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I 

balan ekaıell 
·meselesi 

~sikadan evvel tatbik olunacak tedbir: 
Şehrin nüfus nisbetine göre hakiki elanek 

'-rfiyatını tayin etmek ve fınnlara o nisbette 
~ \'ermek. Pişirilmesi icin de ciddi bir kontrol 
~\rrnak. ~ 

Yazan: Asım Us. 
~ ~11) vall ,.e beledlye reisi Dr. 1 tan sonra satışmı b:l§ka taraflar- "_.,.,,.,.? .. :J ~ 
l\ırdanıı ekmeğin w~sıım flf' ı da yapıruuım buna knfi gel"ceğfnJ ~ ~!.~~- ! ~ 1 ~, 

l.l...a.ğı yolu daki rimyetlcri izah etmI,t.ik. Bngiin yine bu tik- • 
ı çok yerinde ve za- I rimlzi burada habrlıı.tıyonız ve - Sovyetzayıatı 

olmuştur. Zira bu tUrlU kısa bir zamım zarfmda ba ua· I 
~~en teliişa dilşen bir ilin tatbildni ı.tıyoruz. k ""' 
.~ler lilzumsuz bir llıtiynt ço agır 
f OJaı.ak günlük ihtiyaçlnrnı. 
~~ ekmek nlıp kurutmnğıı 
~met halinde bunlan ak -
bıı koyulmuştu. \'e fmnlara 

!)ekiJdeki tehacümden Şc. 
\lcıuek buhranı başlamı~ t.ı. 
'itı:k vesikaya bağlanmıyucak 
~ nıahallelerde nC!us mlk · 
~ t.esbıt işine girişiliyor? Çiin

'-"< lc;ln toprak mahsullerl 
en an oıa.n rırmcılann el al 
kııtacılara \'esoireye un 
~ gibi ulistlmıı.lleıin önü-
\~:tnek lstenfllyor. 
~~ halde memleketimizde 

\ııtihsaı mc,·slminin verimi 
ı.. Ytllara nlsbetle azdır; dl. 
-~tan lstihlik mlkdan art

Rostof'ta 
halka 

Amansız bir misilleme 
tedbir alınıyor 

Voloi< o!amsk 
zap ~eaHdi 

c YaZ'IM 4 i1nrDde ) 

Rostof 
geri ahndı 

o-

Von Kleiat kuvvetleri 
imha edildi 

o 

Moskovada 
Alman motorlu kuvvet· 

leri Don üzerine 
ilerliyorlar 

c Y a.mt _. aPIC'ii« J 

1 TeazUatb ldtab 1 

1 
Yedi ~~~~~uyucumuz.a fiyatı 100 

kurut olan dUnya ph::aerıertııden Llr.a rom.anı )'&l. 

IUS " JEuruı.a nrilecektir, 

L·----~--~~~~~~----

LiBYA HARB! 
Bir italyan 

tümeni 

imha 
edıldi 

T obrukta İngiliz 
kuvvetleri yerleşti 

İtalyan.ara aöre 
Bir İngiliz motörlü 
tuğayi imha edildi 

Kahire, !9 ( A.A) - Ortaşar~ 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karag&hının tebliği: 
Düşman motörlü kuvvetleri. i

n.~ ve malzeme merkezleri, kara 
muvasala yollan üz.erine yapılan 
hava taarruzlarına., Libya'daki 
bombardıman ve avcı tayyarele
rimiz tarafından dünkü cuma 
günü de deva.m edilmiştir, 

Ma.rtuba'da. Trighe - Capuzzo 
Bardia - Tobruk, E!gubi • Faidi 
yo11annda, Barce böl~esinde ve 
Gazala'daki düşman motörlU 
nakliyatına muvaff akiyetli taar
ruzlar yapılmı~ll'. 

Trighe - Capuzzo yolundaki a
rabalarla tanklara bombalar isa· 
bet etmiş, Martuba. bölgesinde 

(Devamı Sa.~ 311. 1 deJ 

VAKITın 
TenzlliOı kitapları 

lvan Turgenief'in ölmez eeeri 

LIZA 
"Tıırgcniej'in,, sanati, bü

tün Avrupa artistlerinin ya
zılarından çerçe· e itibariyle 
da.ha geniş ve şekil · nokta. 
sından daha güzeldir. 

"Liza'yı lngiliueyc be§ 
muhtelif insan tercüme et
miş ve hepsi de bir çok defo. 
lar yeniden basılmıştır, W. 
R. S. Rastonı ilk defa 1869 
da tercüme etmiş ve kitap 
muhtelif yerlerde on beş de
fa basılmıştır. Son basılışı 
1933 dedir.,, 
Yukarıya dünya edibleri ara

sında en üst mevkii almış olan 
Liza müellifi ve eserine İngil
terede gösterilen rağbet hak
kında küçük bir misal veı·
dik. 

Vakıt, işte bu dünya şahe
serini okuyucula.rma yüzde elli 
den daha aşağı bir fiyntla ve -
riyor. 277 sahife tutan Liza'· 
"nın Ustündeki fiyat 100 kurur. 
tur. Va.kıt okuyucuları, bugün 
başlıkta neşrine başladığı
mız ve yedi gün devam edecek 
kadar ~evam cder.Bundansonra 
ruşa sahip olacaklardır. 

---<>--

. lı'a.kat hububat latihsaliD. 
llt<sikllğin ~egj vesikaya 

derecede bulanduğuuu 

, ~iddia ~emez. 
~d.ay alım ve istihsali bakkm
latıc;tıklere ~öre, mernlekc-

1927 ve 1028 senelerinde 
11lrı.ıuştur. IU26 senesinde 

Alman tazyiki berine Fransn •· 
lacağmdan istifade lmt<Anı verea 

Ma.repl Petea 

Fransa nın T ulon 

Hanılet davası 
Pega1ti Safa ve Muh. in Er-

lr 1%alı: 
V akıt, kütüphanesinde pek 

mahdut mikdarda kalan kitnr
lan da okuyucularmın arzusu 
üzerine kuponla ve tenzi!fıtla 
vcrmrktcdir. Bazı okuyucula -
nmr.z, geç kalırlarsa bu eser
leri edinemiyeceklerdir, Bu 
takdirde. kendilerine. Yakıt 
nec;riyatından ayni tenzil· tla 
dı~r romanlardan~Hlec k • 
tir. Kuponla yapılan tc,..ıil ıt, 
her eserin :;on kuponu ne!)r,.,fl. ı 
diği tarihten 20 gün sonrasına l 
kadar verilir. Bundan ronra 
gdirilccek h'llponlar kabul edil
mez. 

edilen 2,468,226 ton huğ· 
"ttıılekel llıtiyncına klı.fi ge • 
ıı ls27 cnesindc hubul>a.t .s. 
L 1,381,508 e, ıozs scnesln
"'t 1,610,700 e dli,mU~Ur. 
"ttıesindc 1 tlhcıRl mikdarı 

e tıktığı h:ılde hnric;ten 
~ ~ un, 128,846 ton bu(;. 
tı..ı olunmu!rtur. Pakat hu 

~-~. sonra 1940 senesine ka -
'~~ten bir ton un veyahut 
ı!. _tetlrilmeml~tlr, Kıtlıl• dev· 
'l(lp eden 1980 senesinde ha· 

lsUhsnli 2,586,100 tondm. 
~a bember, bu sene hıı.rlc;~ 

ton bile un , .e buğılay ge. 
~ "• bllillds 7,904 tmı ihro

flıhılı tır. 

d.an ~o netice çık:ır: l'ürki. 
btığday lstlhsall 2,5 milyon 
Ilı ııı.sağı dll~ mcz..'ie memleket 
t1Yaeı bn.lrnnmılan kendi 

' Yeter olabilir. 
~ ki 1988, 1989, 104-0 sene
~a.U hayli bercketJJ olmuş· 
~I ktı bu senelerin Uçllnde 
b~ı mlkdan 4 milyon tonu 

