir söz var 
drr: "Elinin hamuru ile erkek 
işin~ karışma!,, ayni söz; ka -
drn derecesinde nazik ve daha 
ziyade evlere mahsus işlerle 
uğraşan ince yapılı erkeklere 
de söylenirdi ... 

Zaman geçtikçe; bu anlayış 
de~işti. Kadınlar: erkek işleri-
ne karışmak için imk8.ıı 1 

vermeden bir işe başlama!.. - r 
-Henüz işe başlamak fikrin. 

de değilim, Evvela. her şeyden 
<!min olmak .istiyorum Onun 
için sen<leı1 ricam şud~.. Beni 
bu ak~a.r.1 buralarda dolaşırken 
görürsen; aldırma .. Söz veriyo • I 
rurn .• Seni atlatmıyacağmı 

-Pek ala .. Ben de bir i.araf
tan onu gö::etliyeceğim.. Belki 
sana yardımım olabilir •. Çünkü 
bir hayli şeyler görüyorum. 

i\forgan gülümsedi. Otelin bar 
kısmı kapısına gelmişlerdi. Bu -
ra.da meşhur dansözün resmi gö 
rülüyordu. Altında büyük harf y 

!erle lzabella ismi vardı, 

• * • 

aramak ~yle dW'StID; .zorla 
kudretini gösterdi. Bu aratla 
bir takım meslek sahibi olabil
miş kadınlan bir tarafa bıral.a 
Iıın; en küçük bir bakkal düık
kAnmın içinde bile, kocasının 
işleriyle ilgilenen, o işin ince -
liklerini, gin:ii çrktısmı birer 
birer öğrenib her hangi bir gün 
yalnız kalmak ihtimalini gözete 
rek hazırlıklı bulunan pek ha
marat ve becerikli kadınlar da 
görmüşüzdür; görüyoruz •. 

İşte bizim mahallenin kasa • 
bı; aktan ve tütüncüsü! Bir 
zamandır bu dü.kk.an saıiibleri.
nin nerede bulunduhlarmı bil -
miyorum .• Fakat karılan; bu 
minimini müesseseleri kendi 
l:>~larına. o kadar h; bir usta
hkla işletiyorlar ki ; vaktiy'e 
erkek işine pek fazla karışını~ 
olduklan ~örünüyor_ 

Karışmış da pek aıa iyi et • 
mi~ler. 

İşte şimdi; iş başa düştüğü 
zaman o işleri r.e ~1 çeviri
yorlar ! 

Bu baknndan erkelder; ka • 
dm elinin kendi i~Jerine sokul· 
masmdan hic: bir vakit ürkme
melidirler .•. Hatta • ağzını pek 
fazla açmamak şartiyle - ke
selere kadar sokulmalarına mü 
saade edilmelidir. 

HIKME1 MUNIR Peter Morgan o akşam, Mlra
mar otelinin bar kısmında, ma
sasını. büyük bir dikkatle seç • 
mişti. önündeki çiçekler yüzü . ~ 1 
nün bir kısmını sakhy~rdu. Ka- 25 yıl evveil<i Valut 
prdan bır kaç adım berıde otunı 
~~u • 

Orkestra susmı:ştu. Frak giyin 1 ıs Ddn<'iı,.,.,rtn t9l 7 
miş bir adam belirerek; sesine , 
mUmkün olan en tatlt ifa.deyi ve 21 
rib "şimdi bize lzabella'yı tak -

kadından mürekkep 
bir kumpanya 

dlın edeceğini bildin:ii. 
. .. . ~ 1stanbuldıı. en l:ıUyük ticaret.hane 

Derken, _proJ_C~to:ıen_n ışıg-ı al . !erden e9ya çalnlnl. ve Marmara h:ı•. 
L!_ndrı ceylan gıbı bı~ viicut belir za.smdaki k;ı;;abalara s:ıt:ırak oradllD 
dı,. Onun ar~ından bır ka

1
stenyet buraya ayni p~ra ile erzak geUrmo:k 

şuürtısı ... Bır top~ .ta.artısı. . suretiyle bUyuk m!kyast& ıc:a>i uca· 
~rn derecede can.ı. bır kol, ba- ret etmdtt~ olan bllylllt bir s:trllı: 
~i< ve ~l hareketi tle cıın alıcı kunıp:ınya.ııı derde3 t edUm şt!r. Kı.m 
hır İspanyol dansı başlamıştı. pa.ny:ı. ıı kişiden mW-ek.k".P olup cUın. 

{Devamı var) ıe.ııt k&dmdu. 



' 
VAKiT 

Sandal benesteninde eşya ta;~;;!~~eri A~a~~~an .u:.i~g~ ~;~~~~:~ 
f I• at! arı çok y u'" k s D 1 fi,. 1 • Rezeg bölgesinde ka:nctir. Eddud-1 t.I U İaşe kafilelerini ve dok- m üza!<ere .. erı da, Sidi Rezegin 6,5 kilometre §i-

mal batısında ve Tobruğun 27 kilo. 

nl . 250 ı· h b" t•l l · b" ları bom!,ardıma.na Vıı.)i.ııgtoo, 21 (A.A.) - Bır.eşik ınetre cenup doğusundadır. 
ltluhanımi erın ıra pa a zç '? erı ır devam ediyor Amerika. ile Japonya. arasındaki mu. Londra 21 ( A.A.) - iyi 

;ilt incili küpe, gözümün önünde, tam 350 liraya zakerelerln yeni bir sa...ha.sı daha ka.· haber alan askeri mahlüler. 
ıafl[dı ve 0211 biJ- sey, amma /lZÇ bir şey yapama- Londra, 27 (A.A.) - İngiltere panmıştrr. Bu mUza.kereicrln ba.şlan-

.. • 1 hava nezaretinin tcbrği: gıcmdanbııri devam ed"n no'.ttaı na. Je beyan edildiğine göre 
lım. Yalnız" Baktım ona sessazce uzaıztan,,... Avcı t:ı.yyarelerinin <efakntinde zar teatileri Japon revk:ıl!dıı mura.1ı· mihveT devletleri Libyculaki 
~im demi' tstanbulda para yok - Yedi yüz kuruş. o:1atryoruın. bulunan s::hil muhııfaza ser\'.isine ha.;ı Saburo Kurusu'nun muvasaıatı ordularınuı takviyesi !~in bü-

•İ:Ye? Bu 0 kadar b:ısit, rnünaka- Mal sahibi! !!atı) orum. Sat... drm mensup Beauforts t:ıyyare te~il- t ıar.aıi olan ıı günJanberi teltrar baş yüf.ı gayreller tuıT/etmekte • 
,_.ay:ı. ~!ltlyacı olmıya!l bir haki.kat· Bi.r kampım&. sesi .Bi?' r.:ı. İki S.:ü- ltri~ıiz .bu pe~embe snl)_ahı ~ey 1 ıaınış ve milzaltercler dUn a.ıtJam ha; dirler. Ba maksatla Ruı cep. 
ti.r ki size Bcyoğlunun eğlence min;ı;om scf.er~ı ile bir deri yol 1 ~ahıllen . aç klP.nnda bır ~uş.m~ r:clye nazırı Hull 'Un Japon mur:w,ııas 
verlerln.l cumartes·. p:ızar akııa."?1- çantası yedi Iı.--aya okutuldu. ı -~e .gc.r:11::3 :.:e .ta~I'TUZ etmıŞlcrdJ.r. ı.arı olan Kurusu ile Amiral Nomura. hesinden geri alınan mi?him 
l&n ad~ alm:ıynn çalgılı gazino- B!lradan ~tkın z. bedestenin ö- l.7emı cuzı bır u·.tuıı.dan homb:.ıI:ın. ya P:ı.!>ilik mz;ıel~lerinin ııa.:u lç\n bfrlikler Selanikte toplan • 
lnrnu. barl:ı..."'lnr l·ile görmeyi tav- bilr kapıs na cloiı-u ileTley.niz. Sağ mış _ve batmak Uzel'e brra.kılmı:ıtır. Amerika tarafından huırla.nan telt ma!ıtadır. Fakat lngiliz lüo. 
ltlye t-tınck illt yacını duymuyorum. :arnfta mücevherat camekanı var. Ilır kı>;ını bombalar tnşry.:ın av- ıınerı dün akşam vermesi ti.zerine ces su bunlann ıevkine mani ol • 
Evet, lstanlıulda n•na yiyer..leri Yarın veya saJı güııil ~tılaca.k mil- cı ı:ıyyarele:-imiz, Normandlya sa- men n;hayet bulmu"-tur. Şh:ncll bu h d Al b ....- u h'll ri c·v :ınd b ı· --ı d " magw a azır ıT. ınan azı 6Ölmek i<'in b'.lrnla..-:ı gi.t.roeie lü- cevherler tcı.;hir ediliyor. zerin 1 e. 1 .. a. a ug.:n ?~ ~ en son tekllnerin bir anlaşmağa esas olup 
zum yol:. -Eğer, bu !oddi:ı.dan zerre ı17kl eflı:etler, zfı~rtlerin çcn7s~- ı' r:ı ~ır du;;~ ka!ı.C~L~ e_ta_arruz 

1 

oıamryac.ıJı hakkında ımrar verme1' maliimata göre lngiliz lilom 
llıı.dar ~Ü!'hel"niyorn.uırz ömrünüz- nı yoracak kadar heyeean verıcı: etm._, Jer, bır .aşe gcmı~.ıe ıki tay- Ja~onya.ya aittir . .t>asi!i!t te sullı ve· Libya hCZTekatının başlangı. 
den ranm sa:ıtci~;ni Sandııl be- Pırlantalı bir kol saatinin ı;rıuham- ı yare karşı koyma blic:.ımbotunu . ya all-iebilhtımaı tekliflerin kab.ı~·ıne cındanberi 7 ia~e ve nakU~1e 
· 1 k ı· 4"0 b".,. l t ., batrrmrcılard r. ı 0 -s .;,-C.<!ı:lten!ne hı:ısr~tıneniz, stanbulda men ıyme ı i) • ı. pır a!l 8.lim • . • "eya reddine ba·~ıı b.ı.unııyor. Bu M gemisini batırmı§lır. Gene 
'·p.:ı.ra,. nm nasıl döndüğünü gürtip 8400, tek taş pırlantalı b~r çift . .Ta~:yare!erımız d<>nUş. yolunda 1 d.seyi b:ısma ~aber veren lıa.ricly; 
ı..._ k. d' ı .. · 5•"0 ı· ıkı duşman avcı tan-aresme ra.s Londrada neşredilen di"er vune bak vermeniz için fili Ll' mncnın ""' ıra.. ~ •. .. .. .. • 1 ruzıruğı sözcUsU tekıınerin nelerden - 0 

~ı ı al N ı va ın · ., lıı.mış ve Ma.ns denızıne dw:mrul - ' bı· habLlf'Pde bı"T ltalyan ı..TU • .- a l>uld es!.Tilen b2n, SanJ be- ası• r ısın z · .. . ~ • ibaret olduğunu söylemelc istememiş, r ..... R 
nesteni dey nce aklıma gec;inme Mücevherat müzayede salonun- mu~le~ır. Berck hava ~cydan n. j fakat bunlar s·rıeqlk Amerika ha vazörü ile muhribinin büyük 
cl.:!'lığr, hayat yükü a'tmda bu- dan dellnlın scı:: geliyor: d~ d..ı..:;m'Ul tayyareleri.le füJon- · · · m ' ~ nsl lerine da- bir ihtimalle ve bir yelkenli 
nalmış dullar, yet'rnler, müzayaka· - Gilmüş p·rln:ııtah incili bir ) ya lımanınJ:ı.!:i getr.Her de aynı gün r.cı aıya.setinin es:u pre P . 
ya düşmü~ aile reisleri. kelepirci çift küpe kıy~eti 250, lira 210 avcı tayyn.relerim:zin taarruzuna yand:~ı keyfiyetinde ısrar etml~tir. İaşe gemisinin de ya.kıldığı 

28 -11. tMt 

Fikri Tuzerin 
beyanatı 

( Ba:s ta..,aft I btrltlı 
Y"ard bo.llne kalbedilecek bina tam 

ra.tı.nua bitaıcs1 az çek bılr uma: 
mütevakkıf bulundugıJndan yukarı 

bahai geçeD 27S t.nlebeye öntımuıde 
aydan ltibııren ayda yirm~r ve K 
ra.deıı.l.z medreseler'lncte ba:nnaıı taJ 
benin de kary..,ıa, ya.tak takrm.ı nmı 
re gtbi malzeme verllmelt auretlJ 
lst1rahatler1 temin ecll?eeeğt gibi a 
nca ve yine önlinlUzJekt aydaıı itib 
ren behertne onar Ura yardım para 
•erileeektlr. 

