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/
ua10 (ldan

ı-.ıetom IHJJ (Vau ' 

-lapoa doaaamasıaa bir 
la dirildi darbe dalla 

liarpten sonra Rus
~ada Sovyet rejimi - ' Oenıokraıi devletleri ile Ruıya, harpten ıonra dünya 
lfllhiinü korumak meıelesinde anlaıabilmek için rejim 
'elCıkkilerinde eıaılı bir cieğı§iklik yapmağa mecbur 
qrlıır. Aksi halde harp içinde birleımiı olan kuvvetler, 

\.., lıa,.pten oonro birbirlerind<n ister istemez uzakltqıJ 

Yazan: Asım 'Us 
~ td•n harpten sonra sulhu mu. 
>trtJ ~ etn ek i~ln 1n~iltere -
~~ - Ra~ya ara.,1rıda an· 
"'le ~ de\'amı lehinde bir nu. 
'lö~l~i. İngiliz hariciye nıtıı 
'il filoine göre harpt(;n so11r11 
lli:IUıim IDE'Sele Almanyanın ye. 
111 

11 taarruzunu önlemek ic:in 
iett,f.;re, Amerika ve Rn!-y11 rfe\'-

"' -~ ıutha muhafaza aıminde o. 
t. bQ!"n kU~ük milletlerle birlik-
~ '•ı:ıı bu Milletler C<rr.iyeti teş. 
tJi tdecektir ve Uç büyük devletin 
~ aeteeek olan silahlanma in· 
lliıa bu yeni Milletler Cemıyeti
'lt ~nete sulhun muhafazasm. 

"unanııacaktır. 

~~tiz harp her tarafta bütün 
~etlle de\ıun edip dururken ve 
t"-i harpten sonra lmrulal'ak 
•• dllaya aartfannm ne olsac:ığı 
~~9tl kıırulacağı bilinmezken 
~lllclen bambaşka yeni bir Mil· 
....-:" Oenıiyeti yaratn-aktan Ve o 
~ ile Yarınki (lltnya su)hunu 
~tan bahH'tmek insana bi. 
-..._~p geliyor. Fakat mihver 
~Jerinln harbi kazandık. 

~ılhıııl... ~ liiiiıil 

\ ~ nİQJD verecekleri haldıım
, .. takım projeler yapm11Jarına 
~ lık mllttet:klerin de kendi sl'nada harp sonrası kin bir 
~ hanrhklar<la bulunmaları 

ı.ında adilane surette paylnşmıı sis
temi ile aykırılığı meydunrladu, 

SO\'Yet Ba-;,·ekili gr~en ~ün söy 
)ediği bir nutuh:ı demo\ira'ii de,·
letleri ile So\'yetler dt>Vleti ara;;m. 
ı1a rejim aykırdrğı bulunıluğanu 
itiraf etti: fnkat aynı zaınnnda bu 
rejim farkıoın İngiltere ve ı\ meri. 
ka ile So\·yet Rı:sya rre!lında AJ. 
manyaya kar~ı h:ı.rpte iş biı1iğine 
ml'lni olamıyncağmı da cöylecR. 

H&iliseler StalinJrı bu sözünü te
yid etmİljt:r. Bü!ük demokra-.i 
de\•Jetleri ile Sovyet Rusya Al. 
manyaya kar,ı gerçekten mm·nf
fa'kiyetle harpte birleşmiştir. Fa· 
kat harp bnreketlerinrle ya111lan 
bo iş birli'ği ditnya <iolhonıı kur. 
maK meseleıinclc devam edebilmek 
lc:in kaJ!ııhkh ohırak ~r iki tara
fın değil"Je mutlaka bir tarafın 
harpten sonra kendi l'f'jim te1ik
kllerinde esaslı hir tM>ği~iklik yap. 
mamıı icap eder. Ab~ Jıalde harp 
kind~ birleşmiş o1an kuvetler 
harpt.en sonra birbirlerinden ister 
i-.temez uzakl~Il'. 

Heryo tevkif 
edildi 

Cenubi Paslllkte 

9 Japon harp 
gemisi batırıldı 

l'aslllktekl Amerikan dunanma~ının 

başkumandanı Amiral :Slmlç 

Vll§lngton, .l (A.A.) - DUn öğleden 
ıonra bahriye nazırlığı tarafından 

ne§reaUen resmt tebliğ: 
(Devamı Sa. 4 Sil. 6 'da) 

Musolininin nutku 
v a,ington'un resmi 

mahfillerinde 

Sulh teklifi 
sagılıgor ! 

Bazı ayan azası krala sulh 
arzularını bildirmişler 

Nevyork, 4. (A.A) - ~l'tOllUD 
re.'9m! mahtllJerlnde Musolinl tara!m. 
dan son gUnJerde s!lyleneıi nutuk ha 
kiki bl.r sulh teklifi mahiyetinde te. 
lr.kkl edilmektedir. 

(Devamı Sa. 4 Sfi. 6 da) 

Hergün 
6 

Sayfa 
~yuı &l'!l'J'er4e O liııru§ 

Rijevde Alman 
mevzilerinde geni 

gedikler açıldı 
Kazak süvarileri Stalingradın cenup 

batısında demiryolunu kestiler 

lstanbul 
Dört yıl önce bugün 

Dr. LOtf i kırdarı 
kazanmıştı 

Valimizin dört yılda 
ıehre verdiği eserler 

Dört Yil önce bugün, Doktor ~t.. 
tı Kırdar, lstanbul vali ve beledly~ 

ıelallğine tayin edilmişti . 

Çalışkan valimiz bu dört yıl l!:iı>o 

d!- ba§lıca §U eserler!, ,ehı-e hediye ee 
ml§tir. 

lSTANBUL CİHETİNDE: 
Eminönü meydanı, Mısır çar§ISI '9ll 

ittlsalindekl park, Ankara caddesi 
yollan, Topkapı park ve qvarı, Be.. 
yurt meydanı, Koska yoıu ve inkı. 
lAp mUzesl, Aksaraydakı slltlU bo&.ı 
tıuı parkı, Unkapanmdan Gazi bul. 
varı kısmı, Cerrahpaşa. hastahanesi
ne b:r pavyon UAve.st. 

BEYOÖL UalBET1: 
Taksim ga'd.nosu ve parla, Taks!m 

mcydanıı ln~nll gezisi, Taksim _ Har 
b!ye asfalt yolu, Ayazpaşa yolu, -va.. 
ıı konağı caddesl ve parkı, Mecidiye 
köyU mezarlığı, Ferlköy mczarlığt, 

SUrpagpb tenla r ve ı. sviy 
"'-."-'°":...;a.Jta - :t>oımababç.e yolu, ?dllheJldlıı :mek 

Londra: 4, (A.A.) - Sovyet ore sonra hnyatl ehemmiyeıte bir yerl tebj önU, stadyom ~U parkı, Barba,. 
dusu Rijev dolayJnrında çenberiııi ve bir demiryolu iltisak noktasua ros meydaru, Tepeba§l ba.hçe ve yol. 

dnraıtmnktadır. Mihver mevz.ilerin• işgal elıne~c muvaffak olmu,larthr lan, Doktor Refik Saydam yolu, Ali. 
de yeni gedikler açılmıştır. Sovyt"t l Stalingrad kesiminde Alınan kuv basağa parkı, Kabataş p&rkı ve nıeı 
birlikleri şiddetli muharebelerden (Devamı Sa. .. Sn. 5 de) (Devamı Sa • .. Sü, 6 da), 

) tabitdir. 

~hııı bo bahiste •ihinlerJn ta• 
"-tı ~·bazı noıct.Jar var: hunlar. 
~ ~ti İngiltere ve Amera<a gj. 
~· enl>9rl fliyr..sl ge?cnekleri 
\tt, lhtle demoknai rejimine 
'it i>tt 01a.n meml~kctlerle onlara 
~ ~etteki Sovyet rejimine 
~ btıluna.n Ruıyanm harpten 
~ 1•nj hir sulh dtinyacıı kurS ne dereoeye kadar "':ımimi 
~ elbiriiile harekf't edPh:te-

._ . ıneseıesıair. 

~ltere ile Amerika atlantik 
~~ 'tlunesi ile arasi iDıdnna 
~ ba'r sulha taraftar olma
~ tesbit etti~r; Sovyet 
'ı• .111. ise şimdi,_ bdar bu e· 
'Si~n,ipi kabul ettiği belli 

Londra, 4 (A.A.) - Roma rad. 
yonun Vişiden aldığı bir hWere at 
fen bildirdiğine göre, eski Fran
s?Z Bagvekili ve Mcb'wsan MecH
&i r~si Heryo il~ eski tenis şam. 
piyonu ve Vi~ hükOmetinin spor_ 
!ar komiseri Joan Borotra Vişi 
makamlan ta.rafından tevkif edil
mişl1:l'dir. 

Diğer tevkill~r 

Londra, 4 (A.A.) - Heryonun 
tevkifini bildiren V~i radyosu u
mumt iş konfed<'rruıyonunua eski 
reisi Leon. Juho ile BlUm kabine
sinde hariciye mt~.s~an olan 
F'ransuva dö TeMn,mn da tevkif 
edildiklerini mı.ve (·~·itmektedir. 

Çorumda zelzele 
hasara sebep oldu 
200 Kadar ev tamamen, 

300 ev kısmen yıklldı 

. Londranın bildirdiğine nöre : 

Tun usta 
Alman karşı taarruz-

ları püskürtüldü 

°'' "· Bilakis harp esnasında 
~ fil ile LehiAt&nJ payJaJ• 
S1clla.ı~ı?c m~le1utlerin.i i~ı;al 
~ ~mlandıysdsn lstedıği tts. 
~ .aymca. tilüa müracaat 
·~._ libi diinlcU Md;ıteler ve ha. 
~~ ..,,. ha memleketin Avrupa 
~lt ~. istfkbll!e •umek iıte. 
~ ~il hakkında hel'kee az çok 
~ ti' Ven'ti. Fada olarRk snn 
~••da fng2li7. lrabine5inden 
~"in.•· ~ki Mnsko,·a btiyiMc elri"i 
\ ir 1

" Sovyet idıUalan hakkın. 
•--.:'-tı bu hmmııtaki ,Uphelerin 
~lnıadıfnn giS!terdi. 

t~ it İngiltere ile Amerikanın 
~· 0ı!_"~lacak ıulh dtlnyasına te
~ ~ there ilaha) ettikleri 
~ "V esas dalla varda; hu da S!: lor.ra ilk m&dde bvnak
~ bUtüıı ndHetler ar~sındR 
~d~1birsurette payJatı~a.ı;ı me 
~ ki bu bahiste d• Sovyet 
~-.. il ne dU,Undiifil ıimdi'ye 
~"'•'ıhncnu,tır. 
~· en evvel Sovyet Rusya S l'eJia.inin iktısadi sahada 
. "ti !letic~ olarak bütiln hu. 
~ ~ lllilletlerarası mbbadelf'e 
~lt bli bnş bulunuyordu; böyle • 
~ \• fusu iki yüz milyonu balan 
~ ll' llenı kendi Jaıbuğo içeri· 
~ ~ilert'k diğer mmetlerdcn 
,.•lı,~lı. Komtinist Rnsyanın 
~ bq. et aruı iktESiti rejimJnde 
~ ~değişiklik olnayacaksa harp 
~ ııc118 el olduğu gibi yeniılen ken. 
~ ı-ı,11~i İnrİ\-a i1«vine dönece-

\it 0 Jarak batı,.. gelir ki biiy
"lıiyetin Uk maddeleri ara. 

5 ölü, 7 yaralı var 

AMERiKADA 400 KiŞiUK 
UCAKLAR YAPILIYOR 

Bu tayyareler merhalesiz Amerikadan 
Avrupaya gidip dönebilecek 

Mker tafıyan bir Amerlk&n uçağınuı ~inde hücum kıtuı erleri ve blr 
keıtll otomoblJt_ 

Nevyork, 4 (A.A.) - Maden ve u.. 
çl\k tabrikalan §dl Tom Glrdler, '"B. 
i2•' tipinde fevkalA.de bUyUk bir uça.. 
am bazı tadl!At ile ın,a edllml§ bu.. 
!tınduğunu bildirml§tir. 

Bu model uçaklar 400 kişi almakta 
ye J.&hut bu agırıığa muadil bomb& 

yUkleyebilmektedlr. Bunlar AtlRntlk 
okyanusunu birkaç aaat zarfında ap.. 
bHen uçaklardır. 

M. Gird!er bu muazzam uçaklarm 
benzin almaksızın Avrupaya gid!p 
geleb!Jeccklerinf ticaret odasında stıy. 
kmi§Ur. 

Ankan. .ı (V11kıt muhabirin. 
den) - Aytn yirmi ikisinde. Ço. 
rumda vukubulan bdulede bir ev. 
bir ~a.mP..ştrltk, bir <ıhır tamamile, 
iki evle bazı bi:ralnr kısmen zarar 
rörmü~tUr. Tacin nahiye.sinde 30 
ev oturulmryacak derecede, dı.ğe
rleri hafif hasar görmii§, küçük T.a 
cinde sağlam yatr.ız iki ev Jcalmrı:ı
ttr. Bir kadın ağır yaralıdır. Ya
nn köyUnde 80 ev oturulmayacıık 
~ekilde, 0.:nnancık kazasında 20 
ev tamamen, 300 ev c.turulmaya. 
cak §ekild:! hararı olmuştur. Üç 
kif'i yaralanmış, 25 hayvan te1eof 
olmuştur. l!nbaba köyi!nde beş ö
lü, Uç hafif, bir af!ır yaralı var. 
ıhr. :50 '"" tam~ en yıkrlmrş. di
ğr-:-!eri ktS?lY.n lısısar jı?ÖrmüştUr. 

Sinop, 4 (A.A.) - ('.a~amha gil 
nti akŞal:lı 4Wlt 20,05 de on sani
ye suren şidd~li bir yer fl3nıtn
tISI olmuştur. Hiuzar ye>ktur. 

Yeni bir ke§il: 

Karanllkta görün
m iyen ışık 1 

Londra 4 (A.A.) - Telcvizyo. 
nu icat etmlş olan lıkoçyalı mU
hendis Baird, ka.roı 1ldcta günnt'ğc 
yanyan hu8U51 1.ir zh·a bulruuş -
tur. Söylendiğine güre, lnı::i1iz 
makamları, bu, icadı, şimdiden kn 
ra, deniz ve hava hareketlt>rinde 
tatbik mevküne koymu~lardır, 
Baird'in icat < ttiğl n:ııkinenin 
ismi ''maktovisor,, dur ve bilha~sa 
gece yapılan derıiz muhnrebele • 
rinde işe yarama.ktadJr 

iki taraf da 
mikyasta 

mpharebelerde ge_nlş 
paraşütçü kullanıyor 

Londra, " (A.A) - Cezayir ra.cJYo. 
~u. Teburba. kesiminde mihver ta&r
ruzla.rının flddetıendlğini bfJdlrmek.-

• tedır. 
ISO tank]& taarrns 

Londra, 4 •(A.A) - Fu radyosu, 
bu a.lqamkl yayrmmda §unları bildir. 
ın:ştır: 

Blzerte'ln 8S kilometre cenup ba. 

ımnda Mateur kesimlnde fiddetu 
bir muharebe cereyan eı;mektedlr. 

DJeldeida'nm ba.t;ısma dll§en kesim!a 
luınt:roltl §1lnd1 mUttefiklerln elinde. 
dir. DUşman yaptığı ikinci karp ta
arruza 50 tank sokmuştur. Bu tank. 
lardan birçoğu tabrib edllmJ3 veyn 
afrr surette hasar& uğr&tı:J.mI§Ur. 