,'!J_ı·; ya.ni içinde bulonıluğu
"'il den Uc; e\"Velkl sene ı. 
?etnlekctin tabii ihtiyacm. 
lltla olamk S milyon ton 
~~~Uhsal edlbniştir. Bu üç 
~ındald buğday ihr:ıcatı· 
:e.kuuu ise 186,626 tondan 
~~ t. Arada1d farln teşkil e. 
\ ts 874 ton buğdayın tama
llhlik edilmiş olı:ıwsma lh-
"eıllebillr mi! Yahut i ta· 
l\.kamıarmdald fıızlnhldıın 

ı· yaolıshk saymıı.k doğru 
·~ ltıJ! 

--~ buhramum bugiinJ.ru \'llZİ. 
~göre, her şeyde oldut'll gi

'q, ~ istiblaklni de tahdit et . 
~ l'ttridJr. Herkes tarafından 

Yenilen \'c bilbas a mem
"ı en ılyade fakir halk taba-
• ~ alalcalnndıran ekmri,1 
~l'tıret olmadıkça vesikaya 

· ~~ büyük güçlükler doğu· 
~ Son milracaat edilmesi li
~n vesika usulünden e\'\'el 

' 
0•ıınaca1c t.ec:lblrler va.rdr. 

b~ §ebıin nlifns nl .. betine 
\ ~ ekmek a.rliyahm ' 'e 
t~Yattan her rırmrn hissesi
.. ~ ekmek milulamu tayin 
~ fnınıa.ra o nlsbettc an 

' \erilen nnlarm mutlaka. 

1 tıiştrilmesi i~ln ciddi bir 
\ ltoYblak, 

~lr ttıUdılct ewel bn sütun· 
ll-nıiara verilen ontarm el 

lıala 8abşma uıAnJ olmak i-
1 ~f ca kontrol e<lilebl!oocğf _ 
>'\t ~l'a verı1en nnhnhn ue 
~~-une'k çıkaca~ malUm ol· 
~ gat'e her gün hel' ftmııı 
~ elım5 elArak aldık . 

ve Btzert üs~er i 
Libyaya havadan kuv

vet göndermek İçin 

tuğrul miidaf a la ını yaptı 
Almanyaya 

verildi 
Londra, 29 (A.A.> - Oğrenil. 

diğlne göre, Vişl hükü.meti Alınan 
yanın Tulon ve Bizertide hava tl&
lerl bulunmasına müsaade etmiş
tir 

Almanya bu üslerle Libyadak: 
kuvvetlerini takviye edebilecek
tir. 

Vişlden alman haberlere g6rc, 
başlangıçta Almanya g6nderile 
c:ek asker ve malzeme ııa.Idzya.tı 

fDe1ıamı ~a .6 mi ! dt) 

Amerika 
Japonya ile 
anlaşamıyor 

Getgin:ik vehamat 
kes ıetti · 

o 

ingiltere 
Siyamı işgal 

edecek 

Buz denf
zinde 

ingiaz donan nası
n111 muva Ha kıye :leri 1 

Şeapay, 29 (A.A.) - D. N. B.: 
lnguiz matbuat atcşcıılnln itiraf 

ettiği gibi, son günlerde lnglltero Si· 
1 

Londra, 29 (A,A.) İngiltere 
yam Uzerinde kuVYetli bir taı.ylk yap amirnllik dairesin1n tebliği: 

_J n 1 a r llU§trr. 1 Şimal buz denizinde hareklt a po İngiltere, Japooya Ue mtıımsebetle. yapan kraliyet donanmasma men. 
r1ni aıklaştırmak niyetinde olduğu sup denizaltı gemllerimız, Mour -

Amerikan teklifinin ka- takdirde tnguız kuvveUeriı:ıln derhal mansk cephesindeki Alman lruv. 
bulünü milli şartlarına Siyam topraklarına gireceğinl Siyam vetlerine asker ve malzeme ~-

ayları buluyo-rlar hUki>.metıne bildirmiştir. yan dllşman nakliye gemı1ennc 
(ya""°°'° ı üncüde) (D mı Sa 4 SÜ ! de) vahim zayiat verdlrmişlerdlr. _ .. _..,_._,, _________ ev_a ___ • ---- Tigris denizaltı gemimiz. dUş • 

------ man malzeme gemilerinden beoini 

l •ı • f h l •• torpilleyerek batırrnıo. birini yine 

no"'l zz ut o cu- torpille ciddi hasara uğratmıŞtir. 
U Tigris denizaltı gemisi tarafın-

dan yapılan ıaarruzlarm biri, kuv-

l • • vetle hinıaye edilen ilç gemiden 

erlnln maçı mürekkep bir kafileye tevcih e. 
dil~tir. Neticede Uç düşman 

ld• (Devamı Sa 4 sil f de) 

Gençlerbirliği 1 - O yeni ı 
A1ıkara, !9 (A.A) - Şehri

mizde bulunan İngiliz füdbolcu -
ları bugün ilk maçlarını 19 Ma
yıs stadında havanın ~ok so~k 
olmasına rağmen nuµtşeri bır 
se}irci kütlesi önünde Gen<:ler · 
birliği takımiyle .yapmışlardır. 

Mac umumiyet itibariyle heye 
canlı olmuştur. 

İngiliz takımında iyi oy.uncu • 

lar bulunmakla beraber araların d 
da esaslı bir anlaşma temin ede- Dünya Edebiyatın an 
memeleri, oyunlan üzerinde mü- ' ~ - Tercümeler 
eesir olmu.~tur. M:aarıt Vekilliğinde neşredilen 

Buna mukabil Gençlerbirliği ta Klbik Eserler serısını edtnlnlz. 
lamı. enerjik ve muvaffak bir o- Maarif Vekilliği Yayınevle:1 ve 
yun çıkarmt§lardır. bllQmum kitapçılarda bulunur. 
M:H~ bu şcın.it ıı.ltmda devam n 049 ... ı 

etmiş ve 1-0 1n11iJiz takımının ı llll•••••a••&•• 
galibiyetiyle bitmiştir. 

1 benim 

Bir Kafkas Romanı
nın tevziine başlandı 
Niyazi Ahmet'in Gürcü dilin 

den çevirdiği "Bir Kafkas R • 
ma.m,, adh Kafkas saheseri, 
cumartesi gününden itibaren 
Va.kıt daimi okuyucularına yüz 
de elli tenzilfttla, 20 kuruşa 
verilmeğe ba."?lanmıştır. Bu ro
mandan edinmiyen okuyucula -
rımızın derhal müracaat etme
'crini rica ederi~. 

kö~em 1 
yazan hakkı tarık us -

den.z geaikı;ıeri 
BOil nnkara ziyaretimin bir günllnde biz, meclia koridorJannda saut.e· 

icrln kAğıt davasını takip ederken media aalonu, çiçekdağı kaza merkea\, 
nln Jwı.;c.blrden alınıp ~ O:t.J.ru.d.ı.n yer köy istasyonuna g etirilmesi, ~ 
de ~an ~oçh.i.tian kazuınıa veri.Lnesi m e.salesiylc dolup ~· 
yordu. mademki umumi bır tensik mümklln ıkcn yapJ.a.ruyor; e.slıti halı blr 
müddet daha olduğu gibi bırakmak kararlyıe haklı bıtcn bu münakaşa.dan 
herkesin sl.ıılrlne yorgunluk gelmeseydi, sanırım ki, deniz gedikli subayla· 
n.ııuı muazzam t.ahsısaUannı bir mlkt&r artıran knnwı lAyilıaauıda değı,e-
cek yer bulurdu. ' 

geçmiş teşri hayatnnın az zamanını alm.ıyan l)U meselede hükılmet, 
mllll müdafaa, meclıs b!.r kaıem taWıai.Zlığinı unutturrunk içın bir rıLceno.b_ 
lık gösteriyor; JQ.km ikinci müzakeresi belki Çllf§lUilb:ı., yalıud cuma g11nt1 
yapııacak olan !Ayı.ha bu gönül ganlliğinl böyle yarıda bırakmalı mıdır? 

iki küçük eksiklik : 

yapıltı.n zammın mlkdarı mali bir tnkdlr işi; bunn bir gey demiyorum. 
fakat bu zammı munzam tahalsatıarına yapacak yerde gene öaeme yekd· 
nunu aynı mikdar ıçınde bırakacak bir ıı.sll maaş zammı kabul etmek müm· 
klln ve üstlln göı ülmez mı idi? bu tekilde zs.m hem devletin eskıdcn \'(ll'JJ 

mı.o eözUnU yerine gcUrmck olurdu; hem kendi hayaUanna münhasır oİ 
mıyaca.ğı içın bu fedaktl.r zUmrcnin s:ıyılı kinıseıertne uz:ıı:ıan bu altıka on· 
laruı bırakması mukadder olan çocuklarının yilzUnU gWdJreceği 1';ın keıı. 
dllerino dah& büyük bir omnıyct ve bu sayede gayreUcrine daha bUyUk bir 
rıı.rlaklık gellrdl. bu blrtnci cksıkllk._ 

lklnci eksiklik kanunun yürürlüğe gitmen.esi m addcslnde .. ır. 
bu ıtıyUıa meclise geçc.n hazlrar:ıan önce g<ıtu:..m!ş, mllzakc..-esl bltirl· 

ıcmcdiğlnden çıkamam:ştır. o ~ma-ı. bltmı,, olsaJdı ~aıdl t-u kt~ı.ük zam 
lan altı aydır almakta olac::..J.:ı.rdı. bu rnı~nm devlet 1~~ hı,, 0:1 a.r iÇin 

heptir. eğer ı!ylhanm nıe. lyet ı:ıaddesı n~lr tar•>ı!::-..;cn gcı;~n :ıı.c.~.ıtı • 'V 

pn& götllrUlaeydi on tı-.1 Y~ aonra !.t-:o:ılll o•\en b!r h!>: .. :r.ın .;eç~ı~ d~ 

ı:ıahsubunu yaran Y"ri.cı"' L.,. .. ·cıt ut c-~u~J. 

iklncı ro\ıt~•rc u m .... :z, b•: ık .... ..,iı.k c:....'6• ::;.J :ı,rır. d-~ gı:..•~.ı ' 

nıiz bü l~tte bf.S"\ ... .!G.el:ı&.to_ hoıı:ı IAyıkurt&:'. 



,, \' .\ R ' T 

Si 
-"30 • 11 • ırr1 :::__..---

Amerıka hava kuvve ıor 
kumandanın n u0' a11a·1 

-0---

.. giı.terede 
b!liunan 

.·· t .. ı. ao:> ,, 
p . s f il ·~ t "' l a11' ı a a ve 1 j~ ~r· ugı·u 80 

Amer·katı sHah 
~ u:n1a tay'1ares~ 

1nüdafaalarıni yaptılar 
aJna~3..t.{ 

Yı:rrc'"la:ılar Polonyc. lutala. 
'-' 
r:Lc birli.'~te lskoçyı:ıda 
1. .. k' ..... met gorece ıer 

Hnm'et piyecıt yflztınden ka?'§l • 
ltkh olarak , çılan hrıkııret davnl,•. 
nnR dUn s:ıbnh d '-~ olundu 

A 11iye bl~:ı;ı· m"h k'·mcv· d:r. 
emek isti en mera.lt'Ilnrln daha 
s;ıbalmı erken sııntle.inden hlba 
rer. doimıyn bıı~f nm ı;tı. Ancnk. bu 
d ·fi mii l ':l'um•ımil'l< herlıugi bir 
kalab:ıJ·ğp mfın! olnırık tizer e §id
dct1i tedb'rler almıB ve b·nıı.,rn 

ı ..... ıı..ır.ı, .2D l A.A.J - lngtı 
y 

1 
d t alt me-r liveninc polis meım: lar· 

ede b1r UGOS nv or :LEU mevcu koyarak yµknnya I@ en.hi'ıı'e 
mnd J'ı için bu meml<' ue buıunnn rind n 1 ıış mlnrını bmıkm1111"ıştl?'. 

Yuso v•nr Polonya kıtatıırılf! bere.. I M h 1 i . b f blrl l u <ı c-c ç•.n ıı ııc er. ne 
ber lııkoçyn ı:ı h.zmet ecıecekıerdlr. ğ b'- s· 

8 
lonu ll'l' a ·r c~za mn r.cmc l :ı ~ 

Yuı;ostav .,.cmllcrlne mensup o:ıhrtye. rılm•ı:tı 

illerle lnrvfıtc•ede oturan Yugoıııav Nih y t saat ona doğru taraf .. 
• tebaa&ır.d n mUrekkep Ilı< Yugoslav tar gcltlif er ve mohJ.:em sı:ı.lonu a
l kııfıle 1 l koç;,ıaycı gelml1tlr. tnı;ııte. ~.r'ernlt •ç•riyc a ındılar. 

rede bulunan hl1.ncte eıvı:ırı,ıı ve yq Sol n l"'e"lş old1tğ°1Jndan kil.fi 
f ıan kırKı ge:;mıyco bUtOn Yugoslav. miktgrcla. dirlry1c nlınm ş ve mu • 

lar s ı~h altına aıınncalttır. Acemi et. he.kemeye intiv m temln ~diiebU . 
radı kAbul edea Poı.>nya kumnndaııı. 1 m's bir §~k Me b"~hnmıııt:rr. 
Polon) 11 ı Yug~la vyayı blrleşttre:ı 1 Pe>•a ... I Safa. Ccl!l' ~ttin Er; ne, 

\ stluğun iki me:nleket arasındaki Ci at B tan, Muhsin Ertuğrul 
ı mDat&!<bcl mUno.setıotlerdc mUhlın bir Neyyire Nenir ve Zeltl Coşkun 
~ imli olac:l~ Umlt ettiğini aoyle • yerlerini aldılar. 
( ıı:ıl§Ur. PEYAMİ SAFANIN VEl\1Lt 

t 
ı 

1 
~ 
t 

Moskovıı, 2Y (A.A.) - Şimall Ural 
da mUhlm mıı.ğncı:ı, mnnı;anez ve bok 

Ç it madenleri kc]fedllmlııtır. Bu ına.. 
~ denlere !tolayca gidılcbllmcktedlr. cı. 
'? 'arda esasen k!SmUr madenlert de bu. 
ı lunmaktadır. Bu sabaya allraUe ycnl 
b çelik fabrikaları kuruııı.cıı.k ve gele . 
' cck sene yllz bmlcrcc ton çeılk IBtih.. 
t mtl edllcce'ktır. 

c ı.onııni, 2~ (A.A..J - Tokyodan a
df iman haberlere göre, bet Japon bava 
lu ılosu dUn Jllndlçlnidekl Uslerlndeıı 
eE hıırekcUe sırmıınya yolunun Çin top 

raklannda. mUnteho.aı oııuı ltuıı 

m Mlngde o.akeı1 bed ... lerl bombardıman 
d( tm!flerd.r. Bu filolar alçaktan uça 
m rak ~·oı üzerinde bulunan kaaıyon!ar& 
.>: f'\ t:ıarruz ve asker1 depolan berhava 

tml;,lerdl. Hareka.ta !§tırak eden tay 
il .rarcıcrdcn Oı;ll d!Snıneml1tlr. 

ROYl.OYOR 
Söz evv·ld. Pey·mf Safanm ve · 

kf"i R şat K yn"nı veri'di. Rceat 
Kayn!LI'. gec:en ! fer. bir gerç ln. 
zm izdılınmden bayı'ma.sı netice. 
Fin e ·&"'mi k<ılan mU.-nfaa~mı bt. 
ttrerek. Peyamlntn yazılanndn bir 
kestı hn.ka et olm .. d·ğm· eöyledl 
ve mUv '<kilini~ be'"8°tint istedi. 

Bundan s:mra müddeiumumi mu. 
avtn• Or'·a., Könl '"Öz 0lıırak. gecen 
ce·s ·re Cc"lıte•tfn E.,.ln •ni., vekili 
Ec:at M~hmn· K rakurt tamfmdan 
yap:lnn mUdııfaa ıı ld-'ia mnka~ 
na bazı tarizlerde bulunuldugunu 
ve bunn cevap verece~ru sövledl. 

!ft}DDEtuıumıt KARAKUR'J' 
HAl{KINDA TAT\fEAT l'A· 

PILMASlNI tSTiYOR 
Reis muavine aöz verdi ve mun. 

\in yüksek sesle Ka.rnkurd•'D da • 
vadıı.n mütevellit bir l.ğbiro.rln MUd 
deiumumlllğin vazife:ılni Hımııl et. 
Uğ nl ve bllyUk bir cesaretle mU . 
veltk!Une ceza jstemlş bulunduğu. 
mı söyleaiğinı ileri sürerek mild 
delumumm~e hakaret kelhnclcrir.i 
taşıyan Kıırakurdun mUdo.faana • 
meslıı1n ha.kkmdı:ı avukatlık knntt .. 
nunun lca.plarma göre tnkll)at yn 
pılmam ic;ln mUddelumumillğe tcv. 
di:ne karar verilmesini istcdl. 

Vt::..CıZELER 

1 
Bunun Uzerinc n:ara.kurd söz a.. 

!arak, mnadelunıumlnln kendlslne 
tarizlerde bulunduğu hakkındaki 

------------ iddlasmı uiddetle Tcdctti ve §unla· 
q. İnsanlar tektunUllc hayvıınıardaıı 

tUrcdllerae bile muhtekirler tilkiden, 
cAniler kaplanlardan lıwuıa ı:nUııkallp 
olnı~tur. maymunlardtul değili 

• Maynun in.sana mUnkallp olur. 
-ı lum evveld söz mu ııClyledl, yokaa ev
r -.elA zckô.aı tckiunUI etti de ondan 

BODra mı &az söyledi? Maıem değil.ile 
. bu lnlulbm vukubulduğu nasıl uıalQm 
o oluyor? 

4 Noton diyor: (Blltlln mevcudat 
il bir harekettir. bir umum! lhcnkttr ki 
rl bütün kO.lnatı tezcızW kabul etmez 

n söyledi: 
- Biz, hakarete uğradığmuz 

halde. davacı olarak girdiğ:mız at. 
llye kapısmdan, muavlnin !ıste<i'ğı 
veçhlle suçlu oln.nı.k çtko.nlmak k. 
teınlyoııuı. Biı: hakarete n~adık, 
Muh6ln bizi tahkir etliği halde 
mUddclumumJnin kendi.el hakkın • 
'in.ki cezanm i.skatmı istemiş olma. 
n hakikaten bir cesaret L~l ve hav
salamızın, id.nıJtimizln a.lamııd·gı 
bir ııısa!sızlı:ktlr. Bu kellmeler na
sıl ve niçin müddiwnumiliğe ha • 
karet Bay-la.billyOT. 

ı - tddla ı:n&kamına göre 1stanbul rek, davacının lehine, en tuı.ıiı va.ı;fı 
ınatbuatı, Hamlet tem.lllndekl kucı. kullandım. Rejlsöı1ln bu kad:ır rötuoıu 
retten ve reJla!SrUn y •ksek ehliye • b1r rot:>Srn!tan §lkA.yete mı hakkı 
t.ınden b:ıhaetmı~ .. Fakııt iddia malta var? Ya bir de tu totoğraım bendekl 
.nının huzurunuzda okuduğU mııluıle rötuşsuz nUstıa.amı gör~. ne yapardı? 
parça.ln:ı, bUtUn ıatanbul matbu:ıtm. Tabii, ccaarct edcb~lae, zavallı HaUt 
da değil, iki Uç gazetede. ııaltıhiyctslz T' "•iye yaptığ'ı gibi bonlmde gırUağı. 
Jd Uç imzanın yazılarıdır. btanbul rııa saruırdıt 
matbua.ti bu gazetelerden lba.ret 01 • Peyami Safa. mQdBfaaama uzun 
n dığt gtbl, biri mUstesnıı., o imzala- müddet devam ettUctcn sonra ıslSzle • 

nn Uya.tromu...ıa da. cdeblyııt.Jmızla tini şu ciimlelerle bitirmiştir: 
da hiç al!Lko.lan yoktur. BUMtlB, se- Mu!ıterem HA.ldml 
ne lstanbul matbuatında, tıntuıtl Hak. Neticeyi nuld.sa ediyorum: Benim 
kı nnıtacıoğlu, Nurullnh Atııç, NI • Muhsin Ertuğrulln hiç bır geçmı§lm 
zamc~::.ın Nazif, Refi Cevat (Ulunay) yoktur. Bll!l.kıı. val:Ulc onunla her te.. 
ve daha b1r çok sa.IAlılyotJI imzalar maaımız dUrUst ve 511.'lllmt bir mUwı-
cb.lr t!yatrow rcjtaörllnlln kabili - scbet çerçevcııl tçlDde geı;mlftlr ve oy. 

yets\zllkleri Ustundc ısrıır ed"~ yazı • ııadığı b:ızı p!yuıertn tonk!dlnı yaz 
ıar n~ıırctm!'Jlerdir. C!ığ·m zaınnn l•e::ıdls!nın yUk.sek va. 

Geçen celsede Collı.lcttln Ezlnt>rln sıftıı. sanat kııb!llyetıcrlnl metbetml • 
vck!U Esat Mahmut Ke.ra'kurt,, Nu • ıılmdlr. ömrUmdo 

0

blr kere kendi ar 
rullab Atacın, Refi Cevadın ( Ulunn. "'Umla ıremtlne b.lc u~arnamışım • 
:1--m), Ntzamettln Nszlfln. diğer b:ı.z. dır.Ne DuQltıcd:ıyide,ne ııhir tiyatro 
muharrirlerin Muhsin E •luğrul aley- ııunda biç bl eııorlmln oyne.nrnnsını 

hlnd~kı ynzııarını okudu. B:ın de ş~ın. latemek ho.tırı:n·ı:ı.n geçmemıştu. Bu 
dl ytilcsck mahkemenize pro:csör tıı. nu kendisl de blllr. Onun aabncmlzc 
mııll Haltkı Ba.ltııc:oğlunun ve gene aktör olarak tiyatro tarıh!mlze geçe. 
ınunayın ı;oçen celsede okunnuyan cek bOyük h!z.motıerı vnrdır. Fakat 
ynztl:ırmı olmyacnğım ve sunıı.cs. • rejuıor oıaral<, profesör tsmaıı Hakkı 
ğtm. Baltacıo~ıunun da yazdı~ gibi, ken • 

lddln makamı, hepm blzlmle aynı dlslnl. Türk a"bn:ı!llnln tnU'l lhtlya'=
