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Harpten s0nra ingilterede \ 
içtimai emniyet 

sistemi kurulac1k 
Bugün'erde İngiliz eflcArı umu- ı yetini lıaizdir ve bu siStrmin td~· 

nıiy.csind~ mühim 11:4r ti;ti.nai mc- Lik edilebilmesi için hükumet teş
selcsi ii%erinde mtnaka~n. mevzuu ki15.tı ichıde Yeni biır iQtimaf em
ı:ılmaktadrr. Bu ~le harpten niyet nezareti ibda&, buna mu -
Eonm memlekette ibir içU:m.ai em- kabil mevcut kanunlarla teşkil e
niv~t &istemi kurmakur. Meşhur <lilmis olan diğer bir çok huswf 
atlantik beyanam~jnde iı:timni ı::e. miless~elerin il(;SSJ, nihayet dev
fal ct· ka~ı tedbir atınmastna da- let bUtçesinden bUyll.k mali feda. 
ir biı· madde '\'aJ'dır. !nglliz BtıB- ktırldtlann göze alınması llı.zmı 
Hkıli ('cır<"İ! ~in:.<.iden '!'>1: m:•e!e- gelecekttr. 
~i bır l'fünıı ba~lama.k için lngı- Bundan başka bugUn i61emekte 
li• ı a'i~ e ileıin~n S!r Vilraın olan bir takmı sirrorta §~rkefürıle 
Er crd! 'in başkanlığı altmda bir muhtelif mesle-lt '\~e sanııt ınensı.p 
lto 'on kurmuştur. Komisycnun arının kendi aralarır.ıta vUeude 
tctkı t.ıtı neticesinde Bevet"iiç ra. !-"t>tirıniş oldtrltlan yar.,ım te~ki • 
ııo• t.n•ı hazırlamıştır. Jat1armrn kald:nlması, bundan do 

Bt• rapor ıı.~tcn sonra ~ek, layı da bir çok hnsust menf~atle
ı, ~ın, "ene ıhtıyar hrr İngılitln rin zarnr görmesi tabii lir. Bu iti
. ~h'·: ıartalrlt vc;ı.ıt lhtiya.rlık hrla kurutacak yeni içtimai em
ııctıL. '"ı olarak sefalete 'Uğrama- nty~t teş~'lbUsU c-imdiden bil" ta
• ına mani o!ma~c ıçin bir nevi gc- knn muhalefetlerİe karşılar.mak • 
( İlll ı.j ortısı tC'SİS ctmekte<lır, nu tadır 
t.igorta usulü be illtcn mezal'a ka- s · 0 n r a y e n ! pil An
ıla ıeı<kesc rcfa~et tehltkesine kar da tn,.,.iltcrenin Sov·y:t sistemine 
ı lcure:ıma t"mtr.~tr oJa:~ur. Zı- Jo -:rı1 bir ne" 1 te:na} iiJunil gôren

ra bu s ort:ı usulli mucıbınce yo:C lor o'rnuı:;tul· l!unclan dolnyı B:
Pul do. ~·:r.ha'<!rıncla. }ardım. ya.. V<'rdiç bi~ r.az t ... cilcr konfera.n -
tıdaea~ •• ı yoksulluk iç.ndc srnıla dlı linrlUğü ictimnr sıgorta 
,ıı~nlt>rıtı c ~ıı ıre ma~flan dn tc- u<>ııl:i h:ı.kkında malün·at vcrmc
nıın oluna1.al'.trr. ~c. bu usulı\n Sovyet sist~n.i ıle 

. Ru ~!>O!" .hi!kume~ t~fındnn hin bir mUna11ebetl bulıınmaclığını. 1 f osteınlen lıır an:u uzenne hnzır. So\•yct Rusyad=tki u'!ule mul!alefet 
:ınırış olm~kla b~rabeor rr.smi ka- "'larak ken-lieini!t kotoziznsyon 

ı nllara "cı:ınee bır tnkım taclılA.u usul•ıne mc\ ki verrli,-;ini t1 11 \'1 t"ıllİ"· 
1111'. 'a ı w } • .. • • 

"'~. YI}l u,;ramıyacagı ıcuUz b-:111 tir· Bu iz'lhata rağme11 bir taknn 
dcgıtd:r. Her halde t:e:c.~ .lu!-men: tngiliz•e .. taraf•nd:ın , enı J ilanın 
gerek tamamen tatbıkı ıuııı resmı PUphe ile teltıkki edildi.'.'ı r nlaıııl-
makamlnrda da bir takmı tetkik. rc.,kta'3ır "" 
le-rden ~ecel."eği anla~ılmaktadır. -·---· -----...... ----

Ankara caddeEinde dün 

ak§amki kaza 

~ ıı.aeı 
Turk Matbuat Cileml, Ahmet tlı.. 

sanı.n şııhsile, zannederim, evvclA, 
bir tabı ananesi ve le'b:nlk mücade· 
leclsl kaybetti. 

Ahmet Ihsan merhum ve mec
muıısı, iki bakımdan tnrihimlzc 
mal oldu: Birincisi olan tabı ve 
teknik mficndelecic;i şnhsiyetile. 

kJ, bu lınkımdıın bir devrin son 
mümessili idi, matbuat tarihimizin 
en şerenı simalarından biridir; f• 

kincisi olan Sel"'\"cli Ffinunun mü. 
eo;slsliAI ve bu nıccnıun vesilesilc 
,>:ıptıAı n~rly:ıt, bilhassa terc.-iime· 
ler ki, bu b:ıkımd:ın edebiyat tari
hinin I:nlhur üstünde kııbn dr~cr. 

·~~nzan~e ~.!"~h~~~''"' ~- rvak~!:ıa~ v~~~katı 
1 

•' ııl r urusrnda imzasını soı ıuck It:ı· ! 
~ ZAHiR GUVEML/ ~ litlır. l'aldl ı.ı, ııcsill riıı ü:slunJl 'Xel.nm o/,ul hıı nıuJ.iı,.. '\Mıcs 
•----------.::ıa._..,..,J \ı..ı lıepisine nezıırcl etler nıe,·kiıl ', lalebcslııdeu ,!Juammcr U.lı;rJ. • 

1 
r. kot nsl ı ırıü<ınhnlc ctnıck:.izlıı, Yedek subJl olmak Jıak•.1111 lı..ı 

bizzat ınccmunnın zaııı 11 rum ' onlann lıuı , e serl c• lı,:c fıl.irkrı- iı \ ntandao:lann vaıilc.li l,;ınunt. 
muhtelif cereyanlara kuc.ığını nr - • 

ııi l nyıu:ıl:ırıııı gör 11uk, f.ıni ZC\ ı.. tesu1t edilmiştir. Hu kanunun ııı 
mış bulunması o nisbetlc kun·cııı 

l lcrden çoğun:ı ü~lun tutulsn sere!ı. biki askerlik şCıbclcrince y.ıpılttı 
bir ensel sayılabilir. Esasen. mü. tir. Merhum .\hnı.t Ihsan bu L.:\ ki ijına ve kıngi mektep meLuııı:.ırı 
hlm olan taraf, Serveti l'ıiııuııun, 1 t 

ladon ııadfr bahtiy:ırl .... rduııı.lı. ııııı yedek subay hakkını ihraz c 
birden ziyade ndcbt temayullerc li· l Mnarif VekAlclincc milşterckc 
Ye birden Zİ'-'n t e ııesle kucak aç- Şah•t sonat kııdretı" asl"ı bahi-; · 

" et ' ~ ' ıa·vin cdildl"ine göre, slzlrrin ı~ 
mnsıdır. Bunıın ne l:ıtlı bir mazha. mev 1 k z F'ıkretler Cc " ö " zuıı o ma sı ın, ' • fade e'tlrllmemesl l:anunt nıevzıt 
riyet olduğunu onlamıık için, hiç nnplar, H:ılld Zilalan hir :ıradn il ri 

,_ • • . . alın mO<önit olmamasındnn e g 
deı!iJse o mecmuanın hnvnsını ko.- bulundurmak; lı.ılu nesrının s:ııt. k d" n 1 beraber gazel 

1 1 r. • 
1 

, b" . b me le ır. ununa 
nm ıtıına nnzır o :ırııK ır ımz:ı u b ' l 1. d·r.· · ~"zlyctı· Mnnri '- - . ve ı t ır ıı;ınız .... Anadoluda Va.Kıt hınmnyun bu )Urdda Huo;e,·ın C:ı-ı v· k"I ı n at suretile halle 

!erindendir. h' lbl k bi k l .. t c u et ne mı rnc:ı ıt s ııdretll r n cm ıı~ o. 
1 1 Türk mnlbn:ıeılı~ı, Türk g.ı d h"f 1 . • . . 1 çn ı~ma ısımz" 

K d d 1 k ını sa ı erınc.lc yelışlırmış o • B ol d flit okurumuza. 
zeleclli~i Şinasi ile başlar. Sina'>L an 1 r a a var 1 mnk elli küsur yıJtl~nberi in !i~·rnr 1 .~~o d~,\~Dl~n k~~~ıl eden avuka 
nln gerek dizgi 'e hurlıfııl, gerek eden bir nıermu:ı tçın ar. ovıınıı l d h da vekA 
makıılecilik noklnl:ırındnn temsil, • • · ı· ? • ayn z:ımnn a asmınııın Vergisi lccek şey mıc ır .. O leme! dıreklc· 

1 
. • 1 iki tor:ıfın da işlrı 

eftiği diri ve caıılı roOc:ıdclc ruhu, . d l T r ki b" k ctını a amaz. 
ıh rın en sonra, rı .• u a.· ı ır ço . h:ıkmak sıır<'tilc ,•ekftlctt alması a 

emek ve cme~l kıymetlendirme z • ti tı l h r ı d t Kandıra lıusu 1 "mulıablrlnıl:ıdcrı: sana ;: r ırın sn ı e crın en gec ı l lil· l"k f"le kabili tellrtir niyeti sır:ısile N:ımık Kemal, Ehil• ~· s . r- ,. 1 c:ık ı •<'nı ı v:ıs 1 
Ifunaırada vnrUk vcrmsinc ttl.bl mU f!I er\Clı •unun, ffil'<'mu·ıcılıı> ı:ı• ti.i t f i ve •ansibilc bA 

ziy:ı Tevfik, Ahmet Milhnt gibi ta. tı• 1 · . 11> :ıra ın r za "' 
krllefierin listeleri mıı.llye dairesine kımındnn da ıır merhale teşkıl c.. kcıı1 sıfalı"le nranııdııki ihtilft.fı tc 

hı tarihimizde kendilerine şererıi, d n h 1 d d nsvmıotır. YekQnu 105 oln liradır. er. u mer n c, sn e l'vnın l'ttı· k k k b x1ar 
birer ''Cr "npmış isimlerde tle\'3ffi x• 1 b"l 1 :\" - 1 J f' J • 1 Ü ı \'e ·nrara 8 1:1 • "' ., Eıl fazla vergl \erecek mUkcllcfle: ". ı, ece ı r ıı~ı ınuı ı o ın ıuvu.k u, ı llu vazı·,·ct hııricinde bir arok 
eder gider. Bu zincire Abdullah llb fi ı r.ıı d h t d hli "' ~·.ınlardır: ı a.r l' ı C1<1 ' ı a z :Hı e ı va tın lı.ıli ihliliıCl:ı bulunan iki k1$inl 
Cc\ det, F.buzziyn ztıde Velll ~ibl o 12.000 !fra 1amet Yelkencloğlu, oltlğı eserler, ulluğu yoldnn $:1$mn· d ı deruhte etmesi 
de,·rin malı birkaç ismi nncak il:\. LG.000 ıra Hur§lt GUn~ 5000 Ura. yış 'C nih:ıyef, bir mec-mu:ı icin ayrı oyrı 1 avnsınş"ddotle menclti~ 
ve edebiJiriz. - nı me' .rn ımı:ı:. 1 

Aziz GUne§, 3500 Ura Kunduracı E- en tabii, fakat yurdurnuıd:ı en sıız lıl tik d imkln yoktur 
O devrin malı tabirini bir nnn. C:t}J 8000 lira MUfid Y01lkencloğlu, olan c.-iddl hO,·l~cli ılib:ırll~dlr. gşı ' mıı~ lnnl k ~eya dalgınlık! 

körlük görünücü olarak dc~il. nr- 1500 F"k" 1 · · f k" aYet lan ış ı ., ıı>ı.o lırn. Salt Köse, llro Basıın ı ır gnzcte crıııın, ı •.r mec __ • b"ır OY"kat her iki tarafın veklılf 
lı'.c o cins gayretler yctişıncdiJ:(i ı; J Aldb ı ti - " -1 •ygur. • ömua arınınd el 's·e vozıyeF_ soz: tini a"rı, a'-·rı mfiracaat netice"' 
jr•in eser nelke'i 'arfediyorıım. .., dd 1 b tan bor Ü d .. ti ·- , J , .. ur ao ar u va cunu sen n ın e ururıı.en erve unun, almışsa vaziyeti öğrendlAlnde der 

Alım et İhsana arlık lorihc ka.. seve 6dcmcktedirler. bu lmkt\nı nn~ıl buldu? •• Bunu, Ah hal vckfılctıen istifa eder • 
rış n o ııcdlılcndi: o nesll ki, haya· :f. Dofwn cvl - Kandırad:ı. bir de. met İhsanın mcslrk sırrına vukuf İkinci sualinize gcUnce: Avuka 
tını ~çtıgi sayeye vakfetmesini, gı.m evinfn açııması karar!aıtırıl. derecesi, znnnederinı, tayin etti. O, hlr işi sonuna kadar takip etmC! 
sonuna 'c bilhassa sonuna kadar mıetır. Müsalt ~lr yer aranmaktadır. o.kuyucusunu" ve okm:ueusıınun ih· üzere kabul eder. Mukavelede, aVU 
Seb"f ctıııcı;ini bilir, bu hususta tıy:ıçlannı gormeyi h ldf. Zamanı· k t i . yyen müddeti zarfı 

.. fk" "hl n ın şı mua • 
tını nıan:ı ııe btr rırnck teşkn e- Yugaslav kabinesi nın hnm~ ı :ır mecmuaıan s• da bitireee~i hakkında bir taahbıı 
der. Sen eli Fünun mecmun'lınt, sadece dıdnktık knlm:ıdıktnn bar dfi taznmmfin eden bir kayit tosrib 
tek başına kuran, tek başına yaşa- İllll8 8ttf ka, harcıAlem de, olmadı. Ah• edilmedl~lne göre ej:!er işin uznrıı' 
tan 'e nc'iildcn nesle intlknl etti met İhc;nn bu derece mücadeleci. sı avu1'atn atfedilecek kusur ve 

, Londra. 80 (AA.) - Heıım. en bl.. h k ıı· ı ı ı d 
rcı·elt onun s5nme7.ll~lni sağladık. are c ı ve na o mnsny ı, sanı• ı"hmnlden ileri .. clmh·orsa, şikAye 

d rlldığlııe göre Yugos!avya kab1ne.ııı eh i i h C ., 
tan S'>nra hayata Rôzlcrlni kapayan Jtitı!r etmlfUr • nm, mecmua ç res n mu n aza, etnıeğe hakkınız yoktur. 
hu "damın en sıbta ·a dcAer cihe- edemezdi. Cün'kn, ekseri'-·etle fcln uznmlt" .. Londra, 80 (A.A.) - Yugoslav ka. 1h 1 u " " 

Otuz senedenberi İngiltc:r~le 
ınubtel!.f .s:ınn.t ve mC'Slek mensup. 
larr iı:in içtimaf ~ı..~orte teflkilat. 
!an vilcude getlrılmi<;tir. Bu d :fa 
ba:ltis mevzuu olan içtimai Ei1•or
ta lsc 1birhirleı'inden a~ rr C>lan hiı. 
tiln te!&ilAtlarla bern?er şimdi)•c 
kadar irtirn:ıl siı::-orta. usulUııden 
m~,..rınn buJunen halk tabak:ılnn
nr da ic;cri5.ine ale.cak surette 11-

rııumi bir sistem .kurmnkur. Bu ;. 

ti·, lı:endı" şa'-·t menfaatlerini umu. Ahmet sanın yıt nız me<'mu'.\. sı, bir kısım mfiekkillerln IAnn1 '"" hııesınin ,stlfaaı hakkında. Yugoslav 1 DUn ak1:1am Ankarn caddcsınd", mun menfaatine iılet etmesi fdl. haberler bUro5U qağıdaki tebliği neı,ı sı !le tarihim ze mal olncu~ını san ı:ıclen vesailı:i, delilleri zamanınd1• 
h:ılka. korkul.ı 63uıyelcr gt'ç!rten ht>. On.dan sonrnkiler, bunun lıemcn, ntmt§tlr: mak kiymcl bilmemezlik olur. O, ih·ra· edememeleri ve oaıan farkıd 

bar!a ~enı pilAn lngiliz içtim:ıf 
itin biı· nevi inkclerı mn'ıı. 