Bu ısuretle lstanbulda pıı:rtl t:ır 
fmdan yurdlarda barmdmlrp laşe 
dilmek suretiyle himaye edilen tal 
benin adedi kız ve erkek sıro yo v 
rıyor demektir. Leyl1 mektep tlcre 
ıcri partice tesviye edilen 80 ve ııa 
dl yardım gören. 133 talebe bu hes 
bın dıfındııdır. 

Yeni kararnıu.zm tatblld yo!wu 
mı ıe.,ebbüslere girtşl.l.ınl§ ve la 
eden baz.trlıkl&ml 1.kmall lÇ!.o. h 
Wrltl tedbirler almmıştıı>. 

Moskova • • ' ugramı~Jnr.:lır. R:.ı.zve!t ve Hull tarafından sık sık bildirümektedir. 
esnaf gelirdi. Yanı!ryormuşuın. 21u • te•·- d • ı ı 

- ·- 211 Avcı tayyarelerimizlıı ürü nok- ıu"'r e ilen bu prens.p er, şun ar. ltaly"n tebtfi'...ı (B~ tar«tı l incidı Bu rnu:.mi ken<li5 ne a.çtığı:::n e- ,. B" bl 1 1 ... oL 
. - 212 sandn-. dır: ırıe;:ıik Amerika. ce re ede Roms, 27 (A.A.) - tta.rya.n <R- da kuvvetli aörfilii•"'"'r. Ruslı me.ctar bir bedesten memuı u, ma- edilen arız! d:aJişiklık1erfol ta.nrmak "" J ~ 

?.~:lı manalı güldükten ronra dedi - 220. tan imt..na ve beyn~lmllel ihtlli!larm duları umumi karargfilımnı 543 şehrin ön çevresinde kuvvet 
IU .Aı1fıle:ıtr. şekHn.rl:ki !l_tl'ala.n eol- ı ~~'dil~ rı.ı.unaralı tebl'ği: tahAimat yapmaktadırlar. Al mu:>llh:ıne mUznkerelerle ha.ilini ter 

- Hakln::ınız. Doğrusunu ister- duran "talıplcr,, bırer bı.rer ve km • '"i : M:.lıver kuvvetleri Marmarik'te man1arın bngünlerc!e hemen M< 
tıenl% biz de hayretteyiz. bilir kaçıncı defa köpeyc ba.lr.ıy<ı:r- ' viç eder. . Tobrukun cenup do~ bölgesinde kovaya girecekleri pek ihtim 

- Neden hayrcttesiniz? br. Londra, 27 (t~dyo ııa:ıt 7,15 de) - Bu pre:ıslplerden birinclsıdlr. Uzak ve Sollum cephesinde İngiliz kuv- dahilinde görülmüyor. 
- Nn..stl hayrette olınıyalrm ki - 225, DOn geccyarısı Uoskovada neşrcJilen Şarkta;u vazıyete tatbiltl, demek olu. vetlerine karşı s·kı bir elbirllğ.i _Radyo gazetesi -

geçen sene, yüzilne bak lınıyan. a.· - 230, resmi H.u.s tebl.~l: yor ki, Ç"ın'ın Japon ıutala~ı tarafın 1 halinde anudane mücadeleye devam Stokholm, 1'7 (A.A.) - Aim.all a 
iıcı bulamıya.n, yo~ p::ıJıasr:ıa giden Ilurada fiyat artmrınlanna, par- Kıtaatımız, dün bUttl.n cepte boyun dan işga:ini B'.rlcşlk Aınerıl~ın ta• M.iyo:-lar kerf m:ıb.tnlerf.. Mo:W.ovanm dlf mll 
mallar bu sene kapı::.:ılıyor, Mese- ma.k veya b:ı.' ic;:areti ile iştirak e- ca tıa.~p et.ml~lenllr. Mutıarebeler bil- nıınakta.n imtina etmesl !tekilnde te. Diln d~ mU11iın muvaffakryetler . ~::ıfaa çemberlh.ln bUtun mlllılm ao 
la şu e;ektr~.k scbns na b?...kmız. diliyor. Bunun için siı hiç b 'r şey hassa Volokolaınsk ve Stallnogrsk ke zalıilr edecektir. eyide edi1m1şti:r. ' talarmdaıı yarıldığını ve AlmAn ku 
Geı;cn ~ene fiyatı 25 lira kU. Be- görmeden dellalın mütemadivcn fi. simlerınde şiddetli olmu~tur. DiplomaUk mahfiller, umumiyet ltl Sollum cephesinde Savon:ı tü- vetlerinln ıJimdl J..loslcova mertıezln 
desten f'yatı :.::ı lira. Bu sene, il- yat.! artırdrğmı hayretle işitiyor. J\loskoı;a.. 'R,1 ( A,A) _ Sovyet barlle bıı ııekilde t.etaırde bulwıu1or meni düşmanın silahlı ara.balan- den ta:ıtr!'Jen 35 kilometre azallta t 
ilerinde-ki etikete b:?.kars:ı.naız kry- nnu:ıı. öğle te~:>liğınde deniliyor ki: 1.ar. nm hücuml.a.rmı kırdığı s:ırada AI· sis edilmi, bulunan i!: Çl!Tnber• lıı&leq 
lnetinin 60 llra olduğunu görllrsil- Rede!lteni!'I mtitehas.srs muhR.m- 26 Sonteşrin r.ecesi kıtal:ın • u:ğor tarattaıı, tahmin edlldi!tne man ve ı~alyan zırhlı birlikleri ettiklerini söylemektedirler. 
ııUz. Şu ko1t1'.tl:ır, geçen sene 40 - min1eri tarclınd:m 250 lira paiıa b'çi mız bütiin cebhe'.erde dü:;.-nanla göre, Birleşik Amerıka, Ja.p:>:ıya;hn müh~m bir mevzi olan Sldi Omeri Şimalde Klin ile .Mojtsisk ansmı 
50 liraya zor mii.'}teri buluyoı"du. Bu len bu b 'l' çüt kiı~e. gözümün ö- çarpışmı~lardır. !J.lıver devletlerıle ara.ııında mevcut ı;-eri almrşla.rd:r. mu.bareb2ler cereyan etmektedir. 'I' 
l.::ne lfıO h:ı.ttiı 200 liraya. k::r>ıııı- nünde, tam ar;o liraya s.ıtıldı ve lllo~J:,ova, 21 ( A.A) - Tass n.. b:ı~ları kop:ırm:ısını ısteınl' ve bu:ıa Elan s·kr surete işgal'miz altın- ıanm b:ıtr::rmda Almatılar, Ale§!lia: 
hyor. Yükü ycr'nde olanlar kin bu hen bir !:'e\'. arr.ıı hiç bır şey ) :ı·pa- , ja,.,sı bildiriyor: mul<abil ng el>lihtımal BllyUk Brıtan- :la bulunan Eardiyaya a.km akın geçm!ş!er ve'şimal doğ'llya do~ ilf 
ııat'a, h!.çtir bile. madrm. Ya!nrz "Baktım ona ses- Volkov şehri ve l.frdo~a gölü ya, Fe!.2menk Hl.ndlstanı ve Avustu. tngil'z esirleri gelmektedir. !emekte bulunmu§Jardır. Şehrm een 

- Peki, siz'n kanaatinizce, be- sizce uza.kt:>.n,,... isti!rnmetind~ki Alman taarruzu ra·ya lııı m~tereken Jap.>nya hak· Biraz daha ~arkta Ariete tüme- r:ıunda ise, Alman kıtalart fiti &TU! 
desten mallarmın fiyatlan nlçin Kim demi., lstanbulda para yok kat'i olarak kırı'mıştır. kında tathlk ettlğl iktısadi ablukaya rıi, dügman motör!ü müfrezelerile ayrılm~tardrr. Bunlardan bfrl N"~r 
tıôyle yükselmiştir! diye? BunJa zerre kadar şüphrn:z 1 111 oslJOva.. f7 ( A.A) _ Sovyet nihayet vermek vAcllnde bulunmuştur. ve düşman piyadesile şiddetli çar. J<a demlryolları iltisak noktasma. ya. 

- S:ı.rle mUzaycde mallarmm varsa, bir dcfacr.k olı::un, sanrlal öğle te1:·!iği zeyli: Iier ne olursa olsun, hariciye ne.za.- ~I~malar yap:m:ıştrr, la.'.}makta, illğeri Tulayr kuşatma.,. 
mı? Ça~r:hld her ~yanın flyetı b::-destenfaıe uğrayın~. Bu, ben'm Şimal batı cebhesinde, Kızılor rçtl sözcil3UnU.O beyanatı, Bırleşlk A. Orta kes~mde her iki tam! bir- .zU'esile mllkelle! bulunmaktndrr; 
artın ştrr. Bu artı~rn bedestende gibi, daldı~mz paflet urkusun<lan du birliklerinden biri dfü;manm mcrika:ım Pasifikte ıulhll muahfa.za li.ikleri arasında tekrar çarp~lar 
te:ıhir edil"p !!n.tı!an mallara da te- uya.nmanrza yeter de artar bile... topr::ı.k ve a!tşab tahkimatından için aUkO.nct yaratmağa ve Ja,p:mya. ôaşlamrştrr. B'.r !taJ~ran - Alman 
sir etmoo;nden tabii ne o1 ::ı.billr! Rc;:l\t r.ta!,mut 20 sinı tahrib e~mi~tir. Keza ba- ya Ç!n'iıı znrarına olarak m·.ı.ıaade· kuvvetleri grupunun mu.'tabil taar-
~t beb"ne gelince. diğer satış Ye!."· tı cebhesinde hnrdtat vnpan oi- kl\.rlıltlarda bulunuıağa A.made oldu~ nızu lle k:ıf(]Ila~n dUmnan:. da.ha 
!eri J.r:i:ı ;nevzuu h:ı.11sedilcn s~bep- J [a/yan ğ:!r bır Sovyet birll.~i. Er ve su- baldundald §ayıaıa.ra nihayet vermiş. ba:;ka ağır zayiat vermiştir, 
!er, mf..zıısede mnl!an için de söy· b::ı.v olarak t:ıkriben 1,5:)() Alman Ur. Tobntk önünde müfrezelerimiz 
lene-b"!ir. M:ıl gelmiyor. harp devam h öldürmüş, 10 dü.ı;man tankını 2. lUU.RA.HllA.SLAltl SOZLEnt mUstahJ:em mevkiden yap·Ian yenl 
ettiği içln de d·ş pfya.sal:>rm ne ar ic iye te::;!emiş ve tahrib etmiştir. bir çıkr~ hareketi teşebbüsünü pUs 
saman s.çıl:ıcağr mnlUm değil. bu- Cenub batı cephesinde faali • Vaşington, 11 (A.A.) - Bugün öğ- kürtmüş ve bu :müstahkem mevzi-
.. . . . •- l<?den .sonra Beyazsarayda'<i toplantı- · 1 ı· t • tı ttaı .. un ıc; n rnevc:.ıtla L!tıfa eı.ı:ıek ta- yet gö.:ıteren Sovvet ~eteleri bir ın tc.ra ve ·man esu::ı yan 
tt:n, Bu zaruret, ~şya fiya.t1anw nazırının Alman kamyon koluna taarruz dan çtkan Japon m<ırahhıı.slan, Reis tayyare teşkilleri ta.rafndan tek-
tükeeıtiyo?". etrui~. dil!'lmanrn 7 kamyonunu Ruzveltıe yaptıkl:ı.n konuşma.'.arm rar Lıüteaddit defalar bomba.lan-