tlltlrde bulunan bUtiln bu ynzılıın ya larlle bağdaşmayan sntbl blr taklıt 
görmeınlı yahut gördUftU hııl~ k&a • Uzentislle illetli görüyorum. Tiyatro. 
ten görmemezllkten gelmiştir. muza gct1rdlğl ııöylcnıın dlslplln de, 

Görmcmljj olamnz; çUnka bergUn aahncmlzt kalem odası haline koya -
oUtUn gazeteleri başından sonuna lta- rak hUr ve yaratıcı aanatk!ı.rdan. otc-

dar okumak iddia makammın başlıca matil: memur itaati ıstlyt?n bir mu. 
vıızifelcri cUmıesındendlr ve bu 1§ l • ıneyyiz bey disiplinidir. Şehir tiyatro. 
çln de İstanbul cumhuriyet aıQ:!dcl • eu bu mekanik lnzıbnt aıtınd rcjl.. 
uuıum.Uiğl emrinde me.lbuat bllrosu sörUn kötU mukalllUerUe, dolu, git • 
mrd.ır. tJkoe tereddiye k~o bir tekke haline 

auı®n çok evvel, Mubısfn 1Crtuğruluı 
..ahne kabuıyetıerl.n1 de ll&tırı.ataraı, 

bu ıslah ı:arureti hakkmda rtklrlcrim 
yazdım. Orada da görülecektir kJ bil
tt1n yazılarımda b!r tek maksat §Cblr 
tıy11.tr08Wlun ıalahıdır ve nlç birinde 
ne cllrtı· kastı, n: tıakaret cıfazı vııı 
dn'. B!ltı.kl.LI §Chlr tiyatrosunun resmi 
mecmuuında b:ı.n.r jurnalcılık la!lıı.t 

eden V'O hiç bir fikir unsunı lbUva et. 
mlyeıı çirkın tozytf satırıan çıkını.ş. 

tı.r YUkSCk mahkemenin aleybıme a.-
c;1l1L11 bu da vaya benim lmdıır b.a.yret 
~Wğlne ve tercddUtsllz hakkımd tıc. 

raa.t kararı vercce:\'lne eminim. 
Peya"lll Sa.fa mUdııta.ıuını yapar 

ken, mUddı?!umuml b!r kaç defa !dd1a 
makamına lıaltaret ed:ldlğ1ni Ucıi sU • 
rorek reisten Peyamı Safaııın ııustu • 
ruımasını istedi. l<'akat mahkeme rf'-

isi bu dileği kabul etM ~dl ve Peyami 
Sa!aya !tldal tavsiyesinde bulundu. •• 

Muhsin ErtuğTulun 
müdafaası 

Bundan sonra Ertu6Tul Muhsin 
ayağa kalktı ve §Öyle dedi: Ccla.Iet 
tın Eı:lne'nlD \·ekili mUdataaaında 

oyunun b'ri Nusret Sa.a gibi suçıuıa 
mı biraderi, biri b.ayatını stadyumda 
ge~·rmı bir spor muha.rr1:i vo Selim 
N'l7.h .. t glb. manıf bir kUt11• ·ne mr. 
murun:lan alcit~ psrçoılıırta t3pata 
çalışıyor. d!yere:c bu ·~evatııı tenkit 
yııpmnk lçln bttaraf ve a::ı,.'-1ye"" ~·. 
madıklıırını ve ancak b!rc;ok romar.ıa. 
n ve tellt Uyatro eserleri o:a.n CelA.. 
ıet.Un Ezlnenin 1>\rlcik mQtehıı.M:e acı. 
di!dl'eccğin1 llert sUrdl1. 

Bu auretıe tcnkld yo.zılannda bl 
tıırnfltğm ve lhtlaaam cıı:ıs oı.:ıuğunu 

ka.bul ettı. Evvela. bu nokta llzerlndl! 
O~melt 1:1 ytıksck lddln makamı bu geldi. Bu cJya:ronun, onun oahalle durmak ve bu sıfatları dııvaya 1111'.>e-

yazılıın gördllğU ha'de ve bunlnn knlm olduğunu yazan ve Dtıyıtyen blyct veren Ccl!lctt1n E:::tnelD şnhsın. 
yazıınlann ı;öhrct ve snla.blyct aalı!- dosttan •;ar. Hiçbir iddia bunun luı • dn ı.-c yıızısmda arnmnk lt\zım. Ben 
bi ilim o.damlan, mllnekkld ve mu • dar MuhslD Ertu~lun o.teybine ~ • CellUettın Ezine:1-1 ticaret Alemlndtı 
harrlrler olduğunu bildiği halde kas- ğıldir. ÇUnkU hiçbir hnlef yetl§tırem~. ı:nUseccel bir ye.z:hanede mu~e\1 bir 
ten onlan gizllycrek, sporcu arkadaş. bankerin ortağı oıa~nk faytzclllk e . 
ıarınıwn yaztlıırmı bUtQn lrtıı.nbul dlğlnl, bllA.kls - vakıa dıı budur -

matbuatını temmı eder mahiyette göa ::~;d~;::1~~::1e:~~~~~~~n~i~ ~~~~~)~;:.·;;.~ EZl~"ENtN '.fU'.C • 
urm~. yüksek mahkemenizi yo.nıııı t t 

yardımlle bu müessesenin medeni bir MA \'AN P YES 
yo:u ~:~:~~e:c::::r~~~~·lrl.no, bllkı.. tao.:ı:zuva knvu"Jturuımıı.81 ve ı.slahı Ur.un seııeıcr kondlııi bu 1.fte ve bu 

tll:z.ımdır. "Mevı:uumuı: tiyatrodur,, me~lekte knıdı. Bu ?>akımdan sanat 
yas. yirmi beş otuz gram tutan bu sa. "nrlevhası ve "lmdl sunncaıı-. ... fıkra. l -'-d k t 
lAhlyeUerl. !Stekl ke!cyo de en az bin ""' " o.... mcse elenu e a cm oynatmaya Y() 

"'e Harekete geçıne~ 
hazır bir haldedır :IJ1• 

v• ıı d \"aşlnı;ton, ZD, (A.A.) - aa ~ 
veUert kumıındanı genera. ,.r ı" 
beyan.atta bulunarak Amertlt~~eıı ,_. 
rafından ~a edııen seıuz ytıı rl CJ 
ıa tayya:en!n Amenkan a91<e. ~ 

• ın•be !eri haricinde faaliyete ı;cc; .,cıııır 
zar bir b.aldc beklediklerini sö> od''°' 
tır. Ordu. Amerlkannı tıu a>cer.eııt 
modern bir çok tayyareıerl rıı~ 

3 ııc memıeketıerıne göndertı1e · ııı1.1ıı& 
men bu tipte 2~ cıen razıa c;cııtr'' 
retıe tayyaresine ınaı~ktı•. oll 

dlJ:S• ·~!il ıı.ntrenınıın tayye.reıenl~ or ıerw' 
ı unn.n bom bardıı:ıuuı .,ayyı.te t1l'. 
mlktarmı söyıemek uıtcıneınl§ 
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Genc:-aı bu:zal tngtı.z erın .,reı• 
40 tlplndekı Amerikan av uı)'} .>I• 
rt.nln Hnrikanııı·a tnık oıdll urt' 
teslim ettiklerini söylcmi~t.Jr. ı>1" 
,arkın b.cr uman P. 40 tıpJl.:ıe 
rnrcıcr kuııanıımnktıı:lır. 

Gencnı.ı Anıold cseoıı§tır td: ,ef.O 
Blz Amertkaııııır P. (0 tn.Y>"'..,,rı 

a.ıeıtıde bir av ve antr .. lll&::.- tııY· ş:tO 
sinden tazıa ı.uymet verıyo~gıtll 
dJ b~:. ou uıyyareıorden ıate 17. 
r.ııltuı.rdıı in.ta cdebıl!roY'rUJ. re 

'f)'fl tlp!ndckl tek motorıu tn. 1crı 
lt!trM •e Me.'\ser!}mll tay>'8'e ı;0ll 

beş b!.n metre rtıkseltHğtı kadll~ t'~ 
'ildir. Vcakhecd. P. SS tipinde~• ,.d11 

ıı.relcrimlZ do: aynı evsafı .,1 t' 
Bununle beraber tek motörlU ~').,r 
u.remlz. Repupllc P, 47 t•~ dor 

•·eter iki tip tayyııred ·:ı Qst~ r 
Oenl!ral Amold, yeni • ·Ferı1dt 

m"~da beyett:ün ~-. ııaat t(UI re• 
Arm!rlkan bombardnnıın ta'l'I'" 1 {.; 
l'ibet g!Sklcrlnde m;urııblleceJlll 
·oml~llr. 

·~~~~~o~~~-.-"'-

Çindeki 
Amerikaiı/of 

ayrıiıyor 
Ö
•-kf 1,. .. , U r1 k y r dald yıızıdıı. ben bu davanın açıınuı. nöz söylemlye aaltUılyetU olduğunu kA kilo tut.an ...., sn ;wuye e o a • 

eamz, yüksek iddia makamının mO • ı- bulde mazurum. Hele bir tek mUnte. ŞU!gbay, ıs (A.A.) - voı<~., »' 
date.a ettiği kofe, altına yumrukla 1 1 §ir romanı olduğunu bllmlyorum. deki Amerikan gambı>tu burru,.ısı' 
vurulmU§, gibi teraziden ayrılıp tın • ,if e fle e' . e ll 1 GUnOn birinde CelAlctttn Ezl'lc §Öb mııı•Jr. Şanghayda bulunan ,f9 
vaya fırlıırl Bunu pckllA. a1zden yUlt. re• mcrı:ıkma dllştU ve b.'lsaaıak ola. • kalılarm M.tı.nllaıı.ya gitmek p;:;tı61 
ııek ldd1a makamı, asu aalA.hlyet aa. ı DUn de Tasvlrl Efltfır arltadaşı. rnk ııehlr t.ıyatrosunu hat.Jrlnmış oın. gambOta binecekleri eöylcnııle 
hlplerinln 1simlerlnl bile ağzına al • mız ay a.dln.n Uzer'.ndo son zaman. cnk ki elinde bir piyesle tnna geldi, l<l:ıho ve Luzon ı;ambOt.arı dıJ ;~ 
mamağtı tuna etml§, kchlerden biri. lardıı yn.ptığmuz tasıırniflara ta-- Piyesinin, o ınalık hıızırlamııkt:ı ol • hay civarında Amertknııları ıVı;oı:.t° 
nl tama.mile bog bırakmak hünerini kıldı. Yillarda.nbcri bn.h.aedlp dur. dugıım bir ecnebt eserini her t>s\<nn ı;ln bekleınektedır. Amcrlk8· oı~· 
gösterml~tJr. Fakat hiç gUpbe edile • I duğumuz, g~en ay da Ulusu'un dnn hatırlattığını söylediğim zaman. loahnncsl memurlarının &OXI 
mez ki yUkcek mo.hhementı:, davaya bn.hsini açtp biz'm de iştim et. ecırı.ıettln Ezine bu ecnebi plyaalnln vapura binecekleri ve ~catıccıe": tfl' 
mevzu olan baklan bBylc ustalıklı, 1 tlğimlz bu mesele gerçekten btı:- tcmsillndı?n vıızgcçmoml lstedL çın gehlrlerlDdekl koruıoıosbll11ıı&re 
takat ~uk bir adal&t teraz.l8lle tıır. kanunla kn.pn.tılnuık olunma de· TercUme ettirm~. hnıı:ırlatmıgtrm. murlıırının d: onlarla blrUkto 
tacak değtıdlr. ğeriııdecllr: Teşrinievvel yerine Oynatmaya mecburdum. Nlteklm ev. edecekleri söylenmektedir. 

BAKAilET KELİMELEIU ya.in zca (teşrin), tc§rinlsnnl ye. vela. eserin ıuılmı, sonra ColAtetun F.. 
0 

__..,, 
r ne _ son değil; çUnkU son bit zlnenln ki oynandı. Blrindalnl seve ee f 

Sayın hAklml nitekim geçen eeı • sıra ifade eder - lklnciteşr'n. ve seyreden ha!k. 1klnclıı1ne rağbet Tobr-'-'ta•"' poıoat 
eeıSe Muhaln Ertuğnılun avuk:ıtı bu 1 Kanunuevvel )'erine kf1nun, kfı... etmedi ve dostumuz CcHUettin Ezine un ,a.AJ. ti 

tenıttdıertn mllveltklllnl llraUara var I nunusani yerine llkay, Bizce en o gtınden itlooren dll§ınanımız oldu. • tuga11ı Busv8f P 
dırdığuu ve ''mecnuna döndUrdUğll • güzel ~ılrklandrr. Buna blr İ§to ~eblr Uyat·osunun :-ıçu: """"' • J ~ 
nU., a!SyledL Avukatının kendl.alDe hu. kanun tahsis edliebllir: liı.kln ti. lettin Eı:lneııln hangi cnerden mW göaderilece1' 
run.ınuzda ve bu kadar bQyük blr ka. Nıll L5lerillde Amir-1 kUll olacak hem olduğlınu· bilmem ve o eser! tem . .rtf 
lııba!ık önt!nde deli dediği b1r rejl.ııö- bir heyet teşkilini lüzumsuz '.>ulu. aıt etmesi vıılttile vıı.zifeten lşledlfl • Tahran, 29 (A.A.) - I?lb ~ıt 

ınilın.nUd bir mukadderata do$nı atı. 
rUk!er). Bu mukadderatı kendi mlha· 
nlkl muka.ddera.Uyle tefalr etmek ı.. 

eJ ttyenler var. B:ıkalrın muvatfalc olur 
mu? 

Peyaminin müdafaası 
Bundan ııonra söz Peyami Safaya 

verildi, Peyami Safa ynnm saııt sU • 
ren mOdıı!aıumıda ezcQmle dedi ki: 

re benim hırçm cromekllğlm, Muhsin yorıız. Böyle blr heyet olsa olstı mız bu bOyUk G"tl.nnhm kefaletlnl btr Polonya kuvvetleri b:ı§kr -rcD 
E·tuğrulun hayalyeUne avukatmdan 

1 

resmi lstiınallere bcltaıb'llr. Her türtU ödlycmedlğlmlzden bugUn hu%U. danı General Sikorsltt şl.ın~01oıı 
daha fazla riayet ett.lğlmlzl gösterir şey ıçin bir heyet isteriz deme. , runw:da bulunuyoruz. ruktn çerpışmaktn oln.n ııE''~ 

Ben tenkidin hududunu ~mamnk meli; bu §eY iç~ ka.nıın isteriz, rn!rünUyor ki Cel.'llcttln Ezine mil. tuğayınrn yak·nda Ruııya;ra 
lçln, bu nvultat kadar ileri gltmlye • demeli. (Devamı 5 incidt:J dllec~ğ nl bfldimıi§~ 

---~--G-~-m-i_ı_o_lı_u_n_&_h_~_t_E_k-~~i-,-d-e-d-~-g-~-m-i_J_o_l_._____ ~ 'I F~dv~~m~~ ~iM~~~~.~~ 

gun.. ..:: = -QP• ~: O: . ...d\ -::.: Behçete kar•ı hir bir zaman bugünkü aibi görülme01'.t, 
- Hayrı ola.. ~t;;:~~r:,2 

1?(i ~ ~ ı:;.:. ~$/; -- 8unları ~nut Behçet, dedi. Be:i affettiğini s;;. 

, 
4 
( 
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İmam kckcliyerek: /!::\. ~ ~ '"'2J er Nakleden, k7 q. mekle r.ıemnun oluyorum. Yalnız sana bir üzccei< 
- Şey, dedi, §D mesele .• Doğrusu çok üzüldüm.. ~ \S' --=:# ... N lYAZl' AHHET her vereceğim Behçet •. 
- Hangi mesele bu imam Efendi.. Behçet sararmı!b. 
- Doğrusu ben inanmadım amma, kimsenin ağ. - 18 - - Yokıa bir felaket mi?.. " 

zma kilit wrulmaz. Bir ba&kııı vcrmipiniz.. - Dilim varmıyor Behçet .. Diyor.ım ya, vicdı.ıf1e 1.1 

- Vali Pa~a bu mektubu verdi. Durup dinlenme- k k" B • d' ı B h e't b şo' 
Behçet hayre\ içinde idi. Kendisinden evvel bu den Behçet Efendiye ver, dedi. Bafka bir ~y bilmiyo. ç? ikızbrap çe ıyMoruk•mb. 1 eHnı ın e e kçl , ıed~. tü~r J-le>' 

haber lstanbula nasıl gelmi§ti. imama izah etmek mi- nım. gıtt len aonra 1l u e anım yata ·· ara U§ • 

nasızdı: Behçet kafasının is:inde milyonlarca istifham gün.biraz daha erimeğe başladı. bit 

- Tuhaf •ey, dedı·. N-ler de .. yduruyorlar.. b d 1 d y 1. kt b I I Bu başlangıç, Behçet içinen tahammnl edilmez ıe 
~ ~ ... meklı.ıbu açtı ve ir an a o.cu u •. a ı, me u. u a ır a • · ı 'd' v ı· · d ku A B "'r.t: 

Bu mevzu U··zerı'nde f .. zfa durmad1J ..... lm"nı Efen. ı~ c:ence ı ı. a ının yüzün e o nan mana, e..-:J ... .,... .. maz derhal hareket etmesini ve en aeri vasfc:a ile geJ. b. f IAk h b · ı 'b' 'd' 
dl·, Behçete evı' ve eşwalan hakkında icap eden ı·zahr:.t• p k b ır e a et a erı verece c: gı ı ı ı. ı • ~ - • mesini bildiriyordu. Niçin?.. e elli değildi. Makb':l- V 1 ı d · ı 
verdi. Behçet, hepsinin satılmaeı için kendisine yardrm leden de bahis yoktu. a İ ıöz erine evam eltı: 56~ 
etmesini rica etti. - Seni tekrar buraya getirtecemmi söyledim. ri· 

Behçet, 0 gün nereye gittiğini, ne yapacağım dü. Behçet düşündil .. Galiba beni ~erbest bJraktıkle.rı- verdim, ki ıizi ben evlendireceğim. Fakat o süratle e 10 
!Üruneden doln~tı. Teselliye 0 kadar muhtl\çh ki ... Ve na pİşl!l3.n oldular. Aleme ibret olsun diye beni aıa.. yor, dütünüyor, gözleri iki çeşme ağlıyordu. işte ";~ 
bunu Hayri Efendiden ba~kası yapamazdı. Onun için cald°'rdı.. Şimdi, kendi ayağımla ökseye dü§eceğim.. için sana bu mek\ubu yazıp çok acele gdmeni iste. ı 01 
tek arzunu Hnyriye kavu~makh. Fakat ne olur ö!Gem .. Gitmeyip ne yapa.cağım. Bosna- Şimdi ıeni onun yanına götüreceğim. Yalnız metttl 

Tel:rnr ln:am Efendinin yanına geldiği vakit, onu nm havasında benim bütün hayatım yaşıyor. Evet, Behçet.. f 1''t 
biraz tel~b gördü: gitmeliyim.. Yarab, bu ne heyecandı?.. Ağlayamıyor, j 1• 

- Behçet Efe:ıtdi, dedi. Seni bekliyoruz. Bak Bos. 'P * ~ ağlayan insandan daha yakıcı ve titrek bir sesle ıll 
nadan senin için adam gelmi!. Vali Pa~anın d bir - Behçet Efendi, sana karıı yapılan muameleler. kınyordu: ·ııı· 
mektubu vıır. den dolayı beni l}ffel. - Paşa.. Makbulem aai mı •• Beni görecek, ben• 

V 1. p ' · - Estac;furullah ParJ-,. Hazretleri .. Siz benim bü. le konusacak mı?.. . •• - a ı a?anın mı... u :r- · d. y d 1 >'?"~ 
- Öyle ya .. Başka kimden olabilil'? tş·~c mektubu. yüf;rüm, velinimetimsiniz. V:ıli cevap verme ı.. ürü ü er. hir 
lma Efendi, böyie diyerek Belıçetc mühür:U bir - Hayır Beh~e·, Efendi, ben vaziyetten dolayı Açılan odanın içinde ilk g8ze çarpan un"7,ttJ'! ,.,. 

mektr"p uzattı. çok eza d~yd?lın .• Böyle olı:ımsmı istemezdim .• Ah ke§- ltaryola oldu. Ve upuzun uzanm11 bir hasta .• &~\lcu 
Behçet, bunn bir mar.a veremiyordu. Mektub.u ge. ki bilse =ttirrı d~ vaktivle bu i..J yapsa idim. cfa valinin kantr •• Yıuımda b~ka bir kadm .. 

tiren adamın yü.züne hayret dolu gözlerle baktı. - Talih Pı\.Şa Hazretleri.. Benim talihim.. (Decamı t"ır) 
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. 
...__ d&nyada her saniye 
,.... insan, ya muhit!nl 

• Ja mubıtlne uyar. Bu. 
tfb.ıu şekillerde yapar. 
tebt, sa.rho luk. Bunlar 
'6ı. ça .. Jlan reÇetclerdir. 

ruhunda, kafasmm 
-. gibi, bir dert gibJ bir 
'l'llal O zaman onn ne 
'- lhnblttne uymak, De 

k tedJni eder. 
~blDI blr diı 91ZM 

adam, nereye gider
e..._ 4erdinJ bacımın içlude 
~tlr. En güzel ~ 
~.insan, en güzel ufuk, 

'"O;lllJZ, ·aya.kl:ırmm altm • 
kilometreler, iklimler, 

u ~<lı1'1ıll an ko. 
, bir crlıenncm iL 

tınel t~n kortarama:z. 
Cltseniz ba5m121 bera-
01"8unu7. Eğer bir gün 

paltonuzu bıraktı: 
itil' Yere bır:ıluırnk sera.
ta, güzel ı1eylere hay -

lbnvaffak olsaruz ru· 
~bı dhıecel.tlr. F:ı