~·ecar!ı bır otomobil ltazn=ıı oımu,tur. dalma aksini yaphlnr. Ahmet th ''Yugoslav bllktUneU, harp zama telinerlnden fazla tercfimcleıile, da olmadan avuka'lannı aldatma\."' 
Bir tnk.sı otomobil Ankara cadc!~. san eserinin arko~ındn kaybolma . D•T•Cll· alman tedbirlerin tealrli olma. birzaman tanınmıştı. Bilhassa se- tan ileti gelmektedir. 

nndaı aşağı doğru inerken sağ aı ita. sını, kendini tı61ı:ıede uı•mrmnı, &ilıl temin makaadlle, kabinenin üı: yalınt '"c macera romanlan, buru· Bauazll Emlnbeu mahalleşl 1li1' 
takerle~l birdenbire ı·opmu~ \C tal<. hülft<;a kendini bilenlerdendi. J'13rt den mürekkep m&hlyd.inı muba. sile fenni romanlar sahasında, yet scuin Duyal-
B!nln rka yanı yere sur:ıncrek ller. Tabi Lcmerre'in dl'lAletl nnsıl faza etmekle beraber, te,;ık•l tarzını mlş dört yaşında ölrn ve hayalının Vckilinize mulı:arrcr ftcrettetl 
:tmi:ıtır. Araba c \' ,. c 1 A. .. Franı;u; şiirinde yeni bir rıAınn, l{(lçlllt.mek kararını vermı§tir. elli yılını mecmuasına b:ığışl:ıynn, b:ışka verdl~inlz paralar i~ln ht. 
yabam önUrde b~kl;• :-ıtchılıra uzıın öınfirlü ve lıa'li ,.,. bir kimse için hayli hünnete. de- sop ve masraf listesi istemek k:ın\1' 
leye ce.rpr.ıı~ etli bir çıı!ırın clo~uşuna vesile Da~cklı S!obodan Yovanov1ç, kı. ğer fılr yokQn teşkil edecek kııd~r nl hakkınızdır. 
Onr.. .. b1ne tarafın'4a- ittifakla ... ~.ıbln! k h' ıu- ve ..... f lir Biz e kı · " du ise, Ahmet fb~anın mecmu'!- ~ .....,... eme mn ,u .... ş • Vekiliniz. işin gldlsatı bak ıı • 

sı da edl'hivnt tıırihimhde bir de. mnteaklp, dUnkU huır.ıııt toplantıda halk kQ.tleslnl hf'def tutan bütün c· da size malömot<I vermde meehıtr 
vcnı + ... .,kil projeslnl tanzlm e• ... •·tt.-. ki 1 "bl ($" • Ah t ,.lı"t· -vir olarak onıl:ın "Eclelıiyetı Cedi- "' '""li __. me · ıır :ır ~1 ın:ıca, me 1' bulundu~nn söre istediğiniz ,Zil 
Bu itibarla bR§VekU, kab nentıı i•tt • h t dlırı teri) Ah ,..., 1h "'a d .. de • Sen <'li Fünun.. nfhnsının a- a ve ,.er m.. "iRn 11 halı sııırent'billr ''e icnp ederse •1~ 
fıuımı kral Plyerc ar7.etmlıt1r. Knl, · ""' klld h- ,,.k ht " • 

'T fncianın 5nll bu çılma«ına ı1cbep, dahn doxrusu o tcr<'ıh etıı,.ı şe · e uyu r e.. ya numnrosındnn işinizin sofaha•ı 
ıs bl.tUn slynst partUer idarec!lenle lS . h 11 ki rı t "k cı~ı olup ir ıt trafif bir ka~ ile atlı:ttıL çı 11ırın bnrınmosınn vesile oMu.. ncrji ve 0 u ıı vıı--ı "nır "11 •• nı tetkik edebilirsiniz. 

" :•: areler yapmı§tır. ienJ bQkflmet !l - fhf ı k 
l t rcfıılı olsa da tı hr. 1C'indeki mUşteri bayan noırıru Y(''I n .. anlı ... mfiec;.,Csl'nln b11 halin terc.-ı•mc tnr n vnznl":ı o. Bu nibi tetkikat için lfmm oletı ,.. ., ., c~kl ba§YCkU Yovanovtç taratmdın .. i ., 

' r:ık lerAkki,·e mani olıı knrkuc1aıı bnyılmrştır. edeht de' ı·e"' o muhı,..llf nol<lnl na- laıılnr. on11nn bnhsetmerkn g<'çrm dosva numarası vesafr i,..Udnt m~ " ~ te:kl' cdflmc.st gerekd ğlnde herkeıı • ., l 
''Vaterlo, İlo, lnkcnnnıı, Mn• 7.arlarq Jıl\rc. nd1n1 rln vrrdi. 'Rtır:ı• mutabıktır.,. yeC"el(Jrrdlr. )(imatı vermekten çektnen vektlln 

Jcn!a sibl bü:-ı ük muhnrcbekrl l'k- Tn:rilterenin Berlindeki aon da, o <'rlehlyaı~ Edrlıh·ntı Ceditle -ıl azledebilec!'~ıntz ~ibl fcabınd• 
~eıiya lifi~ iik 'nEfmıırl:ır takiıı el· el,.iıi öldü ve)'a Ser\·cti Fünun cde1'f,•ntı c.I.'.!. Frız"1i' rf P." .• nH\kndnr makama ~lkfıvet yolu i:11l" 

l ti B :r Çocuk bakım evi k .-m ~ r.,, Ü~ iık çapb top}ann eıı· nllmf'~tnln doltnı 'V{'\ ıı '\ltrılıs olrhı imn nçıl\lır. t3n vaziyette ınu~ 
dnhlı }ağınurları tahrık ıni cdi - :r.ondra, HO (A.A.) - 1ngilte· lhınn mPnn\:ı~n cı'lcC"e'l.. <'lt'l.tillm. Fclr Ço<:uk mrgeme kurumunun Beya. Pcri:ıan hafü.ı lilcm, t\lı.U c•fgnn himayesinde bulanan hnkkınııt 
or, 140 sencdcnlieri Rusyada gö- renin e.<;ki Bertin bUyük elr.isi M. hfynlı Crrliılc tn1ılrinin hemen h!'r zıt ta Ccdld Haaan pn~a medre.ses nde csttJ#imdcndlr; lıcr,.<ımıın :ıravnl-.;lirsfnlz. 
nlrı l k Ne. vı"l Hcnd..-on Yefat etm:C.tır. ı •· h i d lb-J ıcm ş nrJar o fc\kaltıde ntış• • v~ "' devlrrle lı"ıl.!ntınld mnnMllr l.:1111.,nıl y;Uordnnbcrt çalışmıı.kt& 1.ıulunan <;O- l't•rfııan oldnğuın halkı llC~an stnnbnl lcı•"if anes n c , .... 

lnnn semeresi midir'.' Jlu'(itlnrd ki nııs olııınc;ı hn rlCH-C''l:C m:ıl cfl;ıp,r- cuk dispanscrt ve süd damlası mUes. ct'fğlmdendlr, lılm o!ilrı Srmsrffin: 
fioluların ~kinleri. bozmnma 1 için v A f( I r A ı;I lll'~U"<llnıfa hir n•ü1ıirı m ""'''" fcseslne lllvo olarak yeniden kurdu_ UtğjJ tıeyhQdo, ger yağsa felekten Cok olen SU"lllerfnh:ln cevapta• 
h:ıvan topl:ır!Jc dn.!;ıdılm:ıkta ol- tr"<"il rlli i pih1: mt'rınıı.,nı'1 nıM" ~\' (gündüz bakım evl) G lk1nctka.nun bfışıma t.aetıır: rı f<ızl ıc.ı nmn ı.ürercltinden 'fe e-
:cıutaııu OO'· evvel bir mecınuadı A 8 O 'fY E nı'!lnnif•rılnn crl.,'ı1 ·1ırnenin tl" t'?43 ,çaroamba gtlnll saat ltl buçuktn Bfnti ın tf cı..ı lihımlıı \1ran o;<ısPn <ıimrllki vnziv<'llnlz dolnyısl 
okumuştum. O 1~ U N (} Z mPrnın" .ş,.,"''''1 , ,.~""'""' .,., .. yapılacak bir törenle ıı.~ılııc:nktır. ett·*lmıll'ndlr fn,.ıınmr l•nr~:ı-t "'""'rıdci1 
-•••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••e••••••••-
r--~~~~~~-,-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--"" 

a a a 
EDEBi 

ROMAN BOR MIEVSDMILUK AŞK 
~ A 15 A Nl 

REFiK AHMET 

.SEVEN G 1 t 

- Kurtulu~ namına ••. 
- Evet, büyük kurtuluş namına .. 

Fakat unutma ki, aziz dostum, bu cinsten 
lmrtuluılar daima yeni bir zincirin hal· 
kasını boynumuza geçirmek içindir. Ha· 
muru benim ı:ıayamdan yuğurulmut a· 
damlara &·ahat batar; biz ba,ıbof yafa.ma• 
ğa, hürriyetin, serbes\:liğin, serazadlığın 
lezzetini çıkarmağa abtmamıtn:... Kendi
mize daima, her zaman, her yerde bir ka· 
dın belası icat ederiz. 

- Bu bizim için bir spordur. 
- Evet, ıpor- Lakin eğlence mnhi-

1etint kaybedip de yaralayıcı, kıncı, Ör· 
seleyici bir !ekil alan spotlardan! 

- Seni bugiin hayli sinirli görüyo
rum, Kimüran. 

- Canım, bu Tamara meaeleai art1k 
heni ilzmeğe baf ladı; ne olacakıa bir an 
önce olıun diyorum. 

- Tanı.ara meaeleıt mi? 
-Evet. 
- Yani fU blztm matmazel Taftfara 

Mihailof mu? 
- Tamara Miliailcif ıizin midir? 
Alit ba aual kerııaında bozuldu: 
- Yı0k, hayır, ne münasebet? Yani 

bfztm panıiyonda1d <!emek istedim ... 
KAnrill'.llJl kııkanç bakıtlsrla arkada• 

ımı ~ onun a}zından bitfey, bir 
a3z. Lir nr bmrdr.lma hUkmediyordu; 

Tefrika No: 27 
AUtin duruguna, halatına, birden şaııı
masma türlü manalar verip bir neticeye 
varmak, kendisince önceden 2an ve tah
min edilen bir akıbeti bu bir tek kelime
nin içinden çıkarmağa çalışıyordu: Bizim 
matmazel Tamara Mihailof ... 

Güzel Bulga:r kızı demek Ali,indi ! 
Kamüranla münasebetlerinde bir zaman· 
danberi haııl olen soğukluk demek bu 
yüzdendi ... Alif ondan bu. ko dar laüb 1i 
bir ifade ile bahsetmek, ha'da ona aahip 
çıkmak, ''bizim Tamara,, demek salahi 
yetini kendisinde buluyordu demek ... 

Kamüranm zihninde bir zamandan· 
beri düğümlenip kalan ve cevap alamıyan 
sualler, ~imdi birden aydınlığa çıkmış gi• 
bi idi. Aliş, ont'n karanlık bir vehmin 
korkutucu uçurumlarına yuvarlanmakta 
olduğunu anladı ve arkadaşını tatmin et• 
mek lüzumunu duydu : 

- Kamüran, senin aklından fena fe• 
na şeyler geçiyor, zannederim. Dü§ündük· 
lerini hana söylemezsen üzüntün içinde 
knlacak ve dimağını bir burgu gibi oymak 
ta devam edecek ... Bundan kurtulmak için 
açık ve samimi olmak lazımdır. 

- Samimi olmak mı ? .. işi ilk önce 
~8.mİmiyetsizliğe döken ben olmadım, sa• 
myorum. 

- Ne demek ? .. 
- Arkaf1aclıi'hmızın lnr:bi ock eski 

zamanlara kadar uzanmamakla beraber 
oldukça anlaımıt görünüyorduk; fak at 
benim alakadar olduğum kıza ıahip Çl· 

kıp "bizim Tamara,, diyebilecek kadar 
onunla işi ilerletmiş olduğuna göre sami• 
miyeti daha evvel aen bozm\&şsun da be
nim ıimdiye kadar haberim olmamış !. 

- Bunlarr nereden çıkarıyorsun ? .. 
-Nereden mi çıkarıyorum?. Basit, 

dinle ... Kız bi .. :zamandır bana yapmadık 
ıoğukluk bırakmıyor, bu bir ••. ikide bir de 
•~ni yüzü karş1ma methetme!;\en çekin• 
miyoı-, bu iki ... Sen onunla daha aıkı fıkı 
ahbap olmak için serbest kc.lmağn, Ele· 
nayı batından savmağa kanr vermişsin~ 
çare arıyorsun, hatta .•. Hatta daha ileriye 
giderek gelip benden nasihat istiyorsun, 
lıu üç ... Hanği birisini sayaytm ?. Vaziyet 
olduğu gibi meydanda ... Ama, mübarek 

olsun, ne yapalım ... Sen de boyunun ölçü~ 
.sünü alırsın ..• Ben bu Taıııara kadar duy· 
gusuz kız görmedim. 

- Kamürnn, neler söylüyorsun .. Ta· 
mr..ra ile benim aramda ıimdiye kadar 
hiçbir münasebet olmadı; bundan sonra 
da olacağını zs.nnetmem ... Boşuna üzülü· 
yorsun ... Hem sen bana onunla alakadar 
olduğundan hiç bahsettin mi yahu? 

- Lazım mı idi? 
- Lazım mı idi, değil mi idi,.. onu 

bilrnP..,, FıtkAt P-i!er lıu kı7.ı sen kendin,.,. 

ait sayıyorsan batkalarının onun hakkın
da arzular beslememeleri için vaziyeti•biJ.e 
meieri icap etmez mi? 

- Gözlerini açıp anlasmlarl 

- Maıaaltah ... Burada herkes ken-
di dalaveresinden e'craftakileri görmeğe 
snnki vakit bl!luyor da Kamüran beyin 
kimin peşindedir, kiminle ne cinı bir mü
nasebet devam ettiriyor, kadınlarla ah• 
babhkları ne sufhada, bunlan uzun uza• 
dıya inceden inceye tetkik edip ahkam 
çıkaracak... Hem ben seni hemen her ge
ce benimle birlikte barlarda, gazinolarda 
her aktam başka bir kadınla düıüp kal• 
karken görüyorum, Tamara'ya hususi bir 
alaka beslediğini nereden anhyaynn, be 
birader? 

Kamüranın hiddeti haflflemiıti. O. 
zaten her zaman birden alevlenir, fakat 
kızgınlığı devam etmezdi; hele Alitin 
mütemadiyen kendisini okşayan, teskin 
eden, yatı§tırnn sözleri ve hareketleri ile 
sarıldıkça yumuşamış, adeta arksdaım· 
dan tüphe e\tiği için utanmağa başlamıt• 
tt. Sakin hir sesle: 

- Karde~im, diye derd ynndı, kar 
deşim, bizim mt>sleğimizin türlü incelik 
leri oJdu2unu umıt'1":R .•• 

( Dcı•amt var, 
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Bir güzel yazı münasebetile 
Goethe'n;n Herr G:the, Shakıpeare'in Miıter Sh:-:tı 
peare olu§undoki hüzünü aezen insan kaybola,,. parçcr 
lancuı Avrupamn ıztırabını yuııyor demektir. Bu melal 

tapta:.e bir ufkun ilaJeıidir 

~ 
Yazan: Sadrf ERTEM 

O lUillı'AC • .ı.\l\. bir ~c<·mıın \e• 

ra kitap karşısında çulı 
d,ıa iman kendi içinde "'arip 
İsler duyar. Da hislerin en 'c • 
Cıcla, en !;Ok sürpriz 'andedcni, en 
Ok muhayyi1cyl o~ unlan ile kn. 
~l'sıı.lığa SC\'kcdeni mt;çhul bir 
lıJinı liu11;iı~ındn kalmaktır. 

:Whncdl&i bir memlekete, tanı. 
\aCfı~'l arz daircleriJJf, tclgırnf 
tileri, tul derceelcrini telefon dı . 
tikleri "'İbi geride bırakarak gi~ 
~en e3 ~ah .. 'Özler.inin \'e deri-Sinin 
erdiği bir idriıklc ı;ok şeyler <iğ. 
teı:erek adım atnr nı~hu! onun 
~in ~'and:ın ynny~ ırlarrnt ı·~~a 
ttnı~tir. 

l'ı:ı.kat bir kitaJl, \'eYR bir ıııec
~ııa ba .. tan bıı. a bir karanlık a. 
~dir. Bu karanlık iHemde ne 
\'ıı.r! Kimi görceej:,-izt Ve lınn~i 
'-nccr bağrnnızn 5nplan"tcnktır. 
!Oıninıc alın alına gclecei;iz? lMk. 
biı ufukla ltarş1Jn5aca1< nu~rı1.? 
tlnı'I mr e!iımhJ aca.~'17., d ü • 

nlarln mı ,·uru ztcai;ız.-: .Bır mcc. 
,uanm \eyıı :ki~nbın ı1k alıifelc. 
'i hende daima lıir lillle~c ~özleri 

1 

hareketl~r. bu l';ııklar görünGÜ mir 
oykudaktleı·, Yarı u'·nnıklar ba'. 
gmla.r nfüJeri~i :\Ça;l.ar ,.e ~len;lı 
'"Cytt hazlı bir dlinyn oluverirler. B ın mecmua 'e..r• kitap dı.ı 

te'4ir bakımından bir .Jnııou 
oyunuııdnn farklı değildir. Böyle. 
ce güzel bir yazı ile tema.s etntek 

ı bn it bir hAdise değildir. fo.,an 
denen mahliıkun bütlin hatıraları. 
~azl:ırı. elemleri, neı:eleri, kinleri 
•le kenetli bir haleti ruhb·erlir, 

• on g\inlerde giizel bir • alı o· 
kudum. Bu yan Selim ::inrper'in 
Radyo Mecmuasında çıkan "Tarih 
Ye hiz'' a(llı maknlesirJir. 

~elim :::ia1'}ler on yedi senelik 
tlostumdur. Onunla ;;cııç \·e net"Je 
dolu <;a'rfarnnızda tanrşını~tık. O 
zanıanlar öliim ,.e darağaet :kR~ı· 
1nc1a bile bir Göksu testisinin ke· 

nnrlannclnn ;\'az gün1t-rfode bıığıı 

bu~,danıl:t tlamla t;n:tn ı.tılaı· ı:i
bi ne~ iı;imizde kalaman1ı. 

Tüccar olmıyanların ellerin· 
deki stoklar hakkında 

hta11bt1} 'ila)etİnden tebliğ C· ı dctın hitamını takip etJ~.n ÜÇ nün 
dilmi5tlr: ıcinde malın nev'ini, mıktar~ııı. 