- Da.5!.a, Bnı:ka? be Q t tahrib ederek 31' dfü;man er ve "çok dosta.ne,, olduğunu aöylem~ler. ~tır. 
- Blr de şu var: Geçen senet.. g na l su::aymı öldünni.L<J ve büvük m !k se de Amerıka Ue J:ı.p:>nya a.rasmh İngiliz deniz birlikleri Tobruk 

tanb:.ı:Jular An:ıdoluya gö:; eder- da-ela roillıirrımat elde etmi.,.tir. ki meselelerin halli tçlıı mUzakerelere batrsında:ri sa:ıil çevrel~rlne nteş 
k "' .. , • • Id Berlln, 27 {A.A.) - İtalya hariciye A ) So t teltr:ı.r ba .. la;ıaca'tı h!ı-!<.kmd::ı. hl,. bir ı d lic lamam ı e_, yıuc~e al!.Ir ne varsa e en çı- ıiloskova, 21 ( .A. - ...., vyc " - .,, n.ç.mr~ arsa :ı ne e a L~ ar-
karmı:!nrd;. Bu sene, vazivet nor- nazırı Kont Clano, n.N B. ajansına radvo~unun bildir-diı{ine göre lfı;aatta b:ılunmamtşlardır. <:Iır. 
- ld" A d 1 d 1 verdı, 11oi teye.natta Beılin ırtımamın ı .... Ku 3 Jap::ınyaya ıı. det ı ın t 1 i B oua ır. n:ı o uya gi en er, ı:ch· b .. vtni den b-:.:; Sov\'et tümenine bu- ........ ru u v ç DD::m:ın a.yyare er' ingaziyc 
.. e ı·· ı··ı El" k h yalnız h:ırp ka.r•ısında de0>1oll, Avru • cmı·r almndıl!-ını söylemio fnl• t y 1 · d-' '· d B" • c o:ı~ u er. ucn re• pa asma y gUn "Muhafız Birlikleri" unvanı ' "" 0 ~· ~ ·Zl a· nr rıknı <:ı.ıla y::ıpmışmr rr. ır kaç 
..,., d 11 panm Atis!nl alAlt::ı.dıı.r eden geni"' ve ı k d te' .M.. H ıı• ö u " ı .... tar ' :ırt eşyn.yı, y·12e yo'.t pa.ha- y \'Cri!mi!'tir. Bu ttimenlere ma:ış_ ın a ·'rar u 1 g r ı> gvrm . eve bomba iısabet etmişse de hiç 
lln:ı temin ercc~!tlerl ü.midine ka- bUyUk meseleler lcıır~ı.sınd::ı. da t.:ırihı la::-mın iki misli verilerek tir. Bu yeceği sualine cevap verıncıni~tlr. bir ölü haberi. vcrilmem1.1tir. 
trrbnla:-, :::ohıf,'u bede:::tende al yor- blr ehemmiyeti h.:ılz oldu.tunu söyle - unvanı kazanan dört süvari tü. Dün Japon murahhaslarını. verilen ı~:ı:re, 27 (A.A..) - ıtesrnidlr: 
1 Eli .... ı. ve "" sözleri l!A\"e etmfcttir.· 1 

" ik J lifi i · h" t n.r. m.h·or!ar ki kendiler"ni bu- - ,,_ .. y II!Emi şimdi ~eneral Bol ov ve Do- .-..mer a te c er nı mu ~evi v~3il<ı.· ngilizler, Birelhamidl nlmı~~ardll'. 
~...da inkis~ h:ıy:ıl boklivor Ge- Bu eebııblerdır k!, yabancı nü!uz • vator'un kı:mandıısm<la birinci J:ırm. mU:ı:akerelerln devamı ı~:n bir ~nJn, 27 (A.A.) - Londra ruıker1 
~'l sene, m:>.l1:ır bedestende bi- ıardan ve Avrupa tesantUa:ıu boz:ıbl • ve ikbci süvari kollarını teşkil e.sa.s olup olamıyacağı su:ı.llnn, Ami- mnh!illerinde resmen bildirildiğine g<S 
li.kmi~tl. An:ı:lolud:m tekrar tek- e'.mckt,,._-11"rler. Nı'bayet. 60 ıncı , ral Nomura, Tokyodan t:ıUmat alro:ı. er, Yeni Zclanda. kıtaları, tankların lecek hareketlerden mtint'zz:eh yeni v 
tar gdcn koltukçular, bu göç eşya- , b' r nizamın zar..ıretinı mUirik olarak pi vade tümenine 9 uncu mı ıh :-ıfrz dıS"ı için bu aıevzua aıt h:ç blr cc yar:hıni!c 2~ _ '?G aonteşrin gecem SiJl-
l!??ıt t<>rılıı..yip tı:ı.şr.tya götnrdliler. çarpışıyoruz. Bu yeni nlzam :1rı orta piy::ı.d~ tümeni um·anı verilmiş - vap veremiyeeeğlnl l>lldir:ulştir. Rcz~;;i :;eri alını~lardır. Bunun ma • 
Bu nı~ıı~r. mUn•l·,u-n 0 1"n da, tek- t" n:ıs tn..,il·z k·1·n ı "ctl .. rl'e T b 1• ... ·'- ~ •e k!lçilk mi'ietıer de bir mev:tıe sa - ır. T ky dyosl!Dttn h nl 1• ·0 1 uı <uv. ~ · o run. 
•a.!' Ana.doluclın lst::ın~ula get:rile- Bu krtalarrn sc me birlikler a_ 0 0 ra eycca 1 g:ı.rnlzonu arası:ıd:ıki me3:ıfcnin -~l hlp olacaklar ve hl.:ı~elerine düşen el. neşriyatı 

Se... bM ğl ııe görWeeek vazifeye do~ru rasma e-e:::irilrnesiııe sebep mu. e:;-i'.:r hal~ mevcutsa - pek dar olma:;ı 
lar - G~ş ola, Peki, bu sat13- dUrtı.stlUk ve itimatla yürilycc~'.<Jer. h arebe meydanlarında göster. Nevyork, 2'7 (A.A.) - P.Uytcr: d::nclrtir. 

dnn bed::stene ne knlryor! dlk!eri kahramanlıklard1r. Milll tngtli.Z ra.clyoeu Tokyo radyo Dtin sabah Shll Rezcgln §imalinde - ~:ı .. ;ı.e Uç ot"z P"'ta. dir. Duçe, ••b:ılşev!zm~ karşı ilk de!a 
......, ... " eunun çarş:ı.mba altşnmı, Kordci Hal - o ... otu:'. p."ra mı?. cır.ıaı açan mihver dev:~tl:!rlJir ve bu 
" - ·• bl MOL o TOF :ıe Japon hususi murulıh:ısı I{urusu - Ev,.t. L:-.·~ı"clen ~.4:- pa- 1"dı". nım. oereti ze alttlr., demııı~ir. & ... J.'.r:·.. "'u:c. •"' arasmdalti görl1~m~terln muslihane 

nra a.sı:.e" nilel~rine ~·ardım rj,i- Fakat ttalya He Almanya, dahilde tıir netice vermelerinden Jap:ınyı>nm 
lllınu olar~t em ıınm ila\'C edildi mııu vahdetl tahrip cJ'cı Ut:3Ur!:ı.rı (/Ja:;ı tarafı 1 ıncide) tamam:ıe Umidlni keatlğinl blldlrcligl. 
.- Bura.ya nlçln sandal bedcste- yendlkte.n sonra genç lhUlAlci ruhlar·. ni ısterııi~tır. 

11.ı diyor~r? le d<;:rhal lm:ır vazlrcs'.ne n:ı:nl b.ı.1lıı- ı rma .ka.rşr 
1 

siatc;ı:ı,atilt ?i_r _su~ette Spi.kerin Brezilya tc;ln Portekiz ı•. 
- Pe-k iyi bilıniyaruım, Eskiden dilara:ı ~!mtli de bu vaz\!.?yl Avru • \•ah~ ı .usul~er tat, nx ettığı:ı;u goc:e- tanrnda Y!l-Ptığı bu neşriyata ışunlarx 

lnoU::evlıera t bcclc-:tcni varJr Son- pa saha.sına naklctmel•ted'.rler. Ve 1 ren hır Ç{>.t dcl,llere maL t b~lı.n- n~ve ettiği işlt:lmi:tır: 
~· bur:ı..."1 kuruldu. Milc:!vlıc~at lıe- ınmct'erc yapaca:tlı;;-1 tmar t:il lçlrı 1 n'.~ !:.t&dır.;. ~ed:!~.tc, n son~a ·~.g:ıl Amerikayı ala.kadar eden her :ey 
nestcn'n :fo:ı a;rr:ictmek içb bura- muh•"" oldakları h"'•'lkl temcııcrı te. , gu.rcn ııe1Hr \;e l.o}ler hal!cma ve l'a ,....,,. .. • açılc ve boyasız emp~ryallzmdir. Ho. 8n.ndn.l bed~teni dcnmi." ola- mın edeccltlnr:Jlr. B.ı ar:ı.:i:ı m"l• ıj• ı es r as.:~erlere mulı telif tarilı1 crde tak. •; ~ landa Cüyanmın ~gnu bunun bir de. 

• 'et v • ve muhtelif &ure-tlerde bir ço~t iş-
Sandal be<lcsteninin · Nuruos- le deva.m c.me_, a;1~r. B•J ıın.vaş tta•- ke~celer \"U.p!lm ş bulunduğunu !ilhlir. 

ınulıar~be anudane devam etmıı!<.byJI 
ve Sld.l Rezeg, gece vakti geri atın • 
rnıştır. Bu a.rada. Tobruk garnizonu 
lulalarr, Tobruğun cenup do.ğı.ısuna 

22 kllomet;:·e mes:ı.fcd.e d.iğer.lkl mu • 
him nolüayı el~ gcçirmlşlerdi.r. 

Slfü P..ezegi istirdat eden Yeni Ze 
1andahlar, ağlcbl ihtimal Bardlyanm, 
soıı.ra da Gambutun zaptı için gönde. 
rUen~erdir. 

Roma, f7. ( A.A.) - Stef ani: 
Moskova radyosu, lıükUın 

merlmzi etrafında bilhassa c.e 
11ub kesiminde vaziyetin son d 
rece ııar-k bir safhaya girdiği 
ve elim bir sürprize intizar e< 
lebileceğini bugün s5ylemiştir. 