(Devamı Sa. .t Sii. 2 de} 

ASKERİ TEKAUT KANUNUND~ 
DEGiŞiKLiK YAPILIYOR 

Ankara, 4 (Vskıt muhabirin- tahsillerini bitir~J'e'k subay nasrp
den) - Askeri ve ırıulki tekaUt !anndan dört sene evvelki t:ırih
kanununun değ;~ıiritmeııinc dair ten askeri mühendislerin ise tah
olan kanunun ikici ve Uç'lincü f1k- sinerini tamamlaynrak mühend;s. 
ralarmın dcği.ştiriJmes.ine dair ka- lik tahsiline lbaşladıklnnndan bir 
nun projesi m.ecliııe gönderilmiıı - l ııene sonraki tarınten beşlayacak . 
tir. Bu frkroJarrn yeni ~ekil!eri tı:r.,, 
eöyle olacaktır: Projedeki muvaldtat bir maadc-

'"Hizmet müddetlerinin mebdei ye göre henüz tnlebe iken !harp 
finiversitede altı ııenelik tahsile dolayısile görülen ihdyac,a. ibina
tabi talebeler subay D3!<tplanndan en krtaata tevzi e-5ilip talebe o!a
beş; dört senelik tahı;ile tabi a~. rak ordu hizmetinde .;alıştrnlan 
keri ecucıla.r, kimyagerl~r. diş t'l- ve harpten sonra tahsilleri ikID,al 
bipleri subay ı $.plar:ndan v~ or- ettirilen ve l:ıu sebeple subay nasp 
du hesabına yetiı;tirilen ukcrf a~- lan ttı.rı'blerl zeeı1ı:en a!'ker' ~
li hakimlerle askeri eğretmenler ye, veteriner, eczacı okulları ta -
fakUlte tahsiller!ni :lh1a1den Uç lehelt'r:inin hizmette gec;ir.Sikleri 
tıene evvelki tarihten ve beş sene bumildtletler teknUt mUddetlerine 
tahsile tabi veteriner su baylan zam ve iln 'le ediJ<'cektir. 
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YABANCI BASIN: .. - - - -Gördes mektubu : 
'-2 ,,,_,,_,,-,, ,,,_, •-ıc:-s ~ 

Heyelan felaketze- Azerbaycan, tarlbl 
köylüye hu~ubal 

karş lığında f 
kumaş verılecek delerinin 

_. . 
sevıncı ve zenginlikleri ~OJllı 

Haber aldıauııııa gör~. b ~o~ 
köylüye ucuz kumaş ve ıuıu. 111tıd 
niratora eşyası temin iç.in bır bilil4 
ılettenberi giriştiği tetkıkJeri ;r; 
rek bugünlerde bir karara 1 

Yazan: Muzaller Çiçekoğlu Bül<r~te çıkan ''EYenimentul 
ZibI,, gazeW•İD ien; 

·"'- ZERBA YCA!'\ kelimesinin a .• 

'~ lı farscadır. Bu ismi, Cenu 

bf Kafkasya ile Şimal! İran arasın 
dakl bölge taşımaktadır. Pek çok 
petrol kuyularının bulunduEtu bu 
bölgenin her tarafında yerden alev 
ler yük~elmektedir. Bu hll uzun se 
rıelerdenberi devam etmektdlr. 

Bu keyfiyet, "Ateşe tapan., bir 
knbilnin gelmesine sebebiyet ver
ınişlir. Zaratustraya ilk hayallerin 
gözüktüğü yerin BakO. clYarı old~ 

lhı zannedilmektedir. 

ran ~ahlan uasında ruku bulan reyan etmiştir. Daha sonra, ııem 
çıırpışmalar lıu hususla ciddt en- burada, İngiliz s~fer kuvvetleri ilr 
geller teşkil ebniştlr . .Memleket bir Bolşevik kun-ellerl arasında mu 
çok defalar Türkiye ile İran arasın harebeler olmuştur. 1920 senesinde: 
da, elden ele geçmiştir. Bolşevikler Azerbaycanı Bolşevik 

RUSLAR KAFKASYA Yl İLIB.K Rusyaya ilhak ederek Rol~cvik'crin 
EDiYORLAR • önemli bir iktisadi bölıtesi halin<' 

N 1HAYETTE gene İran şahla· getirmi~lerrlir. Petrol istihsalülı ı.e 

i l 
. 

1 
. T \ nede 40 milyon tona çıkarılmıştır 

n gal p ge mış erdı. am 
Türk tehlikesi bertaraf edildiAl bir Muazzam binalar, bilyllk fabrikrı 
sırada, bu momfoket için deha bil• lar ve lcinr'len pek çok petrol horu 
yllk bir tehlike belirme~e başlamış !arının geçtii2i Rıık<ı şehri, bir Sov 
tır:. Rusya tehlikesi! 1828 yılında yet sanayi şehrinin tipik bir modı ~ 

İran şahları arasında vuku bulan !ini teşkil etmektedir. 

anlaşm~zlıktan istifade eden Rus.• Yalnız birkaç şirin caminin bu· 
ya, bütiln Azerbaycanı işgal etmış lunması, Ulııh Saran, Acem paz;ı• 
ve İranlılara yalnız Hazer denizi- -
nln cenup kıyılarını ve Kürdistanı ! n ve yüzleri h31A lirtülU ban Tatar 

b k tı kııdınlartnın caddelerde dolaşmala· 
ıra mış • 

1 
Gördesln heyelAııdan evvelki görU nüşU: ön pll\.ııda görWen mektep 

J'Ilnlmıl, bqka yere nakledllmlttLr 

Dirçok sırlann toplandığı bu böl 
geye doğru, pek çok hicret vuku 
bulmuştur. Tarihte bu bölgeye doğ 
nı yapılan muazzam bir hicret ha· 
reketl kadar, başka bir hicret ha• 
reketine tesadüf edilememektedir •• 

Tarih, bu bölgede, yakın bir za· 
mana kadar bir Arnavutluk hüküm 
darlıAımn mevcut bulunduAtmu ka} 
detmektedfr. Ennenl unsurlarının 
tesiri ile bu hükilmdarlık oldukçıı 
terôkkl edebllmiı,tl, 

Tebriz yeni eyaletin merkezi hA rı, insana şarkın orta~ında bulundu 
llni almıştır. Klymelli kumaş ve #tunu hatırlatmaktadır. 
haldan sayesinde Teıbrlz pek kısa 1

1 
PAMUK YET1$TİREN BAHÇELER 

bir zaman içinde meşhur o!rnuştur. İki yıl l'nce Gördeste vnkubulan lilllflmlz tarafından takdir buyuru 
beyelAn birçok kardeşlerimizi ırv. lııcak tetbirlerln şimdiden nlınma. Şehir az süren bir. duraklama. de'• K A FKAS dağlarının nihayf'I 
şlz bırakmıştı. Hüktlmetlmlı, bu sı, rinden ~onra demıryolu sayesındE', tinde geniş bir ova bulun-
fel~kete de çare bulmuş, felAketu• Kumçay klSprüsüniln de hemen yen iden yükselmiştir. Simdi fse ı kt d K A h' Hı ı n 

lrana ftiden demiryolu da buradan ma ad ırb. tura veb ras nde ır r k delerin muvakkaten oturmnları t. tamir edilmesidir. 
çln borakalor yaptırılmasına karar 
verım1$t1· Bugün bunların fn$ası üt 
mamlanmış; hottA tevzi işine bile 
l>aşlonmışhr. Bu suretle kışta hem 
~erilerimlz birer ocağa kavuşmuş 
oluyorlar. 

Barnkalann inşasında bDyilk ııay 
reUerf görülen Görde.oı eski kaymo. 
kamı calışkan Halit Gökkaynak ile 
[(balen Kurtalan kaymakamıdır.) 
Xiymetli, gene doktorlanmız Nihat 
Yörükoğluna, GördesliJer teşekkQr
lerin l bildirmekle candan boz du • 
3"11rlnr. 

Kau.m.12 halkı ile benQz gele!l 
!aaı kaymakamımız Şakir Cannlpın. 
l!ıayın Manisa VAllınlzden ricaları 
"nU': 

A - Gl5rdes • Akhbar yolunun 
J'8pılmuı. 

B - 102 köyftnden ancak 14 
'lhıde mektep vardır. Pek az olar. 
mektep ade<llnl artırmak lcln köy 
lerlmh:e, köy en~titD"!il mezunların 
dan, eğitmen yollanması. 

C - Gördesln civar Vtldyet ve 
kozalarla irtibatında mühim rol oy 
nıyan şose ilzerfnde bulunan, kı• 
şın fazla selleri yürilnden geçilmf'. 
si kabll olmayıın Teımrek cayına bu 
zamanda köprQ yapılmasa bile, Va 

- ......-- --

Bu yıl nef::ısetile şöhret bulan Hl· 
tiln mah'!u!Qmüz de gerek kemmi• 
yet, gerek keyfiyet bakımından ga
yet iyidir. Hakikt dej:!erlerlnde sa• 
hlacnk olursa Görde~lilerin sevinç 
terinin daha kat kat artaca,Aını kim 
bilmez. 

S1ra5fyle bu hilkilmdarlık Arap 
lann • bu esnada milslüman olmuş 
lordır. - Moğolların ve İranlıların 
idaresi altına ııecmlştlr. 18 net yüz 
yıla kadar devam eden İran hAki• 
mlyeti esnasında bu hükümdarlık, 
küçilk bir cok devletler ayrılmış 
ve din usul kafde!erl çerçevesi rfa 

Balıkesirde ekmek 41 kunış bilinde idare edilmiştir. Bunların 
Balıkesir (Vnkıt muhııblrlnden) 

- Şehrimizde, halka 600 gramlı!c 
ekmek 41 kuruşa satılmaktadır. Dev 
let memurlan ve müstahdemleri, 
dul. yetim ve emeldi maaşı olanlar 
ekmeAI eski fiyat ilzerinden, 17 ku 
ruştan almaktadır. 

içinde en tanılmışı Kirman hüküm 
dar1dhdır. 14 ncQ asırda bu hilküm 
darlık, İ~l(ım Aleminin bir kültür 
merkezi hAJinf alınıştı. Kirman şah 
ları, saraylarına en meşhur artist 
ve şairleri davet ediyorlardı. Bıı 
şairlerin lcfnde en tanınmışı Fuzu 
ll fdi. Fuzulfnfn eserleri, biltnn 
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rasın a u unan u o,·a a pamu 
ııecece t r. . yetişmektedir. 

Abşeronda zengın petrol menba 
lan bulunmadan önce, Ru~Jarın iş· Pek milnblt olan bu ova, dünyıı 
gali allında bulunan bu bl.>lge, pek nın en zengin pamuk ovasırlır. 
fakir bir hayat yaşamıştır. 19 ncu 
asrın nihayetine doğru. bütün dtin 
ya ~ennayedarlan buraya akın yap 
mışlardı. RoC'fl'ller, Nobel, Mnntıı• 
şef ve Rotc;chitd bu bölgelerde mnm 
kfin oldu~ kadıır fa:ı:la arazi ele 
geçirmek için çetin bir mücadeleye 
başlamışlardı. 

BAKÜ, TlPtK BİR SANA Y1 
MERKEZIDlR 

P EK zenı;ıin petrol kaynakla

nna mAHk bulunan ve mü• 

hlm bir stratejik mevki işgal eden 
Azerbaycan, geçen cihan 'harbi es
nuında muharip devletlerin genel 
knnnay heyetfnf pek fazla meşgul 

ebniştlr. Bu blil!leden Rusyaya yıı• 
kınşarka ve Hlndistana dojtru hart> 
kAta ıteÇ?T1ek milmkün olabilirdi. 

TOrk ve Ru'I ordulan arıımıdıı. 

Rus idaresi altında bulunan A4 
zerbaycanda her hmm<ıta büyük. 

terAkkiler kaydedilirken, lran Azer 

baycanı - franın diğer bölgeleri 
müstec;na • gene ec;ki ,arklı şeklini 
muhafazıı etmiştir. 

Yerlilerin ekc;erisinf Rilrtler leş 
kil ettiıi bu bölgerle hıılk. daAlardıı 

vahşi bir hayat yaşamakta ve mo· 
dernizme yaklaşmamaktadır. 

Gerek Sovyet Azerbaycanındıı 
gerekse İran A:ı:erbaycanında • bu 

bölgeyi Sovyetler ilhak etmi~lerdlr. 
- pek karışık milletler ya,amııkta,. 

dır. Sovyet Azerbaycanındıı tokrl. 
ben 3 milyon nilfmı vardır. N!Hu • 

sun yQzde 81) ını Tilrkler te.,kf1 et· 
mektertlr. Gerf kalanlar Ermeni 

Geçenlerde toplanan belediye Şark şiirleri üzerinde İ!rtanbuldn 
meclisi ekmek meselesi üzerinde ve Hindi'ltanda tesirlerini Jtlister • 
g!SrOşmüş, baıı azalar, ekmeğin bu mlştir. Bugün 4 yüz yıl sonra da3i 
günkü durumuyla pahalı oldu~na, Fuzulfnln e-serleri Azerhaycanhla • 
civar kaza ve vilAyetlerde 30 - 32 nn altızlannda dolaşmaktadır. 
kuruş arasında fiyat konduğuna ve Edebiyat Te lfi}zel sanatlar liu 
bulJdoy fiyatlarında hissedilen bir memlekette. pek çok harpler yftzün 
düşOklilk oldu~una işaret E'derek ek d n terftkkl erlememt,tir. Timur. 
mek flyııtlarının indirilmesi bU!{ll lenk lııtilA"I · :rork Sullnnları ne f• Kofkuyadıı tarihi muharehele'I" ce-
sunda teşebhüsa tta bulunmak isJe- j ~-------------------------
mlşlerllr. Bu teklif yerinde görül· ,ot..,.,,_..,..~..,.....:""··,.l'>At"""6!..,.....:•~,....._,.,.l.,>..:..,....._,....,_'!ll',..,:• ..... ,.>..:..,.>..:""~"" ..... ,.~ ~, 
m&mi' "Ve tetkik edilmek nzere en· ı N d il ? ı 
c!lmenehavaleedilmlştlr. 1_ e ememe ~ V dkıt'ın Hekimi ;: 

Dliter taraftan, iaşe maddelerini Gebe olduğu çocuğunu aldırmak la. ~ ~ 
tetkik ve kontrol etmek ilzere dlir t•Yen genç bir ermeni kadını hakkın- ~ Yaktı. on;tuoo!arouo ber tftrlD tıbbi ıorulanııa lla~du Hreoek ~l 
kı§hk bir heyet teşkili üzerinde da tahkikat& başla.n~. Son T&lgra.- ~~ kendllerjne ıantyelerde bulunacak tanmıntt bir bekim!• &11la1mı19tır 
konuşulmuş ve bunun da tetkiki en fA göre "1Uçlu ebeyi blr tUrlü söyle. ~ S<'rolan muayye» rttulerde pzeternlı.de ae-vap verUebllerıe-tı (tbt t.ynra ~~ 
cilmene havale edilmiştir. m!yerek ele vermlyor.,mU§. ı ~~ poıta pnJo gönderenlere buaua1 olarak d8 ınıap verttehUeaekttr ~ 

"' Bu yanlış harpte dökülen k.rn BELEDİYE REİSİ Birisi bayle (rek, rak) gibi bat- ~l "~ 
lann sahipleri helAl etmezlerse mt~ !arla bağJanmı:t lk1 tıfl ile ya. ~ v k tt A k t 
zatferlyet elde eden de hayrinl gör Balıkesir (Vakıt muhabirinden) pıJan cUmlelerde esu tldnct tuldlr. a 11 11 n v u a 11 ~ 
mez; çfinkO insan mahkemelerlrı. - Yeni belediye reicılıniz Ferid Tfı= Cümledeki (aöylemfyerek) kellmesl. ~~ ~ 
(ien daha Adil tablatin mahkeme~! zel bir mOrlrletlenberi vazifesine nln vazl!est(söylememek ıurettıe) de ~~ Vü11., •Yrtca tanmmtf bir avukatla da an1a')rıU') ıt<ılonoyor Oku 

üzeredir. ~; 
Du hususta nldığımız ınııl ıJ 

lan anlaşıldı!ıına nazar~ıı ~~. 
tıcaret ofisi memur edıl.rO•Ş t (/ 

Ofis umum müdürü J.hrDC/.D,, 
mil Conk bir milddettenberi 1~ !uda yaptığı tetkiklerini b ~ 
v.a netice hakkında fif~tıııf'
vermek üzere Ankaraya gı bit~ 1 
Bu hususla bugünlerde kat1 
rar verilecektir. ~ 

Köylüye ve müslalısfle •• ~ 
kumaş yerine alıcıdan "partr14; 
mayacak, sadece buAdaY "'ti" 
bazı hububat kabul edlleC::,U ~ 

Böylelikle, hf'm mil5t ~ 
köylü çok milhim fhUyac~ 
birini teşkil eden giylı:ıı ~ 
parasız alacak, hem ı:ııe!I' ,, • 
bu!ıday ve sair hububat ibtlft 
min edilecektir. 