Her türlü. sanat ve ticaret. ?r. maliyet fiyatını ve bi!lUUdll~U 
bııbıuın faalı.v~t sahalurı Jıarıcııı- yed gösteren bir beyanname ıle 
deki maddelc'ri ,.c .tüc eıır ()~la- mahallin l't\ bUyllk mülkiye iuui
yaıı lanıı :herhangı bır malı uca- rine müracaat ıe.tıneğe nll·Cbur tu-
ret kasdile :etok etmelerinin ya- tulmuşlardrr. ,....., $ 

sak -:dilmesi hı:ı:kkınd_a .~li:lı l~o- 16. 11. 1942 tarihinde neşrcdil . 
runma ikanununUlı 2a ıncı nıad. miııı bulunan ve iic;Uncü maddesi 
rJesine mtınteniden icra vekilleri mucibince r.E'ı:rri tarihinden itP-n
heyetinin 2/18957 ısayıh karal'- ren mer'i bulunan mez.kfır ka. 
amesile mev'kii tat,,ikc kon~n ve Tl\rnemcde tayin e<'lil.!n bir aynk 
Hl. 11. 1942 tıı.riniııde yUrlirlüğe- tatıl?\•e müddeti ile t~fire eai:. 
git'en 405 cıayılt kwırdinasyon miyen toklıır lhakkmda verılcn 
!.ara·rrnın ikinci maddesi nmcibin ü~ günlük beyanname müdtleti 
ce: 16 .l l. 194 2 tarihine kadar hitam lbulm~~tur, 
1.?erek faaliyet crbabt haricinde Faaliyet satıahn bar.ıcinde !ka. 
kalan maddelerden f!tok yapmış o. lun 'bil' m:ılı stok ıctmiıı buluııan 
lan C>anat ve ticaret ermbı ve :;e- .:anat, ticaret ('J°babile tiiccar o1-
re'.k tüccar ıolmndiklarz lhalde tica- lnfl.di1dal'I halde heı<hangi bi~ malı 
t et tka<Jdile !herhangi !bir mııddeyi tical'et kasdile 'Stok et.oı~~ ?du
stok vapmış olup da bu knrarnıı- n.m!arm elleı indeki mallarını 5. 
~enin ne~riDdt'tt itibaren 'blı- ay l. 1943 salı akRanuııa !kadar bir 
içinde bu stdklnrı 'tasfiycı etme. be,'llnneme ile vil~yete bildıı'İl. 
miş olanlar imezkfır bir aylrk mUd mesi lüzumu te-hliğ olunur. 

Bir katil 6 seneye mahkom oldu 
Bfr kaç ay evvel Valdc hanm

cl ıı «>ir cinaret f<t1cnmi!!, Mehmet 
Çetinka.ya aclmda 16 yaı,ında bir 
cocuk oda•ında :karpm: kca:ııkcn, 
kaprsı önünden ik.i ic:çi kızla. ge-

rinci ağır cezada. dlln hitirilrJıı:;, 
sutıı ~abit ıgöıı1lıoııok !8 sene n:üc! 
dctle hapse rnahküm e<lilmiııtir. 
Ancak yaşınm kliçükJüğü ve rnh· 
rik edilmt'.si nazfll'tl ll]ınaı-ak cc-

A ~rn!HKAD \ ?ir aktnriı'.ı ~
suı~ı olau Çek l~ııu~tın ın 

baukndu bir nıib on doları, hJ.) ıık 
çiftlib-i, 14 odalı mulıte~ bir 'i•. 
li't ı, bir de husli&İ ~atı uırmı';'. 
Ama hıılii u5aklık elli~ omııı5 ,.e 
lıuntlan 'ıv.ge<-meğe de n$Ja nİ)e
H yokmııı.. 

Ok111lı1m 'e ~İıı:tli içim,leki ~·aıı. 
ra.,ık <luygnnun Jınyrc:t mi, uer. 
'r~t mi oldUb"UllU pek ke;tireıni~ o. 
rnm. }~et, par.t<;J olduğu halde hu 
adanır İ<ie bağlaynn nedir': 

Sc,gi \e o;-a•IP.Jiat mi~ 
) 'e>ltsa : 

- iğrenllt'l•ek bir hır~ 'e ta
mnh mı'! 

ilk bakıstu hu anlasılnuyor. ı·ıı
liat Jmıı~i i olul'8lı o)sıın, "C,"'ek"' in 
mazur gfo•ıile<'-ek lıit lıir tarafı 

~ol •. 
ı.;ı;er bu adam, bir iliııı, fen ve 

..anat ube.,inde c;alı nn hir kim~e 
olsn;nlı, 7:f'fl!.'inTik içinde dr j.,ini 
u nııtnındıf;'11 pamılan ~))·ade onıı 
bağlandığ. icin i~·imi11' takılil'le 
doldıırac:Uttı. 

}'akat Ct>k, "-adec~ \l!llaktır ,.e •· 
~"klıkta l<ttlıunl kararında.lu-. 

Ne hn-u-;i ~·atı. ne bankl\larc:la. 
ki altınları, ııe ıl~ ko!>ko<•a \ illihı 
onu iıı ıı.n ~·aıı:·.ın:rnuş. Kendine 
btt\•rukluğun tadını ,·crcnıenfr:·. 

Yine yatarl.cn, liulıığr erendi 1. 

ııin lce;\ fine ~ııre ı:alan sen is tilt. 
nın o.;e .. iııi belile'' C'el·. 'ine :;ece. 
lcrj \akitli \ nl.jbiz ı.alhntııfi, ıııııf. 
f~. tutnl'nl•. :fotin çclcclek, iıst '"· 
ııurccek. 

1 ntnlını, f,f "Çek" i İ'İn!n bıı,1. 
na mıhlı~ an du~ gtı sc\ ;;i , c il• 

ılal.:ıttir. r .. :-.ı. olıııadnn dn. hir e. 
f en•li se\ il cm ez mi? S:ıdıık.• t J,!'O!.. 

t<>rilcc<>k "ehep]cr bulun:ımn7. mı' 
ne~il, rlei:İI..· Ne se\ gi, n<ı ..,a. 

tl:ıkat, ne dr hırs \C tıt..-nAhtrr. 
Ha:vır. ~iınliti hır.. \e tnıııalıın ı1a 
ı.enıu'ne ~ı11·e ıııNllcri, ta"1nnl;ı '7 
olar. Hir hir hırs, btılurılu~ı , t.'l:> 

de kalmaz. ('ıl.tıf,'l noktndnl\i ;\ uk. 
"eklil,le 1 :nııuaz. Cirtc,;ycı 

-Tiahn! 
-naha' 
- Bitl'z dalın : 
IJer. Bir kere cJahn 'ha;"'tT. \~ 

1 ıi bu a1ıım tı"ak <loğrnuı::, n~ak 
iılcrt'ktir. l'ttıJyonn, yatı. 'iflCt..,ı, -\_ 
nıı bu za' allrlı~nıl:tn k•trtnr11ma.,. 

Jlır~t alıııacP.k nolctn b~('\(' -

• Pnradn, -.inek 1ribj JIİ..'<1ik ve uilf; 
k!nllkten lıoslanan tıir !ile:; Y<\r .. 
~.end~ir~i cfenclire hnrca.\'ac= 
ynz akh(:i)'Je 1rnllanzcalc olnnl 
dan '-İ~ adt' İ<ıtr biiJ le lcö}p, f'U 
lara ~kl\"or. ''e hı-nı onlan henı de 
kendıni ••eıı.ı?e E'<li~or. 

HAKKI SVHA GEZGl/f. 
-· 

<tııalı girt:n t>li bclaL lnıırnldı lıir 
'ııiıküJcme zabiti imi"im lıis,.,inl u. 
&ttdınr. Ya bir anlasnıa ık go
llnı SÇllııt::ıl>, yahut bir dtismun. 

Dudaklarımız çok defa bir sü
lüm.seruenin c;iı;eğini ac:arken !;'M· 
!erimiz bir ı;urbet sehrinin ufkun
da batnn p-tine~in bal renc;indeki 
aydınlıl,1 İçinde süzülen ku5lan 
hüzünle takip ederdi. Kuı;lnr bir
denbire bal l'engi ı ıl•tan akşa
mın karanlığına dii~ü,·erlrler, ka\·. 
bolorlardır. 

çen Kemale eatn"mak yDzUndt-n 
kavgaya tttt'lışat'bk Ktmali lka.rp•ız 
bıçağı ilC' 12 yı:-rindeıı vı.rrup aJ. 
dilrmUc;tü. 

Küciik katilin muhakemc!!i Of-

zast 6 scne)'ic il•clirilnu<;, ölenin 
ailesine de 1500 lira manevi taz. 
minat verme~ kaı'ft:l·J41~tırılım.<ı-
ttr. Dördüncü kışta harp sahnelerine 

hi si bnnn hakim olncak, göz. 
tim knpah geltll~irn l"crllen geri 
llcccğim 'c :;onn& ;;iizlerimi aç. 
~ zam.an nııiphcm bir takını 
ltralıın Yll"S~ .tcağ"tln; derim. 
llo,Uuk 'c dü. ınruılık, <;c\lr.ck, 
frct etmek snnrrorum ki lmy:ıtı. 
~dn iı:in.:- girrli~itniz m~htıl a. 
lin u~'1lıtılrrdrl!ı Jıô.tırnlar ycl,;fı. 

~tıııcJın ha~kn bir ey değildi'r. 8 tr .• Tapon oyııntt nırdrr. llir 
ldıçiık kap kine su konur, 

"lln iibtüne bir ıtl\!.l beyaz, uta). 
lıtı, • hatta. jrıı,mı alÇL!nda çiğ· 
tın i~ kuğıt pnren-.1 Jıis"irıi '~ren 
lı>r serpilir. (füılcr bu su~'lın 

1tındeıHr. liti!:iik b,..yaz 11okta
I r bin11 5onra. açı]ıı RYa 1'a-.lar. 

,." rcnl\li. ne bekleıırncdik man
.'\l'ııl ır ı.nr'ill1ıza çıl.ı• r. lhı Jıck. 
~rıC'dik maıızarafarı SP~ rc<len 

ı İn.,on tasM·Yur cdinİ7., il;i< ... i •le 
lltı u .. ııınrle ilo&'1nnı.ta otnn ~·c. 

1 ıltınTanın sckill<'ıuııo"'ni tıckle. 
tl,;l<'dir. Dünyrı "eJ.ıllcndikc-.: 
lirciferin gciıbcbE>ldcri. ;, iııleri· 
lll hnt1nn, gi.iz knpnl.Jarının n!.•· 
• l panr .ıı <luılAt.larının udıu ı

kn rıh.,, ne liadar lılrhirinden 
\tı.tı<Jır. 
~· tıl"'ıcdinİ7. l•i hir lrriı.111ıteııı !>O· 

"ll iı,tündc ~ ~\\ "" golgeler ... a1ı. 
~1cJ.tedir. nnııun izin c'fo,.tll· 
ı \" dtı<onıanınız olmıt"ı hir te"ıt · 

ij( "!!"ıi .<Jcfrildir. • İzde UHrndı
\..: ğı .hfltrnılara t~idır· fçiminle 
:uc lııslcr 'nrtlır lu nyl<udncJır. 

· Uuular ı.enılileriui u~ andım. 
lılr e • hir hnrcl{E'l, lıir ışık 

kl{'nıcl.tcdirlcr. Bu esler, ''" 

r~illi Piyango 
ortakhğnnız 

Milli Piyango ortaklığmuz.a aş· 
:ırtk eden 2700 okuyucumu
~ ortak bulunduld~n bil~tleri 
.tllkn "n;> ımızda ilan etıni~tik. 
~u biletlerin hepsi lstaııbul al. 
~tıcr noterliğinde rn:.ütk ctt iriJ. 

" bulunmaktadn. Bugünkü kc-
·~ onunda illi.n edilen numa. 
~alardan hangilerine ue kad'lı 

bet ettii;i hesap edi?crex ny. 
'ıca lıildiri ecduir. 

Cir diıteltme: 
t>lın ilan ettiğimiz :numarala!'
~ b•ı· tertip yanlışlığı olmu tur. 
"lı - S O numaralı :makbuz ~n. 
11>1erinin ortak 'buluRduldnrı nu
"laı-alnr arasın'l:ıld OS2Rfı7 ynıı
lıkl:ı 028~67 -101 • 500 numa

\ıı kuponları~ ortak oldu'ldan 
-Onarnlard:ın 467954 nwn:ıra 

atılr<ılık1a 457954 ''e 1301 - 1400 
,l?rınrah hisse hıponu sahip1eri
ın ortak buhınduldıırı bi1etler 
en 012064 numarR)ı bilet g~nc 
~lı hkla 142061 olarak çıkmu:-
~ thizeltiti7. 

• cevnplonmııın fnydnU neticelC" 
tt-rhest zamnnınızcln kahil tntbik 
~~a~ınclan hüri~·etiniz iade ('dlJ. 
~ten ~onra ec;:ıc;lı görü5mek üzc
~azelc)c nıürnctı0lınız. hTldin· 

"- H. Selen. 

Arkndaşınl ~'lllar ''ardır ki iyah 
elbisesinin kadrola<lığı bir de\ let 
memunıdur. 1'""alcat ''Tarih \'e h"z'' 
yazısı onun scne)erdenheri sakln.. 
ılığı, bellıi bir g\inalı gibi gizlemek 
i-ste<liği bir gli7,el tarar1111 ır,a e· 
diyor. O da. bu yıwıtı ile a.;ıl hfa·i· 
retini fa~ ediyor. Vakıa bundA be
ni'ın i~in bir de gizn bii7.Un hi59et· 
memek mümklin değildir. Bu da 
bir "rkada.oıın uzun ~eneler gfü.el 
hir ~yi ben<1en bir giinan ~ibi 
~nkl:lmf!il o1maıulrr. 

A ''R11J'A '\'1 her v'"'' h·e~in. 
den görmüş her arı dere. 

<'esinde bir ımüdrlet durmu,. her 
1 ul derecesinden bil' hayli hitu·a.· 
far alarak dönmü~ &lan dostum 
\nupa denen ~izcl, olgun bün

:rcnin nP.!!rl birdenbire Parça pa.r. 
!::t lcoparak <lağtlıc;ını, , ahdetin 
gürellii;l'1i, :partnlHnmanlıt 11.t~ 
bınr i~imlc hi!.l~eden bir adam rn. 
htıyla ser:iyor. 

Cihanın aılatıu olan GGethe'nin 
Herr Goethe, nante'nin ı.;ıİ~or 
Hante, ~ht\k,kpeıue'in Mister 
:-.hnk.<\J>Ca.rc ohışr.ndaki hiiznü, ız
lırnhı anlayan insan ~natkarlı~ 
~iinahını islenıiş demektir. 

- Doğru mu söylüyorsunuz? 
- E\•et matmazel. 
lln lnlınkıct kadın rlı~nn ı;ı1'. 

tı H' birnz sonra içcri~·c Con Ben 
nı.:l girerek kız.mı gö~süne b:ı!!tı. 

Elk se' inçle a~lıyordu: 

T ulutan tramvayda l lktiıat müdürlüğünde 
bir kuş bakışı 

1 l calınan kal'neler '(Baştarafı ~ f ncideJ 
yara anan ar +.. ~t "dti ~ugı--ı ü k lr t;;:t ,aman anla~ıhh. ın~ılızler ''e 

B~bek • Eminönü hattında i?;le· karneleri tevzi. erliı>.rkcn sııo kar. AmPrıka ~ ':r ı·~n~ız. mustem eke 
utıııa mu 1'1 n n e ır.e 1 . 1 1 F .. 1 

Yen 235 numaı·alı tramva.y <ıun ııclilc bir paketin c-aJındım y1ızıl • :km. '"0~~~~ Jle ~ırle tıkten ~ra 
Kabataş !belediye bal1ı;csi önün- mıştı. Bu husu~te.ki tahkikat em- nrt!k b.utun Afrıka kıta ını ellcrıne 
den geçerken. ele-ktrik teline te· niyet ikinci sube müdür.ti:ğü tara. !!~ımuo; bu.luııuyorlnr; mih,·er or-
mas eden kolun parlaması ile yan- tından yapılmaktadır. du ~lun elınde sadec.c G~rp Trab. 
mağa ba.c;lamıştrr. ----u-- ht'>U ıle Tonusun ahıllerı knlrnt~ 

Crkan alev1eTi gören yolcular Vali iyile!ti tır. Bütiin M· liıtayı ellerinde tu .. 
büyük bir tel{işa dü~~ler, bir- tan miittefikler karşı 1ndl\ mih\•c· 

:nir kaç g\indcr:'t-el1 gripten ıa- d • d birlerini ezcrC'k tramv:ı.ydan ntla- rin emzasırı or uları ço'k ~ayıf 
hatsız bıılunan -vrtll ve it e-icdire h" 

:mağa başlnD'IIŞlaxdrr. Bu orada Sa- ır durama dii~ınti;Hır. 
kızağaemda oturan Boke ile Kan ~.si Ltıtfi Kırdar tamamen i)ı. }'akat b ı ~nyıf duruma ntmen 
dillide otum.n Nuıiye adında iki le~ioı ve vaıifesine ıt{lslnmr•tır. .\)manya. ile itab•a Garp 'Ji~bluııu 

~ayın v.limfre ~İl' oJımn de.. k kadın ıbaşlanndan ve nıuiıtclıf y~r ile Tonu u ıniıdafaa etme mee-
lerinden ağır ıs~e yanı.lanmış- riz. Altın fiyatı ltHriyetin<le bolunu) o~ .• Zira ~-
)ardır. Yaralılar n3.5taneYe kaldı- ifafaa etmemek Akdenııı tamamı. 
rı1mt'5, tramvay ı;öndürlilel".:ik taJı- Dün altın fiyatlarınc''.a hi&sedilir le İngilfa ,e Amerikan donanınft-
kikata başlanmı~r· derecede d'ü~tiklUk olmu..~. Ev. ana serb~t bıralımak , .• İtnll·~vı 

· ---o- leşmi.s, dün ıvMifeeine ba:311Unlt!tır. öliim tehlike5i iı:erisi,,. atnıak o. 
Oıküdar müddeiumumiliği kalan Reşadiye aJtınınrn fhatı lacakbr. Halbuki Tunuo;Ja Garıı 
~-· 30 liraya kadar çıkmıştı. Dün, bu Trablo unun nıl.iclafaa ı Jmanya 

Üsküdar :rmlddeiumumt&i lzıet fiyat 28,5 liraydı. ile 1talynp dpni~ :ısın harp sabne-
lmralr cezaevi mi\dürlUğllne ve- lnönü heykeli ler"nıle er\tceek 'e yıpnıtacaktır· 
Jmletcn. İstanbul mn.O:deiumumt lnönli heykelinin yapılması ı~ı Yani Ru:r.\ eltin uuılıJard" düş. 
mun.vinleriı:ıden Edip Unaterzen ctraf:tn<'la görü.~l'k ilzere dün vn- manlannı mağlfıp etmek piliinın1 
ele Üsküdar muddeiumumiliğine li ve bel~Ye f'tis; :r~utfi Kırdarı:ı gcr«-kleştinneğe hizmet e<le<X''ktir. 
v~iUet<'n tay.in olunmuşlardrr. bn~kanlığı altında bir toplantı ya· Bununla beraber müttefik dev· 

Her iki k~metli adlivecin1izc 111lmtJi hey'kclln kı-JdrFinin ~rn • lf'tlcrin kendi lelılerine olmak İİ7.e· 
yeni vazifelerinde muvaffalriyet- mnsı ve muhtelif inşa Sşleri görü- re lııtzırlıı)' 'l' tatbik nıe,·kihte koy~ 
ler dileriz. ı;ü1müstUr. dnklıırı bo harp pilanını Almanlar 

behteyin Paddinglon 
ı-ek Reyi karşıladılar. 

gımna gicle· 
Dik Ye Elk 

onlnrı )'alnıı bır11k l 1)11r. 