bıu~ss, hiı; bir ilim a.. 
bn ha.ril.uliidcliği kc§-

dUşUnceniıı cehenne. 
ram.adı. Sokrat, bo 
~ Jçlnde sö) lcndJ 
ht baidırn.n zehlrlni 
' kafn.~ıntfald ıztıra. 

ömrünün sonun-
-·--·-· baldıran kökU do

~tJ. Sözden l<"'ld) a-
rt gibi ebedi eserler 
L~ IZf.ırabl ile ölümü 
.,..dırao suyaıac1a bir 
karşı~r. 

bir dl!} gibi rakrln iL 
lruıan için elemi 

için susturacak 
acısını dindirecek ııs
m hlhli91.miz kltaptu 

ley dcf,iidir. 
"'- &esleri ~ekillerle hs. 
~lbncl .. rdcn mUrckkep 

bir kitapsa da bir 
sinirleri, hastalıl<

ilacm kudreti ">ar-

Bugiinden itıDa.ren pasta, kek, aandüviÇ, boiaça, 
yufka, börek hamur tatlılan aatııı yasak 

lstanblll V~: 
ı - Buğday unundan ekmek fran

cala, makarna, pıhriye. pek..ımet. 
blaktlvi 'Ye atm1tten gayrı maddelerlrı 
yapılmam, aatılmaıa ve iatlhlW 223 
No. 1ı kararın merlyete konulması 

hakkındaki 2/1689' •yılı :ıtan.nıa· 
me De menolunmuştur. 

2 - Birinci maddede tahdit edilen 
1aUhlA.k maddeierinln yapılmam Jçtn 
tahsil edilen una alt beyıuıname mQd 
dett 29.11.9'1 &kpmı hitam bulacak-
tır. 

Binaenaleyh putıı, Kek, Sandoviç 
ekmeği boğaça, yufka, çörek, börek, 

t&UI ve emaall UDlıı maddalerlD 30.U. 
Hl pazar gtlntbıdıen lttı:ıaren •bl • 
malan memnudur. 

Beyoğlu kazasından 
70 beyanname verildi 
Dün Beyoğlu kazasmda 71 

pastacı beyanname vermiştir. 
Diğer taraftan b!skOvit yapan· 
lara dün un verilmemJş ve alaka 
darlara şildyette bulunmuşlar 
dır. Vaziyet tetkik edilmiş ve 
kararnamede bisküvit ve simit 
ya:panlann hariç tutulduğu bil • 
dirilmiş, unlar tekrar verilmei• 
~lanmıştır. 

Ete 10 kuruş 
zamdan sonra 

Kasaplar ihtikar yapmıyacaklarına 
dair söz verdiler 

Dün öğleden evvel ır..mta.ka ti
caret müdürlüğünde vali ve be
lediye reisi Doktor LQ.tfi Kırda
rm reisliği altı1'1 bir toplantı 
yanılmıştır. 

Bu toplantıya şehrimizin tanın 
mış kasap ve celepleri c:ağınla -
rak kendilerine et !ıarkına yap .. 
la nzam teblii edilmiştir. Evvel
ce de yazdığımız ~l>i bu zam, 
etin toptan, perakende, kesilmi§ 

Ekmek 
beyannamesi 
Dağıtma İJ~ iki güne 

kadar bıtecek 
Ekmek beyann.'l.lllelerinin da • 

~tma işi iki güne kadar tamam· 
lanm13 olacakta. Bul fırınlar 
fO para nolasamna ekmek satttiı 
görülır.üş ve bu huswsta a18.ka a 

darlar tetkiklere başlamışlar • 
dır. 
Yapılan tetkikler 80DWlda bir 

çuval undan 103 ekmek çıkması 
icap ederken 112 ekmek yapı1dı
ğı görülmüştür. Bu vaziyet t\zeo 
rine belediye ara,etmnalanna de-
vam edecek ve ayni şekilde fazla 
ekmek çıkartmak milmkUn oldu
ğu takdirde ekmek fiyatlarmda 
10 para ucuzlama yapılacaktır. 

Yanan çocuk öldü 
Fatihde, Iskender mahallesin . 

de Mu.sa adında birinin 2.5 yqm 
daki çocuğu Ergun, evvelki gün 
mangalda kibrit yakıp eğlenir -
ken etekleri tutuşmuş, çocuk a
iır surette yanarak Etfal hast~ 
hanesine kaldmlnuştı. 

Er2'UD, dün hastahanede öl -
müştür. Cesedi muayene eden 
adliye doktoru defnine ruhsat 
\'ermiştir. ----o----

ve kesilmemiş fiyatlarma kilo 
başına 10 kuruş nisbetindedir. 

Kasaplardan ayrıca, bir daha. 
ihtikara meydan verilmiyeceği 
yolunda vaad alınmış ve kendi
lerine kat1 ihtaratta bulwıul • 
muştur. 

Yeni narka nazaran dana, sı
ğır, keçi etlerinin fiyatlan yeni
den tesbit edilmesine lüzum his 
sedilmiştir. 

Sütçüler zam 
istiyor 

Bir kilo aütü 40 kuruta 
ıatacaklarmıı 

Haber verildiğine göre süt~ü· 
bundan bir müddet evvel halis 
IMit iqiıı kabQ). edilen toptan 22,5 
perakencl8 25 kurue fiyatı u 
bulmakta ııe süt fiyatlanna 35-
40 kuruşa ~karmak istemekte. 
dirler. Sütçülerin bu istekleri ka 
bul olunnuyacakta. 

Avrupa ile tiren 
münakalab Martta 

başlıyacak 
Şehrimizdeki ali.kadarı&ra ge

len malfuna.ttan anlaşıldığına gö 
re Avrupa ile tren münakalatı -
mız önUmü2ldeki mart ayında ye 
niden başlıyacaktır. Bunun için 
TrJkyadaki köprülerin ta.miriııe 
hız verilmiştir. 

Korkudan bir kadın 
çocuğunu düşürdü 

Cib~ide Fil yokuşunda oturan 
Emın adında birinin karısı dün 
bİ! ölü c;ocuk doğunr.uştur. E
mın za.brtaya müracaatla üst kat 
larında oturan kiracıların kaVSf<l 

Benzin ve mazot geldi 1 lan sonunda karısının korktuğu 
nu ve bu yüzden c:ocu~unu ölil 

pün K~radenime~ memleketi-ı doıfurduğunu söylemiŞtir. 
mıze 8 bın ton makıne yağı, 9 Sunun Uzerine ceset morg::ı. 
b_in ton !?azot, 7 bin t.on da bt".n- kaldınlmış, takibata baş)anmıe • 
zın ı.relm1ştfr. tır. 

Asker ailelerine yardım 
için yüzde 5 zam 

kabul olundu 
İataDbul Umumi Mecllai dUn aa. 

&t 10 da jkjnciteşrin devresinin 
aon toplanbmıı, ikinci reis ve!dli 
Faruk Derelinlıı başkanlığı altın • 
da yapmış, ruznamedeki maddele
ri nıllzakerc etmlıttir. 

Evveli. Büyükadanm nii.z.rm p18.
nı görüşWmeye başlanmıştır. Re -
fik Ahmet Sevengil aöz ~ ve 
Adanın mevki ve mahiyetini bil • 
mek lAzmı geldiğ"nl, Ad:ı.nm bir 
sayfiye yeri olduğunu söyl~, 
yapılacaık plinm bu eu.s1ara. ~re 
tanzim ed:llmesi icap ettiğine işa
ret etmiftir. 

Reis vekili Faruk Dereli henilz 
etUdün bitirilmediğini ve miltaleo. 
larm keei.D oJamıyacağuıı söyledi. 
hrıar mlldilrll izah&t verdi, nAzın1 
Pliin kabul olundu. 

Bundan sonra dans denlhanele. 
rinin yaziyetl görllşülmcğe baş.. 
landı. Hamdi lWdm, Ekrem Tö" 
bu yerlerin işleme tanıarmm tan
zim edilmesiıi ve Hlıbiyat resmi a· 
lnıması 1Azmı geldiğini söylediler. 

Bu temennilerden eonra celse 
mı ~ dakika tatil edildi. 

tklnci Cebe 
İkJnci celse vali ve belediye rc

ki Lt\tfl Kırda.nn başkanlığı al. 
tmda ~ılara.k aaker ailelerine yar 
dmun tam mlnasiyle yapılmam 
için yeni tahsieata ihtiyaç hl!;so
lunduğunu, bunun için kazanç mu. 
kelleflerbılıı vermekte oldukları 
kazanç resimlerine zam yn.ptlma:u 
~killi hakkında bUtçe encümeni 
mazbatası okundu ve encümen şim 
dilik yilzde beş nisıbetinde bir zam. 
ınm muvafık olacağım ileri silrll
yordu. 

Belediye hem.p ~eri mUdilril, 
6 ala.rak; yt1zde bet zammın 
yeidmuııun 600 bin lira tuıtacağı • 
m, halbuıld bu mikdarm ya:rdıma 

pne yetmiyeceğini söyledi. 1 
Muhasebecinin teklifi kabul e

dildi. Şimdilik yfuxle beş zam uy· ı 
gun göıiildil. Sonra.dan ihtlyn.cn 
göre başka tedbirler alınması ka
bul edilerek ba maddenln mOza.. 
keresine eon verildi. 

Azalardan be.zı1an lstanbul be -
lediyeelın.in, !sta.nbul tramvayla.ri
le ÜBkUdar tramvaylarmın bir el· 
den idare edilmeeini ileri sürdüle::-, 
vali bu iş Uzcrinde etüd yapılmak
ta olduğunu söyledi. 

Ruznamede görüşülecek bcşka. 
madde olmadığından içtlmaa ni. 
bayct Yerildi. 

Toprak Ofisi 
memur alacak 

Toprak mahsulleri ofisinin 
merkez teşkilatına yeniden oef 
ve şef. muavini alınacaktır B~ -
nun için açılan müsabaka:\rı ka. 
zanan ve vazifeye kabul edilen -
lerden şefler 170, muavinler 140 
lira Ucret alacaklardır. 

inhisarlar idaresi ağaç 
bkaçlar lrullanacak 
İnhisarlar idaresinin elinde bu 

lunan şişe mantarları çok azal -
mıştır. İnhisarlar idaresi. yeni 
mantar kapaklar temin edilince. 
ye kadar rakı, bira ve ~arap şi-
şelerine ağaç tıkaçlar koy:ıcak· 

tır. 

Morgan yavaş yavaa ellerini 
yukan kaldırarak ark~ma dön 
dü. Bir zamandır bu harekete 
adeta alışmış vaziyet~ydi. 

Kanıda, beli kuşaklı bir em " 
permeabl giymiş, geniş omuzlu 
bir adam görilnilyordu. Bir elin 
de otomatik tabanca vardı. 

I s'?.~!!fb~P~~~~özü 1 
--14 fn~ilizceden Ceviren: H. MfJN/R-

Önü indirilmiş gri fotr ppka· 
smm altından yılan gibi, bir çift 
sert göz bakıyordu. 

Az. sonra yavaş yavaş ilerledi. 
Gözlerini Morgan'dan ayırmryor 
du. 

Adam böylece yaklaştı; yak -
taştı_ Nihayet elindeki tabancayı 
MoraJm'm kamına dayadı. 

Morgan hafifc:e gültımsüyordu 
Ve soluk ahşmda hiç bir deiifik 
lik Yoktu. Heyecan nedir bilini • 
yordu: 

Soğuk kanlılıkla: 
- Merak etme, dedi. Bende ta 

banca yok •• En kUçük bir tırnak 
çakısı bile taşnnıyonmı. 

Ya.banCJ adam buna inamryor· 
du. Morgan'ı tepeden tırnağa a· 
radı. Sonra dişlerini göstem°ek: 

- Anlat bakalım, dedi.. Fa -
kat çabuk konUi)! 

Tabancasml da bir ttıtsn gibi, 
Korgan'm vllcudQnde gezidiri 

yordu. 
Mol'Jtan sordu: 
- Ne öğrenmek istiyorsun? 
- Burada ne arayordun? Ça 

buk söyle .•. Benim sinirlerimin 
fazla beklemeie tahammülil yok 
tur. 

M?rgan gUldtı •• 
-Ne kadar fena. dedi .• Bel

ki de, gecelerin tesiri 
- Bir daha böyle ~ay etmeie 

kalkacak olursan· seni yakanın 
Çabuk söyle .. Ne' anyordun! 

Herif bu sôzleri söylerlce~ a · 
sıcık başını eğmişti_. o kadar ki 
p.pkasmın kenan gözlerini ka -
pabyordu. 

Morgan başını, duvarda kasa
ya doğru yanm döndürerek: 

-Oraya bakıyorum, dedi. 
Adamın R'ÖZ}eri duvardan yana 

döndü. 
Morga.n bu eanada ayağını ar 

kasındaki duvara 4ayayarak bır 
denbire adamın ayaklarına doğ· 
1"1:1w~al_d~ ve omuzlariyle yüklenw -
dıgı gıbı, herifi sırtından aşagı 
attı. 

Adam bütün ağırlığiyle, yere 
yuvarlanmıştı Elindeki taban 
ca karyolanın" altına f1rlarnıştı. 

Morgan derhal Ur.erine atıldı 
ve sağ koliyle, adamı boynun -
dan yakaladı 

. Fa.kat haydut, usta bir güreş· 
çı numarasiyle kendisini bu bas
kıdan kurtanp ayağa kalkmağa 
muvaffak oldu Ve aydtnm bur 
niyle Morgan'a bir tekme indir· 
di. 

Morgan belindeki eargılann 
altında müthiş bir l ara açılmış 
gibi f ect J>ir ıztırab duydu. Bu
nunla befaber. adamın butı<b 
halıyı biltiin kuvvetiyle çekti. 
Adam yıkıldı. 

lardan, "25" er kuru~ alındığını 1- sanln.Im <la bnrnfara b:tŞ\'Unna~ı ı 
c;ltmltı \'e bnnn aldona sığd'l'ama.- utlece bir clmri'ili: eseri i• e. g:-r _ 
cbj;"lllt lı;t;.. alik:ıdarlardan sor- tekten n;ır>':ı.:m·. l':::kı.t bu ba.,
muştum. vunn:ı.ln::-m solıobi, "'"Yet tt'"nll<. 

E\'VeUsi gün, belediyeden bu fonbld he!.iml ":-İn ti(iiırc, "nden 
yazıya gelen ~lıf,'1 aldan. Bas- ileri gelyors:ı, ne ~l~·::hlll!":z'! 
tanelcrlmiz tekimW ettl!içe. ha.L Bn~Un en büyiik trp şö':ırc~ld'i
km rağ~ti artıyonnuı. na arada ilin, hep böyle birer hnst.:ıluuı .. 
hali l'B.!Iti yerin® ola.nlar da bn - mUte•~nss-sı olc!uı.::m m:ı.Tnmdur. 
ralara bnıı \'UruyorlanıılJ. Bazı D~rt!U:?r, şifa. u::y:l.,l:ır elbette 
m:ısr:ıfhn kar§:lamak lçln böyle ha !5ÖhretJerc kc-<1acalt!a;. 
kUı:~ blr nnman param almıyor. Fa?drlcrln is~, c!en de'1etten 
maş. Tezkerede - fakirler milR- ba,lm d:ı.ya.n:ıc:W yerleri yo:.tur. 
tesna olmak llzere - kaydı var. Banlar ~ü:ıre• u h1?Iclm n:?dlr, bll -
Şu lııılde bu PIU"a, ancak, elinde mczler, 1~ kıyrr.et \"erip r;:::!sinler. 
r~bal mazba.t851 olmıyanlanlaa Ce\'ap, frf Jrl~r:n numara parnsm· 
alınacak demektir. dan i!lUs?ıa cdll:tkkrinl t:i'cl'rl

Uer şeyden en·el belediyeye yor. Benlm tıiküyctım c!e fıı.k!rler. 
göstcrdJği nezaket ve a.IAkadan fi· den para almılı~ içindi. 
tllrU tcffclilitlr etm~t lst-erim. Hal· Gerek Cerra!ıp:ış!l, gerek ~y
lım menraat!ne Karazsn, h'U."l:z oğlund:ı.ld h:!Sfane:len bu P3.J"a, 
bir makee olan yazılara bu ma- aynı faldr lıas!.ı.dan milken-eren 
~m IAzmıgelen dikkati göster_ almnu,tll'. Şu h:ılde lcıpıcı!ar veya 
mıştlr, Artık gazetela.."imbe l>lr bu par:ıyı tnhsi'e mrmur o~nbr, 
''varala mlhril vefa,. göziyle ... fakirlerin milst~sn:ı tutu!du~ 
kılmıyor demek_ Buna bir mUJde bilmlyorlsr demek. 
~ibl ıtednerek ~lndtıt.an son • 
ra, ıısıl krde bir kere daha dBn- Tazım, bu mema.rlann ib göz -
mek tsdyorum. 1e1'lnl açan bir "tamim" e 'ftsfle 

llastanelerlmizhı teklmWü, ta _ olduysa b:ma ne mutlu! 

bli bir 1ey olsa da, J1ne ha...-... HAKKI SUllA GEZGiN 

D üN Şehir Meclisi toplan-
tı-;mda Koııaervatuvarm 

çalışına t.-ıllmatnamcsine d·~ 

te değer bir madde ili.ve edildl. 
Bu maddeye göre, bundan llO(lra 
dıp.nda mudd aanatürlığişle 
hayatmı kazanacak olan kimse· 
ler; mutfak aıurette Konserva.tu -
var mezunu olacaklar· yahut 
KoMcrvatuvarda tmtlh~ vermiş 
bulunacaklar. 

Diyeceksiniz ki, Konscrvatu. 
varda, alaturka muSik.imlz Uze-

Ş leden kömUr 
getirilecek 

Aksaray, Kadıköy, ÜskUdar 1 Beyoğlu, Fatih ve EminönU ka~ 
zalarında kömür noksanlığı gö
rülmü!':tür. Kadıl~5y ve Uskildar 
kaymakamları kömür vaziyeıini 
tetkik etmek üzere Şileye gitmiı 
!erdir. Buradan kömür getirile -
ccktir. Bakırköy, Ycşilkö:v semti 
için de Çatalc"ntn Çe!'!teS köyün 
de:ı kömür getirilcrektir. 

Şubeye davet 
Teırll Enılni!ıllll As. Ş. sinden: 
Piyade Teğmen Mehmet Bahaettm ı 
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1
, SHafmıt 7 lıll. memuru Ahmet Fuat j 

oğ u ız Nuri 3M (328-12), He 
aap memuru Şevki GWman (17678), 
Sınıf 7 M1. Memuru Halli ottıu Ah. ' 
Hikmet 307 (327-133). t 

Bu ırubayların acıı'e şubayc mıı~a· 

cııa.Uan Uı111 olunur. 

VAf~IT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

rine talebe yetiı;iyor mu? .. Öf!. 
renctlğimlıze göre bundan eonra 
yetişecektir. Çllnkll Maarif Ve
klll Hıuwı Ali Yücelin de bir 
gezintJısi esnasında Utlcdir Ye i· 
şaret eWği gibi, bundan eonra 
Konservatuvarda alafranga sa.ha
mıda olduğu cibi, alaturka vadi· 
flinde de ınusHd mezunlan yetil).. 
tlrflecektlr. 

Bunlara göre, §imdikl Konser -
vatuvar icra heyeti ö~retmcnllk 
edeeelctlr. 

Böylece, mmıtGd eserlerim!ze 
aesllden nesle fiilen intikal ede: 
bilen haldkt bir miras göz.iyle 
ba.lmıak ka.bil olac:ığı gi>t, bu 
eserleri ç:ı1mak veya okumak 
yoliyle hayatın· kaza!llnnğa sa. 
VD.§'\Dlar, gerçekten itibar1a.nm 
bulmuş olacaklardrr. 

ÇUnkU "Esnaf Cemiyetinde im
tihan edll:nek" korlrusu ortadan 
ka.lkacaktrr. 

HIKME1 MUNIR 

Okuyu~~- mGktupları: 
- .... ........ """"""" 

Odun verumıvor 
Dün imzalan ve hüviyetleri 

bi?.de saklı bulunan Uç ayn şa
hıs maföaanuza müracaat ede. 
rek şu şikftyette bulunmuşlar· 
dır: Belcdiy\;nin narla U?.erin -
cicn odun nh"la.1' için gittiğimiz 
depolarda odun bulunduğu bal 
de bize ''bütün odunlarımız S.."• 
tıl.nışdır. Satncak odunumuz 
voktur,,1 cevabmı verdiler. Bu 
kış p.ününde yanılacak, müra -
cant ed'lecek yer neresi ise, 
~Q~"'~n bize gö terin. 

Val:ıt - Bu ~ika.reti ilgilile
rin ~özü önüne kovuyonL~. 

Bu sefer Morgan onun üzeri -
ne binmiş ve sa~lı sollu kroşeler 
le durmaksızın yüzünü hırpalı -
yordu .. Faka.t bu ada.. pek usta 
bir haydut .. ~ Kolayca e.den ka - ------------
çıyor: yedi~ yumrukların tt'Siri E I l 
altında başı dönüyorsa da; ikide §re ten seçme er : 