Böylelikle, serbest piyasa~~ 1 
day fiyatlarının milsteblik ""I ~ 
biraz d:ıha düşmesi münıkf111 

lcceAi tahmin edilmektedir. fi 
Yurd dahilindeki bu aytl 1" ~ ' 

badelenin çok faydalı nette• ;'İ 
receltine muhakkıık nazaril• 
m:ıktadır. ,_/ı 

Seyyar Kızılay ath 'J 
Diln sabah Kızılay merkezuıdJt' 
muavini Ahmet Kınrkın re16 

de bir toplantı yapılmışttı'· 
la.ntrya Fatih ve Üsküdar ~ 
kam: arı, fst!lnbul mebu!U ~;. ~ 
Uraz, EmlAk Bsnkaaı mudr 'tJ 
:ı:s.mettin de iştirA.k etıcl~ti~~ 
lant:da Kocamustafapa'a., 1 
Beylerbeyi :CU,rklı ve Raıl111;~ 
yar Kızılay aşhe.nel!ri .:li1"~ 1 
mesine karar Vt'rilmfştir. ~ 
gilne kadar faaliyete geçit~ ~ 

Böyl~1ikle, Ku:ılay a~aııe ~ 
fakir talkın ayağına kadar ,ı 
!i ve halka kolayl'!k gl!11te~ 
ye~ güdlllınektedir. 

Pirinç fivatları dü•d1" 
Pirinç flyatlan dDşmektad1" ~ 

rınna tararından dün plyıs•~1'~ ' 
kuru~tan 200 cuvat Vlyotııı• 
el çıkarılmı$tır. Bu pfrfnç. ~ 
?:amanlar da bfle diler pfrtııC,I 
tarından yükseğe satılmıkl' 
~ 

Yan 1ıt bir ha her ;! ~ 
Ba'll gazeteler. lstanbal_..ı 

ve sanayi oduı idare he1r" 
Nuri Kozikolt1unun lııtlfı 

yazmışlarsa da bu habert11 
olmadıltı anıa .. ılmı$hr. ~ 

'Vtırl Ru mahkeme olmasa ''eden bu .başlamı, bulunmaktadır. Genç ve mek olduğuna göre ya (blr türıuı ke- ~~ ynr.ulanmı~ t;er ttırıu bokold aorularına en l<ıaa "m"ıacta ~vap veri. ~ 
lor,, sözil umumıyelle mü leva tir oı. enerjik reis çok kı~a zamandıı Ba· Umeıl kaldırılıp(söylemtyerek ele ver ~ leeek. kendJlf'rlDt ı&lılb edecıelıtlert ber bangl blr 11 bakkında ~n ıııu voı Gercl. ıAkıy, but.mdır ~ ~ 
mıızdı ve edenin bulmasıntı. sebep hkeslrlilerin sevgi ve teveccilhünO mlyor) yahut (bir tür!U d6ylemlyor. 'i~ ö rtl k t ~ Lik: "ıenıılz oluna!, der alı 
lhlldlsenln tevnllsi oha dQnya mah• kazanmış, ha},rlı çalışmalarn ba~ ele vermiyor demeli; fakat (ı6yleml- 1 ~ g ate ece t r. • '{~ Bize dAr.lllrtnandır kflyıdlf r"'I 
!kemeleri Jrurubnazdı, lam ıştır. y !ı ek ele vermiyor) dememeli . 1 ...:""".,., '!il', ...:""'.,.:..,•,.f•'...t..,'-At'""'.._., ,.., :A:,."...t..,....._...,.,..,..,..,.,..,..,..,..,..,......_..,,,..,....,,,...., ... ~ :oıı Anıla olma1'. mr vl bfllı\I ı• 
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EDEBi 
·ROMAN BU~ 

- Elbette duymuf olacakaınız. Ben 
sizin memleke\inizden geçip aiden bir 
nehrin ismini taııyorum. Tuna, Danüb. 

- Ne diyorsunuz?. Mösyö Duna!. Sa• 
hi mi? Bu nasıl olabilir? Siz Macaristan~ 
dan mıamız? Ben sizi Türk sanmıştım. 

- Macaristanlı değilim, Türküm. Fa• 
kat bu uzun bir hikayedir; sizin memle
ketinizle de alakam var. Haftaya peııem· 
beye, geldiğiniz gün anlatmm. 

- Öyle ise mutlaka görüşeceğiz, hi
kayenizi dinlemek istiyorum. 

Delikanlı genç kadının elini dudakla .. 
rnıa götürerek öptü ve bu beyaz penbe 
tenin teması ile dudaklarının ate,Iendiği· 
ni hissetti; ayni zamanda fa7Ja bir muha· 
lefet görmiyerek kadını kompanrmanm 
içine doğru çekti. Heyecandan buz gibi 
kesilmisti. Kadın: 

- Üşüyor musunuz? 
Dedi ve Ali Tunanın eli~i iki elinin 

arasına alarak ısıtmağa ba~ladı. 
Daha ne bekHyordu? Bu hiı müsaade, 

h·atta bir tesvik değil mi idi? 
Delikanlınrn vücudü za!lgll' zangır 

titriyordu. Gözleri donuk bil' parıltı ile 
yanıyordu. Elini ııntmağa çahşan güzel, 
ılık, nazlı elleri eğilip rastgele yerinden, 
üstünden, parlr~klarmdan, hileğinden 
öpmeğe başladı. Kapı acık olmakla bera
ber komoartmanda yalnızdılar; herkes 
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trenden inme hazırhklariyle meşgul ol• 
malı idi, koridorda da kimse yoktu. Ne 
güzel, sevimli, taze ve diri bir uzviyet ... 
Beyaz bluzunun albnd~ göğüsleri canlı, 
taze ve bin türln zevk ve haz vaadeder 
gibi idi. Ali Tuna dimağını bir saniye i· 
çinde yakıp geçe11 bir ıimtek a~evinde bir 
çok şeyleri birden düşündü: bir hafta 
hekliyemiyecekti ; ilk tanışıklıkta sarkın· 
\ılık gerçi ayıb, çirkin, terbiyesizce biı
şey; fakat nihavet haHf, belki de umumi 
bir kadın işte, ne olacak ... 

Kadına sarılıp vücudfüıü kendi,ine 
doğru çekmek ve onu öpmek İ!tedi. Ka· 
dm sıyrıldı ve paylayan bir sesi~: 

- Beni rahat bırakınız! 
Dedi. Yataklı vagon memuru bavul· 

lan almak için gelmişti. Ayrı1d1lar. 
Ali Tuna çoktanberi bu kaJar cok u• 

tandığmı hatırlamıyor; birkaç yıldır Is· 
\anhulda coşkun bir eğlence hayatı vaşr 
yordu; fakat daima zarif. terbiyeli. kibar 
olmaktan ho!lanmış ve hiçb;r kadına bu 
kadar kabaca hareket etmemi~ti ; Q~un 
için de böyle sert bir ıözle ka!'~ılaşma• 
mışb. 

Utanıyordu: İ§İttH{i azardan zivade 
yanlığı i~ten 1-":anıyordu; kompartmanına 
süklüm püklüm girdi, kimseye ~örUnm~ 
mek için bavulunu açıp tekrar kapamak 
gibi İ§ler icat ederek gecikti, herkesten 

sonra indi, vapurda bir köteye saklanarak 
lstanbula bir an önce kavuşmak için sa 
bırsızlandı. Köprüye çıkar çıkmaz sanki 
bu kepazeliği herkes duymu,. herkes bi· 
liyorınut gibi orıa manalı manalı bakan 
bu kabalıktan kaçıp kurtulmak için ace· 
le etti. 

2 
Ali Tunanın babaaı Ateş Ahmet Bey 

ıimdi Adanada büyük ziraat)" meşgul 
zengin bir adamdır. Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri arasında hektarlarla dönüm tu· 
tan arazi, ona Makedonyada yabancı el
lere bırak\ığı çiftliklerine, mfthna mülkü· 
ne kartıhk olarak verildi. Ateş Ahmet 
Bey bu serveti kendisi yapmadı; yani 
halk tabiriyle sonradan görme değil, a· 
nadan babadan zengin, Makedonyada 
türlü kollara ayrılmıf nehirlerin sula· 
dığı genit topraklarda gömgök, yem· 
ye§il tarlalar, ucu bucağı bulunmayan 
koruluklar, içinde köyler barındıran ge
niş arazi, ormanlar, çiftlikler Ateş Ah· 
met Beyin parlak güne§iyle ısındığı, sa~ 
lam havası ile sarılıp açık mavi seması 
altında büyüdüğü yerlerdir. Ahmet Bey 
bu serveti babacından miras olArak aldı. 
fakat har vurup harman ıavurma-dı; on 
sekiz yirmi ya,larına kadar unın mesafe
lerinde at koşturduğu, ıilAh attığı, avlan• 
dığı ve e~lendiği toprakların idaresi ba• 

basının ölümü ile kendi ~Hne geçiıı~: 
Ahmet Bey bır ucundan öbür ucuna go,ı 
:ıçıp kapayıric-aya kadar yet~!erek, ~!tf 
•,asabalar halinJeki çiftliklerin her bır• r 
de en olmaz zamanlard~ ummad!k ıa•tıl 
lerde ~örünerek birinden ötekisine san , 
saniyede koşup <.rtaya çıktı? Her iti 11 

b • "'det' yet çabuk, gayet s-ert ve azan 11a a 
tehlikeli bir şekilde kesip atarak ya.,Ut 
Bunun içindir ki kendisine "AtP• AJuılf 
Bey,, dediler. iri yarı, adaleli, heybe~ 
kalın kaş, gür kirpik, pala bıyıklı, endsP" 
lı, insan güzeli bir adamdır. 

Osmanlı imparatorluğunun ytlmıtı ff~ 
larında Makedonya, t~rih ıahnes!\1e ve•\ 
yeni çıkmağa ba~layan bir takım yabarı' 
ınjlletler elinde taksime uğraT'ken At~: 
Ahmet Beyin vatanı da tabiiyet rJeği~tW 
di. Anadan babadan sergerde, ~'cet ~·, 
met Beye bu değişiklik hayli acı gel 1

; 

fakat çiftçiler toprağa bağlı insanlar~ 
ve hele bu derece-de büyük toprakla , 
sahipleri yerlerini yurtlarım Mra.en bı.~~ 
kın gidemezler. Ateş Ahmet B~v de o 
~eleri tahammül tmek ve işin aon't!'11; 

nereye nereye varacağını beklemek ı•t~ 
di; bir zaman sonra b11 veni ya hancı de 
1-etin millet meclisine Türk a:ımhk nıeb~ 
&u olarak seçUip ııönderilinc:e e,ki çiftçlt 

(Devamı var) 
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ransada yeniden başlıyacak 
muhakemeler 

Yedi yaşındaki çocuk beni babam 
vurdu diye öldü 

Beyazil mahalle bekcilerindcn 
Hüseyinin 7 yaşındaki oğlu İbra· 
hiın enclki gece karnında bir hı• 
banca kurşttnu ile yaralı olarak cnıı 
kurtıırnnla Cerrahpnşn hastıılıant

sine kaldırılmı~. çocuk b:ıhnsının 
kendisini vurclıığıınu sö~lcycrck i.il 

• 
Bekçi Polis tarafından ynkaln • 

mış, fakat <>ğlunun kazara ölrfiilfü • 
nü iddia etmiştir. İf:ıdesfne göre, 
İbrahim kary~lasının ba~ı ucunna 
asılı tabancayı :ılınış ve kanştırır 

kcn palluyarnk yara l .ınmıştır. 

Bütön yabaneı ıtirketler, öz yur· 
dun teŞkiUitı arasına gir<liyi hal
de yalnız "Ha' &gazı,, kt•mııını~·a. 
ı;ı, hi.IA ecnebi damgas•nı ta~ımttk
tadır. Vakit ,.aı,;t ga7t:telenle ı;ı. 

kan halk mektuıılarr, bu ılamganın 
altmda yaşrıyan :r:iyenJ..lir ııılıu da 
belirtmekte<Jir. O l'.İ"ı\iyct mektup. 
lannda ne akla, hayale ~elmez 

mi!I olsaydı, bu özrihıü hiz de ktıo 
huı ederdik ama, bir randan teo 
"i<>n lanın yetmeı.Jiğini öne !iÜ1'81'. 

ken, bir yandan da sıska kazanı. 
na yepyeni sari nıuslııl;ları artığı. 
nı görür5ek, böyle bir özre kim 
iiııeın ,·eril'~ Şitket, nncak kry:ıchı 
kii~ede kaimıs ptafat'Srz sokak 
!ardan yük!elen seSltre kulakla· 
rmı bkamııttır. Ben, k<'nrli Mmı· 
timde böyle bir t'<>kıtğın aylardan. 
heri ihma! edildiğini biliyorum. 
'Xih boru yok derler, gah saauiz
liti öne sür~rler \e b!r türlü bu. 
r:ı~ a ~az V<!rmezJer. 

... 
~ , 
,,,. dovau ı. ,a .. ıyanm harbe hazırlanaığınc Fran J 

~ 6ar.rr ilımal ettiğini Ubat etmiıti. Yeni mulıake
ır...... Franaanın kemli kendini itham etmeıini, Almaır 
... ,.. tlüımanlık göatermelıle cürüm iıleJiğini kabul miişliir. 

Ceset morna lrnlılırılınış, tahkik•J9 
tu bı>şlannıı~tır. 

ettirmek iıteyece iz tir . .....,.,. ................... ... 
razan: Sadri -:4 . ..... 1~1:11 k 

hilelerden, zorluklardan bahse. 

Benzin Çiçe aşısı cm;~~=i~ilmi, han lle "s•· 

iavaaı Almanyanın mtt. 
'11idmden yanda kaldı 

cı..._ı bütiln iddialara 
~ .. IMıJt isbat etti? İspat •t
~ ba oldu: Fransa bar. 
~ hazll'lanan bir kom
i ela harbe baurlanma

• ~ edilen ıah~lar Al. 
dost olmadddan, onan 

"'raı samimiyetini anla • 
• İi:in delil, bu kOID§Qnun 

~ kasıtJarmı iJiee anla
~ lıanrw1111adıklan itin 
\ la1tlmak iııteniyorda. 

~ ftVMIDln Vi'i Fran. 
~ Jlıeten tenfmdan g6J1l. 
.a.._'lle etmek istr.diil mana 
~ davası ile Peten ken
~ bl'!I mazur g&tter
~ idare eden kaWnelerl'!I 

.; ~ eıı1umıllımıl bir vesi
~-- byd•ttimıek ittiyor-

t......~nsamım harp mttc. 
~d- •nı.dlir mana 

t::- İnkitaf ettikç. Alman. 
~a 8raı!lmdaki CJostluğu 
,''!'", dftşm:anhlr, kini a

lt, hrp mtlttimlerinin 
~ bı1erek t.itmi)'er.k di!!· 

-..:~ 118.~tir. 

~ ll'ranu ile itbirliii 
lil ..._.~~ hir devlftin he'c
.~ ·~ MAtli hambaflra 
"-~~ten Biyom dava" 

":!: "-tlaJ"1M!8k yeoni ma. 
illllenin \eereyan taru 
~. Bu mabalre. 