Son gelen haberlere göre, M• 
kova bölgesinde. çarpışmalar b 
kara ra,..."men artan bir şiddet 
devam etmektedir. Soğuğun A 
man ilen hareketini durduraca 
yolund!l.ki Sovyct ~ahminferiı 
hadiseler yatanlamıştır. Filhal 
ka son Alman muvaffakiyefü 
bazan srf !rdan aşa~ı 30 derece 
bulan soğuk sayesinde el~ ed 
miştir . 

Bcrlirı, 27 (A.A} - Alım 
resmi tebliği, cebhenin merk 
ve ~imal kesimlerinde yeni mu 
vaffakiyetler elde edildiğini ha 
bcr vermektedir. 

Sovyetlerin Rostof ~imalinı 
ve bu şehir criarl~.nr:dıı yaptı 
ları mukabil taarruzlar, h;sse< 
lir z~yfatla ııüskürtüimWrtür. 
lınin~d kesiminde dfü::ma 

nm ('.!kış teŞ\:bbüsleri akim ka 
rnıştır. 

Man.cı'ta Alman seri botları 
ln~iliz-seri botunu batmnışlar 
dir • 

Dün gece Alman bava ltırn"e 
!eri cenul:> ve ban In~lterede~ 
Hmnn tesislerini bombalarışta.r 
dır. 
Ş!mal Afrılntda ~arpışmalı 

şiddetle devam ediyor. 
BinF-azi sahilleri acığmda bt 

Atman denizaltı gemisi Jerv 
sınıfı bir ln<riliz torpido mllhrl 
bini batrrrnrştır. 
Dü-:ma.nın ı;im~.1 b~tı Alman' . 

üz0 Tine yapmak istediITT akm tı 
şebbüs1eri neticesiz kalmıştır. 

lnaniye camii tar:ıfm::l~!;i kap:s n. ya11 ve Alman a.·u~r.~rının s!lfl.~ ark::ı.

1
1 vah:;i Alm~n kuır.andaniıi;ının hü- Sp'ker btmdan sonrn cenubi Ame • 

d~n .. i<leriyc giı-ince büyü:c b"r roba d:ı~ırğmr bu smıd1 ha~ n~'l:ı'•l:t:lım C:UI!lln'rdn krtalarmrn öniin<le yar~h ıikayı blrleş.k dcvleUcrin empezynllz. 
{:';:ı .,,ı.,,~1~rrz c·· ··ı .... 1 dahıı. kuvvetle teyit etmekte ve ba a" R ,. l . i ti d..... Al tnir.e kar"r mUteyakkl.z bulunm:ı..,.:ı. S '" ...,,..., . ·uru gu.ru yenıvor • us ru:!-he: erın s r u{,ru ve - "' "' 
rn:ı!1on_d:ı. ta.tir b;r E:Ic:.!>I•:c V<!r. L"Ill: kerler Rus ovalıı.rln:lan şimal Afrlk.'!. man kamplarında bulunan Sovyet davet etmı-,tır. 

ş.mdiki taarruzun başmdanberl 

Sidi R;?ze.;;" en az lk!.nci defa olarak 
blr elden diğ~rine geçmiş bulu.nuyor. 
1ıı3"illzler, umumi ileri ha.rekeUn ba. 
gında. Sidi Rezegi almağa muv:ıt;ak 

o1muşlarwl'. Ş!mdl İngilizler, Sldi Re-
1 Belgr~ d yakı· 

zegi mihverin elinden lklnel defa ola- eti! 

tto~~ ı~in ne gü:d frr::::ıt. D:~ııncfa ı srnm uza!< çor.erine k~d:ı~ yıınyana 1 as:~crkrini aç brrak.maktn ve küt- j .. Vaşington,.~'! ( A.A.) - DU~-
".Lık v:ır. Tev~ltcli dc:.'n, bedes· ve itlm:ıUa d:>lu o1arıu b:itlln kuvve- le halinde imha etmekte olclujıınu 1 k_u çarn.'.1.mb;:ı o~lede~ sonra harı. 

leıi.:ı ıııu~;-ede t"alon!arlll.'.l nc..za- 1 tile çarp:~maktadr.Iar. ~·e i'.;J:ıu Alman ha.re~•etbrinin L:i- cıye naZirı Hal, amıral Nomura 
t-:ln ko:idor!ıırı ch:m blabalrk. hey muknvclesi hliltümlerlnc mu- I ve Kuru~u arasında bir görüşme 
>.{ Bur:ı·la li.~ miinye:Ic s:ılonu var: 1 L" . _ hdif bulundıı~u izalı ecJilmchted·r.

1 
olmuşt'.lr. 

b ~Cc\•h_c_rs.t, hclI ve e~ya, Dem·n l rnult m!'!d !ln~erınd) f'.ov;vC'tlcr B:rliği en ir>tidai insnn- Daha evvel Hal bevaz sarayda 
,/ ı~t.tL"!m bü~ l''( !mr:dan girer 11 "' J f ~ bnn ka:ı~nl:ırına uyk rr v:ılıci mı·- Ruzvcltle görüşrnü~tür. 
~ı:nıcz-hemcn soldal:l s:ı'nn, csya u ti" . "' .. lp n f eli 1 am.:::~Jeri tütün dünya önün::le pro 
J Uıayede sa.lonu::lur. Buyurun, bu- ere ı 1~ mu ,.e e ıy 1 ~sto eder ve bun<lan do;1an mc.öU-
.!rur" bcl!d kelepir lıir şey bulur- Anluı.ra, Z7 (H:ısu11i) - Linyit kö· ı li:·etl Alınan a.nker ve ,sivil m:ı.ka.m-

A uz.. mfirü lst.ııs:ı'Mını artırm:ı~t i~ln bu lanııa ve Alroanyanın cani hükü -
U tnfı~eatr f)ekJi:ııdeki S"r:lJor, her kömilr h!lVZ!l!JınJ!\ l~ mU'tell~flyatı:ı1 metine yi.ıklcr oen'Jme!ücd:r. 
,pd "n ınz:ınlarla dolu. Dell:ll..ll se- tesis eden bir ltoorıl.nasyon kararı D~::-:in t~'zii,l e~iyor 

llYtıluyor. ne~re.iJm~:<teJ~r. B:!rI;n, 27 (A.A.) - Yar resmi 
11-- İki sefertası, ha- çanta, ~ş hir ltayn:ı.ktan bildiriliyor. Sovyet 
-ıa. 1-::Utahya, :Man:sa, B:ılıltesir vm.yct hr1rieive komiseri Mc!otofun b"ri-

- Reı, ~rüz on. 
- n ::ı, rUz rinnt. 
-Aıtt :rüz. 

'la "allratt:an fiyııt yülcseltill~or. Fi· 
t.a tı her yfil:ı:clten. lJil11:ı.cı!:a çı:n

Yt alıcı g&ll ile mı.ıayene ~yor. 

tcri ahi\l!Jin::len olup m:ı.:b::ı l]le::1n l? cik c,:'glıı bo'scvilt ordusunun esir 
~~ı -.,mış veya çnJı~m:ı.yı il.det tclinreiş, as'.tc~! sıfat.ile bu ;ı.kr,am Ber~~nc.le
h!ç b:r l§le me~:;uı olmıy:ınl:ı.rh lh. ki v:ıbanc1 b:ı.stn mümcs<iill:rine 
t!:::ı.J cr~:ıı:ır S'.l!n't:t\r v:ı ir;il·~= h:ı!t tı?J;.r~ e:l'lr:ıi,.';;lr. Mo!otoftrn c";lu 
krn:!a bu ç:ı~r~ma mocb..ıriy.ltl tatbik p~k ya~rrn·l'.l D.N.n njansı tnr"fm
ed.iıecektlr. 1 dan neşredilecrlt olan şa.hadetıe-

Bir İsveç vap~ru battı 
Sto1:ho!m, ~1 ( A.~ ) - 2800 

tonluk H:ıdda isimli İsve~ vapu
ru, cu!'"lc::-rtesi sabahı Korkum ef 
n~ri açi~{rr:da bir ıniknatif:li may 
na <:arrAniş ve batm!ştır. Tayfa
zı ta..'Ilam~n kurtan1mrştır. 

rinde Sovyet harp ~irlerinln gu. 
ya tn.bi tutuldu.kl!\tr fena muamele 
hr;!ı:.:mıda bol'.jcvik harl.ı::!y~ n~:m:·r 

1-!o~oto~ça evvelki gU.n yapılan id
diaları yal.1.nlamıştır. 

ral< aldılar. tngilizler kuvvetıerlnin lıp yıkılacak m 
tekrar topıanmaaı. menuı:.ınlyeti mu_ 
cip bir şekilde devam et.'111§ görün • 
mclue beraber tekrar ba.şlıyan mey • 
d:ın muharebesinin cereyanı hakkm 
dıı. hs.ber yolttur, 

Şark cephesinde 

Berlln, 2'7 (A,A.) - Yan resml b 
kaynaktan blldirlliyor! 

Sırb!standa. devz.:n cdm katga.~ 

lıklar: yllzUndcn Alman işgal kuvve 
lerinln Belgrad şehrini tahrip etme 
niyetinde oldukları hakkında ecr:.eı 

(Baş taraft 1 incide) memleketlerde yapılan iddia, .salAh 
harb harici bırakılmış. yalnız yetll mı:üı!illerde Alman dU.7manı < 
bir tanesinin siperi dört yerin • laıı ecnebi m~etlerin ara aır 
den mermi yemekle kalmıştı. kullandıklan iğrenç yalanlardan biı 
Tam bu nazik anda askerlerimiz olarak tavsif edilmektedir. 
ormandan bütün süratiyle çıkan Yabancı lUynaltlardan blldlrildlğ; 
diğer bir tank kolu gi;rdüler. nıı göre Almanlar& karşı harekett 
Bunlar meçhul bir tipte tanklar bulunan YugosJ.avyadaki asilere bl 
dı. Bu tankların cepheye henüz ibret dersi vermek üzere Bclçad sıelı 
g-elen lncı;iliz tail'kları olduğu an ti yckılacaktır. 
la~ıld1. Onların mikfahaieleri VP• l Ancak. bu ha.bert ihtiyat ka7dlyl• 
ziyeti kurtardı ve Alman mhb &eta.kkl etmek doğru olur. 
arabaları püskürtüldü. - - - --- ...,.. ~o Gm1:eml -

•!'\ 
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....--~)i.i K A-y E.'J. ~1'!1~~~~:1! 
1 1 111 1 

namuslu. adam ~ --il 1 1 l!'J 1 

ı 1 1 • 
~ Yok. Fakat yapılacak 
~kadar işleri var ki, hepsi 

rıı Y8: muhtaç.. B;. yerden 
Uhını mfüdarda para ge • 

~::. eınin ama, üç gün eon
~i ona bu akşam lô.· 
~- llŞağı yiımi lira.. Yapı
~~ de ne olacağını sors~
tııı~e.kt.en utanır. Bir kız
·y:ru<.. Onu gezdirecek •.. 
ta a .buraya başvurdu. Ran 
atı yakla.gıyor. lm!>ansız. 
~ııı ınuhakıkak görmesi 

· liiç olmıı.zza ona bir ma· 
tibıtlktığını, söylemek başka 

buiuşmağı te!tlif etmek 
1 ••• 
• tcındevu saatine yirmi 
kalıncaya kadnr baş vur 
l'~ bırakmadı. Fakat ce-
4'11Uinönünden Taksime 

ı:~~~rnn.ğa yarayacak bir • 
ına~tan ibaret olan tn.ksı 
e bir tek metelik bile ek· 

1lllkan bulamadı. 
r tağrnen güç be!a buldu· 
~ 0lornobile atladı. Hic; ol -
.~lıu:aca~ı kıza otomoı!>ii 

,' o vaziyette ondan özür 
... ~-1'· J)ara.sızlığını semir • 

tlıyo:-du. 
lt o ne? Köprü üzerinden 
e~ bir rene; kadın kendisi 
~ ediyor; otomor.:rnn dur 
asını istiyor. 

fX>förün omuzuna do;m-
0tom()bili durdurdu. 
kadın y--..!da~tı: 
şemile, hem de foföre 
ıtab eder •• az.iyette: 

~Yrek saattir otomobil a
; bulamadım. Benzin 

• ne fena §~ymiş... Beni 
, ~ya. kadar çıkarır mı -
~ ~ ko.cele işim var. Ger-

lanı:mıyorum, fakat işim 
llt-ele ki, kusuruma bak 

.
1 

WA rka ederim. 
1 nezaketle: 
~llYunınuz efcr.d.im. dedi. 
~_Ya Zaruretler. rnabzur
~'-adaı°ı kaltlırır •• Buyuru • 
·:>'le oturun. 