bir kendini kurtarmağa muvaf -
fak oluyordu. 

Fakn.t Morgan'ın kuvvetini sez 
miş ve şimdi kapıya do~ru kaç -
mak yolunu tutuyordu. 

Ağzının bir kenarından kan 
sızıyordu. 

Morgan hızla istikameti de -
ğiştirdi. Birden onun ka~ı-ına 
ge<:tl ve bütün kuvvetiyle yum -
ruğunu gırtla~ına indirdi. 

Adam yerinde sarsıldı. Dizleri 
bükülüyordu. Sağ taraftan yedi 
ğl son bir kroşe üz~rine. hesabı 
tamamlanmıştı. 

Vincten düşen bir balya r,ibi 
yere yuvarlandı. 

Morgan. ellerinden kau~uk el
di\'~nleri <:ıkardı. 

- H pisten çı!ct?~'1 zaman 
K~ arzt"ylıMl:m a!ıv:.'\ll gn, etnwz. 

1 

&t!M' çift • 

Yaomda kal.IDBdı lnsıuıl::.rm bir 
t:ı rkı m<'rl<ebd<'.'n 

Bu lterre ~br- nul'33.ll eyleilil

ç.ok ş~ylc: ö(;n-cı:ll • 

Şalııadetnlmestz çıl,tı!'sa ela Zlnclrll 

25 yıl uvelki V&lul 1 
10 bdaclfıepta ıtı'i 

Sofya Sefirimiz 
Ve yüzünde her zamanki şey

tani gülüms~yişle herifi omuzla 
rmdan tuttu: cekti., Ve tzabellu' 
mn karvolaı:ır üzerine boylu oo . Sotya Sctırtmis l'ahrt Beyefend 
yunca yatırdı. ı velki alqam Balkan tir~ De 

(Devamı txzf') dete muvua.ıat e&mW& 
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me.·ikan Li har 
. 
1 ·~ a 

• • gem ısı C Ba:; tarafı l fncuttj 

kf dlli.mtıı.n nakliyeleri arnsmda 
ynn"ııliar çıkm·~t1r. Holanda Güynnına 

Elr::ubi - Fnidı yolu Uzorinde geldı" ~foslıo\-:ı, W < 1\ ~.> - 29 son-
'd 1 ~1 • • r·ır.• ı lm t c teşrin Suvyel ak .. ~ tebliği: 

~ı +e"1 ın 1 u.: nr, . o. uş ur. ~e- ""·e·".''Orl•, 20 (A.ı"'.) - D. NT, n. G l d d •~ ._, ' ' Kuvvetlerlmi7. bUtiln cepheler· 
nu m. 3zn a a.<t ınış mey :ını- As~ochıtC'd Press, Ho'nn1:ı GU • tie dli',!mnnln çnrp ı:;mı~lıı.rnır, 2S 
nt n. hlir 1 Flrafnsıl~ t~<:mtbarclımant 1 ~·anrndıı Ptın'lD'l'lr.boyıı melzcll'e eon~eşrin le 60 Alman tayy:ırcFi 
ay~ar8 .• er .~a .. _ıve e. :t"'rr~ c_ ve aftkcrle yUklU Uı; Amerikan 
mı l~rd.~. B~} u~- bır . ta~ nr~ nnkliycs nin geld1t;h 1 blltll,.iyor. tahrip cdilm~ı.ir. Biz. 11 tayyare 

talı 1_P co•lrn ~. mgcrlerı de ha:la ı Bu m:ı.lzemc ile burada aske- k::ı~~e~;!1:·a1 
20 CA.A.) - Mos!{o. 

ra ıı;rratılm • .ı;llr. . rin iknmetlne mn!ısu.s barakalar 
27-28 ~n~~rın .g~ce3l ~em: yejltlmt.k ıdır. va radyosu bıld'rlyor: 

h~·.-a me}o~•yle Sldı-Om~r do.k, Or•lı!glUı tom:ımlan:f•k n sonrn ıe!~ı;l~os~:r~r~ :~rd;ı!:n::'~: 
du.pıan nakıl \'R3Jtnlnrı ı::ıddetle dl~er asken kıtalar da buraya ge keri öldllıillmlla ve Von JCleı· t 
bo"nb'finnmıı;tır. D rr.P'de ver - 1 k1 rdir • " 
de dat!'ılmı'i tun·areler arasında e<:e e · ırnwetlerl tıuruuncn imha edil. 
)ar,::tnlıır çıkmış ve ır.erd:rı et - • ı:ıiştir. 
rafmtl:ıki nskcr c:a.dırhm mitrcl· , 1 Rostortnkl Alman lruvvettcrl 
ye;~ ntc 'ne tutı·lmu3tur. Sidi-0- bo::ı;un hıılindc Tn.gn.nro3 lSUka. 
rnm"cltı.ki i'ti nakliye m-1ınu d:ı. metinde ricnt etmcktcd.r. 

c · -.. Tilkoıc~ Mil lnhn Uirnrn~ ""rJrn "i 29 \ • ro J atc'"'enmlş~ir. •' o ".:wuı, (A • • , - .,.. mn i 
l om'fo"st p:ı.rt'sl td'ı'lblıln ..ı.. • .1 d n m h b Avc: trnıynrelerlrnh:. mu.ıare • gnıv>UC cere~nn e e u :ırc e • 

be mPydıı.nı ü:::-rirdı? bır omı ke· l\1üdafa~sın1 yapacak leri:ı Fiddeti her sı ~t nrtme.ktndır. 
şif t.,nrruz'a.n rnpmıFılnrdır. Mit Nevyorlt. 20 (A.A.) _ \'end il Sovyet kıt:-lnn bn.zı kö;rl:?.ı1 işgal 
ralycz atec;iylE' vn,1 on bir taar· Vilki, yUk~ek ndnlct divam hıı:ı:u. etm'şlerclir. Knlııbnlık m:rl<ezlerin 
ruz ~snnsmdn. düşmanın mühim- rurıdn komUnlst psrtls! k{ıtibi Vıl· ı:e stmtejik d'Srt yol ağı:1armtn 
mnt yüklü Jc:unvonlıın bcv:l\a ~·am Schr.cldermnn'm ml.ldartı~:ı·nı zııptı lr;in mulınrcbe edilınelctcdlr 
uc:urulmu.ş ve bir l\Ieesemchmit denıhtc ctmc"e lt~rnr v~i Ur. Buncnla berobPr Sovyet kltnları 
110 t.avvarem düşilrülmU~tür. I<omUn1't pnrth:ı Flıtibi, h•n- Alm:ın multu.bU te.ırn.ızlnn karşı • 

27-28 ronte.ı;riı:ı r.cc<>si ltalya dini Am"rikn tn!ıh•c•f.nd•n iskat .. .nıda bu köyleri tnhl ye etrnc:: 
da ı 'apoli r;~hri U...,rinc mü~sir eden mahkeme k~ Unnf et- mecburi\ etinde kaim "lıırd r. 
bir lıa\'2. n'onı vo:pılmış. U:mha mı~ buiunuyC'lrdu. J,,mıdrcı, f9 (A .AJ - B B,O: 
ne. torpil fo.bril ası. !:rnni tesis - Moskovaya karşı Alman tanr. 
!er petrol muhaf::ızn hazinc'cri. r' 1 nızu devum etıne!,tedir. Alrean 
demiry::> u mevkıfı, lolwmotif de r r ans 3n1n 1 u ıon lar. vavaş ilcrilemekte, fnlmt to.. 
poru \'e , ... ~on ayırma garlarına arruı. bütun şiddetini muhafaza 
tcı..-n isnbet!er l;nydedilmiM.ir.Bir vo ı"zer üsler 1• elme:,tedir. Almnnlnr. Mo!>kO\•a. 
ço:t ran:!ln'a.r c:ıkmıştır. Sicilya u ya her uım:ır.dan dnha zivud.a 
da Gnsl"l Bcnito mcyda.nına da yakla<>mışlnrdır. Rn~lnr, havlicc 
tanrruzl<..r yapılmıştır. ( Ba:s tarafı ı 1nt"tdt,, mu,·affnkı\'-. tli mukabil lnarruz 
M~rkezi Al:denizcle boe!t'bardı- ~!n Ttılnn ve mzcrti llmnn'armm !arda bulunmuştur. 

m"n •::ı."y"rclcriml:: dUn """lt al - Moskovad:ın 64 kilometre u. " ,_ ' ... •"" tam olnrnk kull:mılm:ısını lstc.m ş · d 
çak irtifadruı bü U!c bir dfu::nıan tir. Bu tnlebe o.miral Da.rl:ının da zakt::ı bı.ılunnn Klın e 2000 tnnk 
tt'carct nnm'sı'nc hücum etmil'Jler yani beş zırhlı tümeni harekfıttn .... - HUvvetle mUzahcrettc buh:nmuş b 
dlr. G('n" ''C en az te tam isa • ulunma ·tadır. • ·' olmasına rnf;men mn.rcfl:ıl Pcten, • ~·. uı·'·ı bu,muı:otur. Ruslar. ı·ntinın kesiminde mu. 
~ • 41' ·ı muvnfalcnt e memlştlr. Bunun il. ..:ı 

( .. ,emt .,. v:ı_,, ,nnlar "lkmlt', be - kabil tnnrru;r.ua bulunmuı:ıılnr, :: - ... .., zerine ha\"t\ llsleri verUmcsi hu -
'1!17., V.:! rjuclı duman sUtunları 80 Alman hattını ild cenahtnn de ,J-· ,, susıır~~a Orl!lci bir tc~ ik :•npü. 1 ki' Jmct.~ me::m!eden görülmüş • rınce \'armış nr \'C ve ... i J;ö · t!erı 
tUr m?li ve m'l~'l.1 Pclen bu dnlıa n'mı!'ll:ırdır. } Jman'or. Motı'\o. 

n'ütUn bu hnrclditn ı.....:rak e - kuvveUi tazyike n:ıuvn!a.knl et. \•ayı çcvırmek mnksadiv!e Tuln. 
• 9~' m;şt lr. d h 

d:!n tayya.rclerimi.zden yedisi nok an d~ a ~arka sııldıı mı~lardır. 
sa• dır. Alman nr. Tuta CC'phesınde a 

A 
t 

IDdll -"' .. 11 11 
Berlin, 29 ( A.AJ - Moskova 

ö: ünde c.; re yan eden taarruzda 
yeni arn.zi ltazanı;ları kaydedil -
mi~tir. Ro,tof civarında ve Do
neç hattmcfa yeni hücumlar ya • 
pan di~.:nana 'nğır zayiat verdi· 
rilmiştir. Rostoftakı işgal kuv -
\'etleri Alman kıt:ılanru arka • 
dan vurmak suretıylc muharclle 
lere iştirak elm~~ olan Rosto! 
halkına karşı gereken misilleme 
tedbirlerini amansız bir surette 
almak için §chrin molıallelcrim 
taıılıve etmektedir 
Düşmanın Lenine.rad muhasa

ra cephesini ·nnnak i~in yaptı· 
ğı t~ebbüsler nkim ltalmıştır, 

AfrU:o.d:ı mUttefik lcıtnlar mU 
him Britanyn hıı,•vetlcrlne knrşı 
bir umrruz yapmaktadır. Almnn 
savnş tayyareleri Sid' .. '1:ırrnni 
ci\'artnda dUşrno.n demiryoluna 
hU"uınlnr vanmt!jlrr. 

'/Jcrliıı. !!!> ( A.A) - Kareli 
ccphesind:ı Fin kıtnfarı son ıt\iıı 
le T'e oldukr:ı mühim bir Sovyct 
teşkili çevirmişlerdir. 

Bcrfn, 29 ( A.A) - .Askeri 
ko.vr.aklardnn D. N. B. ye bildi
rildiğine göre bu n J?'ilnlcrde 
Sovyct lrn.rşı :t ücumlı:ı.n Sovy:?t -
l~ri in'.;an ve rnnlzcm:?ce ağır ka 
yıb!ara ui>rntan Alman müdnfn· 
as1 kn~m-nda akfm kalmı~tır. 

Bcrlirı, ~9 ( A A) - D. N. B. 
nj·ınsı b' diriyor: 

Alman J,uvve lcrl Volokolams
kı za.ptetm~lerdir. 

nosfot talıliyc editclil 

Rostof, Almıı.n kuvvetleri tnra. 
fından tabl ye c:dilmi,UT. Almnn • 
lnr bu lahli~ eyi ı:öylc tefeır ede· 
rek di:;orl:ı.r ki: Verilen emirler 
fü:.:rine ~gnl kuvvetlerini hnrı: 
lmnunl:ırınu nyh.ın olnrok crim
d:uı vurm:ı.!c isteyen ft()stof batkı. 
D!l ko.rş: amansız bir tcdbtr n1.. 
mn.k için Qebr'n mahalleleri talı
J;yc edillneıkkdir. 

]/.Jndra. 29 ( A.A) - 'B.B .o. B d . . e )PV sacan vcnı tankla.· kullan. 
l~nhirede esken sözeli. dUn UZ anız , n makt~uır. Bu tanklar kayaklc. B.ize göre nsı1 tahliyeyi do~. 

"""""!.rı ""vanetmdıı T.obr.uk ızc.r- hareket etmektedirler. ran SC'bcp Sovyct cenup orduları 
.............. u;;; l (Baş tarafı 1 incide> d 1 T' ı ni~or.wlc. cc.'nuptnn derhyen n Almanl:ınn Moo!wunın 4S ld kuman nru mare :l unoçen tonun 
~n:z ltu\"\'ctlerının tamam.ivle malıcme gcmi3!:nden Ildsi batu-.1 - lometre ccnubu3:ır~ isinde idi.in bir hafta evvel R05tofun batı ce
b l"lc~·ni'1 oldul:lartnı ve e!mdı de auşt.rr. ismi bilrlirilmivcn b:r ~hri z:ı:> nubuna doğru yıı.ptığı Uuı.rruzun 
To~ruk'ıın [$arkında Alman mu. Tmlent dcniz:lltı gem.im.iz, dü13_ tettil:leri bildirilmeklcd'r. Fn':nt r.eticcsl olc:ı. gerekUr. 
kn\'cmc•t merke~lerini temizle. mıuıın ycdl nnkliye ve mnlıeme bu f'Chrın hPc'I Almanl<'.rn 2000 Alı:ınn kıtnlnn cenupta Rast.of 
m ~le Jr"""'lll o!duklnrım SÖ\ le ceml.s!~c muvn!Ca.!l:ıyet-lc t rruz ltişil k z:ıvfatn. 5~ d n fa7.1n bôl ... ~stnde t.nm blr muvaf'fn.kıyel· 
m· tır Bu mmtaı·ada bulunar. etnıl<ıtir. Dunlnnhn U~U batmış tankn v bUvoı: mı: <!r 1 • m:..ı ğe uf,"r&Jnıştır. Durnda nısla-
lmıvan Bulon' n tiımcni tama. ve diğC'l' d6rdU de ço!t valı::m ha- me kayıbma mal olm~tur. nn esir ve harp malzemesi iğU. 
mjv!~ tmh:;ı cdılrnicıtir. sam uğrnmlfjtır, Lcnin~ad cenl•esir.de Rutlnı nam etmeleri çoh muhtemeldir. 

Bacıix>o ızezcn tarklı Alman Bunhınn b:ı.t.ınış olma.lan kuv. mevzii mm·affnkıvetler kaznn. - &dyo gu.zctcsi -
nkrı kolu. tr.eıhz zırh!ı ve ha,·a vctle muhtemelJir. oı;;er o~!:lz'n - mıc.lar.dır. Cenuntn Don crvre -" 9 0 N 

h l d R k b'l t B~rnn, 2 (A.A.) - • . B.: 
kuvvetleri tnrafındnn ın::a :ın.. el cliL'!Duı.n gemisi ayru denizaltı sın e ııs mu n ' anrnızu mu. Al:ı:uı.n ordula.n bnşkumandanlı.. 
mn.':tadır. Bu akın kolu flcı bır 5cmi:niı: tarnf n1nn top ııtc~ı~:e vnffakıvetle d<n•nm r>tmel:tedir. ğ nın tebliği: 
Hı.ten mUrekkeptlr. Bu iki bir. c~:ırn uf;'111tıl.mıştır. Tridcnl 1·~1i. 29 ( .4.A.) Ofi: hloo!tova önUndc ccrcynn eden 
ıl '-t"D banoisinin dıı.ha fazta za. denlzaltı rcm!sl t.arn!ın::lan y:ıpı. Rus mukavemetine rnl!mcr ı- ... .. o tn:ırrw: h:ı.re1:ctlerl cmusında ye • 
v ı.t:ı uğradıfrmı kestırmek güc len taatnc:lnrın b:rl y·ne kunet. MJs!:ova\'3 l:nr"ı A'rnn.n t"zvikı 
t' le hlnıaye edllen dört gcrıiden ve i'erilC\'İşi nrtıyor. ?o.:erl:eıde nt arazi kılz:ı.ru~ıın kaydedilmJ.J. 
ur. B O b . d ı tir. Lom]ra. 29 (A .AJ - B. . : mllr~cp bir ~=ı!lleyc tevcih c- •lh'ls~:ı Kalinin kemmm e ı:o., Rosto! clva.nncb ve Oonetıı: hav-
l·.ınilız hn\'3 kuvvetlerı kara llilml0 tir. lkl endaht hedefe ul"R r.1ddetlı muhurcbeler olm:ıltt<ıdır -.ı ...,. znsmdn bUyillt as!tcr topluluklıı.n 

ku\"vctkrine mü~sir ynrdımla. ı mrş ve bir gemi dcrhnl b:ı.~tır. O:m:ec: havzasında Rus multnbil ile YC'.ni hUcumlnr yn.p:ııı \'e ver· 
nı'n dev m ctmc'~tc dU$man hol. iki sa:ıt sonrn ~::1detle ... tea n~- tnarnı .. • .. ..., ";; .. •.r.""" " tfir 

• !ı' ., • afi lroyrpl:l.?'I hiç naznra nlnuıyruı 
ları'vle hava mevdnnlarm:ı ta:ır nu• \'e al'.rır ımrt-ttC vana yatm•". Sh'as!opo1 önUıı;Jo 

J 
,.. l.i J .., dUı;m:!lla o.ğır ıtc kanlı ıoşııı.t vcr-

ruzhmnıı de,•am etmektedir. n. cl'ğer bir uilr.m:ı.n nt'Jtl yeti g6· &lo-.f..:o\ u :.~ ' ~ .. \. ı - ..!oskovn cilrilm~tir. 
J!İ1 7. tnvv"rcleri b'r düş.-nnn rr.uh riılm!l:;ıtilr. Trldent dcnl=:ıllı gc rndyo!:u Sh·ruıtopol 5nC."'1de v:ıtlyc. Verilen emirler Uzcrine r.ostof. 
rl·ı..·1 .. ıc. bir ticaret 1?emlslne mimi% tArn! ndn.n bntırılnn dıı... ~in valınmet kcsuettlğinl bnber veı ._,_. 

.., • "'-'1 ı.ı=ı işgal kuvvetleri, harp lıanun. 
bombalar ı~abnt etirmı~lerdir. mruı nnklivelcrlnin a.aker ylllilL -r:c':ted'r. lnmm mu~a:.•lr oln.rnk Alınan kr-
"'-ranurun ., .... ., .. vatt1ı'!t, rnulıripte olduC:'U malOmdur, füıdyo Almruı ltıta1:mnm e'tre 1 " ., ....... o ln roını arlından vurmn.k sı:rcU'e 
.:ıe yannın "Iktıi!ı nörülmil..~ür. !:~lı:ı olrın tepeleri z:ı ctmct;c ut, ""'-u ,., .., ~ "' mu.uu."cbe!erc iftirn.!t ctm:ı; ol"'n 

Askeri snzcU. tnmliz layvare Jngilteı-e Siyamı r:ışt k nnm bildil'Il"ckteı!ır. P..osto! b:ıllcnn karşı gcre!·c:ı m' • 

ı"·1·1'nı'n dil n.<ına b.1vük zavint • 1 d J Roııtof ccpb~'ııde Soı:}•etlcr r Eillcme ted':Jirlcrlnl dmans1z h.r .... . ışga e cce.t wijpo t:rlc ınul:ııbil tanrrı.ııa geç 
vcr~frdiklcrini vanyetin umumı. tik rr! h:ıb"r \•eril:ne!:tc':!lt. surette ıılma!t için ı;ehrin molınl -
yetlc ümit ,·erici o!duğunu söyle ( B~ tara ft ı inrfdf) Marl:ez kesimir.e celincc Volol:a. lclenııl tnhlıye ctme!:t:dir. 
mir:tir. Ş.ın;b:ıy Amerika mııba!lllncıo ö! ':ıl?l3ltta Almcnlann ilcrı hareke:.! Dıl..~nm lr..ningnı1 muh., .. nr:ı 
Libvucl:ıki Almnn kı1vvetleri. rc:ıı1.:ııe1.rıe curc, ı'ınııı Amerlb mıı· oi!ırlnc:m·gtır. Diğer cilıcttcn Al cepnc:ıini ynrma!t iç'n oldultt'.l. 

!Un Italvr.n kumandası nltmda muUtm.inn Slyrıma. tn"s oA•ı n elli n:: ı 'lal 1 t k • ·:ı mUhl:n kt:vvetlcrle yapt:ğı teı3eb-
ll:mlunduk!nrı dtin Romada illin ...... ~ '811 ıı.nn .ı:o O)'aros nve z esımı. bU ı::r n.klın knlm~tır. 
oltr:U"'lur. tnyyııren n teslimi gcrJ b:r:ı'ulmı, \•c dt:aı·tnr.:ırr.ııa gcçt.klcrl b!ldirilrnelı· Şim:ı.ll Arrilu:.dıı mfittefi': ltı-

t 1 ln;;-t:tcıc ve Dlrl~lk Amerika ile ıttl. ... 
no:n:ı, :z~ (A.h.) - ın );;111!, or- fek, yl'ın! Jnpı:ıny:ı ı:e bcırp etmedikçe So\')'Ct r::ı.d;'O!IU s;lrr.ıli gnrbi CCT ~nlar cenupt&n selen \'O yeniden 

.dulırı umumi kunrgfı.hının il' il nu b tn 1 .... , t ı• .... _. hcEı'nde nı•sbrın n'C\'l'ii muvnffo. obrıı:\ iııt~:ametlnde Hcrlcml3 O• 
nıar:ıh tcüli~i: u yyarc .,,.,. ca .ın e .... uıuycccr:ı "' lllll mU:ıim Bıitanyn ku\•vet'crn:: 

Dlln Maım<:rik muhnrcbemnln Siyııma b ı:ıırıımt~tır. kıyctler elde cttiltlerlni haber \'er ko,..,1 mUtcmerk:• bı'r •- ..... :ruz 
Tr1·tcılir. · v - ,ı...ı .... . 

11 l.nC'i MlrıU, mllc:?.dele ort:ılık ıır- r,ıo~?:o,·n 20 (A. . ) _ Rosto' Yn!>JJ'!::.kU:.dır. 
.Jlmla.n"'· ~, ~:ın r:1delle b .... Jaıruş tran!:f'onnııtörlerl bavnya ucurınağa Alman Sa.V"" tnvun-ın...: C'idl 
"' .,.. ....,, • lt .. s!rnirıd" mu!t;;bll •=t"rrtıZ'l geçe" ~ JJ-" "''' "' 

Ye gece)'c kad:ır dcv:ım ct."'ll!ştır. muvnrrak oınmamı.ş'ardır. S:ıvre• k tnlnn nehri aCM'P'ar \'C' E'll':t.-ıi clv:ınnda bulunan dürmıın 
S:>llum cephesinde topçu fanll . 1t.a'yanl::n teslim o!mıılnn . pek rnuh·m bir stn•efk TI'lkt y •1::ım.iryolu tcsi:::lerlnc tes!rli bil. 