İa benzin ıatarken 
~ 1-ıc.landdar 

~lunda 120 numaraöa 
!it' l'•r>an Salih Göztepenfn 
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mede hl.kim ola~ zibniJet Al. •• t• ı• yaptırmagwı •ıhmal fıç,, lan çılgına mı dönı1ürmedi-
manyanın F'ransa;ra dott oldu,ro- su 11 s 1 m a 1 ler! Oc.-aklıırdan ma,•i •le,·ler 
na, Fransanın tr.giltere ilı! birlik- Yf'rine, isli nefesler, boğuk hırıl-
•e ona hüeum etmekle harp mi!e- p t t d" etmeyiniz tılar mı ~ıkmadı! 
rimi srfatuıı kaıandığını ,,·e Fr.ıtn. OS a mu eme 1 Ay başlarında gelen faturalar, 
sanın ba,ma geJenlf'rin bu 3uur- f ld Siird'den gelen üç hasta aboneleri şa~kına ~vi'rdi. Aytla 
suzluk netl~i o1cluğ1mu isbat et- tevki edi i ancak 50. 60 metre mikabı yakım. 
me'<tir. Bu suretle haf'.P müerimi tecrit edildi lar, kendilerinden m e s e t i, 
F!'-nsa kendi «"Zat.mı kenı1Iııi ta Benzin yolsuzluğundan dolayı 120 metre mikiplrk pua İ!ite. 
Yın edecekti'r. adliyeye verildiklerini ·yazdığımız 1 Son giln~:te ~~i~ va;,:a- nilıliğini gördüler. Gı.:ıeteler ~iki-

M UllAKEl\fENİN böyle bir Posta lıfaresi mutemedlerinden Tcv ~~~na ~!sa .u d(e . kt b r. 
1 
~n 1 yet mektuplarile doldu. lleJedi~·e 

.. ıırt v lmayetinU ~. ~ıçe ,_. astba ıgı. I telaı:..l:ıııdı, müfett~Jer yorul<lo. «'~reyan takip etmesi bir fik ile ıbelediye tahakkuk kMib1 na tutu uş ,. .... 1Q.i geııı. "" un 
la d h h lkt

"' .,.. . ;,,.d.l . - :\"etieelle şirketin uygunsuz hare
Yanclan Frans1Z dünya efkin mna. Muhtar ve şoför İbrahim dün mile . r er at a an tecrıt e ı mı!!· ketleri me,ydana ı:ıl>tı mı, çıkmadı 
miye9İne Almanyanm masumluğu. li korunma mahkemesince sorgula· tır. . • .. _ . . .. j mı!' Bilmiyoruz Fakat be?im an· 
na delillerle anlatmaya çalı)a.eak rını müteakip tevkil olnnmuşlar • Sirayetin onune geçmek ıç,ın bü j Janıak i~tedij•im başka hır n1>kta 
tan'lıe k&rJJ da k.en<finl mesoJi. dır. tün vatan~Iann Belediyeye mu- nr: ' 
Yetten kartannış olacaktır. Tarı- racaat ede~k aşrlanmaları bildi. 1 Sirket eereJ'&nlunndaki IH'>ka· 
he. mal olan bir "'ok da·-•-- !d. Altm fı"-t-w n·ımek .. -~·r ı · ' · 'idik 
d "' .. .._...._. "1 ,-..& ~ı · lı\\ta.n ötüriı ıi:ı·gaya ~kı çe, 
ıası budar. Fakat tarihin bttktlm. 

feri • 1ıA Edirnede ·~ ba.,Jadı , b~lkl te5i.;atmın kuc1retsiztiğiTı-
• nı .. mu kemeltt pek az defiş. Altın fiyaUarı yeniden d~meye 1 den bah!lederek kendini m11.ur 

tirmege muvaffak olabilmlıtir. başlam~ştır. ET~elki gün 33,20 . Ura Edirne, 4 (Vakıt muhabirin- göstermf'ğe çahıtnır~tır. 
So~rat davasından b~'1ayarak be- olan hır Reş:ıdıye altınının fıyatı den) - Halka çiçeık 8'JBI tatbik 1 F.ğer 'i'rket h~r :veni apartmıa. 
~l'iyetin zamanlllllb kaJar aüriip dün 32 lira 80 kur~. 24 ayar küı. ı· etmek itin tedbirler alan :Edirne ' na he; veni ~pnt~ın her ka-

Jl:ılbııki o sol•:: - ııı a ita füıtüne 
;:etirilmişti't, l:On '·ıı uöş~nmi,tir. 
<ia'1. \'ennel• ki11 1 i'l'ıem ki dalta 
•ıe bekliyorlar! E\et hurada §lr. 
ket, bir Taksim nnnrtımamndan. 
umduğunu hulaır.w.. r.ı•,at h~r mcm 
lekette lmme h'zmctini omw:lan. 
na alanlat, hiç bir tarafı ba,tan 
sa\•amazlar . 
Doğrusunu ist.-rscniz, ba ayrı. 

hk, bu zal'lniyet farkı muhiti id
rA kteki rulı ~ksikliiir.den ileri ~el 
mt>ktedir \'e bizden 0~1r.11ya.nlarda 
ba idrakin tam m:masile görün.. 
meııine imkin da bulunamaz. İyi'si.' 
bütün öteki §irketlu gı'hi bunun 
da ü"ttinite4<i yabanc.-ı rengi sif. 
meli, milliJe,tinneliyiz. O zaman. 
ne saatlerimizden im knla~nağa, 
ne de semt imti)-azlan lrnrı:ntu. 
sona diişmeğe .. ~hep kalır. Herke. 
!oİn • tediği ele işte bodur. 