~ar yol: :~illdüleı. 
~~ ~adın bir aralık çantası. 
l!~ınin Uzerine koydu, aç -
~unun terini silmek istedi· 
ltı teren bir hareketle ora -
h~:ldilini ç!!.ardı. Küc:Uk: 
ır nıendil e •• 

b:ı~tızterinin altını, şakakları 
'<lnuıu bu ffi;?ndille hnfifçe 
: ıktan sonra; Cemi.)~ dö • 

~~ bu yardımınızı elbet 
tidcrim, dedi. 

ve kadın ayrılmı~ olduğu için 
yapılacak . bir §ey kalmamJ8tı. 

Ve Ccmıl şöyle dü.5ünüyordu: 
- Mad'>...mki Uç gün sonra bu

IU§acağım .• Kendisine geri veri
rim. . "". 

Bu sayede Cemilin, kendi C-..ılu 
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şacağı kızdan özUr dilemesine de SOLDAN SAOA • 
l~z~ kalrnamı~ı. Bu parayı ı - Dört ayaklı ·tahta (4), mensup 
şım~ı harcıya;bilır ve üç gün son 1 (4), 2 - Bııl yapan (S), AI.ınanynı!a 
ra bı..z: başka. menlıa'dan eline ge blr nehir (S), 3 _ Bir rcnlt (4>, Hlç 
çecegıne cmın olduğu paranın i. bir zaman <•> 4 _ Bal ynp:ı.n (8), 

çinden bu yelrunu öderdi. ı Göz rengi CS>, 
1

6 - Bayağı (3), 6 -
G~ı1l':k~ .o parayı, o gec~, Dört duvar (3), KO! (S), 7 - Hiç bir 

~~vgılısı ııe b:ı:lıkte, son ~1ete~ı- , zama.n (4), Amerlkada bir hUltflmet 
gı~e kndar yedil~r. ~n:ıe. ~ı~ ~1.ik Ct), 8 _ Mıı.hsus (S), YUk (S), 9 -
se:.t lokanta~a gıtml§, IÇ••!sıyle lb:ıdet c4), sorgu (-1>. 
mükemmel hır yemek yemış!er, TUH.ARDAN ŞAGI· 
sonra, bir bara giderek en yük- A • 
sek içldden bir korısumasyon ı - Dört ayaklı tahta (4), lbadct 
yapmışlardı. (4), 2 - Bal yapan (8), Gıuıtolik 

Eve döndükleri zaman taksi (3), 3 - Blr renk (4), Dnlılt tutun 
Ocrct!yle, kırk liranın son lirası §OY <4), 4 - Bal yapnµ (S>. GölUn 
da ödenmiş oluyordu.. Cemilin aksı (3), 5 - Blç.m ... 6 - Yüksek 
yürei{inde en kü~Uk bir üzüntü (3), Kut (3>, 7 - Boş ev yeri <•>. 
bile y~!rtu. ı Amerlknda bir hUkOmct !4), 8 - VU_ 

Üç giln sonra bu mebut7,ı sahi- cudlln temeli (3), Yük (3). 9 - Zıd 
bine bir ~~m yerden alaco.ı'{ı dlyet (4), sorgu (4). 
p=ı.ra ile pek fila ödiyebileceğini 
biliyordu. 

Namuslu b;r adamın yapabi -
leceği de bu idi. 

• * • 
Nctclcim öyle o~du. üc: eün son 

ra c~ı. beltlediği }"~den rek . 
sen lira kadar bir para aldı ve o
tomo~ilde tnn~tı~ı gen~ kadınla 
paf:tahanedc buluştuğu zaman, 
kırk lirasını, cüzdaniyle birli1c~c 
ona geri verdi. 

Genç kadın, en küçük bir şilp
beye b!le m~al bıra!tmıyo.cak 
bir samimiyetle teşekkür ediyor
du: 

-Ne kadar na.muslu im:ans·. 
nız Her h~de mendil çıkarırken 
c;antamdan düşlirmüş olaca~ım •• 
evet. evet .. Öyle olacak.. Scnra 
epey ar~nmıştım. Tek Umidim 
sizd·:!ydi.Buluşacağımız günü b:!k 
Iiyerck ıade edilmesi ihtimaline 
gil\•eniyordwn.. Tahmin ettiğim 
gıbi de ~ıktı •.• Ne yazık ki ts • 
tanbuldn çok kalacak değilim. \ 
Ailce<: bir i5imizin ~akibi i~ın 
gclmieth21. Bu..,ün ynnn Jzmirc 
döneceğim... Sizin gibi bir na • 
muslu ar:~adac::ı tanıdığıma o ka 
dar memnunum ki •.. 

Ve kırk lirayla beraber, ltüçük 
yeşil ko~alı cüzdanı <',antasınm 
iqerisine koyarak, güler yüzle 
ayrıldı. . . . . . . • .. 

Erte.si gün Cemil, epey zaman 
o::mmağa imkan bulam~dı~ bir 
knç günlük gazetclerı bırden 
gözd~n geçirirken bir kenarda 
f;()yle bir µan gördil: 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş &ekli 
1 23456789 

1 (J S ~ P AS ~ış_u' 
2 Z lS'KIA LIE M Q 
a u-ç -Bl l'' tN ~~ l.Lı 
4 MA-T-~fM-S E R 
5 ]tMAT°IN F-rr -l 
6 PUTf?!T SAZ 
7 U R 19 ı<A'"z M 1 
8 S ~ I<'A Z A,K L 
9 "ÇJÇtt-Ş,E N - R E 

:E ... 
> 
~ 
ıı:t .._ 

vaıt.ucı 

üune;ın: 

ooğtığı: 

ô~le 
11:1.mll 

l.'nt.51 

lınsnk 

Cuma 1 Cumart. 
lB ll. teş. ~9 11. te<ı. 

Zllltnde: 9 1 Zllknde: 10 
liasım: ıı mı.sun: 22 

\'ôsatl b.Z~ v 8.4a u ı;;.:an 

7.02 2.19 '7.03 2.U 

12.0l '1.19 12.0Z 7.20 
14.29 0.46 14.2:> O.!G 
1M3 12.oo 16.42 .u.oo 
18.20 ı.s7 18.19 ı.ın 

6.18 12.S!l 5.19 12.&l 

ltonUŞma kısa bir zaman 
~"le Cemiıin konq;mak hu- "Numarasını hatırby:unadı -
•. ~l büyi!k ustahğiyle o "'ım bir otomobil içerisinde 
l(ıılcrj gitti ki. Galatanaraya kopc;ayla açılrb kapanır, yeşil 
d ,..tı zaman, Cemil bu rene; renkte bir kil<:ük ciiman ic;er·. 
~:ı. iıc; ı!Üll wnrn b;r pas- sinde kırk lira kaybettim. Has-

r':rtı. d~ buluşmak üzere randc ta yatan ev!a.dımın sanatoryom 
~'\a ıştı, 1aksiti ıdi. B<:h~ da insaniyet 
~1f otomobilden indi. ııamına getirecek olan kimse 
~~ onu uğurlayıb tekrar sözümün doğruluğ'UnU anlamak Beden k-.rbiyesi gençlerine S3n-
ı~ h.&irdiği zaman hiç l'"ll - için doğıı.ıdan doğruyu bu para· ca:k vcnne~. bu böl;cdc teftiş'erde 

ır manzarayla kar§ılaş • yı ..• sanatoryomuna göndere bulunmnk üzre Edrineye git.mi; o-
'"'" cek olursa, ayni iyiliği yapmış lan beden terbiyesi umum mUdıi 
ır :ı.'.imda. otomobilin dfü:;e· olur Eu namuslu vatand~<>.a rU genernı Cemil Taner şehr'.mizr 
b~ıı bir kenarında kilcücü~ ~iın<liden teşekkür ed~rim.,, . dönmüştür. Generııl Paznr glinü 
ı:n r.antası duruyordu. :rı;.'lın altın~a kadının kendı j Fenerbahçe stadında !st'.lilbul genç 
ı lı\'Ja al'ılan ve iQerisinde iı::mi ve adrcsı de. yazıl!rd~. lik klüp!erine törenle SD.Dcn.klarnı 
':.t ta!ll dört tane. san sarı Cemil. ''çift~ _bır ı:~.usı~ıluk,, vereee!.ttir. Tören s:ı.at 12,<!5 de 

1l'a~;!t bulunan bir küçücük eseri o!aralt ~ ·ındekı ıkmcı kır~ ba~lıys.cak, gençler sancn!unnnı 
Ilı ~llz'l:ın ..• Besb~lli bu genç liravı, ~ötUri.:.b bu kadına verdı. aldı:kt:uı sonra genern.lin önUnden 
~~ ~ntasıno:ın dü.~ii.~tü. Ve tekrar paras·z kaldı. geçece!:.lerdir. 
~~\1 b!r an duraladı. Fakat 

8
.. H'da·- Cemil T:uıer Edirnedcl:i teftlş-

~~ktan hareket etmiş usrev ' .'!"'• leri ve ~en terbiyesi teı!:tiIUtJ-
.,. um nıakss.t ve gayesini yeniden 

~ \' it 1 N AY 1 tı.1 AL U ~AT] izah eder nuı.hiyette beyanatta bu-~ .. , A O • f . ()A L ı~ rrı lunınu.ş.tur. Genemi diyor ki: 
Beden terbi}esi kanununun 

E .s ı·z . yag"" s.rz r.ezze ~ I '' yı:ı m~Kler tatbikatından beklediP,imiz gaye , 1 ı f ~ .... mahdut şampiyonlar. rekortmen. 
ler yetiştinnek değil evvela bil· 

"il K 1 R B O R E C 1 tün gençlerin bilhas.5a tam bir 
~ dö'* ti"Uncu yufkn·v:ı koymalı. ~ne iç ve disiplini kentlilerine itivat edin. 
~e - ~ yutkıı yap:ı.cv.k ka.dar, " " mrş olarak orta icra kab;liyetin_ 

llU llc """ ckm,.,.l h" mur:u yo· SUC!l'ln serperek dördUncUsll~U koy· IJ '......,. "' ........ - de yetiı;tirilmesidir. Mesela: Bir 
· llır sant kad:ır bırakmnll. malı. 1 ı··b·· f'. b J d 

O tüne münas!p bir kapak ~ u un 100 genç azası u un ~-
lıl' Yo kadar gene yoti\lrmalı. Tcpslnln ıı gunu farzedelim Bunların bır 

~ ~ı tahtası Ustltne bir parça hn· k~payııralt .blr çoyrek ı;aat kn:~ ~t 
1 

kiıJi 100 metreyi · 10 saniyede 
ı;. ıfı.rak btraz un serp:neıı. oıt1a.. fif ntcııc gı>sterınell. ısınınca ko§up di w erlerinin 16 saniyede 
~::ı ll~rek açrp evvelce ateş Ustu cdcı·ek blrıı.z da~a ate:~ tutmalı, ko$fnasınag mukabil hepsinin 14 
~ı ~llnıış kı:;ğm saçta ve usum sonra indirerek b.çak\a diSrt pnrç:ıya saniyede kQ§abilmck kabiliyetin· 
~ ;cıo Pi§lrmell. ayırmalı; saha.n:ı. aımnıı, s:ıcak ık en de olması, . 
~ andan Adi suya bir baş soğan yemen. 