Elk : 

gibi tef.,ir ederek ~övle diyorlar: 
''- A merikalılnrın Afrlka,a 

a~kcr gond~rnıelcri .ı\lmauy& ~
tıir tehlike olrunk "O~ le dursun, ~ 
menfaattir. Almatı~n ıçin l'f8. 

lıaııı sahııe~i ~o'~ et :Ru:" n ı epbii. 
tol olduğuna gorc \n1eril.alılaı ~fı'
r,kaya ne kndar çok ku\'\et ız~ 
d~ ıirlerse nu .. rn~ a y:ıııac ntda.fJ 
~Ardnn a J.:~dar ~! olur., 
Amerikalıların im:ıli Afrik~ 

ibra~ harekt:li ~nııar:tk tn~ilizİ 
'e Jo'raııınllarla aynı trn rp ~nf 
t.;inni~ hulımnıaları a..-.1,c>ri b, kım. 
dan .·Umanların lehinde midir, yf!t; 
•a aleyhinde mir1ir? Uu Mıale• ea 
doğru ee' a br htnbin bundan 10~ 
rdi inld aflnn 'erecekti'r. m .... 
kahlarJn imali frikn~ a gcle.-.j 
burada tn;ilizlcr \e )'ran nlaıt. 
lıir)e~clcrinden cıkıın ilk nct1 
Alm1tnlann biıttin Fr:tn"'ayı i~ 
t•tmelcri Ye b? İ!;gal kin redt 
kuvvetler ~etırnıelcri olduj:;~ 
billikj5 kenlli'leı•i İl'in dalıa ıııi1tı11M 
gilre hu:;iınliiı \'nzb•cti mih,·er ka-.. 
\"etleri lehine tef-,ir etmd; nıünt• 
J."'in rleğilöir. Bundan bao;lia nıjlıj. 
,·er lrunetlerinin ~lı .. ırda mağh1ıa 
o~arnk ~arıı Trnhl·u"tın'L doğru ~ 
l•ılmd~rı \'e Aınerrkalıların )'as~ 
Cer.ayire gelmeleri iızerine Alnıa.q .. 
yada 'e ltalyacla harp eltonom~ 
uin bir kıı t daha ıln':tırrlma 
ihtiJ'aç goriilme"İ 'e ~eni ~eni t~ 
dit tedbirleri 11lınıııağa ba"la~ 
bu miita1ea) ı t~~ id edC'ft Jııu'li• 
)erdir. 

- l>oğru mu b~bıı? 1\11rtul. Nakleden: M. KARDEŞ -68-

- l\lcraı:ımı lolırik eden şc), 

dedi, ne benim ne de sizin Bcunct 
in hüviyeti hakkında şüpheye düş 
memi~ olmamızdır. Tuhaf deim 

ASJM US 

chı mu? 
Con Bcnnet cevap nrdi: 
- Evet )a,·n.ım. Rey yarın gc· 

lecek. Serbest bırnkılmn!ı için b.ıı· 
zı muamelelerin ınmam1onma!!t H· 
z.nn ..• 

- Siz ne zarn:ın öğrendiniz? 

B:ıh:ısı "ük(ınetle cenın verdi: 
- nu .ı1:ıbnb. 
Sonra hnlıc;i değistirdi: 
- Conson Reye, Mntillnnrl mıi 

c~sco;csinin clirektörliiğllnii Terınrk 

isti:>or. Fevlrnliıdc hir teklif ckğil 
ıni? flr:) çok değişmiş. 

- Onu gördün rr.ü bahn"/ 
....! fü·el, bu s:ıh.:ıh sörrlüın. 
- C.cnç kız balın ının llc~·Je 

ı:ıörü~mcsini sııw·I 1ııbii hıılihıihı 
için tın huc;ushl :ı~·n<'n sunl sonmı 
~n liizum görmedi. 

C:<ıno;on devam elli: 
- nr,·in. Con<ıon1111 ıcldirini 

1,nJınl ı:>clcrcğini znnnclmironım .. 
H:ıynt!a iltiınn.<ı sayro;inoe değil 
'50lı~t cmej~i ~a~ c ınr'lc muv:ıffok 
olmnk azminde .. Hem artık cvjıni
ze dönüyor. 

r.en~ kız bnhn~ııı:ı hir teklifle 
bıılıınmnk istiyor. fakııı onu t.ıı· -
maktan ı:ckini~ordu. Nihn\f'I Ct'S!'I 

ret etti: 
- Bab:ı Rey c' e clönduktf"n ı;on 

ra senin, nefret ettiğin i!ıin ne j 4 

e onu terkelmen miimkiin <ıhır mu 
at'nbn? 

- 1\fe.rn'k etme kızım, artık işi 
füra'ktım. Bir dıt'ha A ilah gô!'ilenne 
sinl 

Ella finl)asının yüzünü gôremi. 
yor'du, fakat sanlm11 buhınduğu. 

viicuduıuın sarı;ıldı~nı hi~etti. 

*"' * 
Gtırdonun odnsı tülün i:Jurna.11, 

De dolmu~tu. Yüz:ü g&ru sargılar 
iqinde bulunan Gordon, ağzında 
bir pipo. memnuniyetten tıf;'Y.ı Jm· 
laklarına Tarıl·ordu. 

- Teklifiniz çok naziklnc Con 
son, rledi. Fnkııt 'Rc,·in lmfüıl edr· 
ce~lnl Pek zannetmem. Hem Reyin 
o muozzam nıücs~r.~c~; idare <''de. 
bilcC'l'ğini uınneclb or musunuz? 

C.onson ccTnp 'rnneyince d<'·. 
Tam etli: 

- Rey orada nihayet küçfrccik! 
bir mf!murdu. Biraz f:ız1n ulnıct. 
rınp gö~lrrmi) rır mu~unud 

- nilmrm. bc>lki h:ık1'1mz var. 
Mıınm::ı fih 'kcndic;inC' yardım eder.
dim. Fnzln mc._~ıliwtıcn çekinir;P 
kendisine rlah:ı tı'l chrrnmiyellc 1ınş 
lrn vnzift'Jcr <le "t'erf"hiliriro. 

nik knti ·f"llc lmmış'u: 
- Recldrdeccğinden rminim. 
ı:ık mm 'knnc;lt: 

- Ban:.ı Jmhr~n imCliki hnlrle 
f'n nıühim mesele Rcvi ''Jmrb:ığ1• 

l!!rın .. pcnç~ind<'ıı kurlamınklır. 

Onl:ır kurb:ınhtrını ö~·lc kol:ıy ko 
lııy bır:ıkın:ızlıır. Bunun en yeni 
deliline dün şnbit oldum: Con<ıo -
nıın fü:erine bir solrnktn ııleş elti· 
ler. " " 11 • 

Oik pipoo.:und:ın hir nefeı: ~ke• 
re'k· 

- "Kurbıı~nbr,. ın artı\'. son, 
tfemleri Rcldi. Bnlder n Hııı:cn 
me'\''kur. En hi njanlann'iJan biri 
oJan 1-eT Bnıdi öldü. LoUya g~flin· 

cc ..• 
Aıııcrıkalr milyoner kon~tu: 
- J.olcioın artık bu bıı.lıi.slcrle 

alakası kalmadı. O lıu sabah Amc· 
rH>a~ n hareket etti. Ben kendisine 
biraz lardımda bulundum. Şiıııdl 
ortada yalnız "Şer,, mevcut, () teT 
kif edildi mi, hn menhus te~'kiJA· 
tın bakkındıın Sf"linmiş olur. 

Gon Bennet hu sırada iı;eri gi• 
rinC'Jc hoh~i drğiştirdilcr. Bimz son 
'nl Brort ile Cono;on bernbercc ~İl· 

tiler. 
Dik sordu: 
- Ellayıı bi~c'' söylemediniz 

değil mi? 
- R:ınıı cfair mi? He:rır .• Anini 

marn Hium mı idi? 
- Umanmki, buna lüzum olma 

~·acnk'tır. Bunun ~zin Te Reyin anı 
nızdıı bir s1r ol:ıra1' J nlmn"'ı dnh!t 
muTnfık olur. Brn 1:ıten ço1'Jan hi 
liyorclnm. 

Con Hennel h:ışıın önüne e~ıli · 

- Biliyor mu idini?? Demek, 
bildiğiniz h:ılde kızımı .•• 

Dik müJayemeUe konuştu~ 
- Sizi bu işe girmeğe mecbur 

eden 5aikleri bilmiyordum. Fa'k:ıl 

siz lıenim naznnmjn birçot. adam 
Jon icl:ıma gönderen benden, bir 
çok iclnm kararlan '\"eren hllkim -
den farklı olmnynn bir bnun ıtdn 

mısınız. Bizl~r l1eptmfır: lannnun, 
emrinde a<tamlarrz. . *. 

EllA •e tidlMJ R@eeyf Dftrhı -.. 
nnde ıeçir(JffeT Ertni fhft - ' 

mi? 
Dik bu fikirde de~ildi: 
- Nereden şüphelcnecektik? 

dedi. ikimiz de id:ımlnrda bulunu 
yoruz. Esnsen celliidın hü,·i~·eti 
bazı kimseler miislcsnıı bir çokln. 
rına meclıul kalır.. Bennet zaten 
lanıomakıa 'korktuAu için ~amlıı· 
rın yapıldığı şehirlerin fsta,:ronla· 
rında tirenden inme:.crek daha e,· 
''clki bir k6yde tirenden iniyor, 
şehre yaya gidiyordu. Gloçesler, 
hapi!hıneslf11n lbnş g:ırdiyanı banıı 
onan hiç bir zaman idamın yapıl:ı 
c~ğr silndrn bir gün evvel geldiği 
nın görfilmedi~ini ö:rlcdi. Eksen •• f 
ya idamdan lıir hı: saat 8nre ,.e 
gece Ya.nst gelirmiş. 

- 1btirıır Mayllnnd galiba onu 
t:ını)'Ordu. 

Dik cevap ~rrdi: 
- E,·,ı. Ma~ llanrl hayatının bir 

devresinrle hapish:ıneye gırıp cılı: 
mış, o zaman Bcnneti gönnli~ ol 

ması mııhlemeldir. 1 
1 

25 yıl evvelki Vakit 

:u. 12. 9H 
Japonyada bir hareket 
J~pon ltııperatoru. harici~ e rw 

:ıırı ile dfscr u~· .lnJ>On rir.:ıli si*' 
ııl~~i- huzunına kabul c ıni tır. ~ 
muhıkatlara Pek bu\ ul. <'hem mı• 
ntfolunuyor. Ciinkü J;ıı mfilakori\ 

C nasındR Ru~ya mÜHfcrit ~11)]1 ""' 

detti~i takdirde Japonvaııın o.tıııı 
karşı ittihaz cdece".li hnlh hıu~ 
tnüzakcre edilmişlir. .. -, ~ ..-. 
~ , ... ,, ....... OUMA - J.kAmın;.:. "'.111lnmı: ı 
~ 

~ 
.q: 'Zllh .... , .. ., .. _, .. 
r.. Hıt.Ern1: M ı~ııon: 3& 
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.BBcnneıin eeneler.Cen!ıeri, Dori 
kinste .kirıı ile iutıu~ bir ()duı vu 
mekluphmnı bw-aya tr<Snderli~ıor • 
Orada i:enc:lüini ~nıyn kimae 
bulunmadılr :çfo ,.bre ııtsrar~i~ 
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Şark cepi1eı!ade 

~\oıko'~ 30 (A.IH - fülyıer 
»J&mnı:ı hM~ .ı:uh:ıl:'!'i Harold 
Kin; ltilc!iriror: 

l<aiınulc b<ı:ı:kn?Ar!:ıca sür'atle 
llcrhy~, &>vyet '.>irJiklerı Stalin
ıraöm :=:s kiloreetre <.enubunila 
~ Kn.L'lluğJn me:-Kezi E!ista ile 
:Attrn':!":ın aı·asındaki yol üzerin. 
dı tulun.an Yaşııl'u ele geçirmiş. 
leMir. 

7.APTEDILEX YERLER 
Loııdra, 30 (A.A.) - DU•ı Mos 

k,.ovada neşredilen hususi b.r Rus 
tebliği, Sovyctlerin biıytık bir ınıı. 
Va:!ak1:reti11i, StalingrAdın 150 ki 
lometre cenup batısında. Almanın. 
~n bjyük bir levazım iis~tinü tl'Ş· 
~ı. eden Kotclnikovonun zaptını 
fülclirmiştir. 

Röyter muhabirine töre bu 
nıevziin zarıu Ru.<ılar için manalı 
~r başandır. Rusları'l Kotelni• 

9voyu alruaları ile ı;e,•rilen gene. 
al_ Ho~ or0 luLnnnın so:ı kurtulu§ 
mıtıernı_i boı;a çıkarını~ oluyor. 

• Kotclnıkovoya giden altı yol-

1. n yalnız bir tanesi Almanların 
ınde kalmıştır. Almanların ace. 
~açtıklal"r, bu mtvk:c.Ie pek ı;ok 

.Le Yeni lıarp malzeme,: bırakma. 
urınclan da anlasılmaktodır. 

~:ı• l:ır, Kalmuklat· stepinde iki 
ehır daha zaptetmişlerdir. 
~erlin radyosu, dün gece ce. 

nııhı Ru.o.ya cephesinde.ki ''ıu:iyct. 
t ,u bahsederken ~on iiç hafta zar 
l ınCla gayet büylik kuvvetlerle ya• 
! ·:~akta •olan Rus taarruzlar: ı1n 
1.'1k~ .ı f ~tti~i ve bazı mevziteıin 
;c·ıl~rsn le neticelendiğini ve 
ımriı hatların Almanların istedik 

lt-ı ı ~·er:Je bulunduğunu '.>ildir: 
ın.:tır. Lacloğa gölü donmuş o} 
fi_!Jt;"tın~an Ruslar, Leni.ngrad Şeh: 
ı ıne le"azım göndermektedirler 

HP..IAN ZA YlATl • 
J,orHI ra: 3o, ( A.A.) - Kotelniko 

\oı ırıı ·~alini müteakip Al 1 ·r, ,1 1 • .. • man ar 
ı fi olu ' <>000 esir ''e 500 tanlı; 

J,pf 

ı hetmişlcrdir. Şimdi, Ruslar,ı 
hozkırJarındn süratle IJeıı. 

Rn~lıırın fıir ortl•J,U 

bir dilırri ı~e 

Buyuk Millet Meclisinde dünki.I rnuzaKereler 
• J.ondm, SO (A.A.; Si.>c.ıli 

Şi mali Afrlkada 

(Ba~larafı 1 incide).. yaralıları hastnnrdc zi) nret ede- 1 !· Uludağ ı<Konya) ev Upl hnl<l<mdn .\frika ınüUri'"ı.~ler ıımun.i kar;ır • 
;,'EKlLLERIN İZAHATI rek hatırlarını sordum. Buntl?.n teııv r edilmcsmı lıUkflm~ttcıı rica et. gahının :teb:iği: 

ArıkUa, 30 (A.A) - Büyük mıuet 
ır.eellslnln buJUnkü toplantısmda 

ohhat ve içtimai muavenet vekl i 
uoktor Hu1Qs1 Alat•!J, yer aarınntısı 
folA.ketlne maruz kalmış olan :nııntn. 
dalar hakkında §U bcynnntta bulun. 

sonra Niksar ve Erb:ın.. m~rkc.z- m ~" Ziya Gevher Eti'• (Çanakkale) l Devriyelel'imizdcn biri küçük 
Ieri ve köylerini gezdim. Uı.dıkte memlekette muayyen oııın sarsıntıl bir dii,."1llatt müfre:zesine taarruz 
te!İS edilmi~ olan mutavassıt ya. ımntakalarmda. csıuılı lt'dl}lrl•'r alm. ctmir;ı, düşm:uıc. kayıplar vcrdir • 
ralı hastane"İ ile Sunsunda'ki J:as- n.ası ve bu cUmledcn olaıak o mmtaJmiş ve bir kaç esir alml8tır. 
tanede tedavi altına alınmış olan Jralarda portatif evler ynptırıımasını Topçwnuz Hayduf çevresinde 
.1ğTr yar:ılıları ziyaret ~ıdm. \':ı. 1 r!cıı eylemiş, Yahyıı Srzııl tJzay (Bp. dilşman mevzilerini dövmUştUr. 

niu~tur: z.iyet şudur: l•lır:sir) tamamlyk mnhvolnr\ Dlsa. - Tunusun Ce!lUp yo]l:l'rt U\;ak}a. 
Sr.yııı arkadaılarım, Z1'~J~ZELE~1N l'Al>J'JOJ JI ,\~.\ ı~ c~cı kasabasmuı bugUnklı ycrınde ka. rnnız tarafından ıbombalanrnış ve 
"- Blrlııclklnuııuıı 20 ntj pazar gU Zelzelenin şiddet merkezi r::-- ııv kaımıyacağmı, ba~kn b r yere naı( mitralyöıo: P.t~sinc tu•·•Jrr.uştur. 

n•J vı.kua. gelen ve Tokat vllflyetlnln baada olmak üzel'e Nilttanr. .-.ır - l• C'ıl:ıı edi}mlycceğı hııkkında daha c.. DUn bir devriye ta<ıITUzuncln av 
Erbaa ve 'Niksar kazalarında. bUyUk kından ibaşlıyarak Ladik Cİ\'aı:na •iı tetkikler .).ıpılmıu;ı ıcabctt)ğlnl uçaklarımız düşmanın bir o.vcısı-
Jı:uıara vo 4.93 yurddaoımızın öıUml.!. kadar lICelkit ca~·r ve Tozıı ı.lı ır- f :lıetço <IUşunuıcıııg-uno zanncttt • nr dfüıilrmilşlerdir. 
r.P. ısebeb olan yer ıı:uaını.ıııı hakkın- maih vll.disine mUnhasrr ve bılh.·""· .,ını söylediklen ııonrn dcmışt•r ki: r:onb;ı U<'aklarıır.ız da ~ucı ''C 
dn ıualQmat vermek ve izahatta. bu. sa Krlldt vadisine şiddet ve te:>iri- "- Bunu b:Jhaıısl\ her ıztırabıruı • aiğcr hedeflere t:ıaın;zlaı-d•ı bu-
:uumak lııUyonım: ı:i göstermistir. En 6iı!detli s· r _ z~,, m.lllcUn, menılckctın her yorlndc lul'mt•',!l:ırdır. 