HAKKI SUHA CEZGIN 
gjden htyük davaJan olm•ar. çe a1tının bir gram fiyatı ise 424 sıhhat teŞkiUitt hazırJltiannı titir· ı t~a, he; daire6ITTe isteniltlil'i ka-
Fakat bu «?avalar tulhin tarafsız kuruştu. :ır:i§ ve aşıya iba,ıa.tıımştır. dar han gao k1tynak)an vemıe
hükmtlnit &n<'.ak tasa bir ~.aman 
deği>ıimıete m"' .. """ •lnou•lar- l" .. ., .. ~~,.~ ... ,..,.,.,.....,K~'"<;,.... _,.,. ~ -~·.,.....,.. ""' ============================:::ı 

~~~~ ı mı;;,~Ti:h_t, ~~~~~.fi~~;~~:~~.~~~::.~~.~.~~~ 
sm.a :rafmen ba eim 11tt11ıake~. ",. ~~ , dım lbrafıim Al8.cttin Gövsa'dan lan evinde - ~ resut Bey aıorıağı-
lerm çok defa politik nttfuz)ara ., ., dmı ı drk E · ı ·k 

"ıı l SO "~. bir mektup al . top anıl' . cnıın genç ı maıı. 
Vll'trta oldu~ İnlci.r edilemez. J. KR STINA DERBAUM ~ Afe.ktup, belki de, bu sUtunıar. %umelerimi muhtevi olan (Olifti-

Rlyom ianv istfonen polih"k ~J.il:_,rN~~~-~-~SZR'JJR!RDı~~~-~-~~-----~~ da çıkan diye göndenl:m~ml~tir; gü) da "sair arkadaşlar'' adlı ya-teıııirj yapamadıfr, efkln amamj. r• _" 

1 

fakat be~ Emin Bfüend'i biraz rnn dliz.inelik bir seri '-ardır ki 
~4:'f e İ<ıtenen ft>lki4ni yaratıunad,~ı k la bu u u .. ü E · E • 
ı<'rrı talik edildi. ...~-~~~N~!lrıll~R~~~-~nem~~~~~.ıe~•~ tanıtaook oıan bu me tup .s -

1 
çunc n:m.ı·r~!'! .mın :.ı.ent 

-"? tunu bez. .. mektrn k~ndinıi alı.mı- I içindir. 22 nisan 1324 de. yani 

Ş iMDi kuralacak maJıkeme Ik • y •• ı •• A d ~ racağım. 1 .Me§rutiyetin ilfı.mndan üç ay ka. 
Framanın teli ıamimi iJo~- l uz u am ~ 1Jnat diy<'r ki: ı dar evve~ yazı!an bu n.anzume}i 

tmn A.......,.., ,....._ ...........- "'Değerli meaJ~Jıdaıım Ye •arde- •tatıY• nakJ~~~nm: 
nın da demokrasiler oldat- bir ıim, Ufakta korkulu bir ç?I, samut 1 
t:ıllrl Vdikalarla isbata ~laeak, Son aeoelerla en be:recanh :filmi Merhum ıair Emin Blilfnt'in hib-a16t, 
ba arada möcrimler 5İy~etl ad- .Artiatlert: batD'asI için bug1lrık11 mus'ta yaz- Semtwla kanlı ziyalar nıtizab 1).. 

dedilen kabıtllatin MF.8fmll çeke- TRACY LANA TURNE dığnıız güzel şeyler arasında bu lap akıyor. 
t'eklerdir. ~ PENCER - ~ cdü ı:airfo (Meşhur Adamlar An- Ne \'aha. göl~e. ne !es ... Sade 

Göı1lnti§e göre ba mabakemede il . Eiklopedisi) nde ırn11mam1ş oldu. bi'r sükfmj anftt .• 
askerlerden z;nd• pou.... .. __ .. __ 1 il ~ .ıı....nu söylüyorsunuz .• O yazıda da :Rir imtldadı harftret pttr ihti. 

"" 
0~ ..... , " •e Greta ı(Jarboaaa :terini clo)duran ~ 6u 

fngiliz ittlfalnna taraftar olanlar, l "ı. il tahmin ettiğiniz gibi, Emin 'BU. zan ffttur. 

Milletler Cemiyett siyawtini git- 1 ~il ı N G R ı D BE R G M AN ~ lendi --ille ııiirlerini yazdığı za-
denler maJaktm elaeaklardD'. ıl ~il • manlar- hay:ij y1tlunr'lan tanımış-

Ba suretle yapdac!ak malaakeme ~ tım. Meşrutiyetin :il5.mr:dan bır. 
harbin ınenDertni ~I, Fransa 1~ı.Ttttkçe ı•PEKOrtJlftal MELEK 8'M!malannda iki Yll önce ~n Huln>kta talNebe 
siyasetinin meı!RIUerini' divana ~'4 Kopya.aı Kopyası ~~ · iken Ahme~ Haşim ve Tahsin a-
~ekecektlr. ~ ' bit m~rbmr.larla birlikte birbiri-

Yeni muhakemenin R•yomdan ~'il Bugttn Seantılar: U.- • H.- • 16.U • l.S.JO ve t.am :U de ıniıe §iirlerimizi okumak Uzere o 
farkı budu. '111r11Dılrl.:115C•r&~~---•amma•nmı~mıı-.ı.ı• .. ,. 1 da mekte~ uğrardı. 

Balder oda bpıauu icerden kf. 
litledL Odanın pençıerelerlni kapat 
mata ba.şladL İkfııei pencerede id 
ki, Elk llnOnde bulunrtutu pencere 
ijen içeri atladı. Yaptığı Riirültii '!· 
zerine B&lder ıpddetle dönfip ıb:iıkh. 
Elk:. 

- Hayırlı altfamlar, Balder, ae· 
öl. • 

- Baleler cen:p Tennedi, hare
ketaiı ve sa~in 'durdu. Elk de'f'am 
~= 

- Devlete Mfllsf zehirlemek, Ha· 
reni kacırımllk 'Ve koyd11~11ntı7. bir 
ibomha ile yazıhanemi tahrip •tmek 
sureHle yaptığınız hizmeller dol.a • 
yısile terfi eltlrfldiğin!zi hitclimıeJ.. 

için geldim 1. • 
Balder gene harekel,17. ve ~"'iiz 

cfornyordu ve bunda isabet ellii!i 
a~ikardı: çünkü Elkin elindeki hrc.v 
niğ üzerine çevrilmi~ti. 

Elk konuştu: 
- Smdl benimle beraber gele 

cck~iniz "Yedi numara.,. 
Bnlder nihayet ağzını açtı: • 
.....: Aldanmadı#ınu:dıtn emin mi-

siniz? • 

Nakleden: M. KARDEŞ 
gibi Balder d~il, Kole Dnnsonclur. 

- İsminin eheımroiyeti yok. St> 
ninle biraz 'konuşalım, "Siyanür dö 
Polasyom,. a dair fikirler.ini öğren 
meği pek istiyorum. Oturabilirsin .. 

Dik oordon mevkufun göılerin· 
de bir sev·inç şule.si görür gibi oı
ılu. Etk de bunu fnrketmiş olacaktı 
ki, ihtarda bulundu: 

- Adamlarınızdan bir fayda ve 
imdat g<'1eceğini umma. fü· elli po 
lis tarafından çe\'rilmiş bulunuyor. 

Balder güldü: 
- ister eYin etrafında, isler 'da 

ınında olsunlar. Mesele onda değıL 
-e,·ime zorla girmenizde Te bt>ni ha'; 
ka bir adam yerine teYkif etmeniz· 
dedir. Tkrar ediyorum: Bu size pa 
1mlıya mal olacak. lnsnn polis tara 
fından rahatsız edilmeden e\•lnde 
rndyo dinle~<".mez mi? Znbıta te)9 
'kiliıtının h:ıkikatP.n islfıhnta ihtiyR.· 
cı ,·:ır:mış mei';er! 

-47-
ayakları altında çöküyordu. Dilde 
beraber Baleleri tuhıp kenara çekti 
ler. 

Üç adanı yerde bir müddet ılx.ı• 
ğuşhı1ar. Ümitsizlik Balderin lm\·. 
velini bir misli arttırmıştı. Sesleni 
şi de dı~ardan duyulma~ olduğu i· 
çin knpıya vuruldu. Bah~·eden ayak 
sesleri, sonra bir takım hafif infi• 
lak sesleri geldi. Eve koşan polis 
terin bilmedikleri için i.kaz maksa· 
dile konulmuş kestane fişdi kabi• 
!inden inliliık maddelerini patlattı\: 
!arı anla~ılıyordu. 

Mücadele kısn sürdü, fakat ~id· 
delli oldu. Evde buhınnn allı kör 
uşak polis Arab·ılarına RÖliirüldü. 
Sonuncu 1lrabaya i e Dik Gorıfon 
Ye Elk ile beraber, "Ser,, in sağ ko 
hı ,.e Elkin sabık munvinf korkunç 
haydut "7 numara,. bindirildi . 
'·cekn 

- xxvı -

hüviyetini bildiğine hiç ~üphe yok. 
nu adam merakımı tahrik e-!iyor .• 
Onun "Kurhağ:ılar,, la mOşterek h:ı 
reket ettiğine eminim ama bunu 
nasıl ishal elmeli1 

- Ha'kın var Elk. 'Maytl:ınd gııe 
rip bir adam. Kim olduğuımu \'e 
niçin geldiğimi nnlayınca az kal • 
dı yere düşecekti. Ballerin tevkifi 
ni haber verıliğim zaman he hemen 
hemen bay~ın bir hale girdi. 

- Onıın izini bırakmamalıyız. 
Consonu çağırttım. nerede i'i~ gee 
lir. O lıerlı:ılde az cok ınnlü.ıuıt ııa 
hibidir, bizi ihtiyar hııkkında len 
\'İr e<lehilir. 

Cım on ~arım saat sonra ge!di. 
Dik Gordon izııhat nrdi: 

- Şimdi burııda duyacaklarınız 

gazetelere ancak bir iki gün sonra 
aksedecek. Elk size tafsilıH ,·ere~ck 

ama ben iki kehme ile nnlat:ıyını: 

Balıfer. Elkin :rrızıhanesiııdeki infi 
Iak dolayısile tC\'ktf edildi. 

Co:ı:: rna, bir şe~ aıılaHılıilnıes· 
için Balderin kim olduğu hai-.kıııd:ı 

izahat vennek icahett:. Elk bundau 
başka Mnrtlnndın Sluga y:ıptıih zi· 
ynreli de aıılatıı. 

Bitince çöl görtintır l"aha, bar. 
mahk derhal 

O hurmalıkt~ da bir hl!>-neor.-i 
• madenat 

Ary a..eya dayanmış ~ıntki 
,.eed it 1ı11,..ı 

'F.der ba röllere Mit neı;ıideler 
İn!fad .. 

Bizim o '8ir\' ~"ideylerhı t,u ıu. 
ha ife 

O ,alrin · "i rıa'-ıl kahr~nıan .. a 
(futbol) de • 

H1tyali öyle hu i gô>l~clerde, 
( embol) de .. 

ToH\ edip !leri ahmerle ufku 
ltiye 

(Emitı) imhı araeak şire bir "R· 
hahı «'ecllt, 

"En ar. ümi<lolonaıı yeffle en 
knvi\lir ii-ııiı .. '' . . "' 

O zaman Emin Bülent, Baudc:· 
lair.: \"e Ver1aine mrıdP~ına ve bi
raz il1t Ahmet lTa:ıin•in t r •irin<' 
tabi senıbolik "Öl ıı:iirleri yazı\·or. 
ntı. Eir gün Ti:rk f'iirinc \eni bir 
fecir ac;:acıoibnr kendisi sö~1c-ni~
ti. 

"F.n ar. ümiıloJnnan yerde en 
kn' ifJir iimit." 

mısraı da onuntlur. Biir,yui ~iri 
seciyesi de sa~!am , dürüst. idea
!ist gönlü istilJdada karcıı g!\.yz ile 
dolu hürriyete bit, hummalı ve 
hamleli bir g~n<'ti. 

Sesi hile ıf~i~i,li. Elk alay et· 
tf: 

- Ben yalnız sc.-kh:ind Hanrinin 
evlendi~ ıorihte yanılı'lım Te hıı 

yüzden tcrfiim geri hldır 

Şömineye doğrıı lfıka:rdane bir t 

iki adım attı. Orada durarak Dik Gordon sabaha karşı saat 
üçte Mnytlandın iCade~ini alarak 
Polis Müdürlüğüne dönünce Elk i• 
znlıat verdi : 

Bu çok özlü şairin sonralan ne. 
den büs'Jütµn sustuğunu, ı,;alıba., 
bira? d.ı g•Jrurur.da araıN.k 'azım. 
Relki ihtirası ile iktidarının çar. 

Conson tanınııyordıı, ce\ gr \'t'ı• , b" d nb' ... - ~ u di· pı~ması. ır e ıre ı rr. ·ıu~u ;ı • 

- Pekf, benim kim o1dıığunıu 

fnrzedi,yorımnuz? 

- Farzettiğfm filan yok, hiliyo· 
rıım •• 

Yanma kadar giderek tabanca"'t 
nın namlusunu muhatabının karnı· 
na dayadı. Emretti: 

- Eller yukan f Geri dön 1 
Balder itaaf elti. Elk rehinden 

bfr ı;ift Jı:eleı>« ~ı:tararak bilekleri 
ne faklı, sonra mevkufun kı>lları.ıı 

arliat!an tiirffifrine tiaAJadı. 
- Sılr lnk böyle hAlaJar yapar 

ınısın11? Benim 19111.Jm 86Jlediliniz 

- Benim Balder isimli biri oi• 
duğumu iddiıt ediyorsunuz öyle 
mi? Fakat ben mze aksini iddia e· 
diyorum. Bu hareketiniz mesuliyeti 
muciptir. 

Hiddetle, şöminenin kcn:ırınd;ıe 
ki demire aya~ile Turdu. Bunrla 
şiipheyi davet cdic ilıir şey görme 
yen Etkin aklı na miidııhnle etme'k 
hile ııelmedi. 

Fakat bu hnreketin masumane 
bir hareket olmadıAı bir k:ıç s:ıni· 

ye içinde belil oldu. Bnlder birden 
btre kendisini kenara doğru atlı .. 
Elk gafil avlanmadı, atılıp yakasın 
dan yapıştı. Döşemenin bir kısmı 

- Pantonvil hapishanesi bence 
en emniyetlisi olduAu için Balderi 
orava gönderdim. Kendisi henüz 
mevkuf olduğu için u'ulüne aykırı 
olmakla hcra~r rlaha emniyette ol 
ması maks:ülile mahkmlar hücre~i 
ne knpaıtırdım. :\la) llnnd sİ7:e n«
ler anlattıMr. Gordon? 

- Balderi onun talebi ve daYc 
ti il7.erine gidip gördü~linü söylüe 
yor. "İnsanın bir r.abıta amiri (I• 

ğırırs:ı Kid;Jmez olur mu1,. diyor. 
- Maytlandın, Balderfn hakıkt 

· ~ük muvaffakıyet,i bch ınayılit, ün. 
- l\la~tlandın bu isimde bir at-· 

Iü bir aileye men<.rJp oldut1u hal
habı olduğunu bilnıiyonım, dedi. 
Oteki :.,mi ne acaba '1 de hiç bir :r<'faha tevarüs CttlllYe· 

- Kole R:ınso~ ... 
- Bu ismi tnnıyorum. Kole Ban 

son sık sık Ye ekseriya akşamları 

geç vakit yazıha ~eye gelirdi. l\fayt 
land haflnda üc akşam meınurla :
ı:ıiıtiklen sonra ~·a1.ıhanede kalarak 
lic saat kııdar cnlışmak itiyadında 
idi. Kole B:ınson ekseriya bu ıa • 
manlar gelirdi. Kendisi uzun hoylu 
iri yapılı, kırk ya5larında biridir. 

- Ta kendisi. •• 

(DeYamı •.r) 

rek h:ıyatnıı guçliikle kazanmıya 
mecbur kalışı, onu fıJ.ir ve edebi. 
yat hayatına küstürm;i~ ve Tev. 
fik Fikret merhum gibi. men. 
filiğe silriıklc mi<: oiacaktır. 

Meşrutiyetin ilinından sonra 
"Fccriati,, kurulı.r ca ora\'a bir
likte iltihak etmiştik. Ondan "cı:ı
ra görilşme1erimiz -çok fx;ıta lar.
dı. 

(Me§hur Ad:unlıtr A11c:;kloI'cdi. 
r.I) ~zmantr'ken bıı.~'l'd!ın,, ı1!. 
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Netı.aı·i yag~1arm Bir Kudüs haberine göre 1 ıİiil,ilOR oıoııı; .. ~ wıwww 

v .a:;.'llsi latanbul dııında 
elan memur ~e zabitan 

aileleri 

Ekmek karnes1 
nasd alacak ? 

ı - Vazllclerl 1Btanbul Belediy-. 
ııudu:lu barjc,;ıde bulunan memur \'e 

z·.bitandan, aileleri lstanbuldıı. lltıı
nıet eaenlerln l\:dnunsanl . Şubat a}. 

Devletçe. yapılacak daaııma· 
1ardan isiif ade edecek olanlar 
'l ı caret \f elıiteH, ~ atblkatta girilen 

tered ... dtlerJ ön .. enıek lz~re bir 
tamım yaptı • 

ııırına att ekmek kar,ılarını alabl!. Anı.:ıra. 4 (\'akıt nıuhıılılrlrı~•!n)- 1 U.k .bububııtn lnhlsar etmlyeoağ!ni, 