1 
k bll M~Eela: Uzun atlamada bir ki_ 

\ ~ bir lltl de domates. .t.uz ''c <Saç ~ti.inde yufka P şırme şinin 7 m~tre atlayarak diğerle-
\ •her koyarak g:.lzelce kaynat· yUock bir meıgale olduğu gibi biraz rinin 2 şer metre atlnmalar.na 
~ &onra st~Up p:ısa.sını ntmatı. da melekeye muhtaçtır. Bun~ en muk:ıbil hepeinin 4 metre alta. 

~11~ baııka iki hnzrrıop yumurta iy1si lrnnlı~arın ı:ısaş, d~dlklcrı ça.r yabilmesini 
'il.~, · <la. taze peynir ,.c m:ı.ydıınoz şıda satılan uzun ince pidelerden mı. Mesela: Yüksek atlamada bir 
~._ ~reJ< içi Jınzırlnnın.ıı. Ondan Bini üçlinü almaktır. Bu dalın kolny, kişi:ıin 1,90 atlayıp diğerle:inin 
~"~ca ıı:r tepsiye b:r bıcak d:ı.ha n~fis o~ur. 1 metreyi dahi atlayamamasına 

~-. llar, hıı::xrıanan do:nat.6311 su. Gerek lava> plde3ln:ien, geı·ek köy mukabil hepsinin ı.20 atlayabil 
·"'l:ıe 1:'rek b!rtnct yufkayı sermeli, ekme.'.!'!nden tıırl! etUl!imlz gibi bö mesini tercih ederiz Keza to.ltmı 
~e l"Umurtnıı içi serpmeli; ikin· rek p'§lrınok lste:ıl•so bu pldJlerl bir ! hünerbazlık ifade eden hareketler 

IJ ~., koyınalı. Buna biraz ela lld s:ı.at önce üstlerine ım ııerpıp yu- l ... ·oteybo! rribi h:ıtc.lt V<' disiplin. 
'l.lr}"'l S{'r'perCk \'C iÇ koyarak muşalntak lltzımdır.) SİZ haI'e'kCtJ~rle Oyunu 7..0rald 

l~günkü radyo J 

7.SS MUzlk: Hafit parçalar, 7.-15 
Ajana, S.00 Sen!onlk parçalar, 8.1~ 

Evin saati, 8.80 Senfonik parçalar 
programının dt>vamı, 12.33 Saz eser
leri, 12.45 Ajans, 133.00 Şarkı v~ 

tUrltllıcr, 13.30 Karışık program, 
18.03 I<'ı:.sıl h5yctl, 18.40 Dans mUziğl, 
19.00 Konu~ma (lktısat saaU), 19.15 
Film şa.rkılan, 19.30 Ajans, 19.45 ım 
zı.k Kili.sik Türk mllziğl programı, 

20.15 Rndyo gazetesi, 20.~ Kan§lk 
e:ı.rkıl:ır, 21.00 Ziraat takvlml, 21.10 
Temsil, 22.00 Radyo salon orke.straSI, 
22.30 Ajans, 22.45 Radyo salon orkes. 
trası pro,;ramınm iktnot kımru. 

Yeni Eserler: 

Foto M~ğazin 
Foto Mağuz.nln 48 ne! sayısı zen_ 

gin mUn.derocatıa çıkmıştır. Yeni Mil 
11 MUdafna Vekllı.ntn resmiyle kapa· 
ğmr stlsleyt?n mecmuada Burhan Fe. 
leğln Meşrutiyet Maccra1arı, .Mlthat 
Cemalı.n Maymunla MWaknt. A. N. 
Barıgm Deli Kahraman, Nasıl Mllyo 
ncr oldum. yazılariylc haftanın re· 
simleri vardır. Tnvs.yc ederiz. 

,_K_A_Y_I_PL_A_R_ı 
Sııpruıca 12 neı tırkn 3 ilncü alay 

9 uncu bölUkten aldı~un aakerlık tez· 
ltercml zayi etUın. Yenisini alaca. 
ğrmdıı.n eskisinin :.---.=mu yoktur. 

Tak&fm: L.'l Martin caddesi, Ak· 
gUn ıı.p:ırtun:m 47 nlUDILl'Od:ı Bo-
3n~:lxn kıwnp:ı.yır köylındcn Qc_ 

itil o~'Ulla.rmcl:m llllscyl."'1 oğla 

SJG doğumlu lla.!ld. (11799G) 

* ı; ı; 
NUfus kl'1ğidınu \'O askc&i tezkero· 

.mi kaybettim. Yenlslni çıkıırn.cağını· 
dnn csk!slnln hUkmU yoktur. 

Edlmeknpı N'eall,ıı.h sultan ma~ 
hallcslndo Çınarlı ÇCfil1e e&dıle" 

ıilncle 18 aunnnıd.'I. SH doğumla 
Ahmet oğla Ahmet Lcl,esız.. 

(37996) .. "' 
Liman fdnreslnden aldığım liman 

<..-Oztl!ınımı zayi ettim. Ycnlslnl nln· 
c-ıtırxıdnn esk1sinln M•kmU yoktur. 

n:n UDp:l§:ı Uzunyol, Tabtaga.zi 
IL'ıklm solt:ığı 26 nwO!\rnda trfan 
Zelil l'ök!it, (87099) 

l~TANBL'L BOHSASTh'"IN 

27.11.911 F1YATLARI 

Londra l Sterlin 6.2'1 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Mıı.drld 100 Pezetn 12.84 
Stol.holm 100 !svcç H:r. Sl.005 

ESHAl\I \"C TAID tL,\1· 

':'- 1 1/2 Türk borcu 
tranş 2 
tl:ra.mlyell % 5 933 
,...~ani A. B. C. 
<& 7 911 Dcmlryolu l 
C'o 2 1932 

kazanmak istiyen takıma hata. 
sız ve dürüst ve Sl)ortrnenlik c. 
f!aslarma uvgun olarak hareket 
ederek oyunu kaybeden takımı 
Us!.ün tutarız. ~den terbiyesi 
ve spor hareketlerinde gen~lik 
sıhhat ..,.e kabiliyetini ve disiplin 
hareketlerini arttırmak dolayı· 
si~le yurd müdafaasına yarar_ 
ln:;ı derecesiyle kıvmet veririz. 
Bunları t"min etmeden valn1z 
bünerOa.ziık ifade eden hareketler 
ve faaliyetler bizim gayelerimiz 
arasırıda yer almaz'ar Bu şekilde 
orta icra kabiliyetine yeti~iş 
olnn genelik kütlesJ arasından 
yüksek kabiliyetlerin daha fazla 
veti~ecevine şüphe yoktur. Yük
sek kabiliyet göstermek ve dere. 
ce kaz:ınrnak sebatlı ve muntazam 
c:alışmanın blr neticesi ve eseri 
olacağı için bu azimli, sebatlı 
ve muntazam çatışma hareketle· 
rini kazanmış o1maı~nndan dola. 
YI böyle gençleri elbette takdir 
ve tebrike şavan görUrilz. 

Beden terbi vesi ve ~>-r f aa.li
yeti bir tivatro ve sirk oyunları 
gibi b:r seyir ve seyircilere beye. 
can vermeğe mahsus bir vasıta 
veya bu heyecanı istism<ir etme. 
ğe varayan hir sanat vasıtası 
de~ildir Beden tet'civesi ve spcr 
faalivetİnden ı;absl intifa bekle_ 
Yİ'P bu arzularına ümit ettikleri 
mikyasta nail olamıvanlann hiç 
bir hfu:nüniyete maknın olmıy~ 
rak güya tenkit diye va:zdıklan 
yazılar bizi hiç bir vnkit tuttu. 
P.umuz ve memleket t•rrıumi men 
fa:ıt bn!umın1an doğru oldu~. 
na knr.i o!duıhımuz vo!dan inhl. 
raf ettiremez Ve bunlar arasın. 
da Rabtc:ları istihdı>f eden men
fi yazılar da bizi değil ihbar m~-

5 

,.----------------------~------~Fl-•ll':n Aşk ve Macera klomanı 

Me-chul K d11n 
Nakleden: Muzaffer Acar 

12 -Seneye daha fena gideceğini tah 
min ediyorwn. 

- Fena i~ •• Çok fena Mösyö 
Jaras •• 
-Işi bırakmamız mı lazun? 
-Siz ne düşünüyorsunuz? 

- Siz de işin kötü olduğunu 
takdir ediyorsunuz Mösyö.. E
ğer münasib bir teklif karşısın
da kalır isek kaçırmıyaiını. 

Ve Mösyö Jaras ufak bir tc -
reddütten sonra ilave etti: 

- Bir mti.5t.cri bulabileceği -
mizi de tahmin ediyorum. 

Frank Jerald'ın gözlerinde ~ 
ki parladı: 

- Müşteri mi? Kim bu? diye 
sordu .• Belki de mC?"kezi Afrika 
t;!irketidır •. 

-Evet Mösyö merkezi Afri
ka şirketinin bir teklifi var 

- Öyle zanr.ediyonım ki · bu 
!irlrketin direktörü ve patronu Sa 
milel Stinıson'dur, değil mi? 

Mösyö Jaras başının bir ha.re 
keti ile tasdik etti. Frank Jc. 
rald devam etti: 

- ..• V c bu Stim.son böyle fe
na bir iş için yirmi milyon tek • 
lif ediyor ha •• 

Mösyö J aras'm yüzünde hiç 
bir ha.t oynamıyordu. Yalnızca 
bir az sararmıştı. Dudakları ya
vaşça oynadı: 

-Vaziyet ümitsiz Mösyö •. 
Dedi. Frank J era.ld güldü. 
- Sizin için mi, yoksa benim 

için mi? 
- Fakat Mösyö ... 
Frank Jerald vaziyeti fazla 

saklamağa lüzum göımedi ve Ö· 
nünde bulunan aosyadan daktilo 
ile yazılı bir kağıdı çekti çıkar
dı: 
-lştc Mösyö J:ıras, dedi Stiın 

son ile yaptfğınız gizli kontura
tın bir surati .. Nasıl bu vesika
yı kabul ediyor musunuz? 

- Evet.. Fakat liltfen söyler 
misiniz Mösyö sizden ayrılmak· 
ta ne menfaatim ola.bilir? Siz 
bu j§ten vaz geçersiniz korlrusi· 
le kendime bir yer temin etmiş. 
tim. Görüyorsunuz ki maaş ay· 
nidir. 

- Evet fakat kazançtan hisse 
almanız sizi o tarafa doğru sü -
rUkllivor •• 

- Hisse bir kar temin edecek 
vaziyotte değil ki. Gelecek sene 
muhakkak daba fena vazircte 
düşeceğiz .• 

- Doğru .. Sizin berbn.d ettiği 
uiz bu İBi ıslah i~in en az iki se
ne ç:ılrşmağa ihtlyaG var. Kara
ya oturttuğunuz ::;emiyi yüzdür. 
me~< İGin bir az u~~acağız. Fa 
\<at bu !ş için ci{er başka bir kap 
tan seçersem hi~ de ha}Tet et • 
meyin Mösyö Jaras .. 

hiyetindc görulmek bakımından 
müddeiumumiliği il~ilcndirir. Bu 
yazılnr mahnlli icaplara göre 
tatbikinde cidden fasdalı olaca.
i:ı görU!cnlcri de bulundukları 
verlerdc beden terbiyesi faaliyc. 
tinin idare ve tanziminden mesut 
olan idare heyetlerince şüı)hesiz 
hüsnü teHikki edilerek mevcut 
imkfı.nlar dairesinde umumi gaye 
den ayrılmamak şartiyle tatbik 
mevkiine konulacağına ~üphe 
yoktur. 