yeti olmu~ \'C dU~:ın uarnu:u bllılJ Ucli iıral etrniııl•rclir Bl.r Alman bö • cunıınr ynpnuştır. 
~-şcbbü.ı;lorl bo ~ glt~lir. lfığü ,.~ır f' ·ıımı.,tır. Alman k:ınıltol gemI1eri h'r 

Tobrupktn dil"::ıanın ctrnh1dnki N:ılrobt, 21> (A.A.) - Rce.mf Kiycflc :ı.'m'ln inCmm ln~z seri hilcumbot gru!>U ta.-
Cf::lb~ri y:ııua.k icln. şnrlt iı!U::a . tcbl'ğ: Mos?.oııa f9 ( A.A) _ Rii\fm': raf'nıı:hn Oir SCinf knfilC!l::ıe ya. 
ınctlndo y~ptı~ ~·eru bir Uıarruz I Gon:I7r.?:ı alm:ı.n crlr "VISı ~·e Kiyef halkı Alma~'ar trırafın.. pıl~ hllcumu muvo.ffnl:..')'ctle pUs-
Eolon} n tllmenın!n k tnlnn. t:ıro - ~l::!e edıl•n h~ m:ılzemc-31le. dı • dan yao:l:ın tnZ\·i .ı~rin inti1:a· ı kUı:tn1ü'.il:rdlr. 
f:ı.:J.:ı.; sarclıatC!l s;cri ı:linkilrtUl • ı :.; enrch h : :oda tefmii~tn. , mım nlmnk iC'in Alman mü~ti~i- l\.rsmen hnsam uğraynn dil.~, 
'!!!fu:tU~. • .. h honUz h12bir haber gelmem~- • umu.mis;n~n İ'"~nl ctt l•wi blnn.vı hüct•m.botb.n Alman torp'tolnn 

Mcucz bölzctlnlc :ır.ııh mUfre. - ı tir. . cer~nv::ı etmi .. tir trırn:ı, net!cc- I tnr:ıftnun.n ta1p c'dilmiştlr. Bir 
uıerle ~o:>ı;u:ıun ve tnyynrel"rm Tc:I ~ o,:mıyım bir kaq ttaı. sirde l70 A'mnn· subtı.Vl \'r. q,.S· ı hUcumbot 00.tmlınış diğer Sı'd bll
bınıayc:ı.~do lmrc!:ct eden pij.·adc ran ilen ltr.nı.kolu clalıo. knlltllfJ· tapo memuru lilmUr:otilr Eunn •'t'll'l~t da hir muhrırebedc 0 kn
k uv-;etlcr11 ar.u:·nc':ı cnur!lnc muııo. m. bir mu!rnb<?ıe olmak liz"re ",_ cbr ciddi h"snr:ı urrrnmı;. tır ~<i. 
rebel7r O.!"l\:1

1 
ve ~ ~rcdnw dıl~"'· 1telynn lmmandanı gener~ı ta.· 

1 

nuı1'lr ~h:ıl!d:m illt ra"t r,e'd!::. onlara kaybolm~ nn%3.rlle bn.ln. 
Jıru t-ır rııo~lLJ p~·c. '! tuornyı !:~. ~f nd~. tcsllm olm!11:ın l~ n ve- leri vüz ldşiyi tevkif edere-!< bir lııbillr. 
ba cd lml ,tir. lCO <.en fazln e:sır r.lcn. tn ımat, tcyYnrelcrlmıı vn. cukura sokmuc:lar .. e dino.rnitle BUtUn Alman gemilerf g!decclt-
J\lm1n1 .. rm ve. lt!llyanlnrın dine s~tatile bu eon ltaly:ın kıt:ı1armm hn\•ava UC'tırrnunlıı.rdır Bunda.n l lerJ 11.rru:.nl:ırn vnrm·elD.rdır. 
<lllşmil;t!lr. Esır1:r n,.o.sınfuo. bu tu Mılunduklan yerlere hnvndan a- sonra 30 veyı:ı. ~O 1-:&dını ce~et'c· 
ğnyn lmmn'lda eden lnmllz "ene - tılm!ııtır. 1 rln bn!<iye.ai:li tonlnmnJ1a icb:ır Uzcrlnc il:!rliycn 40. tankm il:rl 
raııcrı:ıden Jıımce lfar.Jes d:: b~. • . L?:ıJl'B, H CA-~) - Libya hak· ctm'Fı'er ve bu is blttikten ~C\rra h~~~ctini durdurmuş ve bun!.ın 
h:n;n:?..;to.d r. Ellld::~ fazl:ı İn!,ıliz l{m:la bu ınb'lb ıız b'lb;ır cıın:n~ur. l:a!'l•r'nn ,.,, .... 1,rıı ~;"Tnışlerdir. bir mna3m ltnr!lJ tarafına pUs· 
ten o tnhrl;ı cdilnili;tır. Ulrçok t:ı"'~ ötrcnfüllğ ne c6rc dU,mıı!lın Sldl • ftfo:ı':o,·:ı. 2!l (A.A.) _ kUrtm!L«tür 
ilncll ''~t:ılarln l:'lmyo•ıiıır ya - ö:ncr ,.c c v:ın:ı!'ıltl s:ı:ı m·ı•, v.:?-n:ıt DJ"lll:ı.ıl'n en bllyilJ.: tccrmmU • Win "et~ .. ın-ıJl'.!ld bQlgede Al-
lcl'?-~ \'CY3 lmllnnılmnz b:r hale ge c::nber! h1JA mukavcın!:t C'tmelttc1tr. Jcrl rı:ı-:ıs ile hU!;umo::t mcıkc-1- m:ın~ı.r do.!u bt:t::ımct.inde ilcr-
gctıriimJ~tir. To'l>rulc etrnfmd::ı!:I b1'1~td' dU;mıın rıin ş~:ıl b.,tı c .. nu ı•n1n ob 1 Jh-or'?..r 

dr;:ı.,. !ı.ı (A.A.) - Derndr:c ,b!Idl t~;u e.tc:ı l:U\•vctlnl lc:ıyb!!l!DI' g.bl Vol'>'.:o'!ın'.I, ~ı:ıtn ~·e Stııl!nrorddo-ı • B; tö1-1e 70 Alma, tankı 
l:?fne. cflro Frıına:ıdn Ar·nı c.vn gö llnmolttc:ıır. DUn sııb~'ı llrltl'lY9. bn!"nm:ı1t•n·J·r. tı.hr(T) c Tr.ı' .. t'r. D".şm-n 25 

:P!.!l.b O:ay • ı;cvcr~erdc' m:u'cel! bıı. lıl:ır dU,mtır;ıttı C:ı.rdly:ı yolu Uz rinde D:l.,...,n., 1:t i:!."'""" l'!l tılrn'll p,c t0.,, 60 ritra'"Öı ve ölU • c'nrak 
ı:ı c:ıh l3r 

1
elc ctrnı Cıı'b:-!.<'1 mn h.?n bulu'lnn Mtıl'l m·ı!c:ı.v~ .. et çım.>crl rr.:-;l:ı•ln fönl'\·~t .... u~·e?n"l"tlr. Vo- 2 b'n subay ve o.ıl.tcr kn bet.. 

zın dll~rc,c yakmak ıaı.cml§!t~roo de çcvlrmeklo me~"llldartcr. l =okoland vc.ro.nundn. SovyeUer ı mlştir. y 

so - 11 - '"'
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Yüksek Ziraat Enstitüsünd 
251 talebe aerse başıa 

• ~p 
Ankara. !9 ( A.A) - Yüksek kında şimdiye kad.af \le d 

Zir:ıat enstitUsUnUn veterner. usulleri batırlatınıŞ 
orman \'e ziraat şubelerine yeni ki: .

11 
aıfs 

ha.şiryan talebenin başlama töre -Ebed! ŞdimlZi tcefl 
ni yapılmıştır. Törene istiklal rasmı hörmetle anar. 
~n muhtelif şubelerde calış:ıca.k Şefimize derin ve teınil 
marşı ile b~lanmıştır. MUteaki lanmızı yenil~riı. . tıiJeri!I 
251 tn.lcbe and kmişlcrdir. Bun· Törene bUtUn dtı'\ ~ 
dan sonra ziraat enstitüsü rek • ~rlanma.sı ile nihaYe J 
törü bir hitabede bulunarak tale tir. 
benin ders ve hareket tar:tJ hak· 

Adli sicil teşkilatı karııırı 
lfiyihası hazırlandı~ 

Ant.-a.m, 29 (Vakıt) - Adliye vnba göre hllkfim veri~~ 
V~ıileU tarafmdnn adlf sicil kn. Llıyihada askeri ıyettt 
nun lfıylliası Meclise verilmek ü- tarafından askeri aıııb "'' 
zere Ba§\'ekalete gönder:lıni.,.+Jr. mıynn ısuç~nr h~~\ 
Uıyiha esaslan hııkkmda \'eri. ceznlıırla idari kaz.fl rcflkı~rı 

len malümata göre, adli sicil kıı.. haiz malın.mlnrm ve ~ 
nununtlaıı ecza knnunumur.da mcv· ktım!er \'C ifl~ suı;lıt1::!rı 
cut tcl:errllr fiilinin t:ıtblk:ıtmd:ı da da adli slcll vsrtt~. 
bUyük istifadeler tcmln edilM'i{J o-- edllcceği blldirlJıncJtt. r 
lııcaktır. Adliye Vekôletl diğ~t.J ' 

Her suçlu ha.kkmda o suçlunun b!r de ndtr sicil ~ır C"J 
doğduğu yerin mUddelumumili:k l!iyiham bazzrlnııuı.ltUl .. ~e~ 
kaleminde birer bUro ve bu bU- yiha ile Meclisten ıstC" ~ 
rol:.ı.Na birer flş Adliye Vcldilc.. l:ils:ıtla ndlf alcil kiıınıı:ıı: ı t" 
tlndc teı;ekktil edecek bir daire- ettırdlği daire ve u_:tıf· 
de tertip olunac~ktır. rulmnm mtim!tlln oı:ıcı:w t1 

Bu g.ibi su~lulnr lullilııncln ye Her ihi lil.yihannı ıue ~ 
niden kanwıi bir takibata lüzum içtima de\"Teclnde nı ııl~ 
görllldili:rü takd'rdc bu ma.ka.m. knbul edileceği tcll~ 
lıırd!Ul suçlunun eabtkası olup ol· tndtr. 
ınndığı ı:orulncnk ve al nacnk ce -

Amerika Japonya 
Ue anlaşamıyor 
/\'evyork-. 29 CA.A) - Re'e 

Ruzveltin matbuo.t toplan!ısmd 
ki bcyemı.tıru tefsir eden ~aze~c
ler, Am~rika ile Japonya arasm 
daki ~erginliiin vehıı.met k bet. 
tiğini kaydetmektedir. 

Nevyork Tribune gnzetcsi. re
is Ruzveltin her türlU nn'ı>"ma 
imkD.ninı bertaraf ettiğini yaz -
maktadır. · 

llull'itr. cevabı 
Va.'Jirılon, 29 ( A.A) - Hm1ci .. 

ye nazın M. Hull. mat'wat top
lantısında, Japon mumbhaslan
na. verilen .Aıncrikn rebli~ Uzc -
r ne J pon hU!{ümeti kendi du -
rumunu izalı ctmedik~e vaziyet 
h:ıkkmda roylcnecek bir şey ol
maritğmı bildirmiştir. 

Japonya Siyam:ı taarruz cttiği 
to.kdirde bu hareketin Panlf iktc 
muhCl.!'.ell'lata ~cbeb olup olmaya 
caf!ı uunline. M. Hull cevnp ver 
mekten JmtinA etmiş ve bu suali 
sornna harbive ve bahrive neza .. 
rcUerinc müracaatı tavsi}'e et -
miııUr. 

V:mdrcr, f[) CA • .4..) - Tokvo 
radyosunun spikeri RuZ\·elt'in 
l cvJ.nntrna rnıimen Ameriknnın 
Ju• 0 11lnra bilfiil bir ültimatom 
tevdi et fr?foi \'C bu suretle son 
.-uzGnü r.{)·v1cmi~ o!duiunu bcvan 
ct'!l~ .. tir. Soiker Janonvanın bir 
lrn" kere nokt&.i :-nzarını izah et. 
miı:: oldui;Ir.u hııttrlntmt~tır A. 
mE. ;i:alı!arm ileri vürdü2'ti Jn 
non'nra bu teklifi kabul ctmcle.. 
r ine manidir 

Nct:ce olarak sniker. ccrcvan 
ederek lıM!:;elcrden vnlnn: A
mr :i lmnın ır.csul oldu.Cunu \'e 
bu hlldiı:ıelerin simdi heıncl'l he. 
men önlinc ~~ilcmiyccciini söy. 
l~ıııi.,.tir 

'lo!,ycı, %9 (A.A.) - D.N.n. 
Pomcı ajansı, alye.81 mU~nh!tıerln 

Jnponyoyıı. kc~ı hlr Amerlko.n not:ı. -
ııııun tcvd ! hl:tkınih tcfdrlero bu • 
luıı lukl rım Yll"''ltn.ktıı ve bu mU§a.. • 
hltlcrin Amerll:aom bu aurcUo hare· 
ket c~meJtlc Jıı.pon • Amerikan mllza • 
ı,~reltrin! nllr:ıJ blr safhaya lnUkal 
ettırcıı~nı ı::6ylcdlklerin1 llAve et • 
mckt~cu.r. 

Nomurı:ı. Amer!ka bıu1clye nıwn 
ı·ord 1 Hal lle görU§lOktc:ı sonra, 
resmi Amer!kıuı notaamnı es:ııll bir 
tcUcll:e tabi tutulduğ\Jnu ve Japonyc.. 
nın bu:ıun tıze.rtnc kcndlnJ harekete 

h!saettfğtnl 

ili İran Eaş\Tek 

~orugi tf~ 
'biı' 

Analrasa ırıucl dİ 
istif asını ~er .., 

·ıo r 
ln:;'ltcre ,.c Ru ıfA 1 t , 

-•J!' 
ırl t bngUn ıını:v 0 

Talımn, 29 (A.A.>;;; 
lrnn başvOklli Ali ot' 

pı:uiiı.ment.onun i"tirJJ' . 
langıcmda cm:ıyas:ı tl 
det olduğu v~hile ~ 
fosmı vermiştir. <C 1 

Dlp1omatlk mah fi). ' 
nen n tcşlı:ill vnzifeein 11 ~ 
ği Har:a verlleceğini \'~.ııJ 1 
hin es1u ltnbinonln & 1 
t şkiJ edeceği yeni o• '' 
nn parlıinıeııto hurJr&S t 
!:nnnntindcdır. 

İngiltere ve Rus>-a ~ 
1 

ııısmcln nktedilen p:ı} ~ • 
sI gUnU lmzalanncıı~ .. fi · 
Bu suretıe lranm »"" " 

lruvvetleri tnrafmda~ ~cf ' 
beri müphem kahı.f! _.~ 
keri va.zlyet aydınUJP"" 

tır. 

t.i p 
söylemi~. Japon s!yıı&<? ~ 
tonun fevlcal~do toplsr"t ,e f4 
b:ıovckll Tojo taro.fınd~ 
prensipten Hham rııdığ 
mj~t.!r. • 

İl'i haber alan ınıüıfl e; dC 
le .. • • .,nııtc t;öre ,Amerl1 il~ 
l"t pnktının ca:ıl! prens'P ı:ı 
edeeclt olurs!l Jr.p:>'.'1t'lrt 
devam etmek 1mk1n?D 

1 llllmcalıtu. / 
\':ı ln~ton. 29 (J\.~ 

yn. ile Am~tika aro.sw-91"" 
lik nrt.Mu:tır. !nktta.ın ) 
ı:';'tı !!an lıyar. ~,_: 

Amerik.. Horicire cl-11 
btısfuı Japon mureh?ı" 11tt 

l'f!:l U&t görU.,.tUkten eO 
tlr ki: -ttı 

- Sizi bir d!ıh::ı ~· 
mld'n 1 .. 13,,.r.i1im! ~ 

R11~1·e1t Bcyazsaratl~) 1 
Vaşington, !9 ( ft, ~ 

Ruzv.,.lt. refakatinde
1
. ~~~ 

toru ile AminıJ De. ıt ıı!1 
rem mesai nrknd~I ~1 
halde Vtt."'ingtondsfJ ~ " 
bir mUddet oturm~k., ;-,J 

Sm-inı:?'c pitmiRtir. JJ~e ~_;6t1 
da.hiU w_zivet hasebi'' ~ı 
fa tl'hir cdilmi§ tuJtıt1 d:~ 

Reis Ruzvdt 13";ı 5 t 
ny:rılmadan cV\-el, . r1'"' 
ve n keri Fcfler1e 

~~ .. B!!B.ı BUQİ)N 

SiM Sfnemasınd3 
2 büyük ve güzel film birden fi ,pli 

l - UmunıJ talep Uttriııe, 8t'nCll!ıı cın gtl:ıcl T U :R it '1 

KIZIM Duy asıl1 
Muazzam ve h!sıd, &§k ve lhtlnı.s !Jlml. 

1 - .YeaJ D E A N N A D U R B t N ı 

GLORIA JEAN 
m prkı kmıb ve rad,yo ~"lldm 

BING GROSBY 
J1o beraber fcvkalAde blr tnrzda yarattıkJ.afı 

Yıldızlar ŞarkıS 
~ Bu,gUn ı:ınat 11 de tenzua.ur maline •• 
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iH.\ i7l~~o_A_ 
---~~ YE :P l~lep er arasında 

üzel bacaklar •. !'!!ı!!o!.~b 
8--3, Hayriye Ka~ta,ı 

4--0 mağlup etti 
efendi ilk defa oJank. datna ~ ...... kata 
~-nil teb.rl p bil- gellnt'.e durdu, blr ncld aldı ve: 

ulababk •e ba)'ab tok • - Köpotlu kan, ııed• acaba 
'-bn111ta. Bele kadmla· en Dat kata ka9nul... dlJ"e 11&1· 
itte Menü efeııdi.Yt ea iendl 

"""11 eden bu kadınlar· Ve dura cl1ll'a • l8t k&ta ıtUa 
muta&la:pU ama kadm ee, gözleri hayretle bQytdG: Bu· 

Yuiyet deliş yor, hatıl ram bir oorap depoeu)'da. 
blkmanm eevap ol. EUndeki kaı1ı orada bal...., 

bile manıyordu, 1ardan b:rlne usattı: 
tl.adt d61t kamı ftl'dJ - Ben ba bduu Ul)ClıiW. 
bQ)da bir betln':lalnl, Dedi. Dellkanb karta bir ,e. 

aramaktan Seri kal- geadirdiktAD IODra: 
- RateU t.stlyol'9allm, delD 

beri bemter:Jeri ODU mi! Diye aorda. 
lllllnLllllll, tunvı burayı ıea O, bu aa.tte banda ba1unmu. 
. ıeu, renk kad:n ge.. Slaı buraya çoraplarmmdan aldu. 

Fakat bu bollllk için- ata etmek iQln Y&ıderm·ı olacak. 
Merzuk efendi doymuyor. O, b:.zlm c,'Ol'ap~ rdclAını · 

eri etrafı arqtırryordu. 1n yapmak için btltna ıtın dola. 
!il' .. Ancak Üllmleyfn lı:eıac*lm 

I~ad*lh11ndekl bir ah- g6r11rstıntla.. Bb ıtse timdi o psr. 
yordu. Vapur oldukça dll~ntlz maldan bir bcJ cHbliDe 

Menim yaz oJdup i· vcreHm. 
efendi ctıvertede otu- Mermk elendi kucatmda Jld 

Vapunm kalla:tasma bir llç pmtle merdl•enleri t.w 1'" 
uıa renç bir kadın ıı1De inen• blJ&: 

..,_. na oturdu. Gtbel ,. Acaba aJrpm1eJin tencllıl!al 
!.. Memık. efendi Ydlı gôı Up bu çoraptan 0 baeülan 

Ut çoban klSpeft gib; giydircb"lir miyim?,. -· d9tl
bafladı.. rnszle'rinf kadı n'l!yordu. 
glSptınden. muntazam •..ıt• ACAa 
an ay:ramıyord•· Ka • 

~de~~ atm11, bir IST ANBI 'L BELEDiYESi 
okuyor.du. Vapur ha ı IBHIR 

olan h!::ıee:~ ;. ' ı JJI • m ftPmAfl 
ete•=;~ muU = =:°" 

beraber llenuk e. &qam a.ı.ao • 
laUarlan da lotdJe dab- M---H de a· 1 k 11mll'da. .enuY• lr ,. 

bdm llenalr efendial• • • • 
littlllal fmet.tf, ... 

a)'D'dJ " nuarla
~Ddakl orta ,..ıı erke-

• lıd•mm halinden dı • 
~ _.. oldulu ll4ı*4:a 

ctlzel. Onları da mem
olU1'8UDus. •• 
efendi kanam."'ll, mla 

memnun olacaldann:ı 
&ıılaysnuyor aesa p.yn 

ı k3dmm ıtlzel bacü-
dabıı içerilere kayıyor 

dm: 
-..nun edem efen. 

• Nihayet biml nakdi fe
bulwıaeakamn o ka· 

...... ODU tı• 

KOMEDi KISMINDA 

Bnolla Halit Sinemaa1 

X.kt.tpler arumd& tutbOI •"-. 
lıüalarma dOıa l'eaerb&b.ge ve Şeref 
ltadlarmda ...... edlldL 

lferet Ndmda gGntlD llk OJUDU ls
tubul u..1 " BOlp ll&D'at, Wncl 

•Oeebelı•da ~· " Kallat.af u . 
89ı.rt •~ cenıu etU: . .... ,,.,_ .......... , ...... 

TalamJU' ...... ,. .. pld14e ~: ............ _ ........... _ 
ı-t, Mı, ta, ...._. - Needrt. 

Clıl'w, oa-. ·--'· .... llllp 8M'a&a 'bel - ......... A. 
dl - ş.lımlt, llall\ .udaQelıı - ... 
....... llndıah, V-h, All, bmılalm 
... baJll pmur oldutu ... top 

lıaatrolu " peıılapaa ıtlO olQOrdu. 
Blrblcl dınn • t.atubul U.•!nln 1-1 
....... ,,. _. .rdL 

!ldDcl clnn - tİqeauJI ...... Bu 
deftede ber lld talPm da bl'lddda 
Udfİır pi ,aptdar ... Mu.le btaa· 
bal 11...a mU..balıQI a-a ıı:ornm'I 
oldL 

BATlllD - ua&'Dfı ~ 

CJGDID Ud1Mll ~ ll&Jrtıe .. Ka· 
•tat 116elert arumda .,.,.. etti. 
Tahnlı'I'--~ .. ~ plc
ldar: 
~ıFanll-T--.-.. 

- - 911oı--. ......., w...a -................. ~ ..... 
......... : 8llllla -=- ........... ,.._......,....,o.Mt-• 

-.ümt. ................. 
aaırve düa oıua ..,ı.rd•a "'

.., raklbln8 uana oc* a"9l11 ld 
~ 

ııreteldm lıll'lllal dnN. RarrtJ9Dbl 
ook nbat '" IADD OJUDandM _,. 
J - o 1elalM neUıDlleNll, 

t1dacl dınn Klıbnı&nı.,dv aıt•b·-
•lllaft..S. ..... opa411V. Bar .. .. ........................ ...,. ....... . 
lldrlJ llmlc1e. ...... a=amm Ullq&• 

•••• Kaba..,_ 1ıılr pi am•me 
-- tltlJWda. .. flld:de 1ıılr .... 
det clnam eden OJUD em•emdıl bit. 
blr 111 pp&DUJ&D Kabataf muba· 
cımıert yorulunca, ~yrl)'e tekrar 