ıne!e.rl i.Qln memur bulunduklll.l'I ma. HUırumetı;~ ekmelt ve el<mcklık hu_ bıuaenaleyh tal matnamenin §Umuıu. 
iıaldE ı.1 da res1 A.mlrllklcrlnd~n ala. bub:ıt ,.e sa.r eşya \"e mn::ideierin d:ı.1 l/13 giren .hak ııa.hlpleı·iJlden rnüııtahs'I 
caklıırı vesikaları o mahailln en btı. l;:ıtılmıısına d!ılr talim'ltnnmede biz. vazıyetlnde oianla.rından da !'.>eyaı •. 
yf k mülkiye A.ml.rl ğlne tas~lk ettir 1..lt veya bllv:ı3ıta z raatla me~gul o- neme n!ınarak kendilerine ana kıırm: 
C!lkten sonra lt:tanbuıda oturan aile. l::p nıllst'.lhSll vıızlyctinde bulıınan- verileceğini, 
...erme ·nder:meleri 10.ıo:ımaır. 1,1.-ın ekmelt ve ekmcKllk hububat da. 2 - Talimatnamede.lq z.irantla 

2 - Bu ves kalardıı ailesi.Din lsta'l (;ıtılmnsındnn lstJade etmeyecekler: rnc~ıuı ruUıtahsll vazb'etl'Dde olan -
19ulda oturduğU -.e bUyUk kUçUk nll. yazılıdır. nu hUkllm ı.atblkatında d:ıı :cı.rd:ın maksadın kcndl ihtiyaçlarına 
C.us mlktarlarlle aile reisine oraca eı< b r s:ıbad;ı. vasıtaıı veya vasıtası~ Yetecek kadar !hubub:ı.t ı·etiftirenler 
ınek kartı verllmcdlğl bildirilecektir. olarak zeriynt yapanların veya ba~ olduğunu, yoksa. bostan, bağ, hahç~ 

3 - Mcmurly.ctler1 ADkaı:a ile lı- ve 00.bçe lş}ctcnlcrln b:?yannameden b,letenl"r içtn hlçb:r takyide mahal 
mlrde olanlardan ıı!Jeıeri 1stanbuldıı. ve ekmek veya ckmeltlllt hubub:ıt olma.dıfuıı, 
lkamet edenler, böyle bir vesika ı;c. +cvziınden hariç tutulmak istenildlk- z - 1lıtlya~1arına yetecek kadar 
tirmjyerek doğrudan doğruya Ankn- :eri vakı mtirncant1arüan anl:ı.Jıldığı.ı hubub:ıt yet~Urenlere yalnız ekmek 
ra ve İZmiro alt ekmek kartlarını ib. elan Ticaret vekl.letı ıvnlillklertı bir veya ekmeklik hubub:ıt veıilmlyece. 
rnz edeceklerdir. tamim göndererek: ğjni, falmt bunların diğer dağ'ttmalar 

• - Allkadarların ekmek kartla- 1 _ HUkfımetce yapılJu:ek dağıt- d:ın jstlfade edcccklerlnl blldirm~tll'. 
nnı zamanında alab;lmelerl için §lmJ ;ıtıatann yalnız ekmelt ,·cya ekmek. 
<llden te~bbUse geÇt:fte~erl ehemmi. ;_ __ _:__. _________ ~--~-----------

yctle tebliğ olunur. 11au11sta 1 
rck gaıı> Trnb!usunıı. do~ru uzanan 

Tulonda batan 
gemiler 

çıkardamıyor 
ztırlb, 4 (A.A.) -1nanı}ır kaynak. 

tan ötrenlldlğlne g6re, ıtıatml•n Fnın 
~ semlleril.ni Ç'Ikartmak imk&.nlart.. 
ııı Sııoelemek :maksadlyle bir Alman 
:beyeU ç&rJamba gtlnü Tulona gelmi,ş. 
;tir. 

Tuıonda, yapı!an tetkiklerin tama... 
mlyle menfi netice vcrdiğj ve heye_ 
tin flmdlden geri d!lnme)i dU~UndU. 
ğU rtvayetlert dolaşmaktadır. Heyet, 
yapı}acak jı,ılerin devamlı mlltte!lk 
hava hUcumlannm maruz kalabilme. 
l!I 1ıakımmd:ın, battA tek gemi blle 
çıkartmanın teknik gllçlilklerle kar. 
fdapcağmı mıı,ahede etml~tlr. 

f'.ransız müstemlikesi 

Fildişi sahili 
işgal ediliyor 

J,ondrn: 4, (A.A.~ - Heutcr A· 
lansının 1ta1~ on radyosundan alo• 
nk 'ftrdiği bir habere göre İngiliz 
,.e Amerikan kuV'\cUerl dün 1-"ran• 
ız batı Arriknsmcln Fil dişi sahili 

6Öınürgc ınin hudullannı setmiş • 
lerclır. 

Londrn: 4, (A.ı\.) - İngiliz • 
Amerikan .kıt:ıl:ırının Fil dişi mfö; 
lem eke i lmtlııduııu n<;lılilarııı:ı dn 
ir J '011drn,,1 bir lıal)nn Jrnyn:ığı t:ı 

rnfınd:ın 't'rıtl'n h:ılıeri teyit eder 
ınahh ette lıil' Jınbcr gclr;ıcıııişlir. 

Devlet ik\:\sadi \eıekkülleri 
umumi heyeti toplandı 

Ankara, 4 (A.A) - Devlet iktisa
dl le ckkUllcrl umumt heyctt bugün 
cığlcd":ı cv\·cı s:ı.at ıo da b~vekli 

ŞukrU Sııraco~Ju adın:ı. maliye ve. 
kili :Fuat Akt'nlının rclslltlnde top • 
l3nml§, SUmcrb:ı.nk :'.ıCrll mallar p:.ı.. 

zarları ile lp!jk ve dokuma tıı.brlk<ı.. 

Jıırı mUcsscsclcrlnln ve bankanın 9U 

yı}r hesaplnnnı ve yine Sümer ban
kın !Hl yılı jÇtimat tcşkllAt lşlerlnı 

tetkik eden koml.syoı:ılar r ıp:>rb.rını 
:müzakere ve kabul etmiştir. 
Uınumt heyet, yarın saat ıo dıı. 

f<'kra.r toplnnncaktrr. 

(Baş taraf l 1 ncidc) m.h~r muvaula yolu ml\tt~lk tay. 
ldOtte!lk uçakları Btzerte, Gabt>!I ynrelerln kontrolU nıtında takvlye}e. 

,.e Tunusa ltar§t yaptıkları taarruzll rtn nakli ve sllrtıtli b.r gen çeklli' 
ra. devam etmi.§lerdlr. Geçen gec~ !cm 1nık&.nınz bir duruma Jgirmiı, bu. 
nıihver uçakları, Bone l•manma bir. lunmaktadır. 

kaç kere taarruz etmjşlcrdll'. Tahrip edilen tehir 
Alman alev makhıelerl Ncvyork, 4 (A.A) - Harb muha. 

Londra, 4 (A.A ) - Cezayir • blrlerı, Taburda. §ehrinln ba&ıtan aşa. 
radyosunun bildirdiğine göre Tu- ~ tı 1ahrip edllml~ oldufunu ve devam 
nustaki Alman kıtaları kumanda_ lı stuka taa!'l"Uzlarma ırağmen Ame. 
uı general Nchring Tunus ve l~ı- 'l'füan • 1ngl!lz kuvveUerlı:ıln burada 
zerte .cephe.sinde yc.pılan eiddetli t.Utuııduklannr b!Jdlrmektedlrter. 
muharebelerde blev ır·hkineJeri Garp l.'T)'l'hğrn<'la parft5ötçüleT 
kullanmnktadır. Londra, 4 (A.A.) - R-O~·terin 

PUslcllrtUlen ıııukabll taarruz Tunuc.ı cephesindeki Jıusı•si mulıa-
Loııdra, • (A.A.) - lfihver kuv- biri bildiriyor: (Gecikmiştir.) 

vetlerl, Blzerte ile Tunus araS'lnda Teburb:ı bölg<'sinde _.\lman kı -
yeni ve §tddctll bir mukabll taarruz. talarmın ı:ok büyük J:arşı hücumu 
da bulunmuş. takat büyük zayiatı tsnasmda, gece Ytr "tir.en tHi ka
ı:ğnyıırak tardedilm~lerdtr. Dlln ak. dar Arap ikıyaf~ne girmiş Alnıan 
şam ne§Tedilcn mUtter,k umum1 ka~ paraşütçü, gece ytre inen dli 
rargQhrnm tebılğlne g(jre Teb3urb&. kadnr Arap kryafctinc sinn~ . .At. 
da harekfltıı. d~·am edilmiş, Ced!d~. man paraşlitçll, rıa1':1iye ltC1luınuzu 
nin garp varoı,ılarında çaıı>ı~malar ınakinelitüfek att'§İne tıam~k te
olmuştur. Tebaurb:ı. civarında dUş - ı;cb!:.iisündc bulunmu~lardır. :Eu 
ma~, bir'lnclktlnunun birinde yapmı,j Almanlar, ınütea.ddit arabalara hU. 
o1du~ mukabil hUcamdan daha ~d. c.um etmişlerdir. Bir zırlılr otomo
dctll b1r mukabil bU("um daha yap. bilde bulunan bir ınilttefik albayı 
mı4 lıe de bUyUk ZRyia.tıa tardo1un.. bu makineli tUCek ~valaruıdan 
rnuş ur. Dll~man ın ıl'larebeyc ağ'ır, lirisiııi görmü~ ve ba~a Alman 
orta ~ hıını tanklar stlrmtışse de pnr:ıRütçiilcri de tl"pelcrclcn ~ıl;mış
ı-ııyük zayiata uğratılmıştır. nu:man !ardır. 

M tank ku\lanmı~ \'e Tf.baurba Ue Nehring, karşı lıUcumuna, tn. 
~dide yolunun 1kl tanıfmda bulunan giliz birinci ordusunun hatlarında 
mOttetik kuvvetlerini earmak iste_ ~~idi !kesmdt rruıksa<liJe 00 tank
'rı1§ttr. 'Fakat bu teşebbusu netice. lı'k bir kuvvet Heri çmannsk n:.nk
!h: katmııı ve tardedllmt,nr. sadile ba.'jlıurıştr... Cctrl:amba gil -

Blzerte ve Tunus hava meydanları nü en az 7 Alman tankı ta.'lırip e
y!'.n\~n bom'balanm~r. 6 dtl~mar. dilmiı:tir. 

\;ç&ğı tahrlp edUm\~tr. Muhareb!de bir nokta~a 30 

u bin Alman Hkt'rt tnnk, vafi i~inde mütt!fik mevzi -
Londra, t (A..A) _ şımaı A!rikn. lcrine doğru ilerlcrnietir. Kuvvetli 

(akı mUtteflk lı."Uvv~tıer umumi ka- t:ınksr.varlar :mevıil~rinde gizlen 
rargAhı ~ZCUSUnlln bfld.rd'ğinc gör~, ınic; bt:lunan birinci ordu topçula -
iki gün ıstlren çok §idde\11 blr tan:~ rı, "-':::nanlnnn yı~k )'akılara ka • 
ıncharebcsl oımu~tur ~ b'u mulıılr<?. dnr ~lm:lerini ~elt<-mi~lcr Ve o 
bedo ıttı tarnt n:ağl yulmn muaav, zaman 25 librelik obfü.Jerini atlrui 
Jcayıp!ar vçrmt§ti.r. la.rdır. Baskına uğrayan Afman -

Sözcü, zaferin, kuvvetler,nl en ça_ lnr. arka•1a kuUanı!maz 6 tank ibr
buk surette toptıyacak olana alt bu. r:ıkarak geri ~ilınişJerrlir. 
!tınacağım ll!lvc ctmlşUr. fngtliz para.,ütçü)eri 
Tııhmjnlere göre, Almanların 11 

tin asker! \'3rdır. 
S6zcU dcı:nlştlr kl: 
" - Dllşnıan, Mnteur - Cedcyda . 

Toburba Uı;keninl gcrı alı.n:ık çın 

l'U)1l!t gnyrttlcı· sarfctmekte:.llr. Şu. 
:ası açıktır 1d dU.man, mUmk:ln olan 
tıon d:ı.kikaya kad:ır T'Jnusta kahnalt 
hıs:wvunınd1.dır. 

:?tfateurodc a(,'lr savaşlar devam Ct-

rocktedir. 

bejxbildilnlersu ClliföYIJ !>j pj pj 
Lond~. 4 (.ı\.A.) - Röyter ~ 

j:ın~ınm Şin::ı.,t A!'ribdaki il<ri kı 
rn!2rl~ birlikte bulunan ht:SlJ!İ mu 
h:ı.biri yazıyor: 

ket !k!ğrtlarınclnn cir;rıi ona ıla Muhnrcb:ı bölgc:ıl ÜZ"rlndc, ltar.ı 
ı:;ömlermiş ve r~sn.in: de rica et- lıarekcLlerllc bcrnb. r h:ıva m:ıhllt"C. 
rniştim. Cevap alr.t!ldı~urı ir,in ese- beler! de oımunur. Birinci ordunun 
re dcl'C'edilmC'k ist~diJine huk- o.ldlrdiğine göre, mUttcctk av u;akta 
mcttim. Mcshur AcamJarda bazı ı rı, Alınan pike bomba uçaklarının 
yaşıyn.n Fohretl~:in hı•Junmayı;ı 1 hi..cumlarını kırmıı,ılar ve bunları, 
kendl mtısaadeleri alınmamış ol- bombalarını kendi lnt:ıl:ırı üzerine bı 
dtığıı i!:indiı·. roltmıılc z:ırundl bıra c::nışl:ırdır. Al. 

Pnz:ırtcsi günU erken, Alman
lar Cedcy~r.yı i~p;a} l<İcn ınüttc
fıkkre karı.ı hilc:un yupnı:ıılarılır. 
J\Iüttc."ik piyadesi bn hUcunıu bir 
kaç saat pü~ilrtmü~e <le ~·onra
dan topçuntn faalircte gce'lncsi. 
ne irnkia \•ermek ~~i:ı ~chri- ı:r -
k'!dcrck b:ı.tı.ra çckiJmi .. tir. Bu -
nun üzerine b~l2.y~n top~"U dil{'!. 
loFu bütlir. gün c:icvam <"tmi~ir. 

Paz:ır g'ınU Tunusun cenup 
<l:>ğust!n/ı inen k~wctli bir tıı c-j. 

jj;: P:traşiltçi'siı nıfifrtzr~i ~ir cc· 
te srrupu g'bi hQrckatta bulu:r~ -
rak ~hrc .Joğnı i'..er:eıncktedir. 
Bu p.amr:üt"ilJcr arosmd:ı Brüne • 
'aı h::.!'kınına İ"tiıt.k eden erler 
de vardır,. 

Bir de R'! kilelik nokta)'l ir:ıret maniar, b r me\zle l1J.::un.a teJebbih 
rdecegim: l~ral>im Al.U:ttinin ba'} ctt.llderl za n.:ın. l~ıl.z hRva kuv\·~t 
kanıı;ı a ltıncla r.H r-0ru11<1 n.. d:.rc it ri tarafın lln J'ils.<:ırt.ı:r.ı .ı' v AJ. 
Va!ıflandır.:L~rınız ''Meşh•ır Adam-ı · man bomb~ uc:ı~<ıan ya h;:o_sarn ug 
lar Ansiklopedi.:;:., Hin b~lta hic rntılmış \·cyahut ôllş!lral'Ilü,.,tur. 1r._ 
bir yardımcısı ycıtttı. I g!.1.z \"C Amerllmn \tnra. kuvvrtıer_ 

.... ~ytı~r?~da ~:_mlini t:r.uttu- I Ccdı,yda eıvanndıı hücum~ geçttklel'i 
ran Emin Eu endı olun: ünde:ı snn- zaman, Amcriltan b:>mba uı;n.k\an d3 
ra y!da ve•ile olduğunuz ic;i•ı size l .A!mıu1 topçu mcvzılerine knrşı nı.. 
[llkranlnr arze<ler, szvgi ve :;ayz:. c;:aktar. hlicumlıır ynpnıışlardır ... 
lanmı tekrariart."n knı ·le~ :m. . , * .J/o ~ 

4 

' Alman rıı::ıt h ıttı keııı.ıyor uıu \ 

Okurlu~nuz gihi, i.ist~t _ engin Lom!rn, ~ (A.A) - AJmıınlar Tu. 
t:ir n!znltetle _ b'\n:ı "cı.ü.krmı, la- ı nı.s s.ıhll ne do~ru rıcııt hntııırının 
nnı bildirerek ~ ... ktubunt! bit!rj- ı,ll;llroesine ııUni olmak ıı:ııı Umlts:z 
~ or. 1 t .. r gayret s:ır.ctmekted!rlcr. Gencul 

Raluncıli Ern!n Bülent, ~iire na- Aleksandcr mihver kuvv~t,!ı!rlni pa: 
sıl ba~lamı~tı, ne türlü !iiirlcr yn. ç:ı'amnlt _çın manevı·alar yiiptnalttıı. 
rardı" K~lcrin ve han"i e<lchi 0 _ Gır. 1rı:;l!lz - Amerikan ınu!ıtelit b~r 
kulbnr tesiri a!tın1av,J1 ? Onc!~~ lıklcrl lk ncl mihver tnıırruıu csn!l
ı.-O!lra lu:l::rni bircen bire elinden sır.da mllhim bir rol oynıımışlardır. 
b!'3km;:s·nın !ebı:hi n<'\'di ! Ilutün B·: taarruzun Teburb:ı do!aylarıncl:ı 

lıunl:t.'"l r.yılınmt:ın bu· mektubı:n- rapıl!ığı hatırlardadır. 
ifan dn!ıtyr, ecfe'.:ı:yat tarihiyle bir· Hnva. muhıırebclerj SiltJkçe şiddet 
Jiltte "!E!m fllUt r.lltranle.nı:ıızr sun l.:r.melıte Tunus ve Blzertt. h:ıvıı mey 
mamız dP.h~ yerinde obıuyacak •'anlllrlylc doklan keslf t'larruzlara 
nı·dır? T. t. (Ulus) dan hedef olmaktadır. Sahili btklp ede. 

İnı'İIİ1 donanm:ıt-ırırn fa:tliycti 

Lonrlrn: 4, (,\,,\,) - lııı;:ilizlı• 
rirı Sicilra hol'!azında elrlc ~ilikler. 
ilk deniz 1af<'ri rnih\'ercllerln iaşe 
ve krıı;ıı yolırnıı pek tclılil:C'li Jıir 
ılıırııına ıliişiirrncklcdlr. Müllcfik1cr 
7 milı,·cr ~e1ııisi lııhrlıı elnıi5ıerılir. 