- Edirne gençlik klUp ve grup
lar üzerindeki müşahede ve inti· 
hamı: 

Edirne kurtuluş bayramnıda bu
iunma.k ve bu vesile ile Edirne 
gençliğinin ötcdenberi mamnuni
retıe mUşahede ettiği.miz gençlik 
yetle mUsaJıede etUğimt:: f~aliyet
ten dolayı Vcltillcr HeyeU tali
matnamesine göre yapttnlan genç
lik bayrağıru Başvekil nammn ver
mek ilzere geldim. Pazar gUnU böl· 
ge bo.şka.nr vali ile birlikte J:Ias
köy, Osmanlı, Havsa., Silleoğlu 
köylerL'lin gençlik klUp ve grupla
rını gördlim. Tatarlar, Lalapaşa 
köylerini de görecektim. Valcit 
mil.sa.it olroadığmdan görcmcd·m. 
Bu arada tesadlifcn Ha...-ııanın kur
tuluş bayrammda dn bulundum. 
Bu gördUğilm köylerdeki mükellef 
gençler kendi çah§tmcılan ol:uı 
öğrebnen, ihtiyat s-Jb:ıyı, jandar. 
ma kara.kol konıutanlannm idare
si altında muntn.zam bir tand:ı ça· 
ı·ıımıı 158.balarında toplu olarak hu
m bulunuyorlardı. Yaln·z pancar 
mevsimi o!<luğunclan gen~lerlmlzin 
bir kumu pancar bi.oı:ı:nası Ciol:ıymi
le b:iza.."ılr bulunamaınıc:lardr Köv 
:erde gördüğüm genç!iİ: k;taıa;ı 
mevcudu e ır~erden n .. ~~ değil -

Jaras yeniden sapsarı kesil • 
mişti. Birden yerinden kalktı 
Frank Jerald elind~ki dosyaYi 
~lösyö Hnrmand'm masasına at 
tı ve Mösyö Jarns'a hitab ede -
rck: 

- Kumar oynamıyacaktinız 
Mösyö Jaras, dedi .• Borsa si7.C 
yaver olmamış •• Şahsen ne ka
dar ka} ~ttiniz? 

-Fakat Mösyö .• 
- Beş yüz bin değil mi? Bu 

parayı tekrar bula.bilirsiniz Mös 
yö Jaras. Fnkat ~nim yanundıı 
değil •. Benim paramdan dc;:iı 

Mösyö Jarns dudaklarını ısİİ-· 
dı, fakat nğzını nçrb bir tek SÖZ 
bile söyliyemodi. 

Biltün kontrol ve salfrhiyet ~ 
lindc olan bir adam sizi i&ten ko 
varsa ona nasıl cevab verebilir
siniz? 

Mösyö J aras önüne bakara!t 
dışarıya çıktıktan sonra genç 
kfıtib elin'.leki list.cye göre diğer 
bir §ahsI iÇ'"3riye çağırdı. Bu ye 
ni gelen gençti, zayıf görünüyor 
du. Fakat adeli bir vücudu, k:ı. 
im keınikJeri vardı Ozerindc:rl 
elbise fena dikilmi ti ş • 

Mösyö Jcrnld bu gencin elini 
sıkbktan sonra yer gösterdi. Si~ 
ğara ikram etti ve: 

-Mösyö V arno, dedi, Size To
go dalyanlaıını emanet etmekle 
isabet etmişim •• Bu işte çok pa
ra sarfcttlniz ama 

- Fakat bu masraf lüzumlu 
idi Mösyö .• Gelecek sene gayet;. 
güzel Jcfır temin edeceğiz kana.a.. 
tindeyim. 

- Güzel .. Güzel •. Buna emi -
nim .• Sizi daima ta.ltıö ettim. Şa
heser denecek zekii.nızla nasıl 
çalıştığınızı, muvaffak oldui'.:111 -
nuzu ya.kmdan göroilm, Ra'l'}()ro 
nuzu ·da okudum. lai genişlet -
mek hakkında teklifiniz çok ye. 
rinde •. 

Mösyö Vamo'nl!., gözleri mu -
vaffakiyct ve takdirin verdiği 
zevkle parıldıyordu. 

Mösyö Frank Jerald devam 
etti: 

- Fakat sizi bu dalyan İ!"le -
rinden alıyorum. Parlryan g">z
lerl birden söndü 

- Sizi dalyan ·işinden nlıyo -
nım. Çiln.lrii bu ia artık ba.<>ı da 
siz olmasanız bile kendi lt 1a.i • 
ne yürüyebilir. Sizi Tahitı ve 
Morea' daki bütun adalarmıızm 
ev işlerine vcrmeği dUşünlıy r -
dwn .• Fakat bu iş de henüz ol -
gunlaşmış değildtr. Ş!mdi !\His· 
yö Vamo sizi To(:o'da.ld dalyan
lardan alarak Ubangi'deki lmu • 
çuk işine ver~ğirn N as:l bir 
söyliyeceğiniz var mı? 

(Devamı var} 

ı!!r. Gençlerin hepsi ile a.yn ayn 
görllştllm. Hemen bepe.I çütçi olan 
bu gençlerin tarlnrile uğrn..~
la beraber haftanın i.'lti gUnOnde 
ikişer saa.t yurt mUdafna.srm ilgi
lendiren beden harc:kctleıile he -
\"esle meşgul oJ.du!tlar:tnı bnt tA ç.:ı.
lışmn merkcz!ne 5-10 kilometre 
ı;za.k bulu.."UUI k5y gençlerinin yil
rliyerek merkeze gelip yine çall;f
malara fşt.lrak ettEtlerine ııahit o
larak sevlııd"m. Mesela: Taşlı se, 
men, Hacru.mur, Keramettin, A 
karelere, Küklller köyleri gençlen 
nin SOleoğlu nahiye merkezinde 
muntazaman çnlr~tiklarmı öğren
diın. Ve yn.ptırd:ğmı bazı hareket· 
"ter, sordtıo~ suallerle bu ça.lışmn 
lar..n nazari değil fiili olduğuna k 
ni oldum. 

Süleoğlu merkezinde bu nahb .. 
gençlerini çalıştmuı jandn.rmn ku 
rnkol komutanı Mehmet or'Ja,..Il 1 

takcl.ir ett!m. Hemen bUtün kc} 
gençelr1n snaıı ve nişa.n alma h~
susundakl bilgileri, yürii}'ilf), do
nil!I ve d ğer komutalara dik.k .t 
hm.1ısundnki disiplinle ilgili b .. J 
h.areketlcrlnde ç:.lı:ıtmlmnsı üz-c
rınde ynı-dnn}mmı ve milzsherelı.. .. 
esirgemeyen sıı.ynı korgener<ıl 
Mustafa Muğlalıya ve emirlerinde
ki diğer komutan ardclrn.'.;lnrrna ve 
bu çn.I·gm~lı!rm serek gençlerin 
r;:ahısl:ırmn ,.e gerek memleket .. 
faydası olduğuna :nsnmrs ve bu 
inanla dnvayı be:ıl.nıset!ıi~ buh.uınn 
sayın \-nliyc şilkran1:ır.mr nrzct 
:meyi ve ona çalı"'nıa.l:ırm tn.nzırı 
ve ldares'ndc yerdnn eden k ymct
ll bölge beden ter'!>iyesl mUdUr 
Ekrem Dem.J.rny ve njanl:ırla eğıt 
men arkad,.~l:ır:n:ın ve diğer ~ar • 
dnner a.r1,,.,..i:ı. l::-.rmm mf,Sa· "ı; 
t'lk1·rıc kıır:ılamn~ı \ ... ·re bi1dım. 
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ı adet 2000 Liralık = 2000.- L!ra 

Küçük Tasarruf 
Hesaplan 

UM% lHUAMİl'E ı•Lı\NJ 
KEŞlDELER : ! Şubat, 4 

M.ayu, t AğusW8, 2 hdıı· 

ctteşrln tarihlerinde 
yapılır 

s. .. 1000 = 8000.- .. 
ı • 750 - 1500.-
8 .. 500 = 1500.- .. 

10 250 

"° " 100 
50 .. 50 

ı: ~ 25 
10 

.. .. 
• 

c:: 2LOO.- .. 

= 4000.- .. 
CJ 2500.- .. 
= 5000.- ., 
= 2000.- •• 

lstanbul Fiyat Mürakabe komisyonundan: 
ll1 NoJ..ı 11.'w 
l'a8tncı, börokçt ve Uıcıbnıı 111'.'.tkn.rna ve pllsküvl fabrikt\törtl'~rı 

~dikkat.ine: 

Kek, pasta, sandöviç ekmeği, poğoça, yufka, çörek, börek, tatlı ve em· 
ali unlu m!lddeleri imal eden ~asa ve mUessese1er ellerinde mevcut un· 

larm miktarını ve Vll8ıtlannı, nerede bulunduklarını, ve keza. pUsküvl ve 
m:ıkan:ııı tabriknlan mevcut ol:ııı makama, bUskUvt ve un stoklarının ve 
nerede bulunduğunun bir beyannnme ile en geç 29,11.041 cumartesi günü, 
;aa.t 17 ye kadar mahalH en bUyUk mülkiye ll.ınlrllğlno veya murakabe bü 
l'08l1 §Ct'lığ1no bilcllrmelcrl, Mllll Korunma kanununun btı.h§ettiğl saJAhl· 
yctkı ve 29 No.lı koordlıuuıyon kararına müstenid<'n lltuı olunur. (10466) 

t 
.. 

J latanbul Belediyesi ilanları 

Kadık6y K. ve B. Ş. Müdürlü@ çevrC8l dıı.!ıillnde buf'unan bllümum 
fıı.brika !malAthane ve ntalyelerln zabıta! belediye ta~ımat.'lamesı bükllm· 

ri mucJbince fennt ve 8Ihht muayeno!erl yapılac:ığmdan bu gibi mUes.ııes~ 
:ılıipıerinln b!r lstıdn ve blr beyanname ne en geç 15.12,941 gllnüne kadar 

tediye rtyuctl yüksek makamm:ı. mUrncnat etmeleri ve müracaat et. 
mi~ler hakkında bclecllye kanununun olbaptaki hükümleri mucJblnco tcc· 
Ziye edilecekleri IIAn olunur. (10464) 

MııttB1 : A51M US Basıldıi?ı ver : V AKIT MatbaMı 

is iyenıere 
e Ey am Bankasından: 

EmH~.k sa' .. ı almak istiyenlerin banl:amıza müracaat. 
la pazarlıkla satılacak emlak listelerini tetkik etmele. 
ri ilin olunur. ( 10151) 

Universite Rektörlüğünden: 

Fen Fakültesinde tecrübi fizik, matematik, jeoloji, tıp fakUltesinde 
ha;rtttl kimya, edebiyat fakUlt "'.e felsefe, Türkiye tarihi ve iktuıat fa. 
kUlteslnde maliye d~ntlilden arıktrr. NamzcUerin 22.1.942 Perşembe günü 
yabancı dil imtihanı ve 15.2.94M Perşembe gUnU esas imtihanları yapılacak 
tır. İstekUlerln sıhhat raporu, 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi sureti ve Uml hü· 
viyet!nl ı;österen fl§lorl ile •'fi§lcr tedris i1;ilerl kaleminden lstenecckttr ... 
15.1,9!1:? tarihine kadar Rektar!Uğe mürac:uı.tıan. (10352) 

Uçüncü 111ıntaka Etibba Odası idare Heye
tinden: 

ElUbba Odası 15.11,9'1 t.arihl.ı.ıdeki l{ongıresinde önUmUzdekı devre için 
İdare h yoti lı.zalığmn: 

Dr. Operatör 

... .. 
Dşt. 