Kurban bayramuıın UçüncU gUnUne sıntılar Kelkit r.ayının şimal ve .. ı tıia.k ıztmı.bn hepim;zdcn daha ,;il • Sir uçağımız knyıptır. 
raı.tlayan 20 blrjnclkAnuo pazar gU. cenubunda takriben onar kHomet- .z:c.-, dü§Unerck l<oşaıı l>!lyUk relsicUm- J•rnıısıd:ır hu mc,Jdtlf'n ~ekil<'lilPr 
~ü sut 17 de memleketin birçok yer relik me-safcdc hisst-dı(}miştir· r.ıı hurumuz lnonllnUn nroyı tc:..riflerı . ,-~~iıı;.;toıı, 30 (A.A.) - Öğrc
lerlnde ve .Ankarada da duyulan yer ziyade hasara uğrayan kasaba El'- 7.an:anındıı dahi mavzuub h s oımuş ~ıldıgıne göre, muttefik 1ntn1ar, 
ııar.ıııntısı Toknt vUıı.yetinln Erbaa vt: baadır. Niksarda hnsar aıisbcten o~ruf;'tlnu yUkst'k hu.turunuıJ:ı t.ııtır un~st~ ,dilşınana ağır kayıplar 
Nik.ear kaza merkezleriyle bunlara ddha azdır. Erbaanın 30 köyü, ı:.tmak Lsterlm. Bu vcs le lk• hUku " vcr~ır~ktCl'l sonra, Meczctbab!n 
ba~it köy ve nabjyelerdo bUyUk ha. Niksann 2CI köyU !hasP.ra nğramu;- ınetlmizln çok yakından nliık,adar ol e-:~ız kılometrc 11imal doğwıunda 
Jrnrlar yapmıa, r.e!Zoleyi müteakip Eı. tır. :rnt §Olduğunu bu ~ıbı ışlerdo relsl • k~ın. tepe?eki mevziden Seri <:e -
baııda cıkan yanı;mlıır hll#ları artır- Haear.rn miktarı hakkında aldı • cUmhurumuzun en ynltuı alAkalarmın kılmı5Jerdır. 
:nıa istidadını göıtermt,tır. ğrın :mallı.mat sudur: Tokat mer • c!ahl bu suretle gösterilmi!J ol • nmt~mr. Kl1'1.ı\ ili YI:H 

Telgraf ve telefon hatlarınuı bo . k<'Z kaza.sının Almus nahiye mrr. nıaamdnn bUtUn millet tok min- DEGIS1'1ntYOTI 
~ı:lmaaı Erbaada posta ve telgraf bl. ke7inde Tozanlı Guyu kcnannc'!-:. :rıctaı· oıduğu ı:;lh! in t t ha'!> T.ondra: :ıo. (,\.-\.) - t~sl,.ri 
r:a.tının yıkıJmaaı, muhabere memu. ~~l~v3.n Kn.drvakfı köyünde üç ölU dairem olaıı vilfw<:t r..Ll'lamtzm en 'runust:ı 'kitin Aıncrik:ııı ov ucaı;:_ 
runun vefat edenler arasında bulun. ır agrr yaralı vnrrlır. lıi ev tama. samimi sUkranlarını dahi bu lkill'- larının Trııhlusı::ırhl' 4:; kilometre· 
m~ı gtbl sebeblerlo muhaberenin in- men: 46 ev kı!lııc.n yıkılmı~tır. ~tiden ıı..."Z:tmeği bir vecibe bılc- de h:ıtı~a doiiru Jtİlmckte lnılıınnn 
.i:ıtaı yUzUnden Tokat vjl!ycUnin ta.. Nıksar kaza nıerke2.i>ie nahiye rek ıb.uzurunuza çıkını~ olduğumu ve nsker yüklü olan \lrn:ııı ,.e 1-
ciayı blldlren Uk tel~ı-afı ancak 21 ~e köylerinde. 4i <'Jti, 18 a~ır ya- arzederim-,, lalynn kıımyonlarınn hücum e!mı~c; 
btrıncikA.nun pazartesi gUnU zevale ~lı. 102 hafıf :-•aralı vardır. 410 Hacim Çartklı (Baltkeısir): Yer oldukları lıııh<'r vcrilnır~l<'ı!ir. Bu 
ı'cğru almabilml§llr • ~ tamamen, 623 ev kısmen yıkıl· değiştirmenin csa;slı :bir fayda te· hal, ~cncral Hoınmclin Tııııusta1-i 

Tokat valisi ha.ııtahane operatörtlnU mı~a •- ınin etmiyeceğini, lmg'tin Bigadiç. kUVYcUerinin yerlerini 'rlcğiş?ir-
bcı aberine aıarak derhal facla ma. a. 111.aza. mel'kcziyle nahiye de vu'ktıa. !gt'1en hil.dlsenin yann mrkle 11 - ı· 
Jll\lllne hareket etm'' ve bllflll ma.... ve köylerincle 443 öIU, 106 ağır başka Lir ı;ıehrimizde 'le ol:ıbılece- 'clır 0 

c ıı~ıın:ı :ı .ınıel -;:ıyılmııkıa. 
jıalL!nde çalrımo.ğa baılamışllr. 539 hafif yaralr vardıı·. 2047 ev ta: ğindcn e:n mühim mesel<."11.in bele- '!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Tokat v!layetinln itfaiye takımı mamen, 2(11.7 ev de krsmen yıkıl. diyelere ve mimarlara tert"ttlİp et- ı d 
mıştır. ti"g~ı·nı· "'~Yl"""'ı·a ve bu l>a'·---dan mD3 ar ır. Bundan :ı,aş'ka Erzin -

1:11 Turhal şeker ılrketının ıtralyesl wv ...... ~ ...... ca E !b a. N"l•N 
Tesbit edilen hasnnn ..._ ... ktı.-u tedbirler alınmasını l1li.kOınettcn n,_ " a · ı~ar gibi Yer dcp-

duhaı hareket ettir!lmiıtır Turhal J • u.ıı rt"ır.ın ,.~k m 1 493 ölil, 125 a<"ır, 642 hafı''' y!'ra. rica cv1-;ati... · e "" aruz o an ~'t"rler ci· {eker ıirketınln bir ıııhhl heyeti der. "' .. L~ ,,.aı:ııu~ vo.rmda ih k"k d h 
lıdır. Hayvan zayiatınm t--.... ~un· e NAFIA \'F,l\.İLi'\"IX ız, ,\11,\"I • a ı aten 3 n. az dep. 

:.ıaı hA.dlae mahalline hareket etmf:- ~ •• reme maruz ıa ı 
devam edilmektecıir . ......,_,·~- altın- Bundan sonra Nafıa Vek1ı_1• !!C· · 0 n Yer er ayrıcn. t·:--

tır. Faciayı haber o.lan Samsun vUL -=~ .. bıt c<l"tm•.,t• ..., J 
daki mevtalnnn defni ikmal cdı'l. nel'al Ali )!' .ıat Ccl.>~sov (Konya) : .1 ır nu tre\•rtn' ıı Xik. 

yeti, lt!alyealni gönderdikten ba§kıı. " sar F.· t·ıa \" · J"cll - -d' d rristir. kürsüye "'el erek "u b-yanatta :ı..u. . '· .• en ı ~ tıt va ısi c-
vııll bizzat Samıuııdan a1dığt •ıhhl "' " " ·u dig-imiz ~-u mı taka lb Erbaa.do. l06yı bulM ağır yaralıla lunmuştur: ~ llJ n • ntn a.1tan aşa-
;ıeyetıerle n yardım vaııt,alan ile gıva kadar J·eoloj'k h ri ı :rın k4!fe.sl Samsun ha.ıstahane.slne "-- Muhteı rm nrkncla<.Jar. hen- • . ı a ta.sz Yapı -
Erbaay& .koımu§ ve aynca da )iiZ mJ"]tır :Artık hıır") -.a j ~ · 

N!kaardaki ıs atn- yarıı!ı ile Almus. den evvel kürsü.,._·e ~elm•" olan Sıh. • • '' flnı!l e01C1jik 
!:'dır •önderml• ve Lldik kaza mer - ·ı bır tet'kı.ke 1"l1t'• c k ı 

.. " cokl bir ağır yaralı •roknt hastaha. l1iye Vekili aıkacla.•ıınıız, hlikf.:met 1 a 3 mamtc:trr. 
lte&lnde ımut&vauıt bir yaralı nakit ne.ai):ıe :nakledilerek tedavJ aıtına o.- tarafından . kendisinin fle bildı"r- li."lllen h:ıreketc z; ... rilc.cek v:ııi. 
!ııtaayonu açtırmıı ve Samıundakt Yetteyjz Yalnız B"" d'"l s d lJUlnt§lnrdır, <liği Vel'hİJe. :keza mahallin~ SOll• . . • ' ı.,a ıııı C ln trt;I 
iutahanııde gelecek: yaralılara yer Gbnderilmlş olan aıhht malzeme deı'ilmi~ ve orada Jıası: ctmic; ol- tize!.,nll~ c~aslı bir ıetUıiilmüz yok. 
aJIU'lattırauıttr • ihtiyaçtan !azladır. Yenjden ihtiyaç.. dı.ığu intibaları burada. lhuzul'Unuz- t~r. Umumi etüdler vardır. Şim-
Amaaya ıvalt&i ide ıderhal ihadise Jarı ulmadığı g6rUlmUııtur. da arzetm.eği lüzumlu gömnlijştilr. d_ı Nafia VekHJetinin hRz11 hklqrr 

,:nahalline kotm~ ve 200 çadır MUU müdafaa. vekA.!etınln Erbaada Dün ke-nclilerini Vt"lôHer He.Yetin. ~lter bitm~z salahiyeti drsındıı o
g~nniı.Mr. Slvu vil&yeti. bula -ı faaliyete geçmek Uzere tertip ettı~ı de clinJrdikten ru>nrn orada Veri- an j::sJer icin bir «tanun hazırlayıp 
bilcljff60 çadırı göndermiştir. Ko. 1\Urlisi aliye :'..I'Zc.decekıir. Bu im-

' ti\'\ elleri, Roslova lordu '--utanı lbı"z•"t E . ...ı..aa\'•"' seyyar hastahane bir müddet Erbaa_ J::n karara g"Öl'~ Nafia V'.ekiilet:in- l'U ıkab l d'ld"k 
....... ..... ,,,, ... da iAaHyctt.e kalacak, vcdaidl hava•. de alidt2.dar vekaletler muralthas- · n " u e ı ı ten sonra. :fa tel· 

'e. kadıır ~ nklasmış ~.ıılııntıl-· ,_:• g.elın.i,, EJ,baadakl lcıtaatın ..._.ar~lr- J da maml:>...yıcr i~eri başar:?.ca1<tır. YaJ. \J v. ~ J yo tesiriyle hnatalanacnklnrın teda _ arrn n toplanacsk olan bil': ko- b 
ıllero'o ıJolavJarını1a . şicİMtli4İn)ı mına .ili.vettn Li<liktoki btıbkılın v.~rrini temin edecektir. misyonda kaza}'a uğramrs olan ~ız .u küıısildeıı tmnu arz!!tmek 

lı ı ebclrr de\·nrn ·ı'm .. •·te'dı"r kıtasından v. a.rdoncı mlif'""eze ter· ı 1 :sterım ki memı-1r~·ım01zde vuk " ,,. ' Köyleri gezen sıhhi heyetler \'MI- Yer ere yıı.pı acak ıilk işler hakkın- ~ ua 
ırr.r.1mov O!\"T.Jmt:o.."OE tip edi~rek yardıma geçmişler • d ac gelen bu yer sarsıntısına karşı ya. 

J d• ,.,_._ Sam d ıasiyle ve merkezlerde tesis edllel'J. a ara!' Verı1ecck ve lheır.cn :işe pıt.~~--,- en kü"Uk 1-Jnadan "n bli. 
,ondrn: 30 ( :\ A )' • p 

1 
ır. ıı.,..at v.c- 'lUn an ekmek b sı ak _ aA ı. ıu ~ ı\j • • • • - ,e:ı erı · k a·ım .. b 1 .arhhl heyetler vaaııaslyle bUllln ya.. ru anac trr. Bu !komisyon bu sa. yligune bdnr he~nin tipJ~...: ha. 

an~ının Mo~ko,aclnkf hu us! sev e ı ege as.anmıştır. ralılnrın panııımanlan yapıhnıı; old!l. bahtan itibnrcn toplanmış ve zan- :z rd lb ,....,. -~• 
hnhi~inJn bugün öğle'den~ııonra ~~ ~IF.RKE4'.D t:.'\f YARDfMl.-,\1: ğu gl.bi mütcakib tedavnerı de 'taht: netlerim ki yarın öğJey~ &tadar İl'- hıall rr. ve .undan ~ok evvel ma. 
ılırdıı.· - ' M•ric--.:t '-ld" · ~ · ··• ı · 1\.- • • ·r erınc gônd~rilmiştir. Çok dep-~ıne Rorr So,·yet ikılaJarıİMil ·- ~e n ı:ıı~yı "t:renır ob- teın!..ı,e alınmıştır. cnnı ..,ıtırıp j]k y:ıpacaklan işle- r m 
lrro,·o~ a 'nl;Jıı~mn·•~ta ,.c "ı ' _ .. -.... renmer. nUmune .b.utanesiııden bir ... i A ı re bas'""tlc ki rd y I ı. e e maruz olan yerlcmc bu, mec 

_, • u 1 şcıırın (:! ·ar v 1 yet erle merkezden gör. '""' a a rr. a nrz ..,azı bul'..i olarak "-ap"•~1--ktadr,,, 
uç kılomelrc <loğımındo ''e l>atı~ııı operatöriln riyasetinde lif~ mik- derilen ı:adır'lar ile muııvenet e,,yası arkadaşlarıınttın s6yl~ olduk~- ~IHIL\T VEKt~ :AJANSA 
d3 <;n,•115ınnktechı·. tarda, ;ımılr:.tıne ve eşhas ı!e b'l' <-n kısa bir zamanda mahalline var - rı_işler llıak:nn<la bu kUrsUden ma. BEYANATI 

FELAKET ARI!• m;fllı"I>H ıııhhf Jhey~t tertip ~ttik ve ııa]r gü- Jrııs vo tevzı edılmekt,. buiunmulltur. IUmat vermek isterim. Anka s ( 
Ke\'\or"·. 30 (AA) A nU h~ket eden ılk trene yetiş. A k 1 ı nı, u A.A) - Sıhhat ve lÇ 

• " ' . . - iman \'rd'k KiMSESiZ KALAN ÇOCUKf.,\lt . r ar ac: ar, mtmleketimizrJe ha tımaı muavenet vekili doktor Hulcut 
'ır Husynnın cenubunda, a~ndil 1 

Ar · , .. .. . Çocuk esirgeme kurumumuz ldnl. kıkate'l ötı•clenbel'i yer depremi A~ııta;, yer aarsmtı.ı felaketine m" 
ııırilıinin ka' -'nfm" ,.,. • .k d mM)a operatonınU Tokada ~cıı,z ka!mr" ulan "OCUtları almak u. Jı~r mıntakada k~n<lini :ız Ve'-'a r. 1 --

• "" '' ısı ıı ar l>ü ~ gönd rtl'k ,.. " ık k - . J • :.ız talmış olan mrntakalarda tet -
' k hir fel:iket örıiind bul- 4,- ~ e ~ . zeredir. ı,:o gostern1ı5tir. Bilhassa bundan .l{lklerini bltlre~k dün •ehıı·-•-e d"u 
ı ı Kızılor •· c_ uııu vp~ t Sıtm/ı.>mücadele ve frenci ınU. Zelzele mıntakasına jeoloji mütE> iiç li~ lbucuk sene evvel bu Y<'r .tı:!.QtUr. ,.. ... Le. u 

1 ı ·~ı ııd. • <lu '·don tııcrınıfe ve',St• \:ailele tabib Ve .seyyar sıhhat mc. hıı.sS".slarınm ,.önderl!meııı ve tctlt •. ılt'prıcnıi mer'kezj fuincan o]mnk B 
cm rc~ındekl Cl'virıne ma muıia.rıru zelzele mıntakasında ra " •ı ugün kendıs!ııi mo.kanılarındıı z-, 

ı ·ı ı ıc;ını g )' r · " • itat yapt.rnlmaaı tahtı karara alın. ' zere en büyük ÖlçUde en bilyllk '-O ret d 
• • 11'" ı=' ~ ı, ~r~yor. 6 inci Al"• lışmak;,c"üzere faaJiYete geçi't'dik. mı§tır. fenalıiit yapmıstır. Aynı za."'Ilan<la ~ e en muhnrrimlze sıhhat ve iç. 