~~~.,-.. :ıı ,-~··· ...... 
Her IJd .... ... baUml 8aal 

.. ,.GllıGaf7 idi. 

BuıımdCd ' r Aıll Ye Macera BODl8"1 

, _, 2,a, 41:1 611 sı 9 ! Merhul Kadın 
2 •• 1 1 1 ~ 

3 • • ı ı • • ı Nakleden: Muzaffer Acar 
.c - ı 1 • 1 ıT '•-----~-- 14 u •ı 1 1 •ı 1 1 • 
6 1 1 • 1 
7 •• , -· •• 
8 . •· .;;;;;;...,,_, ___ , 
g 1 ' 1•1 ' l 

SOLDAN MMı 

ı - KQdafaa ,.rl (1), Baf"lıll 
(1), 1 - Oye (1), VOwt (9), 1 -

le-.gt (f), ' - Btr IDQYa ( '>· ...... 
(t>, 1 - O.tıın aka <'>· bık mem· 
leket (8), 1 - Bir lmtuiaD (,), kO • 
tok dlıd kitap (t). T - Bil' muı.t 
(1),. - Y1Dmeltme l•>. Te9eDl <•>. 
• - Bir &7 (1), ar IU,yva (t) • 

UABDAJI Af&Olı 

1 - '1'11'111Mü UltJanll Jccıaaldula 
mu: .. <•,, 1ıDll c•>· ı - Qcık c1e· 
lll (1), TaUma. &clDDIVla Olkardalı 
- (1), ar nota (1). 1 - Bir nota 
(1), B11t11c1 c•>. u~ <•>. ' -
Ballar&t atan (T), 1 - Kan koca 
(1). :makt bık beledi,. ....... .,.. 
(1), • - '!' .. JU&r (f), ' - 1ılr caı
.. (1), Dk'ID .... (1), 8 - 0mıt. (1), 

• - lmetlae& <•>· ............. 
• 1ılr ftrk lallllQIDdu'lllla adı. 

- Kmdiaini tanıyor muau • 
nua? 

Diye prenses hayretle aoıdu. 
- Hayır.. )(adım SUlivaıı'ı 

biQ tammıyorwn. 
• - ~halde ODU m11h1k1rak ta 
nananuı IAzmı. 

- Pardon Madam, fakat bir 
hafta ~ Andelis'de bulunma 
ma imkAn yok_ O gün meaelA 
Londrid& olebi1irinı. • 

- Reddediyor8wıuz dejil ı'Di ! 
Eauen bundan emindim. Frank 
Jerald bu gibl bir hareketle e. 
llldi Bir tek 8ÖC aöylemecli •• lla 
dam 

0

Dobancıl aözllM devamla: 
- Allaha JSmarladık ıı&s,6. 

decll •• Fakat ben 'biıtirimizi tek· 
rar göreceği.mlze emtn:m .. M• 
y6 Saviyer benimle ~ ah· 
metine katlanmaym. Sizi. herke
• olduiu atb1 herhalde ıisin için 
de bir muamma o!mıyan ~ 
U doBtumma bqbap. blrakQo -
raın. ••• 

- 8m bu kadmı tanJJW mu
ean? 

- PNmm I>Obanal'u mu? 
- Madam Dobmat'dan ms 

Dünkü bulmacam-.zm ..,...,.,. camml 
• LI: Ben ana 111 Amerikalı, ma • halleclilmq '91Y" dam SallY&D'I IOl'QOrmD. Dijv 

ı 2 3 4 5 8 1 8 D lami ,..,ımraf hen Jan mı! 
1 K •DO MIE N .•. P - JDvet, bu onun l'nn_.."' 
2 f ı S 1 M •I P ı U ı S U ~lstz cb1tum SaviJll', lnl ma 
a LOŞ• V • R E T damswm.n~neblllyor 
_. •N•Ç iAT• ı R ı• ~·:n==-~ bir 
5 A S 'A • JK • A B:A 1 bdm .• Ameribıda e~ ve 
8 • A • Z ı 1 1 T • E • im' P maceralar geçirmiş •• 
7 K A P • T • ' l ı S A Frank Jerül bir.ya.ınk mila 
8 U 'Z • EILIT l ll'UIY&ktı.llerigenl..r taça-0 T . , ıı ı dmı atta wııı aonra Savlyer'm ~ 
9 L •ı T 0 1S,K1 A • T ntınde durdJ&; aordu: 

- - Ne ıtbl maceralar? 

le kalmamıo ibir kül yığmma ge
virmioti. Nihayet bir aa.bah 
Brodvay daki yazıhanesinde meç 
hul kadınm portresi kal'IJIInda 
bua kesilmig buldular •• Canlılı 
iını kaybeden dudaktan ctH 
yor mu>du, Yok.sa beddua mı e • 
diyordu belli detfldi .. Sulivan Kil 
zel ve genç karmınm kendiıı 
terkedlb kaçması Ozerlne de ft
aiyetnamesinl yenilemelJlll 'ft 
muazzam bir menginlik an.eden 
ctmento ve tufla krallığını 
fren iamiııi verdiğinis bu KUze 
ka.dma terketmlftl. 

Jerald elindeki yaprak libn
YJ kuvvetle gektl: 

,_ • • • FellkettAm IOD1"& • 
ren tekrar meydana çıktı. 
Sullvan'm c:ıenue meramslwmu... 
bulundu.. diye "6züne devam 
ti HattA bir oeatt matem b 
tÜttu,. Fakat acnra hepsi geçti •• 
Aradan altı hafta geçtikten 809-
ra N~ Taymis auete9i ta. 
rafmdmı Delft>}unan ._.mler 
Aımc dulun hUl biltün dünyaya 
telAp ıdüOQren tebeuijmijnü nm 
halaza ettiğini i8bat etti. Sul1 • 
van ın.l yatım ve bUtUD diler 
varhldanni bu l(1zel kadma bı 
rakmJt w müteveffa Sulivan'm 
bmı madam Sulivan çok kısa 
bir zamanda een bir dul olmq 
tu. 

1925 llOIJba1ı&rmda kolombiya 
N-hlUerlnde bJr gezhıtl y&'PV 
ken 79tw Kartejen'de bll'ÜJDll 
ve «bel killaelerle meehur olan 
Bogıota Y1 llİyarete Ritmiltl. ft 
kat h1o lllPlımfs Sakrameato 
karcletlere bu «ÜJıel killlelerde i
badet mumda rat1amJI delll-

cliiera1c1 yaprak mıarumı ata
rak bir yeniain1 yaktı ~ devam 
etti: 

- Bir Y&pUl'UD bumda tam • 
~ ..m lfbl bir mtlnener 
lk1 kokteJI anamda bana -
lan ~ylemftti: '-
''AŞ hayatlarma teamet ... 

ntan kadmlar hayatıarmm ~ 
nuna kadar bqtan QlkarlD&lt v 
iaabvetmekten kurtulaınazıar •• 
dlmlttl lıteneni• Bufüan'm a.. 
lUmünll ·normal olarak kabul &o 

debillntnis.. Fakat Koloml)'a 
1)ll.tin1eri ft Kokd ımlantalm 
sahibi iken Salaweldıo Jwdet. 
lere ne bu7mulm'? 
ı.at- w ıtodrika imdndek"i 

bu Ud bntet bOyU.k bir kin. net 
ret w laakançhkla yalJb)dan dil 
elloda birbirlerini öldürmemle ol 
ulardı, bugUn dflnya ikl kıymet 
11 evlAduu kaybetmemfı olacak· 
tı Kati,etle söyledildertne R{tre 
hen ilIJalne de metrelllk ettik 
ten eoBra bir «On kendialni 
menin ve kokainin ycquııl 
tuunmluiu icinde iki taraflı 
dakatallliilni itiraf etmit ve 
te cinayete sebebiyet wz 
IOlll'& yatma ddnerek cmabt 
merlkadan uzakl1ı1nn1-. 

O~ sonra kendiaiDi 
Fnn•iako'da Nevyorkta ~ 
da -6rmütler.. Kat'I olarak 
JWe yerlepnekten korku 
Sana demin dd Bakramento 
del1erdeD bahletmif idim.. 
mı da U&ve edeyim ki bu 
mento kardetler Uç tanedir 
en kllçilklerl olan tıçUncOsU 
Lui kendi '*1lne göre kar 
rlnin bıtlumnu ılmap . 
vermle Bu tebclit Am 
madam· Sulivan iQin ot 
bir hale kOJUlUI- lıte 
delllfltbw ~ 
MureTm oll• Bir Ooa 
1rndlelnt •ı::.r-enelaJ 
tali1t olmut.. .___. 
9U " Sala'ammto .... ._. 

:::=ı-::rrnıı .. 
le~ ......... evet de 
... ı..uı. n8dlerde 
aarat mk1•tm11 yine l8ld 
~ mee'um hantma 
7.aftlb sır Barvey'e • 
dam Sallvan'ı mun 111•-
clnda be1demtt ... 

- Evet kendisini 
tannmttım. dlye Sa~JV 
pnm sözlln(1 keetl .... 
bır kUtüph nem vardi •• 

- Evet katıyetle ~ 
ne S?6re bayatımn son a 
Sir Harvey artJk kitapl 
aJ~:i' olmaz olmule 
m Sulivan'a: 

"'Sizi a1maıa ıet~-·--İJ.'tl.-... 
sa llirJ 61dQreceflm. .. <il 
U'8f ~ldyor:r.u•. O ı« 
lren'1D 1dıne rtl' ~ 11' 
1 1U9t.te biliPmliOf. 
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1 Haftalİİ< Radyo -PiOğraıTiı 

3Q-.11.!94! 

8.83 Jılblk: Hatit program, S.t5 
Ajans haberleri, 9.00 Hafit müzik ?C 

Jlaqlsr, 9.15 Evin sa.atı. 9.SO JIUlz:It 
Jl'OITaDlDllD de'll8ıru, 12,33 Saz ,, -
Jert ve oyun havaları, 12.<i5 ,._ 
!laberlerl, l3.00 Muhtelif makaml&ı. 

-. prkılar, 13.SO MUzik &dyo sa· 
lcıa orkeatra.n, 18.03 Rad) o dar" or· 
lre.traaı, 18.40 Fasıl heyeti, 19.30 
Ajana, 19.45 Serbest 10 du.klka., 19.55 
l'lyano ile caz parçalan, 20.15 Ko 
-.ma (Meslelder konuşuyor), 20.30 
llllzilt: Muhtelit makamlardan şar 

kdar, 21.00 Ziraat saati, 21.10 MU· 
lllk: K&n§tk ~rkı ve t'.lrkQler, 21.35 
Ankara Sonbahar nt yan11lannnı ne. 
ticeleri, 21.41S Dana mUzlli, 22.80 A 
ı-u. 22.4l5 Anadolu Ajansmm IJPO"' 
lle!'Ttııl. 

1.12.1941 

7.11 Halıf parç:ı.ıar, 7.45 Ajans ha· 
lıerlerl, 8.00 Hatif parçaJtr progra._ 
umım ikinci kıamı, 8.ııs Evin es.atı, 

8.30 Müzik programının son kısmı, 
U.33 B:ıyatlaraban makamından pr· 
lalar, 12.<i5 Ajans, 13.00 Şarkı ve tür
lıller, 13.00 Karl§ık program, 18.03 
'Radyo daD3 orkeatruı, 18.50 Kanun 

w kemeıaçe ile au eeerler!, 19.00 Rast 
makammdan faaıl, 19.30 Ajaruı, ll>.45 
Kllzlk: Kozart'm 150 inci ölüm yıldö. 
n11mll dolayıatyle eeerleri, 20.llS Rad 

70 gazeWJI, 20.45 Bir halk türkilstl 
ötreni.JWW: (Çifte bavuı), :n.oo zı
raat taln1ml, 21.10 Muhtelit prkI ve 
tGrkUler, 21.ao Teman, Kimgil &lleat, 
21.41) Radyo aentonl orltelrtrasr. 22.ao 
A;,'.lmı, 22.415 Dana mUzlğf. 