fırıl~·anl:ır Tunusa giden il,ınııt k'l• 
filrlcrin 1 knl\'ıızörlrr ı·c hc'kl de 
:r.ırhlılarb himaye ııltınıı :ılrn!ık zı:; 
nırıd.a knl:ıc:ıklıırd:r. fnııiliz filosu 
iki hede! ı<ütnıdcltdir: Bunl:ırd:ın 
lıMncisl J\ehring ordmarnun lıık~i 
Y<'Sine m:ınl olmıık, ikincic; flah·.tn 
rıo ıırııı C'.arpışmak v.onınıt:ı hrr;k • 
ın:ıklır. Şimdi Si"U~·:ı bolt:ızınfl:ı h 
nli.rcııc hulunıın f ngiliz rııosu ~-cııı 
tlp!e \'<' lııutilne Jcııdıır ı:rl:r.IJ hılul:ın 
kun c!ll silidılırlıı mü<:f'11hez Sl'ııı'.· 
IC'rdcn nıiirı-kkcplir. 

iU T• 1 tBa~tarolı 1 raı' ıf 

muamele Verg :s·ı ırana Cenup Pasltııı.: 30 aont:;:.·, 
• • kt.ııun gecesi Amerfk&D ,wl' 

Birgiin A.rnavııt çe\elerının utıeri, Guadalkana.l uııa rot'!' 

naslı ahnacak *? • elinde kaldı (JOn filO!IO tarafından bl jJ,rl 
, • ııen ıı.5ker yüklü düşman geııı 

1
,n 4' 

Maliye vekaleti bir ltalyan nöbetçıt&rl ~~~m!~:~1;~~:~~it~~~!~~· 
izahname ne§reUi .... ~ı 

k 1 ırurnın adada.ki kuvveueı-ı..ıoo ~•• 
Ankara, 4 (VttlHt muhalıiıin- açmış ar ilall ....-

den) - Ne'bat mııh~-ullcri \'C Jıi- vr la§e etmek ıeşebb - -• 
.raktmlmıştır. DUJmaD ~~ 

ırinayı ta'sir veya "tREfiyc ctmclt K .... ,. (, .. ) _ l~uı"jcun rıka-ınam•ctır. Yanıııuı ~iı1" 
., ,. • ·r.c 1 c] nııu'I, ~ tı..a, .. - .. ·- ... r---

suretı e va5 ıst ... a c c11 sınnı bfi'" . d c-m. ·rn· p••n:asında Japonlar lkı' b .., 
U ·, d 1 . 1 Arnavut rna ..ıerın e ı:ı.•em ..ıı - ... ,,. 

m. esseseJc1' en muame e vergısı- ; . vÖJ'e Arna\·utluğı.n lmN\k~zi tip (yatıut krnvaZb'r), aıırt 
llln ay~n ahnttı:tSl ıınklrm(lz;lı.l k:ı. 1 ~~e "' ' • on a:Bkeı >tfiildü ikl gemi YI tı1f 

1 b"k d'l - . , k 'l'ır~na 29 ~ontt'fl',nc!cn _.., sonteş- ,, ... 

k d 1· k"l t. ili · h rıne kadıır Arn::.vut <\'öttd.llPPf\er - .,...,.. ..., • nun nas1 tat ı c ı ccegı .:n •
1 

. · . -.mis\ 1k•"'betmlslerdir. su ·-

hın alm.:ı. ıye "!'., a :- 1h ır ıza. nr.m,. 1:-ri ter2.fm<1an iı:gaı e1ılmı;tir. t. lıtpsı batm~tır. Kurtar~ ..ıı11 
azır amıştır. LU ıza ıınmcve :.;-:,. . . 1 1 1 bil n Jsr-b h!: 11 . •• 

1 
talyan n5betc;ılc-:-ı 1-:nçmııı ar< ır. 1"lc su yüz.ünde ka a e 

rel ıne- :ı.'kt n:a ."~ en '"c p
1
r:nn:..an 'Vatı?nperverler, tel örgıilere ırağ. rlye!i!er'i ertesi gUn t 0P1 

a ınnca -vergını!l tamam• e ::.vo(ıı 1 h. k "k 1 1 t' ·.,1_ .o 1 "·-.. n- .. • ,.1 . _1• • men ır arıı tU"'u e se ırmı..-a.cr -un ar ............ apon .ol 
nlm.'llasına gıuı !I'l~"C'Ccr.tır. Vcrgı l ·b d tı ı I b·rl.nl~ .. akanamt muAı'Ult r . r· .. de~\ rı ve 'Ö' 'Varlara J} \'~ ıı •• yan arın .. •. ~ .. 
md a ırı:un. sluz~. for . ~ .. ~·c er • t' 1n ağ1f1n old·ık 'ar;nl lıi!d:t zn :ıfi'i - söyıemi~lerdlr. Bir .Aıneri~ .. 

e yag <:ın C'?'l zerınc..c.n avr.erı ,, • t ...., dJ .._1 Ik ., ·n iôı'tl batmıs, h .. ~'ka A1118~ 
1 ~ ı. A 1 • b. 

1 
t ':-r ya1'!8 ınn.~ı:ır r . . ıc Lı • u ı • . ~ 

a ınaC'...Atır. yncn a ınaca~ı . ı •-J- . -~ • f 1 ·n· ku n·tk · 1•11 " b a & a.,.,•"tır 
ııriJen ~·erler Clrt;m-Ja kslıın ''<erledc <:~ O'kıuUllC.n :zat ~l' Cr.l 1 (J 1 ' .t• " ue :ısar Ut>!' ....,,. • Ol"' 
- 'h 11 . 1 · . t'ln ·oşusım.!<ı ~r. llstcsı hen Uz almmam11tır, __ , 
ı5tı ı:;::ı ere aıt n utı:roc e ve't';;ı"ı ~ rnıo.nan veya ,,yoklamada M""". 

eskisi gibi alınacaktır. Tnlimatııa- p d ıur.m1yanıarın 1.slm!erl, t.aıa 
metle :muamc.-le vergisini aynen \'c. ara(ff l.Yay a tlde edfiinee, te1gratıa ~-.1<1!1 
recek kn1.alar bildiı'ilmiGtir. Ver • ~"' ktfr 
gide kilonun tutarı matr;ıh oi,mık . r ı · I " • k 'Ve :ıneıerine blldjrllece ~., 
kabul edilnti5tir. Her mti~S.."<:&e Js. in 1 a. ÇI mış re~ı~y=:ı~1~~~u-;:~ 
tihsal ettlgi yuf n iktnnnı erte'Iİ llk ba'berler .:perııembe a~ ..A 
ayrn on beşine k:ıdar hi•ılirmeye BucnosDl'res, 4 (,\.r\.) - Pa- )'8. 'bakfımet merltezlne ıe~ 
meebur olacaktır. raguav hudadtıııl'lıı Formozada ,_ ,,__ 

1 
J poza 

.. · . d'h • , ~·a...:r ere nazaTan a 
il'aha!ı:kult ettirilen yağ1ar lbir henuz teyıt e t '!ll?n\l§ Oımasına ..,9 rl 'lTn Qı:ıeJIJ' . ,,. .._. "h ••• 1 h .. acmt~ n a<>Samı g -_... 

haft:ı itinde göstailcn ·c-rılc:-e t .. s 1&::6re Paraguav"":ı oır ? tı:a nre· ,. 'bl h p .,,,,,,-. - • · 1 ınnuaıı az sonra, r ar • 
lim edilecektir. lcc.bında her mu • ragmcn ısrarla c:oı•·ran iayıa ar• ı ·-· __ .,. 'b1 hrlpteıı •- . ,_ __ ,__ ruuV<UNr ve ?' mu 
t~'lese yağlan c!r-po~'llctn sakla • a.ctı ~·ıı:trr. kep olarak harp nizamında 
maya mecbur tutulnbilecekıir. Yalanlama . f1J1'"" 
Tes'.im depoları mliessrsenin bu _ IR.iyodijaneyro, 4 (A.A.) -J3u. ;~: d=~:~o~e~: ta~ 
lund'U~'U 3-'c~n ıcn <»k :?~ t.i?o _ radaki Par:ıguay bliyuk elcisi, Pa.. ek h ,_

1 
~ 

. .. _ b" • ";-ıı. h "- . _, ıter arp gemıa ne on ..,.~ .... 
rne~re uz.akta olaosktrr. \r9ktincl~ raguaYua. . ır ıhtı.ul arcxrtı ~"- rt.trmlfıer. fakat harp ıe~ 
'1f'rılıniyen yağlar ~i.izdc 25 fazla- tluğuna dı.ı.ır ort:ıy:ı. :ı.ttlJın şayıa. radığt zararlar hava.nuı 
bile .alına~ttr.. A'\<nen \•ermeye l~nn t~arr.en a.ııı:lsız o1duğunu dan <!olayı tu'blt edUemıı~· 
yeter ~alı ol;naranla.rrlan ver.gi pi. , &oyk-mıştır. &'Usta ınnıtma meıııap t;ır 
yasa fıyatr üıer~nd e11 t.ı.hsi!i ~m. ~ • "' ondan fazta torpil tııabeı'tl rı' 
vaı .kanununa göre ns.kricn ahna- • &enoı;.~~· 4. (A.A:) -Para cıe derhal batmış, Ikl ~~ 
<'ıktrr. 'guayda lıukıım~t ıdarreı. bu yılın ""·t 1 ..... 'ik" m hrlp de Jl"~-

• .ıı~ '-- • fil" b' a·k ... rn m.... ı a • 1.'.~•2?mua1:uoı:;rı ı ıyn~t~ ır 1 ta. ac yanmata ,.,ıaml§tır. 

Veni meb • • I {otiük :rejur..ınc t:ıbıdır. 'Bu yılın n h\lı aa. Tokyo•da bt~ us seç' m 1 n~~nrnda reUı ~emıgo, sn .'.YJ}dan ttn: nu.a':..n. bir muhrip fl!~ 

k . . hr-rı _ananevi bır stırclte lıtıku~~t :rıunuı 'ba.rtne. bir 1hıırp ıe~M anunu prOJ8SI ııartısi oıa~ !'•_rııma~ter parıı~ı. tırma11 deaız harbıert ~ 
clevlıet cmnırctt :ılcyhı!l~e faalı • defa vakidir. Scllhiyettat 
Y~tt~ bulunmak btıJıanestle 'feshet- hnC!lrdiği clJ>i Blrl1t1ik ~ Pazarteai günü mecliste 

müzakere edilecek 
Ankara, 1 (\.'akıt lllUllablrlnhn)-

'Ie~kilatı csastye ~ncıımcnl bugllnk\l 
t.oplanııamda ımebus seçimi hakkıD,. 
daki lAylbanm tedkiklni bltfrm~Ur. 
Ji:ncUmen dettcrıerln alllllMs ve lll!'U 
lllUddeUerlnf ~aha fazıa ıktsaltnıl§tır. 
Proje mecl!s!n pazartesi gUnkU top. 
lant,L!lnda müzakere edlleccktlr. 

- -·----0-- --
Adli evrakın 

telgrafla tebliği 
Ankara. 4 (\'akıt me1Nlblrln4en)

A.dl1 evrakın tebliğine dal.r kanuu 
ek olarak hazırlanan proje mecı:ae 
gqml§tlr. Bu projeye göre telg'r'afla 
tebliğlere dair hUktlmler bu ayın so. 
nunda yUı1lrlUkten kalkmaktadır. 

Fevkalll.de ahvalln mevcucUyeti mil. 
uaeebeliyle bu hUkUmlerln ıln\diUit 

Gç sec.e daha tehir{ zarur1 göruımu, 

ve bu moksatıa bu pro,14t nazırlaa. 

mııtır. 

•ecuı tı dlalll 
mızuereıer 

Ankara, 4 (A.A.) - BO~iık 
Millet Meclisi il:ı:ıgıi.lı Şemııettin 
Günaltayın reüıliği n u e toplanmu;
ur. 

Meclis bu to.:;>Janttda dahiliye 
''t-kal'!ti :rr.<:nurlarından Saltıbattin 
Esat ile Vefi Banc1ır Jı::ıkkın~la.ki 
arzuhal encümeni m~b::ıtas:nı, ü
::erinde geçen mtiza.kcrelerdcn son. 
ra Dahiliye encU!T'..enine h:ıvaıc ey. 
lemis ve 3 ma~ 1941 tarihli Tılr
kiyc • Macariııta:ı :ti~rct aııtaş -
masına bağlı "a" listNıinne1ti \:ıar
~ak kontenjanının 150.000 Türlt li
rası ve amy:ınt iltont!njer.ınm 50 
bin ton tezyidi ve bu tezyit1erin 
adı geeen an·a~!l?tın 1 haziran 
l9t2 t2.rihi:ıde t)ittcek ~an binn. 
c.i mıerirct sener.t için nrntebtr ol. 
ma..<ıı lıakk-nda Tüııkiy.e ile Maca -
ca.ristan nrU!nda teati cdılen 
mektupların tasdik.ine dai:- kanun 
l.'iyilm.sının birinci rnüza.k~re!ini 
y;ıpmıştır. 

Meclis, P.azartesi günü toplaııa
c·aktır. 

Zon~ldakta parti vilayet 
kongresi toplandı 

ZMgul11a.k, 4 {A.A) - Cüınhurlyet 

halk partisi vlltıyet kongr!ıl dUzı top. 
lanmıştır. 

Kongre, tdnre hcy~Unln lkı yıllık 
~nl~a raporunu taı.wib eylem~ d~. 
1e~eıer tarafından ileri ıı1lruten d!lek. 
le:: Uzerlndeltl mlluıltere1erden sonr'l 
ren! idare hcyetını ve btlyUk kurul. 
t;ıva gönderilecek delegc~erl 11eı:mtş. 
tir. 

ICongre çalıııma!arına son verirket!. 
t>atta milli Şer !n&ü olmak 07'tre bU 
yüklcrjm1ze ka"'ı eaygı1J1n1 1lzhar ~y 
!emiştir. 

mıştır. adalkanala takviye CÖll~ 

• ...... ce:l.esıa•ı "'am t-tmektcdlr. Bu ttlblJ'W ~ 
... .., lflU il adaları etrafında mUteaJdP~ ..,.J 

(Rnşln1'afl 1 lnr.f <ld 
''eUerinin ı::-ıı'la maddesi Ye nıüMııı 
m:ıt haktmınl!a" 'Sıkntfı cekliklcri 
sanılıııaktaclır. f.aknt bu kun·cttcr 
Don Jle \'olga arasnırla ıoııJanabı!e 
mck .için ellerinden geleni )apmak 
ladırlar. 

KAZAK SÜ\'ARlT.lml~lN 
i\IU\"AFFAKlYETİ 

Moskova: 4, (A.A.) - :Mühim 
bir Kozak süvari teşkili, Slallogroa 
.dın cenup batısında Alman hatla• 
nna <ıl'rinlcmeı;lnc nlifuı etmiş .,.e 
düşmanı Slalingrnrl • Tikhorıerz • 
f\ııfk:ıs demitro1ıınıın bir r.ok kısım 
t:ıı,nı tahliye elmeğe mecbur k'ıf. 
nıışlıl'. 

RJJE\'DE 
~fos'ko":ı: 4, (.\.A-) _. l\losknva 

radyosunun bu sabah erken bil<lh~ 
'<Ji~ine g~rc Sovyet kılrıları göğüıı 
lfrö§üse yapılan şidrfctll savnşlardan 
<SOnra. Rijevtn batısındn Alınnn sl· 
:r>erlcrfnin ooşkn b1r haltını Jşgal, 
etmişlerdir. Alman kunıım<'lanlıR•. 
ISovyel ileti han:Jreıtn1 dıırclunn:ı'k 
içjn hü ilk ~:ıyrctlr ~·npnını..ıarlır .• 
Gcrill'rden acrle sıırcııc taze tııv • 
\"ellrr muharebe -e ı;ok'nmşıur. 

SOVYET TEBI.lla 
Mosko,·a: 4, (A.t\.) - Sovytt 

tebliği: 

Topçu kıtalarımıı Stalingı~drla 
. fııbrik:ılar mulıııllcsirıl ateş allın;1 
nlıııışl:ınlır. Ilirlikledmiz<.leıı bin 
nıüle:ıddil mlistahkcm mevzi ile .3 
top ve 15 ııııı'idncli tüfek )'UVUt talt 
rlp clmiştir. B:r ooıiik '1üşmıın pı 
)'auc~i imha cdi4ııi~tir. 

Mos'kov:ı: 4, (.\.A.) - .SO\yet lclı 
liğinc e'kıir: 

Stnlingracl lıölgc~lııdekl Alman 
lalışlclıılı Sovycl lopcusu tarafın • 
d.ırı ıt:.i:ıtılr.ıışlır. Slaliııı:radın ş!• 
mnl blı1ı~rnLl:ı Kızılol"d:ınun hısruıe 
7.11 de\·:ını eıliyor. Bir C'Ok ke5inıl.-r 
ılc 1\lnmn karşı lıücuınlarJ püskür 
liilınııŞtür. Şehrin cenup b:ılıaın<!ı 
ki Sovyet kıl:ıları laarru:ılarına el:! 
vnm eılerck hir çok lılokhnnl:ırı 

makiııelı HHek yu\•alarıııı düımaıı • 
dan ıcrnizkmişlerdir. 

Merkez cepheııincle Kızılordu ıAI 
ın:ııı karşı hücumlarını pü~lciirlmii5 
tiir. 

Hijevin batısınrla Almanlar üç 
giınde binlerce :ısker kaybetmişler 
cllr. Alınan g:ınimeller arasında 1 
milyon fi~ek wardır. 

Yi:ızma • Rflev demiryoJunun :ar 
lrnsıncla bir Alman hücumu t:ırde • 
dilmi~ ve ikt Alrcan ply:ıcle bölO~ii 
imhn edilmiştir. 

Sim:ılıie Ru, ~ahi1 bataryaları 
!5.000 toni!Ato tutarında tici Alman 
nakliye ~emhinl 'batınnışlardır. 

ALM~N YABALD..AKI 
Moslı:ova: 4, tA.A., - 'Tscs tı.. 

i:ınsının Stokbolmden •ldı#ı bır 

lıarebGlıd vukuu muhalı_..-"1 
!apon !lJosu ıılmdlye kad.ıJl, 
!arını da gölgedo bıraka8'1 

;~::~~~ 
(Ba~tarofı ı.'~ 

Bu nutuk aynı zamancP ~ 
!n:branı aa :açıfa vurmalf!:tt 
n:l aurette sanıldığın& •-r 
rejlmınde büynk değ1'ıkll~' 
tır. 

lKııllalefet .. M,a~ 
Londra, 4 (A.A.) - P'_ 

ve Btrcbtesgad~nde toP'~ 
nelkurmay konferauslatl;;., 
yanın Faşist rejim.ine ~aıf1\ 
stJ5unda &cstemi~ en6il 
mektfd;r. __ ,,,,. 

ltalyada Almany&y& ~ 

lan şiddetli tnıkid~cr gi ~-, 
bir lisanla ifade edil.ıaC'kte;;.J 
zı ayan A:zası K:rala bir JJI 
dr-rerek harbe nihayet 'V!riP"..ii 
istemişlerdir. ltaJran to~ 1 

nın her tarafında arbc 
ayaklanmalar olmaktRdıt~ 
ma lıarek'etlerinc mani ~1i'~ 
tayyare"er tehdit n-akP" fi"" 
ytm 'Şehirleri ve kÖ)'ltri 