1
, ' 1 ı•;ııııun uıer, lnrartan. en . Ba~vekilin evinde lm:ılay ıre: .. 1•• m lck · • · y tıırıaı mua,;cnot vekllı yer .sarsıntısı 

ı •ı ı c "O 2? 1- d • ..3 • • k. . "' Tokat vilAyetl ne mUcnvır •·ilAyct- enı etımızın dizer mıntakala. "e'"'ketf 11-" - umcn e • nın M '""t \•] lb t ı • d el • ·"' ne ubrnyan yurddaczlara. bU .1110 • - n Yanı e .. ;., ıra ı. e ır o9 anu :Ya- ırzın bUtUn takatlan ile hep birden :rın a a az veya ~ok bu saraın- , u .. ,. • 
•• ı'l lıln 'ki. iden rniirekkcn ı:ıla1"2k. acil ihti.vadır D"ÔriJcü]•lil ~·ıa 1 ;c m<'t llo krzılay kurumu ve diğer 

o• •· ~ " frl!kotr.edeleıin ""'"dlmına kn"tuk • " r O muştur Ye <.:ok bas ara S<'be. lı 11 11 ,.,,udunun :ı.nı·ı mı ka'l.·b•ı. ve'süratle sevkleıi kamrla .. "tırıı • .,- ...,, b·v ...._ • · O ı-ı (lSscse!er ve te§ekkUller Uıra!ın • 
t " ~l\nnr, idare (ımirlerı !le kumanda ma ı. eL v('rmıŞtr·. vakit Nnfia Ve- d 
1 , ıı ı ılı :•ktııdır. Cl'plıeden Re· dı. Bütiln gt._;~~ahljıla:-a.k l500 ça. l amatınm vakı!Ano 1•birlfll-I yaparak kaletinizael'hal harf'kete geçti, on. n.n y:pılmış olan yardımlarla. bıı 

t ı ı lı.:ı .ıTJ.ır Almanların' len<lı"J.- dır,,500 .. lbat:,,nıve, muctc1ıf cins " b dan evvel f'I ,,_. ik ı· mıntıı. adak! vaziyet hakkında aşa11oı 
~ .. • ; ı!<'Cclf gllndüzlU candan ra.ıı.,..,,alannı 1 V&ı ıy:mct ı r..imar. 1 ,_, =-

1 •1 ı ı .111 ıte ııir t"emberl !kırm~:ıl; "'! kl"fi ımikta"da c.all'~şır. sıhhi " ,,... lanmrı v -·h d" 1 · · e~ lıeyaııııttıı. bulunmu§tur: 
.. VC) gayretlerini ı;;Ulmınla. o"ÖrdUk. e mu en ıs erımız inşant ' 

r 'l l .ış. ·' .) ııkıırı inıkiin olıııa"'ı'ı:, :!1ah:enıe; ça). ~cı.:~. 7.e~·tin \'c di- Uzerindc b t db" l d .__ FelAketzedelerln acılarını dlr .. 
" t1 - " Fclıl.ket.zcaoıcr acılRnnı payıaşmalc, • azı c tr er ı~ürunil!i di ııı µo,1ı•,.l\ot' Ro~lofııo So\ )·Aı 'or ~er .1!1a lzen•c bir K•viııv ırm:fetti~i ve aı.mnılnrdır N"·f· ,, k• t • .-.o:ek fçiıı ulırı.an tedbirlerin ve ~·a. 

· "' ·- " · ;ıztırablarını tahlif etmek. Acll ihti " . ., · •L ıa ve a etıniz " rlııl 'ı ı ı ııı rıdı'th 7.."ptı .. Hr'tl.:ı·ı·n• •. ,, vedaat,ivl~t'Cl~lı. J! •·-:ti h:ıre'ket eden . daha <>ümu}lt'"ı te•k'kl r "' P• an yardımların ne yolda i~led!"'i:ıl 
" :ı" <.; ' r ...... ~; - yrç}&rml bertaraf Clmek ft'!n hlllt(t, "J ' J C ,Yapmış ''e b ı•l.1.ıı 111111 ı ·ı·nuıı <'f'plıa•ı",ııclc·kı""'bı··ı ilk trc_n_t;:.~.e.tistı'ıldi. Tckat,• Snm- " <:Saslr net'c ı · · gônnck vo diğer ihtiyatları mahal _ 

' -' ~ . 'T! • " ~"" ll'.etın, §Ctkat mllcssescmlz kızılayln 1 e er vcrmışhr. Bunla- • lıı ı 'ı dır!. rı .. j,•Jıı ınııı r ... ı:.keı rıl~. sıın ı~'V__ı.lı>~.·. tıeıil~. '.Lad:k kn' ma. - 1'I anlatmak} k ı· .ınde tetkik etmek Uıcrc vektıletlm!z 
r' • a " -- ' Ç'OCuk esirgeme ltunımunun ve bUtUn a ıymct ı Vaktinizi r c-aktır. ~onıc~rın oı·t"lnr I· < • • kamlıt-ın KızıJavdan)r_ın.t. :::tıııde- almıyavım D aff k .çtlmal muavenet dairesi rC!lal ile bı.r 

ı • " ın< ·1 ·'"\ • 11·ıd· 'T k• r-'\ 1 • milletin yanı ba•l&rında yer almı1' o_ • · · u muv a netio-:ler ı 
\<' ı ı ırı 111.1ıt hasl"dı"ırı "a" J • 

1 
ı.ı,;:..' .- o ısın ı:a'"' nnt teır.ın . " - - ııaycsın<lecl"r k' ı.. • : 'te geçen çar~mba gUnkU trenı.ı 

" " 11 n ıt•rı ırıJ ı ed"JdL'lö ~·~ ~,,.,. .. , lı~unun §Ükranmı gözlcrt yaşla dolu ~· 1 1 
en ...,asıt Ve en i}i 'fokat'a gjttını. 

ırr Bus\Unın l."enuhıında en nz 12· ı ..._ı. •..;.. ·~'~ i!Ja.rak ylıd etmcktcdlrler. malzeme ile yapılacak olan evlerin 
01111 kı,, fılt"ı • b'ır 

0 
ka.. 

1 1 
·) Sınht ,y,.u•1.r.rt+f iniıtHiaha ziya. verletinc ve bil ··kı :k 'folmtta bastııhanrve ııaklcdılıll'~ 

• u:ır < a e~ r • ~tak · ·:•'.tı" ·· . .& • • Tab!atın bu !ac!nlı ımdeınesl lle ıc.; - • yu u ve lkiiçUk- · ·• 't·rııı ş ır 250. 000 k" • • <l ' cıc ·vsyesı.:" l&unlilcrtk ~evlet - lükl"'nnc gi.irc illas·ı yapılması Ja'. ~Jı.- yarnlıları zıyaret ettim. Nık 
· · ışının e yorıı iJ•m' 11 _, hj." •· . 1 'L. nıizc.en ayrılarak ebediyete ımn,n:ı 1 w !il" r ı· ba k "" k • 

ı~rııııı-s ııbınsı rnuı t l 1 '" ıryo arr =ıı ... eyetını <'n uir ;,urddnşlnrımızın yakıolanna ve bU- zımgc.;cezi tccıl;it C'dılmiştir. Hun. " •!' ~r n ıı .... nıcı ez:ierlylo köy-
lK[ SJKTA ı .e~İnrtr. operatönln 1i\•asctinde bc'j t2bip Iar mukemm('len ı:iIAnla.ndı:ılınıı:ı J<ııil"• yakıııdan gördum. Alınmış o. 

• • ... ,., flJ"'-· "'30 ( .' . ve kAfi malzeme ile bir sth!ıi he- t•'.n m!llctc bnşsağt dllcrlm . ., ve foqaat tarzl"rı hakkı d b ' - :ın trrlibat ıyı lş!enı•1' ve vardrmıar 
• ' 6 iı..A) :\ l\IEnt' f,AHJN SÖZl.lmt •· ..-;, n a ır tn- " 

·' 1 • • • • - • ınerJlrtı Yet r,;arsam.'?a günü Ankıı.ratlan ha. JJffi~tnrune ..._,.,,ı11ı-ı~tır. ~uıtl"r o vaktındo yct.şml§tlr. 
r;ıu\o arının fikrine ·· k · Bu be tt d kt O - ""' uıı r~ " Rıınn 1 1 I . gure renup ıe et ettirildi. )filli müdafaa Ve- ynna an sonra, o or s. \•akıt Jıeyeti vekili" 1car:ı.rı ·ı . (767) ye b:ıllt olan yıırnlıla,d:ııı n 

f l"k c a ı r nııl3on Alman n keri kfı.Ieti de 2000 \'att.klt hır Styvar mon Şevki Ulud:ığ, söz alnrak ı;ocuı: iay~tlere t:ımim edilmiştı J~a;~ t.,i;ır yar.ılı Tokat hıuıtahnnes:ne, 11)0 
(' ,ete ~naruı: • hıılıınmnl:taclır. hastaneri Erba~da fa:tlivcte :.,.e· <'slıgeme kurumu tarafından kimse. teşkiliitmıızdnn 1:U""!'l·ı n. J.Jı;;ımıı.~ tır,• :-yaralı a:ı Sıımsuıı hastııhıı.ncı mı 

ınrrıkıın r ı 1 ı ı · k •• :-. 1.I.,. '·aı la k' l --- (" • J • ı ıo ıırı hı~ ıanrr:ızıı ıırme - uzer,.. hart-ket cttirclı;j ı.;'- .. ,; mış o n çocu .arın ıı mmrş o. maliı~st~ .gör~ '.:".k sryaıı! o;iıJır;rn~ ~ı.ılc§lirilmi§ bulunuyor . 
' • '" nlrrJanhrri lıu kııılar i~ İın"Cr J,j yarnlr rıaklinc mahsus vagc>n - .:.ıp olmadığını, yer sarsırtısınn tn d~l' kı bti ycnı tı!'tc Ya!ltırdığımız Koylerdo ve kaııab:ılarda yııuısı :o 
~ı ı ıııı~lıı~·ılı '<' Hill,.re k:ıqı kıız·ı J:n~m da Ladik İılt;:syoııu ile Sam. h:rnmuı edecek bir ev tlplnln te.ııbW ~~~aJarın er: 'kiiçiiğ-'Jndı:n en biıyU. rllln!cmlş, sarılınnmış klınııc kalma.. 
t ıl:trıık lııı~ uk z:ırcl'iıı lıelki de )•ı ı:.un :ırasında ağır yaralı naklıne e.!lljp cdilmedlğlnı sormu1 ve ıııhhn! cune 'kadar h~nıe:ı rkteri~ioin \'J- :.. ı~trr. Seyyar sılıha~ memur vo ta. 
lııııd.ı Jmlunulıhığıınıı ihliyallı lıir tahf:iB ctnıİ9tir. Alınmış olan terti- ve J<'tlmnl muavenet vekllı doktor :kılmn~ığr arıJ~ılmıı.ıtır . .Milhc•~;li~ l•ıb!erı köyleri mlltcnıadlycn gezııı~lt 
il ıınlıı k:ı~deılivorlar. batın ıne yo'rla i1'leG.i~İni ,.e d:ıha HulQsl Alataıı. annsı. ba'basr ve al:. ve mımarlarnn·?.ın hı hu~ustnki le ve ynralılnnn pnnsunıa.nını yenli<'. 

Kolclııikonıın Hu~l:ır l:ırarın,11111 ".<:..~bi te:lcirler almak llkt:::a c:t- ııbaST Olen yalnız dört çocuğun kaı. t:cril!:>~Icrindc11 vata!lda!=llarımız ım::ktedlr. Eı·baada l!unel bir fır10 yıt 
.zaptını hııl!ııı • ·c, }•>rk ~azclclcri t_•gı .~ı tetk:k etmc'f. Ü?.ere ayın 23 ,,.,,.'Ti, ve çocuk esirgeme kurumu 1,<ı. Hı_r h:>v]i istifad~ e1ehilm"şlerclir. ı. 1111~ ve böylece bu mın .nkoyn bl!ş. 
hu~ uk Iııı lıklnrla ııeşrecli,rorlıır. unc~ c:r~~m~>a .sıı-:tın~ı refakatir~- ı ııtınd:ın tedbirler aımdı(;" nr. yer sar Bınaenaleyeh vckahtiniı: h 'lzır O· hıı yerden ekmek ı;ö.1derrı1e lhtlyııcı 

k Hcr:ıld Trıfmnc .ırnzclcsind", ~e. \ ~~ıılet_ıı~ıı~ ~çtıM2ı muavenet . 'lt wnn mUtchamr111J <'Vler hllkl{lnd:ı J~n bunc"an ""o:tra ~·n.Jnız m•ı}:nJle- ZJ!I olmuştur. E'\·lcr! yıkılanlara çıı. 
a~ <'l"I rnulıarrır lıinlı.1~1 Eliol di . tıaırc"ı rcı~ını c!e nlarnk Ank.:?l.'- lı. ı.rkıı.da<ır nafia Vt'kl•ı t:;"nernl A~! r~ne 1.i~mı o]aıı mnJzerncyı ~·eti:ı- c•:;·ıar \'Crllml§t r. Lflctık•d..: açılan nı•J 
ki: · ~ 01 elan haı·eket ettim, 1-'ua<' C'ı.-bcsoy'un izahat vrrdl~ııı sö.~· tırmek ve bu is'cri :rnptııacak ba. 1ıwa.ı:Pıt hastahanenjn ağır yaraıııe. 

_H11s\ndn Tl!llrr iki sc;rılen hf. Ewe1! 'T'okı>dn uğr:>drm; AJ: •. us lf'm •tır. ~:ırıları tn\'in etmek Ye bunla:-r 
1 
~.n Samsuna nak!lnd .. latinıhat ma. 

rlnı. ~CÇN ektir.· 'ı .ı •iir:ıllc Doıııın \•e N k!ard:ın rctrilmi<1 ol::n <ı'!·r ı:-uıııı mlltcaklb, Süreyya Örgevre Lamanınd1. oraJnra göııdcmı!'kle l lllllll olarak kullanışı hUyUJt !ayda ~c 
hrrı.,ııır <·el.il-, c'- ı·,:ılıııl cin 80 ılcıı . 1 -- 'Bitlis), hUkOmctln ve ktzılayın gö1. nı~c;!"p) olac:tktır. n in etmiştir. SamsuP \•e civarda bU. 

, " mın ıir sıırctle tın dorl hlikoıııct t <ü"i bU Uk fk b"" lk C: ı J f'lıh mihver lııııı"nı·ııı·ıı kııpnııa ı·ı - 1 1 rr "' y fe ata v ges ha ı ,~cim oralard:ı vnptırdı;;.·mız !ı.nan kamyonların yardım tı:ln "llnp ... " <' 'le ıirc cloğrıı ilcrll'meklcclir!cı·. · .. ~ tıılıtı:ı'lı lclılıkc~ı·ııı· "•ı·•c :ıl·'"tıkl l 'it r.am·n:ı. takd r ''e tel} ltkUr!cr<nl ar - Jfnl ji!r tetk;knt<\: E-dl§l<.n gönderilen malıı:emcnln \'tık -
• • •· UL ır Jı ıa~sn dörclunl'İi ı•tiknıııC'llı'ıı i- t ı N p T r: .RO TOi·"'' ı·ı;:ı :•ı.>T.T • . 1 :-c m ş , nzınt oroy C ol(atı arlt:ı. ı('r.cn ver rlcpr!mlcrin<le b'lha!' ~·ııdc yeUşmesine ve at:ır yaralııa • 
. , • 1 crlc)erı kılolar no~ltıfıın 1130 ' · il.1 d hl 1 t 1 1 k 1 " ;\J~ .. 0 ( " ı.şı:"n as yn ına tnmnırcn şt n~ s.a mcm "ketin ~n cok saıaıııtı\•a .·m hastahanelere aür:ıtı" naklındc bU 

~..... ta: " · ~.A) - - Tlrulrı· metrr ,\nkınırın '•ıııl ır ""lıııı·.~ıı•ı·•Jı"ı· · ı ı · ı dlkt N k 1 · AJ~"2' ..... 1ı .. L • • • c ı l i:P• soy c en sonra . St'.r ııı~ru:ı: tP l:ı.n Yel'leı·indc kı\ tr.etli vr ~ !aydo. temin ctml§tj-. 
~: ,onnm n~u~f mııfıolıiri 1ıillllrl- Sirnııl halı. ~rmol. tloğıı ~imnl ,.,. tı lk portiıı·1 r<'~slndcn nldı"'ı tf'' ... rafın ıııııt h ss 1 d • k rl k ı .TU1"~~;; ., e a ıs a"ımız ıın r.ttirckkep ve •· s c · omutan!arıa uue Amiri• . 

Rb!t ıfr.ğıı Mlknnıel!Hlnıl<'n ilcrh•Hn. mcv2uunu anlatmış ve boraknların yanlarında mtihendis ve mimar'n. rı~m. civar vl1A.ye tler1n ltblrUA'f gece 
--~ nf !!lfm"f "llrt rilırllrıı 't•lı ıtllrt hnynk 1ınt ı.nt1l' hnHnıle ynpı !ı.ııaııı hnkkrnda netlııı vekilin n ı,.... nrnız de oldu~u hnlde ınulıtelif ı-;t.t:oUz çalışmaları ıztırabı azalt • 
<m_ı Jıllıııı Mirmi.. lııılııııııı.ıl,·toı1 ı·. 1 ıı Tlıı• in ı- ı ı ı •t b 1 ..... ı ı t· ı , ıırrııııınıın ı oı· ı·.• ı ı ~ ıın-'. n i.ı unuııısını r:ea ey cm 0 ır. lC'\ etkr h.!F•1r(,. tctk!kler :\'an:ırak ır.ış ve bllyUk teselli olmuş ve !clll. 

Daireler bugün 
öğleden sonra ta 

Ytlbll§l mllnaıscboth le bUtUn 
cı;,fr,•:cr buı;Un ötlcıJl!n sonra ııa 

t<'ıı! gUnU .sabahmn. 1 adar tntl!d r 
Buna sebob de ayın ık.ne gUnU 
cu1ı:ıarteıtye ve S ncu ı;tınunll:rı 

pazara. rasUamasıdır. Bu :;urctıc 

tU tiç bııcuk gun sUımek!cdjr, 
A} ın blrlncı. lklrıcı \'C Ur:UncU 

.eri tatUc ra.s(!anı.ı.,ı ınUnaacbc 

meınurlarn ı.ı cıku:Jun, ücrcLlı 

ele blrlncil.tlııı.ıı ıııa.:ı lan dlin 't 
ıui~llr. 

Dö Gol 
(llcıduı uf' ı i11dd 

Uund ı n lıuylı: ıııu ı ;ıkk;ı! lııı 

kümele ıc~nlıul ıııılll lıir 111:ıı<' 
:sahiıı olın.ık Fı'ö111H i\·iıı tııtuı.ı 

en Jl ı lı:ırckl'l ~olı:nu lc".11-11 
cektır. llıı ıııu' :ıf,l,:ıt ınılli hu!; 
mel, lıiıluıı dıin:'l :ııJ:ı Fruıı., ad 
~uz ı.i.ı.) liyclıilccck Bi l'lc-;.ıniş MI 
lel" nezdinde tcııı ,!l olunacak 
lı:ırbin güdümlı 'c sulhun l:ıoı 

mııın'kerckriııc i~ı11:1 1, cddıılcc 
tir. 

Böyle lıir ıJııı 11111 ı~c aııuıl. 

teşmek ile müınl.uıı.J.ıı. \ l' l 
lıir birleşme de ancak gPııeı al 
Giraudııun idnrcsi altJnı.l.ı clılt 
lcbilir. General Gtraud, Fr n"! 
rın hakiki şefidir. 