Dr. 

D·t. 
Rcz. 

Reisliğe 

Umumi mı.Upllğ~ 
Muhas.pıtğe 

Veznedarlığa 

Mim. Kl'mnl Öke 
Şükrü HO.Zım Tiner 
lhsnn Arif Dermau 
Alı Rıza Baysun 
Ali Azmi SuraJ 
Ve Haysiyet Divnm l\zalıklarma da 
Bahri İsmet Temizer 
Mustafa. Tnınt Özluuı 
Ferit Ramiz 
İbrahim Halil scçl!mlş 
Ve Fenni idare heyeti kendi aTalo.. 
nnda yaptığı seçim Je 
Dr. Operatör Mım. Kemal Öke 
ŞUkrU HO.Zrm T:ner 
thsa.n Arif Derman 

' Ali Azmi Sural seçllm ~lcrdlr. 
(10454) 

Askeri Posta 790 Satınalma Komisyonundan: 
l - 84 metre mlkAb kadron ve tnhtn satın nıınacaktır. 
İhalesi 29.11.941 Cuma gUnü saat 14 ded!r. 
2 - Talip olanlar teminattarlle beraber Bakırköy satınalma ltomlsyo 

nuna müracaattan. 
S - Keresteler ihale tarlhınden itibaren Uç gün znrfmda teslim edl· 

ıeccktir. ( 87998) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
YC!lilköy Telsiz iııtasyonu !çln 50 ton Maryelave lle 14 to:ı slSmıltok, 

Osman.ye telsiz istasyonu için de 88 ton sömikok ltömOrtlnUn nıımı açık 
ekslltn1eye lconulmu§tur. 

Eksiltme l5.12,9ıll Pıı.znrle$I gUnil saat 15 de BUyük Postahane binası ı 
birinci katmda ldaı1 mu'.\v!nllk odasındn top'anacak mUdUr!Uk alım satım 
komisyonunda yapılacnlttır. 

Hepsinin muhammen bedeli 21596 Urtı. 50 kuruş, mmrakkat teminat 105 
liradır. 

Taliplerin olbaptakl r;artnnınclerini g"rmck ve muvakkat teınlnatıcı._ 
rmı yattrmak üzere çalışnıa günıer!nde mUdUrlUk ldaı1 ltalem l.wazım 
kısınma eksiltme gün ve saatmde de 911 t: n Si için muteber Ticaret Odası 
vesikası vo muvakknt teminat mı.ı.ltbuzları ile blrlllttc ltomlsyonıı mllra. 
caatlnrL (10480) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beş!kt.aş ka.ymakamlılc binasının çab kısmında yaptınlacnk (22053,18) 

lira keşifli tadlU'ıt ve ttı.ml• • , 1 kap:ılı ı- r. usu'il eksutmeye çıkarılmıştır. 1 
!hale; 3.12.941 Ç:ı.r§llmba günü s:ınt 15 de Mlllı Emll'1k MUdUrlUğUnde 

toplanacak ollln komisyonda yapııacslüır. Mu\•a.kkat teıntnat (1653) lira 
(99) kuru:;tur. • 

Mukavele, eksiltme, baymdırlık i~IC'rl gcnet, husus1 ı;e fenni şartname. 
leri, proje keşif hUlbasıı~ buna mUteferı-IC" diğer evrak Mlllt t::mlf\k lda 
resinde görülcbllir. 

tetcltlllerln teklif mektuplarını ve en az bir taahhUdde bu ite b:ınzeT 
(15000) - llralık iş yııptıklarm.ı dair idarelerden iş almış oldultlnrı vesa· 
ika müsteniden !stanbul vlll'ıyctlne morncaatıa eksU tme t.'l.rthtnden - rcs. 
mı t.ııtll günleri hariç- Uç gün evvel n1ınmış ehliyet ve 941 yılına nlu Ti 
caret Odası vesikasını ve muvakkat tenılnat makbuzunu 2400 No.lı kanu· 
nun tarltntı daire inde h'lZırtıınmış kapalı zarf derununda lh!\le günü ı:aat, 
14- e kadar Komisyon Reisl\ğlnc makbuz mukabilinde tevdi otm"l"rl muk. 
tazidlr. (OilO) 

Ote yapılma~ a elv,. rişli 
kirahk birıa 

o kara C'3<ldttıınu. c• n.ı:tt•beı \'t'ri Jd(' fe\ uıadt• ıuuaı " '" 
':adıu ve aydı hlı bir hloı.ı t«t1illktır, 

Vakit gazek--ı.I ldarehıı.neıs~ '~ürsen.at. 

• 

... ........................ .-ı ... ,,.~ 

ı llr ıye laımnarıyetl 

ZiRAA T B NKASI 
KnnıJuş tarihi: 1888. - SermAJC61: 1000,000,000 TUrk IJJ'9-9'· 

Şube ve Ajanı adedi: 265. • 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

Para b!rlktircnıere 28.800 lira tkram!ye veriyor. 

",, zır:ı.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru.t b.esaplarmd&__ıd 
50 Urası bulunanlara ~nede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdV" 

" .. 
4 .. 
4 .. 

pl(ı.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

500 .. 2,000 .. J20 •• 40 .. 
503 ,. 2.000 • ııo .. 40 ,. 
2so .. ı.ooo ,. ıeo .. 20 .. 
100 ,. !l,000 • _JI 

~ 
OtKKA'I': Hesnplarındııkl paralar b\r sene içinde M Uradıı.11 

dllşmlyenıere !kramlye çıkUğı takdirde % 20 tazıastyıe vertıeeeıctlt;ı,ıe 

40 " 

Keşldeler: ıı Mart. 11 Haziran, 11 EylQl, 11 Blrlnclka.nutı "~ 
rinde yapılır. -~/ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
• • e I~ 

ı - b evcut ııart.naımı, nUmune ve mll!redat Ustelerı muc1tııııc .. ıı ,.. 
lhtıyaeı fç.n ( Hi3ı kalem malzeme alınacakur. Bunların 18 kaıe.ınl ıır.., ~ 

0ııır 

rurıt - Almnn anıaşmasmda.n idarece kontenjan tefrik ettıruınlŞ 
ğcr.erl serbest kısımdan tedarik oıwıacakUr. ;J' 

2 - Şartname, numune ve ll11teler her gün Kaba.taşta ı..evazıııl 
mlzdcn aıınabllir. ...J' 

3 Fol:- Sıf fle.tıarını ayrı ayrı gostermek Uzerc her c1DS ~I 
ıı;;tn va el olccak kati tekllflerlıı 15.12.9H gününe kadar tnblsarııır • .J 
MUdUrlU..,Unc )np.ımış olması 111.zımdır. ti" 

4 - Bu mı:..zcme ıçln Almanyadan gayri mem..ckeUerden d&:~ / 
.-ap.labl.ccc~ı llll.n olunur. (1026~ 

Çuval va oıbtl 1 ğı · eksiltme i · anı ~~~ 
Toprak mahsulleri O fisi Umum MüdürliiP 

den: ~ 
1 Beti teşel<kUl larafından verilmek üzere beş yUz bin UO. tı ) 

yon radd.,slnde jüt, kendir veya pa:nuk ipliğine un ve misket çu\'ıı\l 
tırı:acaktır. 

2 - Bir hatta zarfında lma ı edilecek mlkdar yırml bınct ır. c;.ıl 

3 - fulıplerin eksiltme gün ve snnt!nden evvel şimdiye ltaiJıır ~ 

cı!ılda meşgul oldultlanna ve bu i§I ,;apııcalc kablllyet ve teıktJMtJ tP 
ouıunduklarınn dair tıcnret ve sanayi oda'armdan vesika aıuıııııı.r• oı' 
\·ııkltat teminat olarak beş bin Türlt lirasını ofis veznesine tesliın ı.ıc oı.J 
tuz almaıan veya bu mikdnn mektupları devletçe kabul edilm~ tıır t'.1. 
bankanın muvakkat teminat mektu !)ile· temin etmeleri ve ekslltıJ'.l~ı:ı'ı' 
tml'ıl ett!ltlerl bir çuvalı numune olarak getirmeleri ve bu gündctı 1 rf;ı# 
toprak mıı.bsullerl ofisinin Anknradrı Umum MUdUrlilk mub:ıyaa ıco <~ 
nunda ve Istanbulda Sırkecl Liman H.ında İstanbul şut>e mUdUri~ ,e~ 

tı•• her isteyene \erllmek üzere ha:ı:ırlanmış bulunan şartnameye göre 
~~M~~ ~ 

4 - Elts11tme !kine~ maddede zıkrt geı;;en şartnamede yazııı 

tarzda, kapalı uu·f usuliyle icra edilecektir. 1) ~ 
5 - Telt'if mektupları a. • ıu tarihine rastlayan çarşamba ~!~ 

at 15 gı> kadar Anltarndo. tJmum MU1l\rllllt mllbayaa komisyonuna. lf el· 
bulda İstanbul ~ubcsı mUdllriilğüne makbuz mukablllnde tesllın cıfil~ıc,ııı· 
malırtır, Tekı!f mektupları mrzkur ı;Un ve saatten evvel bll:lirilen ~ 
mrdn bı ılunncal: tarzda iadeli t.ııahhUt:ü mektupla da gönderlleb!Ut'# °' 

6 - Talipler tekliflerini mUhllr!U bir zarf içine ltoyacnltlar. t.8 ttııı' 
zerine isim ve adreıılerl.'11 yazacaklar. bu mühllr\U zar!ı muvakkat P 11' 
nata alt makbuz veya banim mektubu \ "C 2 inci mcıddcde yıı.zuı ve51 rfı1' 11-
bırllkte ba§ka bir zarfa vaz ve bu z.ıı.rtı da temhir edecekler, dı§ t.8 t er'°' 
zerine ynlnr. tek ıf mektubunun çuval im~l lşlne ait olduıtunu ı~re ~ t' 
yeceltlNdır. Teklif mc.l.tuplarına, şartnamenin tamamen okunup ""ıe ~ 
dildiği yazılmakla bc!rabcr. lmill'1"tın jUllc. kc.ndlr veya p:ımuk ıpı!C l> ol"' 
pılacağma göre teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem rnkkıı.mla ll .. ı 
rıı.k dercı 11\.zımdır. Mektuplard3 tıb.k ve sUlntl olmıyncaktır. ıı' 

7 - ihale umum mUdllrltlkçc yapılacak ve tekil! mclnupııırın~ıfl I"" 
ması çln karnrlll.!Jtınlan gUnden ltıbıı.rcn nihayet on gUn içinde telt ur tfı 
ouı edilene l<e}'fl~ et lodeU taahh'lUU bir mektupla tebl'ğ oıuııııcıık~lı.f I' 
mum MtidUr!Uk ıha eyi yapıp yapmamakta tAmıım~n serbesttir. -r: r. 
hlpJeri. YıaHl tçın muııncn muduct znrfında tekliflerinden döncrnet ,, rı:::'il ' 