2.12.1941 
• 

• . .,i Hafit program, 7.46 Ajana ha. 
beırlert, 8.00 Seıı!onik parçalar, 8.115: 
Bvia aaatl, 8.30 Sentonlk parçalar 
programmm iklncl kısmı, 12.83 TUrk 
cıe plW&.r, 12.-tıs Ajans, 13.00 Türkçe 
pll.kJar pn:ıgrammın lkinc1 lusm.ı, 

lJ.30 Milztk: Kan§ık program, 18.03 

Radyo 8&lon orkeatruı, 19.00 MUzik 
tam heyeti, 19.30 Ajana, 19.415 KOnUIJ 
aa (Y&l'clımsevenler cernlyeU &dm&) , 

18.11 Jılllslk: ıı~uıı he1et.t programı· 
lllll deftllll, 20.llS Radyo GuetMf, 
tD.415 lıloızart'dan a.ryalar, 21.oo Zira. 
.t ta.kviml, 21.10 Oda mll.likJ.sl, 21.80 
K'M•apı• .100 eeııe önce ıı&11l 1aoı 
~). 2Ul5 Klblk 'n1rk mQziğl 
JRSl'&IDI. 22.30 Aj&nJJ, 22,'6 Damı 

misi~. 

3.12.1941 

ı ..aa Hatif parç&lar, uı Ajan.s, 
&Ol Batlt parçalar programmm de· 
wmı. a.a Evin saati, 8.30 lııltızık 

Jll'OSl'IUDIDID 80D kumu, 12.33 Hatif 

.... p.rkılan, 12.46 AJ&ne haberleri, 
11.00 Hafit :fasıl prlalan programı_ 
- devamı, 13.30 K&n§Jk program, 
lll.08 Radyo dana orkeatran, 18.2.~ 

Konufma (Dı§ politika hAdL9eleri), 
18.41 Radyo çocuk kulUbll, 19.30 A
j&M, 19.41> Serbeat 10 dakika, 19.ISS 
~ve tllrkUler, 20.llS Radyo gue· 
telıl, 20.-tlS Blr halk t1lrk0..U öğren!. 
7G1US: (Çitte havaat), 21.00 Ziraat 

takvlı:n.t, 21.10 Kan.,ık §aı-kı ve tur 
kfiler, 21.30 KonU§Ma (Posta kutmu) 
Zl.<il5 ruyasct:ıcllmhur bando:ru, 22.30 
Ajaı.s, 22.45 Dn.u milziğl. 

4.12.1941 
7.33 MUzik: Haii! p~ranı, 7.45 

Ajans, 8.00 Ha.flf progra.mm devamı . 1 
8.13 Evin .saati, 8.80 MUzik Pl'O@'ra. • ı 
mının son kısmı, 12.33 Sıız eserleri, 
12.45 Ajans, 13.00 şarkı vo tUrkWer, 1 
18.30 Karl§ık program, lS.03 Hicaz, , 
Qehnaz ve muhayyer makamıarmdan 
şarkılar, 19.00 Kon~ma (Dertleşme , 

1 
•aaU), 19.15 Mllzik: Film parçaları, 
19.30 Aj.:ı:ıs, 19.4.15 Hallcevlcri !nlklor 1 
earti - ~\Jıkera gc_. ' İdare •eden: ı 

Ahmo.t Adnan Saygm, 20.15 Radyo j 
gazete.si, 20.4:5 MUzlk: Fuıı h yeti 
~ı.oo Zu-aat t~~llW, :.ıı.10 .Eı,ıunı ııe. l 
yeti pro;;rnmınm devamı, 21.30 Ko ı 

ZUlflD& (Şiir saati), 21.4:5 Radyo een· 1 
fonl orkestt-as•, 22.acı Ajan!!, 22,4fi 1 
Daruı m UztkL ı 

5.12.1941 
1 

ı .3S Hafif nsrçaıa.r, 7 · ~ Ajana ba. ı 
berlerl, 8.00 .Milzl • Mozart.m c~erle 1 
rlDder. 8,15 Evin ıt!! 8.80 Mouı.rtm 1 
eserlerinden progr ll!lnın deva.m ı, • 
12.33 Karı.~ık §a rkı ve tUrkUler, 12.451 
Ajans haberleri, 1ı.oo ı:ar~ık §Srkı 

1 
ve tllrkillcr progrnmmm deva.mı 1 
18.30 Kanıık program, 18.03 lt~ 
heyeU, 18.•0 MUzlk. Dana mUzt~. 

19.00 KonU§ma (lktısat saati), 19.15 
M.ozartm muhtelif eserleri, 19,80 A
J&M, 19.-t5 KlA.aik Türk mUzlğt prO@'. 

nunı. 20.15 Radyo gazeteal, 20.45 
Muhtelit §&rkı ve tUrkiller, 21.00 Zi 
raat takvimi, 21.10 Oda mil.8lki81. - ı 
Mozartm e11Crlerlnden, 21.35 Temsil, 
22.00 Radyo salon orkestrau, 22.30 
Aja.Da, 22,45 Radyo salon orkeatrası ı 

prcgrammın devamı. 

6.12.1941 
7.33 MUzik: HatJ! program, 7.45: 

Ajana haberleri, S.00 Senfonik parça· 
lar, l3.S3 Kanıık p.ıi<ı ve tllrkUJer. 1 
llUS Ajana haberleri, ıt.oo Karl§ık I 
~arkı ve tUrkWer programmın deva. 
mı:, 14.30 Ankara Sonbahar at y&l"lf 1 
ıannm tahmiDlerı, u • .o Rlyuetıctım· ı 
hur bandoeıı, 15.SO Riyaaetictlmhu:-
111Armon1k orkeııtraınnın kcmııen, 

18.03 Mtız.ık: ÇUte faaıl, 18.40 :ttadyo 
(Her Telden) daıuı orkefflraaı, 19.00 
KoaUflll& (Kahram:uıtar aa.atl), 19.ı~ 

Radyo (Her Telden) dans orkcstra.ı;ı 
progrıı.mının devamı, 19.30 Ajans, 
lD.<ilS Serbest 10 dakiluı, 19.55 Kanşıl< 
şarkı n 'tUrkWer, 20.15 Radyo gaze. 
tcıd, 20.-tıs Oyun havalan, 21 .00 Zlraat 
takvimi, 21.10 Dlnleylcl lııteklerl, 

21.45 KonU§ma (GUnOn meseleleri), 
22.00 lırlllz1k: Radyo ısaıon orl«'atrur, 
:?2.80 Ajana, 22.415 Radyo salon orkes· 
traın programmm devamı, 

Y eşilaycılann 
toplantısı 

Yetılay G\!nçlık ııubosinln 11 ncl 
yıllık kongıresl bugUnkl\ Pazar gUnU 
saat 10,15 de Em!nönU Halkevl salo. 
nunda yapılacaktır. 

Belediye Sular idaresinden : 
Su ayaçlan ~kl suyun quktan donına.aı, sayıcının bozulup kını. 

muma 1111bep olur. nm.ir maaratı ol&nk bir çok para ödemenize mahal 
kalmamak OJ.ıere 11&yıçlan eoğuğa. kir.§! muhafaza. için tedbir almanızı rica 
ederiz. • 1 (10528) 

................................... ~ 
·ı·ar11ıre camlluıyeti ' 

ZiRAA T BANKASI 
llarulat ....u.t: 1888. - Sermayeel: 1000,000,000 Türk Uraaı. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ue ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrikt:lttnl8t'e 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Zlra&t Bankaamda kumbaralı ve lhbanıtz tuarrul besııplarmda en az 
:50 ıtran bulunanlara aenede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plba göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• • 500 ,. %.000 .. 1%0 •• tO 
.. • Ş03 .. 2,000 • 1!0 40 .. 
• • m 1,00fl ,. 1eo .. ıo 

41 • ]G(t 4,000 .. 

4.800 .. 
4,800 .. 
s,ıoo .. 

D!KKAT: Heııa.ıııannda.kl paralar t>lr sene tçlnde 50 ilıadaıı 8.§&ğı 
dlpDJyenıere !krarnl,.e çıktığı takdirde % 20 fazlaıılyle verilecektir. 

Kefldeler: ıı Mart, 11 Haziran, 11 Ey!QI, 11 Blrlnclklnu:n tarible 

1 rinde yapılır. • 

BUHUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERİ 
nasıl ''SİLMELİ" 

. ..-_... ...... - .... . tı- ~-- • 

* BAŞ, DlŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZM~ 
Nt:. VRALJı, KIRIKLIK VE BOT ilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kaıe Alına bili~. Her Yerde Pullu 

__ V_A_K_l -7 .... , . ..-S-ER•U-M-ve-AŞ-IL--Rl-N -S-AT1.l)~·1. 
Türkiye Kızılay Cemigelı 

Bu yeni ve 
fayanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESiNİ 
tecrübe ediniz. 

Cild hüe .. y
relerlnden 

istihraç edl
kn ve gent; 
ve saQlam 
bir cildin 

unsurlarına müşabih olan ye
ni ve kıymetli blr hül~. Biı
tün dünyada tanınmış bir clld 
mütehassısı tarafından keş

fedilerek kemali itina ile se
çilen hayvanlaı dan istihraç 
edilen ve cBloceb tabir edl· 
len bir cevher, şimdi cild 
gıdası olan pembe renktetl 
Tokalori kreminin terkibinde 
mevcuttur • .JJunu her akşam 
yatmazdan evvel ltullanınız. 
Siz uyurken clldinlz bu kıy
metli unusurlan masscder. 
Her sabah uyandığınızda 

clldinlzln dana t.a.ze, deh& 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu görürsünüz. Gündüz
leri <Ya~sız - Beyaz) Toka
lon kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi aayeslnde 
her kadın 10 yaş gençletebt:. 
Ur ve her pnç b1ı1n sıpta 

nazarlle baktığı şayanı hay
ret bir tene malik olabilir. 
Tokalon kreminin müsmir 
neUcelerl garantllldlr. Aksi 
takdirde paranız lade edilir. 

.J&.Ze~ çıKaıı outıııı rıızı vt 
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vetm14 oeoeı ı<~ ummeclUll 
Abone uycımı ouaıreo Wi.'Ktuı 

~ teıgrr.t ııcıetını aı:ıooe pıLru. 
aıo posta •eya O&nKa ue yoUawa 
ıcretı.nı aan &erıaı ıuennt aıu 
l'tlrkl)~ fleJ oo .. ı.u Lllt"flU"T.IJUI• 

w A&t'r• aoı- yazllu 
Adr'* ıeğı~tımıl:' ııcreu ~ ~ 
~ lJl Kt; J U.W 

ncaret ııuuarmuı tıı.Dt.tnı .. 
un tu0<1lill ıurı.rt>n uaıı ııaytıWıı 

rmoa ~. ~ •yıaıarae ~ ıcıuut 
ıGNJUDCtl •YlıMJa ı. ılWıcı •t 
Jçtlncucıe ı. otnnclde •. D&fUI' 
"'aıu ıce.ısmece O Uracıu 

l:IU)'UJl. P aevaaw IUlfe&ı 
reoku UAD vıırer.ıuırt :ı.yn ayn ııı 

ıtrmeıer )'1lpllır tteımıı ıJAruaru 

-.otım satın ~ llUrı&flıır 

l'kıar' llalalyt-11# 1 MIDIJM 
&oçw. ....... 

8lr :ıet• ao. •.JD cıeıuı Mı il\ 
let ... ~ dnM Jt>IUI lC •e ~ 
1eraaı ı6Cı ıcu~tur 

ZAYi 
!Ml RUsumu İırta.nbul Llmanmde.n 

verllen Uman cUzda.nımı zayi~· • 
F.sltlslnln hUkmU yoktur. . 

Senlümea lbralılm. ( 880.. • 

Çuval yapıcıhğı eksiltme i·anı 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğün 

den: 
1 - Bezl t~ekkW tara:fınd&n Yerilmek üzere b8f yüz bin Ul blr ır.11. 

yon raddP.alnde, jQt. kendir veya pamuk ipliğine un ve misket çuvn.ıı yap. 
tmlacaktır. 

2 - Bir batta zarfında lm&J edilecek mlkdar yirmi blndlr. 
3 - Taliplerin eluılltme gUn Ye aaatinden evvel §imdiye kadar çuval. 

cılıkla me§gUl olduklarına ve bu lfl yapacak kabiliyet ve teşkllil.ta malik 
bulunduklanna ı:Wlr ticar.tıt \•e sanayi oda!armdan vesika aımaıan mu. 
vakkat teminat olarak bq bln Tllrk lir&IJlllı otb veznesine te!llm ile mak. 
t;uz almaları veya bu mikdıı.rı mektuplan devletçe kabul edllml§ bir milli 
b&Dkamıı muvakkat temlD&t mektublle temin etmeıerl ve ekalltme gUnU 
lm&l ettikleri btr GUV&lı numune olarak seUrmeıerı ve bu günden itibaren 
toprak malıBUlleri ofialnln Anltarada Umum MQdOrlQk mubo.yaa komlJıyo • 
nunda. Ye t.tanb'.:ida Sirkeci Liman Handa İstanbul gube mQdllrtyetinde 
lıer tateyene Terilmek t1aere bun'l&111111f bulllD&ll §&rtn&meye göre hareket 
etmeleri lAzımdlr. 

-1 - Ekslltme tldnci maddede zikri geçen §&rtn&mede yaz.ıu olduğu 

tarzda, Jı:apau zarf uaullyle ters edlleoekUr. 
ıs - Tekli! mektuplan S.1~941 tarUılne rastlayan çaf1amba gtınQ ıa. 

at 1~ ~ kadar Ankarada Umum MlldOrlUk mUbayaa komisyonuna, latan.. 
bUlda tatanbul fUbeaı mlldUrltlğüne ınskbuz nıukııblllnJe teslim cdilınlf oı. 
malıdır. Tekl!f mektuplan ~zkdr gUn ff saatten evvel btıd1rllen makam. 
!arda bulunacak tarzda. iadeli taahhUtlll mektupla da gönderilllbUlr. 

G - Talipler teklltlerfnt mUhOrlU blr zart içine koyııcakla.r, zarfın 1.1. 
zerine ımm ve adrealertnl yazacaklar, bu .ınUhUrlU zarfı muvakkat tem!. 
nata alt makbuz veya banka ıncktubU ve 2 inci mııddede ya.zıtı vesika ne 
birlikte bll§ka bir zarta vaz ve bu zartı da temhir edecekler, dış zarfın 1.1. 
serine yalnız tekllt mektubunun çuval !mA.I lşin.e &lt olduğunu işaret eyli. 
yeceklerdlr. Teklif mektuplanna, prtnıımenın tamamen okunup kabul c. 
dildiği yazılmakla beraber, lmlUA.tm jUUc. kendir veya pamuk lpllğıle yn. 
pılacağuı" göre teklif olunan fiyatın hem yazı ve bem rakkamla açık ola. 

1 rak derci ıt.zımdır. Mektuplarda tıAk ve ail!.nU olmıyaeaktır. 
1 7 - İhale umum mUdUrlUkçe yapılacak ve teklif mektuplarınm aç:ı. 
ması !çln kararl&§tmlan günden ftlbareD nilıayet on gün içinde teklifi ka. 
bul edilene keyfiyet lııdell taahlıQUQ blr mektupla tebliğ olunacaktır, U. 
ınu:rı MıldUrlUk lhalel1 yap•r yapmamakta tamamen serbe~tt.lr. Teklif ea
hlplerl lhaJo için mua.yyen müddet zarfında teklltlerlnd n dBnemezler. 

(102:11) 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmı,ıı 

tarızım edip 
I 

qenide" 
açmıştıı 

K ita.p. me..:mua. ıta.zete ba!I '"'r. 
Tahilf'r " .. ""."""' ..J:-~: i.ı .... llhr. 

UMUMi MERKEZtNDEN: " 
Sıhblye VeldUetı HdırMıhha Enstltllsllacc hıuırla.nıı.!I serıaıO _.-. 

a!Jıl&r ı. 12. llHI tarlhinıltın itibaren Kızılay lııt::mhul Depo ve OIM..
lannda satıla<"a.ktır, AlAkada.rlam l1AP olunur. 1 

Adroıı: lstruıbul '.l'enlposto.ııe ch-annda Kızılay h:ı.11mda fi~ 
Oeposu l\IUdürlüğü. Telgraf adresi: Depo bta.nbul. Telofoıı So 

... , - . •• • , • .ıe •, • 

. .. . . -
·-' '. • ·, • • 1 .ı,, ...... • •• •; . ·'·'' ""t'•f' ~ 

19.t% txk~MJ t'"ELtı:Rl ıJI' 
ı adet 2000 ı..tnılık = 2000.-

Kücük Tasarruf 
1-Iesapları 

3 .. ıooo .. - snno.- " 

UM! lURAl\ftVE PLANJ 
KEŞIDELER: ı Şubat, 4 

Uııyıs, ~ Attıstoa. 2 lkllı· 
cltcşrtıı tarlhlerlode 

y~pılır 

2 
3 

10 
40 
50 

200 

1 200 

750 

" 500 
.. 230 
~ 100 
.. 50 

2li 
10 

- lfıOO.- . .. 
• ıııoo.-

,, 
• 

- 2ô00.-
,, .. 

-= 4000.-
,, 

• = ı:soo.- ,, 
• 

-~.- • 
- 2000.- • 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümen il/ 
ğinden: fi 

1 - MUlkiyeU Vlllyet huoust idareaine ait Şeyhmatar ınaball/A 
postahane bı.nası kapalı zarf usuUle satıp çıkarılml§tır. ~ 

2 - Mubsmmen bedel yirmi bln lira olup llk teminat 1500 bil' _,.p 
liradır. --' 

3 - İhale on yedı BlrinelkA.ııun 941 Çarşamba gUnU saat 00 
vllAyet daimi encUmen!nde yapılacaktır. ~ ti 

f - İhale tarihinden 1Ubaren n!bayet bir ay içinde Uç bin alf' V 
yedi lira doksan dokuz kurU§ huausl idare namına Diyarbakır ııs 

ve ger. kalan para da hususi idareye bir de!ada ödenecektir. 
5 - İlıaıe tarlhinden itibaren nihayet blr ay zarfında bedel fi 

ödenmediği ve ferağ muamelesi alıcı tara.ından takip ipotek te• d -
senedi alınmadığı takdirde ihale bozulmu~ sayılarak tık teminat ı,...:-nıııJ 
ve 2490 ısayılı kanunun umumi hUkQm en tatbik olunarak alıcı ~
bu hususta başka bir bak iatenllmlyecektlr. .,ıloıs' 

6 - ntıı ücreti ihale pullan ve tapu muamelealne mUteaUllC 
muranar alıcıya aittir. 

7 - Teklif mektuplan arttırmaya açma saatinden bir saat ~I 
kadar vlltlyet da!mi encümen rcl.sllğlnce kabul edilecektir. (! 

SAHiHi . ASIM U~ 

Umumi n~riyatı idare eden 

,tst 
Basııdııh v~r . V A.KJ1 · 

Refik Ahmet S~ 