.M. Şoton, F:raııs~nıu 

ıamından :sonra ~ener :ıl llc 
leün kendisini te.,ı. il:ııı l~·ııHlc ı 

edilmer. bir unsur tC'!iıkki ctıııl' 

,duğuou Iı.ıtırlultıl:ı.ııı !>oıırn " 
rine şli~ le ılevtun .ı:lmi')llr: 

General de G~Hııı rlkır 
!arını bir l'lı .ıfıı lııı·uı.ııı;.ıo;ı 

ner:ıl Giraudııuıı eını i allın 

ııi zam:ını gclıni~lır. H rı,ı ,t:rlı 

basit bir er olıır:•ı, ~ı ııer.ıl < ·ir. 
):t lıiznıctlcriınili :ı "C'lletmı<ı 

Junu)oruın. lll'ıı, \111L·rılı ırJ 

!ide hir Fransız 'al:ın ıl. ı ol 
y:ışamaklcıl ım. llı•ı hJııAi lıir ı;JI 

lıırsım ıııc,·cul ıJcğildir • 
Şunn eminim lı:i , 1:-, ııı<:ızt ır. 

ncr:ıl Giraudııun ~crum allıı11l 
llH'riko flirlctiik Dcrlctleı•Inin ı 1 
nıl~ el ili lıarilc hemen tıı"il l<'r( 
Hu<ıyad'lıı sonra ııelcıı Jıiı·iıırl ' 
hir ıniillcfiki olı:ırnklnr ,.r ~ . 

.\ frikadn 'l' r!iğer miislenık 1 • 
de 400 na 600 biıı ı.ı .. im· k111' 
bir orılu "ticııde r.:• : i l'l' ·rl; lel'<I 

Parasız glJlm 
eıyaıı 

{.Ba,taraf ı 1 inctdı 
1 - Askerlik hizmetini ~ 3J> 

veya talim ve manevra ıuünas 
tile askerde bulunan memur 
müstahdemlerin ~fö iın cşyasın9 
it heyannnmclcrini lıulundu'kt 
O!lkcri kıt:ı Vela nıuessesclere 
nıelcrl ve bu bcyıınnrıınclerino ı'f 
ki vnzHcleri un,·ntıı ile hu 
zifclerdcıı nldı.kbrı nylıklerı tutf 
nı l'azmnları, bunlara çalışlı~~ 
askeri kttn vcy:ı mile ı;eselercc ti 
ki aylıkları tuların:ı E!Örc müslaıı' 
oldukları siyim eşya t kuponu 
rllıncsi ve giyim cşyalarını~.J 
bu kıla '<l.)a müess~selerln b" 
olı.Jukl:ırı Yeril Mollr.r t>ozarltıJ 

dan il:m iktiza eder. _.. 
2 - Mezun olanlıırın, mut"' 

knt vazife ile başka mahallere f 
derilmiş bulun:ınlıırm ve eli i, 
l:<'klirilcnlerln siyim eşynsına ' 
lıcy:ııınnıııelcrini asli vazifolcrifl 
lıulıırıdukları mnhnldcki rfııirclt 

ne ''ermeleri ,.e kuponlarını lııl 
lordun ıılmalnrı, giyım cşyaJııt11 
drı ıncıkür m:ılıallcrin b,ı/Jlı oıdır 
l:ırı Yerli !\iniler I>az:ırınd:ın tcrı' 
etmeleri lıiztındır. 

3 - Vcki'ılct enırhıo rılınanlatl 
suh:ıy ve ııskeri mcmurl:ırdan ş 
rııı çık:ırılanl:ırın giyim eşyasın• 
ıl lıcyann:ımelcriııi ,c.klilct ~ 
,.c~ :ı o çık ıııa:ışlarını ııldıkları ~ 
hıılı.Jeki hu rn:ıaşları tııholckuk t 
rı n cl:ıirerc vermeleri, Jmponv 
:ıı ni ycrdC'n. giyiın cşyıılarıııı 
o nı::ıhlln h:ığlı bulunduğu '{t 

llf:ıllnr P:ıı:orl:ırındaıı ıılmnıarı 
c:ın l'clcr . 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tır:n:ııtır. Ha83r ve z1yaa u~rall1 
l'lıın halkımız. acılarını paym:n'•; 
ıL~ııaplarını tnhClf etmek, Adl ııı 

~nçlnrını bcrtarat etmek itin hUJI 
met \'e şefkat müess .. semfz olan J1 
::.layı ve biltUn mlllr.tJ yanıba~ıa~ 
r•a g<!rmu., ve bulmu~ olmsktan dlff 
cuklarr şükranı her vesll~den ııtll" 
de ederek l.fade eylemektedir. 

Çocuk esirgeme kurumun:ıuz llU' 
~eı iz kalmış çocukta~ı da hhnaye, 
tı.lmaJt üzeredir. zcızeıo mıntal<ast" 
~~' lojf rnUtehnssısıannın gönderil~ 
l!i:ıe ve tetkikat yaptır.lmasına. 
bUküme tçe karnr verlıml'J bulunıns 
Utd.r.,. 
Mnğla, SO (AA) - DUn ııaat 1 

45 ti" §ehrlmlzde 15 s:ınlvl.' snnın ır 
~elzrle olmuştur. Hasar ve za) 

1tu<br fırll.ı lıirn7. \,l\:ı~. fok:ıl c·. ~ılıi Ho~ıoru ll'lıtlil r'ııırkl<'ılir. 'fclırıır soz lan doktor Om ın ~ev m"-nı .. ı ,.tirı h•r 1J,ı..;t1q., rı, \.'")!' ı.ctzedclc in mbe · liı·v rllf'r'ni ar 
~::....::..;::::....~~~~~~:.....:....:::..:=-=:_~----_::_::::._::~~~.:....::.::.~~~-2.::==::::...::::.2~::::~~:.::::.:...~~----· 



·Askeri hah ısler 
,,_,, - -

\ & •• 

Yılbaşı geceıi için m 
tu\mak yasak 

Japoayaaıa mlttellklere 
karıı açtığı llarbla 

bir 1111111 bllAaçosa 

r e i ayriye vapur 
ücretleri artırıldı 

Yılba~r muna..cıebctilc eğleı. ~ 
yerlerinin ma.sa sak1a~:tlnrı • • 
sak cdilmişt r. Bazı eğlence ~erle
rinin masa saklamak y.c'line tahl
rlot !kupon sattlllan goıiıl:nlı~tı:r 

1 

ne tabldot kuponu ne de reaım Ba..
tılmaısı yasak cdilmişilr. 

1 
Aksi şekilde lıa.N-ket edenle 

hakkında ~iddetli takibat yapıla • 

Veni tarifeler yarın sabahtan 
itibaren tatbik mevkiine konuyor 

cak ve guinolıan muvakkat müd
mevki 7 .ildnci ~fti 4. kuruştur. det igin kapatıla.taktır. Dev~t Denizyo!inn ~cbir hatla

n ve Şirketi Hayriye vapur ile
-ret tarifesine yüzde 15 zam Y•· 
ı Ilmıştır. Y rni tarifenin tatLiKiDe 
yeni seırıetıin birinci gllnll o\an 
cuma sabahından itibaren hatla • 
nacaktır. 

Köprüden Ha*öy, AyvautıaraY. Birinci sınıflarda tabldot 3N>, 
Halcıoğlu, Defterdar, SlltlUce ve IWmlerde 600, mefNbat birııncidc 
Eyüp birinci mevki 9,M\ ikinci J80, lUkderde 300 cJUr. lçldlere 

-2- ' ve Aletıti)'enlerden Avustral)•aya 
tadar bUtün sa.hanın kı1ntr<'l ed·l· 
mekte olduğu da g&tcrilmiştir. 
Sa' halde Paaifiğe scrpilmiı oıt.n 
adalann evvelce ifga1 edUır.11 bu· 
ıunmıuıı bu .k.ontrolil kolaylaew-. 
makta ve mtımkiln kılmaktadU'. 

Saiomon ve civar adalarda ini!· 
yati'Yi ele alan Amenkal:lnr, bu 
adalardan Japonlan atmak için 
olanca ıiddet ve kuvvetle muh~. 
be etmektedirler. D.f.r tar:ıf da 
aynı Rretle muannidane mukave
uıet etmektedirler. Her iki taraf 
için buralardaki mUcadclc geref 
ve prestij me~lcsidir. 

Buralardaki h:ıreklt en müşkül 
harplerden biridir. Buralardaki 
ıaferlerln sevkulceyş netice ve se. 
merelerl oldulfundan şAyanı dik • 
tat olan dyiat da yerindedir ve 
tabiidir. 

Sil veya bu ad:ınm lşaallne le. 
şebbils edenen, kara ha~klhnı, 
ifesteklemek lefn ııeıtnen, takviye 
ııuvnti 111etlrmek için harekette bu 
hınurbn her iki tarar deniz kuv 
w"erf de uyanık htıltın11rak yekdi 
gerJrrfle karşılaşmışlardır. 

Bıı nretle Mercan, Cava Te Sa
Joınon deniz muharebeleri otmuş 
tur. Her iki taraf da bn muhare
belerde muzaffer o1dultunu ve ha-. 
mının da'ha fam zayI:ıt Terdlllnl 
fddia etmektedir. 

Zafer ve maAlublyet için ztıyL 
atın temmlyet Ye keyflyelinl de 
atçl olabllfne de daha ziyade bu 
nıobarebelerln sevkulceyş semere -
!erine bakmak llıımdır. 

Her iki taraf da bu muharebt. 
terde dyhıtlann1 telafi edecek dL1 
nmıdadır. Bu sebeple dllp ve malt 
Jftbun, 111cert bakımdan ayırdedll· 
mel'lnt baTP sonra,ın:ı bıral<mak 
tlaha aoıruıfor. Şimdilik dliblyc. 
11n AnıerfkalıJara verUmeslnl icap 
~tUrecelı: ortada bazı emmareterin 
mevcut olc!ulu ıı~ylenebilir. 

l\ffittefiklerin Pasifikte bir çolt 
esleri )[a)'bettfklerine göre scvlml
cen durumlan fenalaşmıştır. 

Amerika, Japo:ıya baıi>e girme. 
eten evvel yalnız tmıiltereye llffden 
Şimall AtlAnlik yollarının emniyet 
\"il seJlmetlni duşünllyordu. Faklt 
J'aponl a işe karışınca Amerikanın 
)caUlne mecbur oldulu deniz mese 
leleri de pek mlltekbif derec~. 
0oğalm1şlır. 
';. JIJrp pmilerin•n muanen nı
lerde muayyen Oslere istlnad e
derek it gllrebflmelerl m:ıksadım 
istihdaf eden vasınannın bu mese 
lelerin ba111 karşısında tesiri oldu 
in da muhakkaktır. 

Amerikan Zırhlılannda me nfe 
nln halın için ~uksek derecede 
sftratfn feda edildiği düsfinOlürse, 
'Amerikanın bu gibi meseleleri çok 
enelden nazan dikkate a1d1~ı 'ka. 
bul edilehilir. Bununla beraber A
wsturaJyanın mOttefıkler elinde bu 
Junması da şimdilik bunun etra(111 

da yapılan harekAtla la eblkliAI. 
nJ arattırmadığı da bir dereceye, 
•bdar muhakkaktır. 

Pasifikte yapılan harekltı ince 
!erken bunun esas itibarile Atıla -
tikte yapılan harekattan farklı ol 
dutunu da dilşlinmek IAzımdır. 

Hele Japonyanın tarzı harekeli 
Alman bareketile mukayeseye biç 
ıeJmez. Beri tarafta Alman donan 
ması adet itibarile milttefiklerin, 
J"k dunundadır, ve kuvvet nisbi· 
.,.. de 10:1 dir. Bu sebeple denlı 
sevkolceyfl, birinci derecede 1n-• 
giltere lcf n bayati ehemmiyette o.
lan deniz irtibatının azami dere<'c 
da anra sokulmasını hedef itti • 
bez etmek mecburiyetindedir. Ta. 
arruı ve mildafaalarda hava kuvve 
trntn de ite kan~ahllmeııinin bun
da tesiri vardır. Vaklo No"eç ha. 
rekAtında blililn gtmtfler ortaya a
tılarak bu esasın dııına çıkılmıt ı
se dt bn. tabfldlr, 

Esasen denizde 11ms1kı yapışı • 
tan kaide yoktur. Fırsatlardan isti
fade •erektir. 

Pufflkte ile her l1d donanma 
nrımndakl mesafe ancak (muaz. 
zıım) kelim esile ifade edilebilir .. 
Üsler olmtıdan ve mftessll' sure1te 
'"tlnııf edilecek tanare ana gemi 
leri olmadan ye1rd1Jterlne soku1Ul). 
muharebe edemezler. Bu sebeple 
Psııiflktrlcl esas malcut Te pyenfn 
hnr:ır'nki hlldmfyet fçln ltasmın, 
topraklınnı işgal ve l>ununla tiera 

Japonya Pasifikte bu esaslara ri 
ayeti göstermekle büyük bir barp 
te deniz hAkimiyetinin .kara bare· 
klltına kail tesiri olduJu hakkında
ki esası da fiilen teyid etmiştir. 

Japonya için, JDibverin ve bil.
hassa Almanyanın aksine olarak, 
ticaret barbı birinci derecede bir 
harp değildir. Onun için düşman, 
ilslerini "tayyare ana gemilerini 
ve hattı harp gemilerini zııpt ve 
mahv ön safa geçer. 

Mııamafih birinci pilindeki ha
rekAh yaparken ikinci pilandan 
da affedilmiş delildir. ?\itekim 
Bengale körfezinde, Pasifikte, Hint 
denizinde, Cin denizinde, Garbi 

Amerika sahillerinde ticaret gemL 
terini batırmak suretlle dü,man 
deniz irlibatlanna karfı hareket 
etmiştir. Böylece Almanların Atlan 
tik harbine de fa) d:ıl:ırı dokunmuş 
tur. 

Japonya ftmdiye kadar yap • 
mı• olduAu hareklt ile bir ço'k a. 
daları, araziyi , battı\ içlerinde ıob 
tedlfemez denilen ve ulrunda mn
hlm paralar dökülen deniz üsleri. 
nl de zaptettl. Karada l ııpıl:ın ha· 
rekAtta az zayiata ulradı.. Deniz 
de yapılan harekAtta ise mühim 
darbeler yedi. Birçok harp gemile 
rt kavbeltiSI gibi taşıt semilerin • 
den de pek ç,ok zayiat verdi. Ja
ponyaya ka~ı yapılacak harekltı, 
ı;imdiHk ön sara sOrmeyen mütte. 
tikler az kuvvetle kendisine mukn 
bele ettiklerinden Japonların hare· 
Htı bir dereceye kadar ha,·n)'9, 
yumruk sallamnk mesııbesinde ot 
dn. Bu suretJe, esasen, b~ ~ ıldır 
Cine karşı hareket eden Japonya, 
oldukea yıprandı n yayıldı. 

Böylece yıpranan ve çok yayı 
lan Japonya müttefiklere karşı aç. 
tıih harbin ikinci yılına girerken, 
taa1T1nd11n mOdnfaaya geçmek mec 
burfyetfnde kaldı· 

Şimdiye hdar ,J~ponyanın \lak 
kından gelmeyi Almanynnın ıHz, 
çöktilnllmesinden ~oıır: ~a lıır:ıknn 
müttefikler ona karşı l •J!l'utmn h ı 
bl takip edl70l'lardı. 

Birleşik Amerika Cflııılııırrelsi. 
Amerika donanmasının ııdedl ı\ • 
tnnliltü ele ahr almaz Jııpoıı;ı.:ı;ı..ı, 

karşı taarruza geçecel!ini "Ül kın ~ 

tir. 
Bir Japon sobayı t.la lJll tıiliiıı 

b:ıkikal olmayacaktır. Çünkü: J •· 
ı><>nlnrın eli kolıı bağlı ol:ırak lıu 
na sertrci kalacaA1 beldenemez, di" 
yor. 

Bir Alman 11bayı da Amrrfkan 
"Cv'kulceyşcilerinin kun el nisl1b·a 
nin 16:16 oluncaya kadnr Japon· 
y:ıu karşı ıe,rl1bfü;li ela almamnk 
noklal naz:ırı" ı ı oldukları m:ıl<ı"lı 
dur. 

Za~tııtlnrl:ı J:ıpon dnnanma'ı 
yarıııın:ı indirlliıll·e~·e kıırlıır Aml' 
rtkamn taarruza gcçccer.ı k:lhnt <'· 
dilemez diyor • 

Avusturnlyft kapılarına kadar, 
dayanan Jaı>onlara karşı buracl ı 
glritll•n ilk taarruzun aylıırd;ıı1 
beri hemen hemen ayni noldııt:ır 
etrarında pek fazla inkfaaf etme 
den cerev:ın etmek'c hulupması 

1$1 rin pe'k çetin l{ltlfltini '"e ııldc· 
Cf'lfinf ve kuTI•etlerln ati~ C sn klan 
dı '"' ııö.,termıa\clı>ılir. 

Mihver Jcııvveller! diz ~öktftrfi. 
ın .. w. Amt1ri~n. mıı•l~f<n Jnnonve\" 

7.30 Proilram ve memleket ıaat 
ayan 7.32 vncudumuzu çah,ıara. 

lım 7.40 AJanı haberleri. 7.55. 8.30 
MOzlk (Pi.) 12.30 Prosrnm ve m•m 
Jekct saat :ıyan 12.!t3 Kanşık prog 
ram (Pl.) 12.45 Alamı haberleri. 
13.00. 13.30 Müzik: ııarkılar 16.00 
Prol(ram ve memleket saat ayarı 

18.0:t Mü7.ik. 18.30 Konuşma 18.45 
Saz eserleri. l9.00 Konuşma 19 15 
Dans mllzill. 19.30 Memleket .. at 
ayan 19.45 Serbest 10 dakika 19. 
55 Şarkılar 20.15 R:ıdyo snzeleo;i 
20.45 Dans mftzi~i (PJ.) 21.00 ko 
nuşma 21.15 Milzlk 21.45 lbdyo 
senfoni orkestrUt 22.30 l\ll'mlokrl 
saat ayarı. AJanı haberleri \"e bor 
ıalar 22 . .f5 Yılbaşı fc\kalade pi:ı;an 
ıosu çekilişinin Anknra ~er11i evi 
salonlarındnn naklen neşri. 21.00 
Ankara şehfr Joltsrıtası Ye Ankara 
Palas Oteli 11a1onlarından naklen. 
neşriyat. 1.3n. 2.00 A nndoh1 'lan
anın gazetelere mahsus yazdırma, 

karşı tehditkAr taarruza seçecektir. 
Ahlaki, İçtimai hasılı her türlü 

iman ve itikadı yüksek ve melin 
olan Japonyıınm da bu Akibeti kar 
ftlamak için bütün kuvvetile çalL 
şacağı ve çahşnınkta oldulu kabul 
edilebilir. 

Tarafen eldsl ku\"tetlere ve 
ıeralte ıröre bıırada ya anlaıacak -
iar veya çarpıfacaklardır. f:arpış. 
may11 mecbur olduklan takdirde, 
her iki büyük de"'le1in kuvvetleri 
nin nrkaı1ında şerefierinin <le çar
pışacakları muhakk:ıktır. nu şer:ı. 
it ııltında çelin, şiddetli ve o;rrt mu 
harebeler bcldent"hillr. 

Şimdilik şu muh1kkakhr ki, Ja· 
ponya müttefiklere karşı açtı~ı 

h:ırhin ikinci yılına girerken mü· 
d:ıfaadndır. Bu dhelle de iyi bir 
durumd:ı dc(tildir. 

G. 

IB ulm ec a~ 

f 

Soldsn sala: 

1 - 1staubulda bir semt, 2 -
Yerine koymak, tıö:ı rengi 3 - Cem 
Kap, Edat 4 - Pn~ lamak 6 - E· 

dat, diki§, kalmak 6 - Bir vop'tJr 
ismi, mükemmel 7 - Bir kadın is 
mi, 8 - lflk, bir hece, deniz deAil 
9 - NesfJ vahde'lf 10 E'!er, vas1. 

Yukardan aşa#ı: 

1 - 'B<'~oğlunda Mr stml 2 -
• Çift dnğ:ın .. uzvi şfş. 3 - Serscm-

lcınck 4 - Yeni dünya 5 - Sorğ ı. 

Cift dognn G - Bc\'azlnr de~il. 7 

- Dir )ana, bir ernlr O - Renk, 
lıir here, lzmlr mıntokn.'lı, 10 -
<'s) ı. lı:ııı, sıgara yı:kan. 

Bir çocuk hqlanarak öldü 

Fatihte oturan MU8tafa admdn 
1';ti~nin 1 va~ilJıl...daki ~ocuğu Bu
min odaı~a oyn~en ırıangaJdlkı 
lraynı,;an sııyu devim3ş, lıaşlana
rn k ölmilşttir. 

Vakara muddeıumwıııl k el\toy • 
ll'l!!\ rocuc'i-ı:.m ce-sedini reı.:ayen~ 
erten ?..d'iy~ doktoru defnıne ruh 
sat v-:-rımL~tir. 

- SO.I -

Denizyollan ücret tarifesi !ÖY· 
lcdir: 

l<oprtiden; Haydartapa. Kadı • 
köy, Moda ve Kalanuıta birinci 
mevki yalnırz: gidi'J tam 14, yanm 
8 ku'!'UŞ, Gidiş geli!I tam 28 yanm 
16 kuruş. !kinci mcvlli yaluız giıo 
dış tıım ıo, yarım 6, gidif ~eliş 
t:ım 20. yanm 12 kun11tur. Kop. 
r\ldcn ikinci mnıta.kayı te&kil eden 
Kınalı, Burgaz, Carldeboatanı, Su.. 
adiye ve Bostancıya yalrız lidil 
birinci mevki tam 20, )'8.l"1Dl 11 
kur\13. İkinci mevki yalı::ı gidil 
tam 13, yarım 7 kurut, gi•lit re
liş tam 26, yarım a kL1ru9tur. 

ÜçUncU mtntaka olan Köprildca 
H:eybcllada, Büyükada Maltepe, 
Ka:tal ve l'endik'e yalnız gidi§ 
birinci mevki tam 23. ya~ 13 
gıdi!I geliş tam 46, yarım 26 ku• 
ruştur. İkinci mevki yaln:z gidiş 
tam 16, yarım 9 kurut, !;i•liş gc
li' tam 32, yar.mı 18 kur:.ınur. 

Birinci mıntaka ilkelelerinden 
Yalova.ya birinci mevki yalruz gi 
d · ş tam ~s. yarmı 30 kurut. p:liı 
geli' tam 116, yumı 60 kır:uıtur. 

hinci mevki yalnız gidiş tam 
40, yarım 21 kurut. lldil relil 
tam 80, yarun 42 kuruıtur. 

lkinCi ve ilçilnctı mıntaka lake.. 
lelerinden Yalov~·a birinci mev
ki; yalnız gidJt tam 41, yanm 23 
kur113. Gidil geliş tam 94, yanm 
50 kuruştur. 

İkinci mevki; yalnız gidil tam 
29, yanın 15 kurut, gidiş geliş 
tam 58. yarım 30 ku?Ultur. 

Yalovadan aksi istilam.ete de 
ayni tarife caridir. 

Eiıinci İkinci v• O~llnca nunta· 
kalar:ı talebe birinci mevki l5 ku• 
ruş, erlere üdnci ~vki 1 lmruv• 
tur. 

Yalova.ya talebe birinci meQi 
10, nlere ikinci mevki 5 lnırut • 
tUT'. 

Lüks mevki 
mmtakada 8, 
mmtakada 16, 
nııJtUT. 

ücretleri, birinci 
ikinci Ve IGOnctl 
Yalovaya 31 ku • 

Abon~ıııan ücretleri: 
Birinci mnıtaka memurlara 

mahr.1.15 ~ yapraklı abonman tıc

retleri birinci mevki 525, ikinci 
mevki 375; ikinci mıntakada bi• 
rinci mevki 725; ikinci mevki 475; 
üçllncü mrntakada. birinci mevki 
700 UcilncU mevki 57fi kuruştur. 

Talebeye mahsus 50 yapr:>klı 
karneler de 1, 2 ve 3 Unctl mınta.· 
kala,.dn. birinci mevki 2M kuruş
tur. 

HAl.tÇ TARIFE.~t 
Haliç vapurlan ta.rifefli ise ~öy• 

le tespit edilmif'tlr: 
JUSprllden Yemi~ ve HM'e bi• 

Tinci mev1ti ft,50. ikinC.i 8 kuruş. 
Köprliden Kanmpaş:ı, Cibali, A
Yak&.p!, Fentr ve Balat birinci 

O kadmm Eleminin aaraym4a bllbaaaa barem llalrealnde çoıi 

nllfllSU vardu. 

Ubac!e, Denanlrla bu lyllltlııe tok memnun olcla, m.. 
dl"J•e tefekktlr ederek ~ oekll4l El'bbelerbtt delh· 
t:rıp tekru J&llln• geldi.. 

DlmanlrlD l'erlde7e yudıtı tanlfe mekta..._ alarak 

bir ulj8kıa beraber amaıuur telırlDclekl -.raya ıtttı ea. 
rem taNtına ıeoerek· apJLlardao blrta17le Dellanirtn ,az. 
cbtı mektuba ktltya kadlD l'erldeye yollada. 

Biraz sonra blaat Feride relerek UbMle,.S içeriye al. 

dı. Kendldlne bUyttk bir u.ygı ıöııtererek eMymunentn ya.. 

nma &'ötllnftl 

F"rlde, vakti) le Berm•ld'lerln •raylarmda ooırr lds

met gördölü ıotn o alle:Vt' kal'll "°k bntlılıtı vardi Ubaıte.. 

yl, \e Meymune)} ~akıadalı tanıdıtJ "-ldt' onların Orkme. 

nı ,,, için kt"ndllerlai tanunamazhktan reldl. fakat onlan 

ku~ı bOrmctk&r davraıuuktan geri katmadı. 

Meymune, büytlk aar.ealne kavutOJMW wrtocladen •• 

1s'*91181 f&lll'Cb. Olbl.lerdt'nbtın aomurt,pn claru l)ebreılJ 

lllrdubke del'lttL 
Şlmdı:re kadar ınkripııbfmllaa dola11 lııa)11r anqe&la. 

df'n gjdediğl ll!tklnı artık daha fazla gld~fe lömm sır. 

me.U.. Ubıtde-' e Belızadın ıwıclercllfl Ye 90ll samanlarda kay 

bt ttlil mektuptan •bııo&tt batl)'IU' lra4ln Meymnne ile Deh 
zaııuı arasındaki qk maeeruma daha evveJce valnf olclafu 

hatife bunıı yeni öfnalYIJl'llMlf glbt davrandı Yalan melrta-
1'an uybo...._. ook _., '*11cll: 

- •-• ..._ "" 1979•mektuM111 Mı- >erde aaıc. 
la-4ıaP Ya ............. Plll'Mot 

mevki 1 kuru;ıt'.ır. • . • yüzde 2lS zun )"Bllllmlltlr. 
K~~. ~ğıtha.ne birincı. Tarihi kouerler 

mevki.1~, ıkı~~ me~. 9 ~ - Konaervaıuvan0 8 Oncl1 tarih 
tur. Gı<lış geliş UC'l'Ct1 bır mııtltdir. kon~ri 6nUmbdck" pazarteal IÜ 

Subayla: .bir?-nri mc:v1'l. 5,50, nü Şehir Tiyatroeu~un Dram ıı.ıa: 
toeııklıt; ~ncı ~.50, fkincı ~·. ~ mı binurnck verilecektir. .Pn>g
~r !kıncı 1, tak~ birincı ramda l.sm.aiI Dede, Zekii Dede 

ey1tı 3 kuruttur. gibi tanınmıt beetelirJann eecr 
~N!L.\N 'OCBETLERI leri ~lınacaktir. Ko!l8fr 20,30 dn 

Halic hattımla memurlara da baştayacok ve 22 30 da ll01la ,_ 
malısas SO yapraklı abonman ~ektir· ' 
kartlan birinci :aunt:ıkada birin• • 
ei mevki 200, i1Einci mevki ııs. Yayla apartmıanuıa aıren 

tkiDei mantdrada ltirinei mevki hınız yakalandı 
27J, ikinct mevki 175 lnlraftur. Hlimdi Yaytl adında sat.ı.\ttlı 

'Cçilnctl m~takada birinel soo, bir bınım geçenlerc'\e Şi;lide TıAt· 
ildnal W kuuıtnr. lraloğlu 80kağnıdaJri bir apartı 

Döldlinctt nuntaka4'a birinei manda oturan yal ti1~:ın 3e:ıı, . 
tOO, i1'inei ~ kuruıtur. r.in dördU.nc.ü tatta.ki <latrc111ne 
ŞIBlmrl BA.YB.tn: TAllD'lllil duvara ııımanmak surmle ık 
ŞlrkeU Hayriye Y9Di tıeret ta,Uu m11 ve balkon camını ıkırara.ie ıç( .. 

de töyledir: Sirkeci, Kabataı. Blflk. riYe gimıilştir. 
t.,, Harem, Salacık, Uıık1ldar lüel•. Hamdi Yayll daireden aadccc 
lertne JdJprQden yalnaı gitme lıllet •- yaf, pirinç bılgw ve saire 1Jbi 
lanlaı, blrl:ııcl mevkide 18.80, l1dııcJ ıeYkr çalmıt, :yine aynı yclcı..ıu 
mevkide 11,GO kunıı Yereceklerdlr. kaÇ1D11tır, Hırsız ~rtesi gllııU !mn-

KörpOden iakelelere gidip plme b _ lan birisine 61 liraya satarken 
let aıacaklar birinci mevk 28, llrmct yakalaımut, ıdiin de lı!Giye yrdıjn,. 
mevki içtıa 20 kuruı nneeklerdtr. Ci ona mabkerıesince 1 ıs Bene 
Abonman 1 fncı 420, Udncı 300 ıro. mtıddctle hapis C•1A'lma mahkua 
l'UftV. edilmq.rir, 

RumeJthlMn, Kuzgunca.1t Be1'erba. --o--
Y1 Çeıııelk67 iakelelerine gtdecekleır Z.pldakta varlık 
w bu IMelelerdeıa Jröprl)'e plecelder 
de lılrbıcl mevki yal.Dm sıtm• tıcret. 
JılriDde 20, WllCI mevki U.IO ptp 
.ı-e lılJet1erde de tıtrblotd• •• um_ 
01 mevk,de 21 lrunıt nnceklerdlr. 
Abonman lılrlnct Ul5 Udnc 8,115 li. 
ndır. 

J:mtrpn, btinye, Kandilli Ana.do. 
luhll&n, Kanlıca, ÇubuJduya köprO. 
den ve bu iılkelelerden köprllye r•. 
lPnlcr de; birbıct mevki Ja1Dm gitme. 
-: e 22 l50, ikı.Dqde 18, yalnız. Beflktaf, 
Ortaköy, Bebek, Kuruçotme, .Aı-na • 
11utköy lakelelerine U.k bUet blıinc! 

12. iklnel. 8, gidip p 1me birinct 24. 
UdJıcJ 11 Jnmıftar. 

Zalıttu. lılrinclt ~ Sitme blrlıı. 
ci meTkı 10,GO, ikinci 7,60, aidf p ıreı. 
me birillct 21, 1ldllc1 U, ıldııct mm. 
talc& 1 IAd 11,IO, lkillCl 10,IO, Pdll> 
plme blr1nci rt, lk!.nd il lruruftw. 
.A.ıaale bileli de lılrlı&ct mmtüa ıt • 
dSp plme 115, fldDCd mmtalmda JO 
kuruftur. 

ıtöprtldeu &'idiP gelmede b,rlııcl 

mc .. id 36, ikinci 80, JakeJtılerden kBp 
ı1lye blrtncı 84 kuruıtur. Abonenh• 
blr.ı.c: 510, lkinct 4.0l5 d,lr. 

} eııjköy, PqabtbGB, Beykoz Lake. 
ıurtne de yalnız gitme birinci 26, 
11'lı et 20 kurut§ur. KlSprOden gldlı 

gelme linci 47, 2 nal 39 i•keleıer. 
da köprüye sidlp pime ı blC1 ü, 
2 ne! 86 kuruıtur. Abonman blrtncl 
eıtO, iklncı 54.0 drr. 

Tarabya, mreçburnu, BUyllkdere 
San} er, Yenimahalle, Rumeij Kavata, 
AltJDkum, Anadolukavağı SUtlUce la. 

k~elerlne yalnız cltme 1 ineı 29, 2 
net 28,!50, köprilden lfdlp gelme, 1 <r-

verıiıi 
Zonal&ıktan VUAyellmizın v111 

lık vel'IPlf tutan Hl 875 lira ola
rak teabU edildi ve li.lleler buau,t 
den Htbaren lüanalu 1erl e asıl
dı • 

Bu yeküna kaular dahıl deli&. 
dır. Yakıada kualardakı mevcut,,,. 
lann da bıtdirileceli 6jrenılmı tl• 
Varlık verıısini en falla ödeyeeııılı 
ler ,onlardır. Mehmet Çel kel. ..... 
000 lira, Alı Fırat ve Nacı üçer • 
000 lira, Suleyman.. Sım Barlı a. 
000 lira, İsmail Ertıener. • 
ra, Ta1çı otullan 27. 
cekJerdlr, 

Resim ..ıp· 
Ballrıntmhin 1Hili~rf'' 

amaUSr nıaim seıwfııf~~I 
vfnde ffalltevi relı 

Zühtn Aysenln bir 
sayın valimiz Hafit 
kurdellstnı kestlAi lll'lll~U. 
keltıra~ Abdu118'1 
hüc;tlerl Tl' foto Na 
her çeşit FotoAı"afl 
tir. Bu ,ergide okull 
ı.· n.ıtkar J")'aka1mda 
snnnlkôr liyakıtınd 

de fırça makine • 
)fustaf 

ot 47, 2 ne 39, i•k 
1 mel o, iMi H k 
r.60 ~ Def 840 kur 

Kemur alM>nman 
mmta.kllda blrinct 
:ı1• ikinci mıntaka 
net. a7ti kunııtur. 

-111-

l•t~eru de muvaffak olamıwhıv. KmMedanlumal Mı 

dU,man oWyle ölftrtlldtlttbll zanneden l.lmlaln anıpılH 

artılr ceDk etmekten tamamJyle Hğudular. o.tan ttmu. 
dlJ""ll tazyik eden Tahlnn ordaauna Ueta mallatNmll lilı

ıeımemeto befladdar. 
Talllrtn OrdullUDdan bi•kaç •VllfÇI ftlll _ .. _ llıH.. 

rllldllfünli duyunca hemen ko .. rak yerde ,atan ıı•e 11D1 h. 

lap kafunıı kesip Tabire verclDer. Oe9eC1l .. elftl"c1a 1ııala 
nan amuı. kuyulanlaD lllrlatae attılar. 

Tabir, elde edilen bu mavaf:fakly1'tlee ....,., Mt9ll kl

le1erlnl uat etti. 
A~ bir bozıa.n barnfle ceriMJea maktılll 111111 lblıL 

nın ordua11nu, Tabirin •va1tı1an takip ecknk s1laef 11M1ııi. 
caya kaör on lkl mub&rebt' nrmeehle meebu ......,., at\. 

tlhl ba ••aotarda ~rcıtı eaır n•ea ve ldlllly.tu .urc1a,.. 
,. barp mahemeaj bybodea IJmtnla ......... ~ iılr 

ba'eselmlttl. 
Oert blan kıanu, Tnhlr lblllllltıaaylaln • ,....._ "9llm 

eden cıanmı lrurtanr) emrlae ltmat *"" ............... 
1ıa11rarare1'nı.ma.r. 

Srteel stbı raazaıt. lılr balde iki)') ,.,._ •11ea 

'l'ablr lbnllbllııeyin derhal )ffllllUDrlG ınelduba JU*: 
••sayıu bU.kUmdanm, 
''İbn• l!ablnm kafuı e~• mtUartı de ,.rm&fımctadlr. 

·0r1.2u1111 da emrimin altma trmlrtlr. Bu ..Ue de • ypla. 

mm llUll&r, emtrlerln.zı t'dırim." 
9o g'tn Mili'& .,..~ alan • Ha lll1r ...... 

A Kea411aJne ba mat il seUna po•ta .. ,,..,... .. ,rtllr r.. 
....... lıalnt\a. 