d~n uçma'k't:aliır. 

KUtıe halinde Jıl~ 4 
l<"ra'nsa, -lsviçre buduclllo 

A.) - 1000 İtalyan ~1etl ~"/ı 
perşembe gl:nil Bonnevılll-.1 
r.ine f!elınişitrdir .MflA'flO il' 
nodııtn kttt'!e halinde .:!'.,. 
ç&r§8rnba sabam bef'&Olar-,;. 

KUtJe halındekl bu mu~~ 
gulz hava kuvvetlerlaill t.~ .J. 
tıklım tahrikltın genlfllfUS' 
mı 'kcymaktadır. - , 

S8M kik)luk t.oaa~ 
Londra, ~ (A.A.> - _...._. 

kuvvetleri.Din 3600 kllolııll 
kullanması llZerlne ltalya'i ~ 
tft.hli:re edilecektir. tt,a'ıyad' 
onda. muhafazalı aığıııaidM 'I. 
ır.am&ktadır. 3600 'kılotu'lı ~ I 
hedfften 100 mette öte~ 
birçok ev kUmclednlıı yı 
lbilbly~t verir. 

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

Ltttl Bır481' A 
(Ba1ta;;t 1 

danı, itfaiye ön'tl parla, ~~ 
uıen :rot, şıoıuı.ae • oazl ı.-l'J 
ol!I, Fıorya gazinosu, oa~ı.affı ,, . 
Fl-nerbah~ va Yıl41S ~ İ. 
taşı mektep parkı. "';/ 

Çalışkan ve enerjik "? J 
atid+kl yıllar iı;in Oe IO 

ler 4Uerız. -,,: .,, 
lııabere -~re, Stall~~~ .. ~ 
•n bOlün Alrnaıılar ~~ 
16rtilecekleri yerde Balk8 at''JI 
lkedHmHttdt!'. 1.tman yar_.ı_. 
halle arasında her tOrlil f 
saktır. 



VAKiT - ıs-

~ \ K A-y E Jt 1 : ~: 4'7: ~ ,~: 1 1,_30::.:.:k~. ::,:. ~ ... :dec:11fdy~o~~ellr-'akat o,.'6 ldu,.,. 
~-----.-..~ - t ayarı. 7.32 \'ilcudumuzu çalı§lıra • )1. ~ .ıa. 

2 
ı hın. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8. 

T d 30 l\lilıik (Pi.) ıs.so Program n Brenel, ötede ·1beri ori,Jinaı bir gilizlcrin takibir.<'en kolaycacık ram v !l. g a 3 1 memleket saat ayarı. 13.33 Türkçt adnmdrr. Daima etrnfındakı ın. 1 yakasını Sl}'Il'm;ığa muvaC!ak oıu. 
4 plüklar. 13.45 Ajans haberleri. 14 sanları hayrete dtl.~Urmekt•n zevk yordu. 

_ RUS HiKAYESi _ 5 00 Riyascticümhur bandosu. 14.3U duymakte..dtr. Uıkin, bu seferki BJ ''ı!:fyet kurs?Sinda tngit:zıer, 

6 Ankara At yarışlarının tahminleri. ınarifeti herkesi nefretle k.:ı.rl!Jık nJ.:ı:nrn kelJu;ini getirecek o.arıa 
Çeviren: ~r. Necmettin Deliorman 

\Jıa~n11ün, tramvaya blnmışlin:. 1 ı._d lllıJctaydım, \ ünkıi araba içeri 
s_' seyahat hoşuma gitmez. 

ltııı hıntıktan etrafı hayranlıkla 
t •ıa ediyordum. 
~te Trayçka köprüsünli seciye 
t-ıtt her taraf o kadar ııüzel, kı 1 
ltJ 1,2lı tepsiyle Pelropavlovska 
~~ azametli akışiyle Nevıı 

Gııııı t . "'4. 1> ıı da gOneş batıyordu. Kr-
ltt ,:· ekseriya dedikleri gibi, her 

il lhiydf. 
~ 11>"1ece sahanlıkta 

<l<teıce ruhum her 
dıırduğuıu 

rengi, tı.-r 

heyecan \·e 'il ' ber değişik anı 
~la Yutuyordu. 

~le aın ceşlt, çeşit ideal dıişüncr 
I& dopdoluydu. Birbirini lutmc7. 
ıııro d tııı11 P cümleler hatırım Jn 
l~iYordu. Aklıma muhtelif 

•r lellp geçiyordu. Puşklnın: 
... • habacıAım, sahıllerln c:ınsız 
··ıt I" tıı mısraı kafamda mlltema-
&ır dônilyorıtu. 
ka araJıif biletçi bayan. bir yol ·u 

~ be "Raya tutu~ıu vp gilz.el keyr;. 
... Zdu. 

1 
stıreııe onlıırın dar çerçeve! 
88flerı ,., küçük endişı>lerlyh· . ·~ serlva dedıkleri veçhlle, bJ 

~/~811 Yeryüztinc, lnsnnl:ır or:• 
~ !\~ilim. 

~ı: "e olrlukca cnzlp olan hi 
~e 8 ''an. ~·olt'ııvn çıkışıvordu: 

'ı ~ Zannetılniz. ı;lz? Bedava m:. 
\ relcıım ı;lzi. l\ı~rcn <5yli:;r• 

':• bıletinhl öıiev!n, ''ohuı a 
~"! rlıın hem"" aşaıtı inin. 
~. "rlfıtl ~ô1lrr, miih•\'R7.İ bir .ı 
~ •ittı. Kıınlnını vii7ih•Je arl.ırı 
s:ı ıftırııvor hlr kf' 1 ime,·lı- nakil 
~ t 111 •ennİvordu. Daha dolh U· 

~~"k fsff'mivordıı. f.e;>lerin• 
"dı, Ararhlh yerlerdt 1 lr şr• 
~ ••• ,,,.,. nfhqvf'f ilrıfl, ki: 

~ k 8u luııtar cfi,.,.J hfl ~ ıvanı• 
~•ıtır ırüze1 chıdııldarı "'up "" 
,~ıt.,. "Ok 1(17nr111: ı:ıl\rnnl\"nıı r 

~ ııı~ 
~· hı llr"ln. '"''"· h:ıl(ın . rınraııı 
' r rfıırnk sonra h<-men ine: •t 

~~lrftl~f~8~:a:~e~~:~ h,:'~~: 
~I" Voktu. ne diye lramY.ı\tı 
-._ ı.. 11 • he herif, bunu Rnlnmıvo· 
,·~111 

~ıo \'aya mı ızMevim' rlf'ıfl. "il 
, "'"d . L lıı • ıılvıtlk 'Y8r~ıı1 Rııııilr• 
~ t~"lır ne kıılı ~,irekli olntu5" 
"ı "l'I halinden hiç an'an.nk 

t_ ~•r, htt seye: Para. para 

hıtrn he.şf"rl hf-:lerl~ ıtoldu 
111"8 Vf'rllf'rek he~ cm p:ıra\• 

'ltıı "°'1Yan şu adıım'l arıyorduı: · 
en 1'nrlayarak hilctcf boya 

'°' Ilı. Un Para~ını ben nre<'eiUm ,, 
._.,..•ltuı tar:ırınıfon verlleceJr 
il lrebul eımem. dedi 

'-ıtı?ı>ııJı, ıfedlm. Kabul cfmeın 
t ~7.1 Bir bu ek!llktf i 
"• &yJe, dedi. Kabul etmem! 
\ ı:ıaras1 yokmuş, yavn 

"-ıı11ı'"di mıntakamda, mficadr.· 
te oldultıımuz ''ye ''ardım 

.;b 

._ UJ edtnız. dedim. ffareke-
t,.""1 fn~ıınfrllr, rlır l'!nrnıın!3-
"""""• rtn<ımıncı ıfeltll, il" · 

·~ • .,, l'lıırnele pfmf'lıvfz. A:vrırn 
~ hl'l\f h«'nlm ık•ıılııımıi•r 

llıı •lıl'ılhnhk hl<ıltrfne lstlno • 
,, • 'tnrı!ım etml'k fsle-im. 
~ıı~': 
'•ltrabanıır ben şimdi ~Y'" 
~I '1lllıır:ım ki. .. 

e "• trımvaydan sarkarak dü· 
it ~lnıdlta başladı. Kupkuru 
?c/01cu, iclnl rekerek: 

lehlr kadın 1 ciedi. Dlld;öl: 
b bıratr dıı 4l1 nrabayı ~·firül 

hGta1" bilet alleıııtım 1 Cebin • 
lr:ı rı kA~ıt parıılar eıkarıJı . 

' 11 .. rıı tekerf'k: 
"'Gttıl'I 'l)d param Tardı, de'lı . 

, 
1 

a bozdurmak istemıyor • 
,,Drııe, mademk' bu bayJn 

t duruyor ve yolcuların 
ltt lnı de kabul elmiyo,., o 

... ~ e alın, zannederim. ki l•n· 

.:'ftleac:'Jc Ufak pa:-anız vardır. 
ag;l 
'e 1 e bir biltOn parayla ben• 

11 Stfyor!lunuz? eledi. Rencf" 
~ •rı Yok Kimde bozuk pı 

l'ırn l1-0zaeajtım Mrad:ı 
~ '411 lerl nazariyle karşıla,ıı-w 
~h ... 
~ 
'-~•lı dt ı6rflyo"unuı, dedi 
'ttıı ' '•:vduız ohlultıınn hil:!ı 

~el'lnlyımhım. Trıımt'aydıı 
0ıu)t para bulunmaz. 

Biletçi beyan: 
- Ah, bu aıl;ım benim başıına 

koca bir dava açacak. dedi, ~rlı:ıl 
tramYayı durdurup tunu cehenne
me göndereceğim, gel gelelim ışi
me m11nl oluyor. 

Zilin ipine elınl uzatarak traru
vayı durdıırmuk istiyordu .. Yoku 
hep !çını çekerek: 

- Bu biletçi t>ayan müthiş b:r 
şeyi dedi. Bllylt> bir muameleyle 
ilk dl"fa karşı!ıışıyorum. Canını, 
hele şu zili bırak, derhal bilet p:ı• 
rasını ödeyecclh>. 

Ceplerini arayıp be, kuru, çıkar
dı. Biletçi bayc1n: 

- Peki ama. lınylaı herif, bunu 
bana demindenbcrl niçin vermedin 
de şimdi verlyol'!-ıın? i.3edav1 git • 
mek istiyordun, deAıl mi? dedı. 

Yolru: 

- Her ~eye para verilirse, in 
canda bozukluk nıu kalır? 

Dedi, al paranı da ke~ ııcsin ... 
Bir 'nattlr, bn k:ııfar kb~Ok ve ah~·" 
sevler üzerine yaplıltın gevezelik 
yetı .. ir ıırtık. nlhııyet her '4!Yln Lir 
hııdr!i vardır. 

Biletçi havan l0 ıılkıı ıfönerek: 
- Ahes olnhiJ·r, dr.rii, ama d~~ 

et m~klne~infn hrrt'ketlne ele mı-· 
nf olmaktariır. t.~ıe ~ıı anıı nkıır'ar 
ben Mlet :ılmııv:ı~ bir ~nrü yol~ıı 
knrırilım. 

l>nfımiizıfekl fJk rlıırnkl:ı kııç':k, 
Orkek viicudıyle yolcu tranl\'aydı.n 
nl\aıh. 

Bllf'I •! havan :-rkn~ınrlan: 
- Oiinvıııla nr tcrhiYı- olrn:ı? 

lıovvrınlıır l'nrm·~ • ıfh·e ~övlt"nır • 
l;en, 'tıı>n ıfp hnlı•llrırrhn VPn•il:ıı:·•· 
'le, o tiirlil ln~arı'nr ıırn~ınn i!il~•ii 
lfümrl"n ~"1A\, rrlit t<:•'lrilhn .. 

Kız okulları volt-vboJ 
maçları neticeleri 

Kn okulları aruınd& yw.pı)an •oıey 
but maçlarına dUn EmlntınU halkev· 
c:mnast.ik aaıonun:ia devanı edilmt . 
vr yapılan müsabakalar oetlcnln 
k:l bğretmen oku!u Kandlllt lise'>. 
ne tıs.ıs, H.16, ııs-2 . Erenkby kız lise. 
ı de İnönU kız llaesıne 15 9. ıo.ı~. 
llt 10 ıa1lp gelmltlerdlr. 

••• 
.btanbuJ Okullan futbol Lllr be. 

yetınaen: 

b.12.1942 cumarte1i ruııo yapıla 
cak futbol maçlan: • 

Şeref atadı: 

l - Botazıçı L.. - Pertf'VDiY•l 8'\ 
at: H.80, 

~ - H. Paşa L.-l§ık L Saat 10,,1 
Hakem: Ş. Tezcan. 

Fatih atadı: 

l - Takıım L. - ş. Terakki L. 
SAat 14,30, 

2 - Erkek öt. O. - latlklll ı 
Saat: 10,40 Hakem: A Ad•m 

Bir \avzih 
~. 12. 942 Tarihli nı:shanızda S:ı• 

malya nahiyesi Hava Kurumu 
muhasebecisi Bay Sadettin Melenin 
Hava kurumu tahsi!Atından zimmet 
tar olarak tevkif edildiıli yazılmı'>· 
lır. Bu hAdio;e fiç sene evvel vuku 
bulmuş ve nl11kalı makıımlar tarafın 
dan kendl'iine el çektirilerek lahli 
kat açılmıştı. 

Halen çalışmakta bulunan idare 
heyetimizin böyle bir sui ııııli .. '• 
madıAı gibi muhitin ve alAkah yuk 
sek teşkilAtın emniyet n ıevgisıni 
kazanmış bulunmııktndır. Neşriya 
tınızın haıfüıeyl tasrih edemcmesln 
den mfitevelliı zihinlerde uyanan 
sul zannı önlemek mBksadi'e bu 
ya7.ımızın aynen neşrini sayıı i,e 
rica ederim. 

Samatya nahiyesi Hava kurumu 
idare heyeti reisi 

H. Hilmi İr!11. 

Reıim aersiıi 
Şehremini Halkevlnden: 
HalkeYimizce her sene tesis edll 

mekte olan amatörlere mahsus 1 e
sim t'e fotoğraf ııergi!!i bu sene bl. 
rincl kanunun 22 ncf sah günll aç• 
lacak ve bir hartı sonra kapanacak 
tır. SP.rglde teşhir edilecek eserler 
ara-;ında derece olnraklar:ı Halkevi 
mizce münasip mükAfotlar verilece 
iti gibi bunlıırm ayni zamanda An• 
kara Halk~vlnde SubaltA teds edi
lecek bOyük serı:tiye ıönderllmelerı 
de lemin edilecektir. 

:\lemlekelln gene amatör sıınııt• 

klirlnrının hu sel'j{iye iştirak ctmr 
feri öncmfo tavsiye olunur. 

7 

8 
S) 

Soldan sağa: 

1 - Çocuk terbiyesi ilmi, 2 -
Akıllılık satma, il - Cezri is!iıhat 

taraftarı siyasi p:ırti, köpek, 4 _ 
Bilgin, başına (R) gelirse Karadl• 
niz snhilinde bir nehir halkından 
olur, 5 - Gözün üstilndcki kıll:ır, 

anası Ye bab:ısı bn&Jca cinsten ol:ın, 
6 - Rııba kumaş, bir saz Aleti, 7 
- Talih, gümilş, 8 - Bir Azamız, 
edebiyata mensu:>, 9 Çiçeği cay J • 
bl içilen bir ağaç, 10 - Yapn.o, 
kır.mızı, miktarı knlil. 

Yukardan aşağı: 

1 - Tefllş 2 - Tenha değil, 3 
Hükümdar, tembih edatı, 4 -

Acıklı, medenl ip, 5 - Başına (A) 

gelirse nezir demektir, al:ı:ıçın bir 
pnrçııo;ı, 6 - Rnvsi kıızah, 7 - (;a 
llzlik, bulmaktan emir, 8 - Tir, 
tersi mecmuadır, 9 - Geri de{til . 
10 - intizamı Yok. 

IKAYIPLARI 
1572 No: Jiman cüzdanımı zA,,l 

elliın. Yenisini alacağımdan eskı~I 
oin hükmü yoktur. (41864) 

Aksu upurunda kn.mnrot Rcc,.p 
Kunaçav. 

• • • 
G:ılaln nüfus memurluğundan ıı: 

dı~hm nüfus kAğndımı zılyi ettim. 
hnlslnl alacağımdan eskisini • h!i'( 
mü yoktur. (41S58) 

f'ındıklı 8 nuınıralı fırında A. 
raç kazasında kalafat kftyllnde Al• 
bey ollu Satı Çalışkan ollu. 

• • • 
Görele nüfus dairesinden alınış 

·'lılıı~um nüfus rezkereslle fslnnhu 
mıntnka liman :rb·aselinden JılJı 
lhm tayfa tezke~ılnl 'Ye ikinci ıe'" 
rln birinci kAnun ayla,.ın~ mahsus 
ekmek karnesini zAyl ettim. \'erJ~i 
ni a!at'alımdan kaiplerlnln hükttı ı1 
kalmadı~ını ilAn ederim. (41861)) 

Görelenin Sererıı köyünden Sah 
ri o#lu Arslan Sder. 

• • • 
İhracat baş kontrolörln~1nden 

aldıttım 13. 7. 9•2 tarih ve 13• nu. 
maralı 100 çuval şeker tohumuıııı 

ait konlröı makbuzunu zAyı ettir: . 
yenisini alaca{tımızdan eskisin.ıı 

hükmii rktur. 

·--- OOKTOI: ---·· KEM AL OZSAIY 
idrar yollan baatafrkları 

mtıtelıa11ıısı 

runelbatı ·• Jetıkllll Caddeaj Ncı 
'180 Obanyan Apt Buru paaarı 

UstU. Telefon: U2S!'ı -

14.40. 15.00 Temsil. 15.30 Riyaseti bir hayrete dU.5ürmüştür. büy:.lk bir milliafnt adadılar. 
cüınhur Filtırmonik orkestrası kon. Bir sa.bah, Tent-~ide (Amerika) !;;te bir knnuulık sayesinde a-
seri. 18.00 Pro~ram ve memleket Brenel'in öldUğ:i şayi oldu. Hat. dam yakalıı.nmıştır. Bu ktiçiık ma
sanı ayan. 18.03 Radyo dans orkc~ ta cenaze Jeve.zmıı ~tan bir ma. t~a oldukçn hcyt'canlıdır: 
trası. 18.45 Rndyo çocuk kulübü. ğazaya da. icap eden lıazırlığm Abdülcafer ~n. bir mağarada 
19.30 Memleket 11 .at ayarı ve Ainns yapılabilmesi için haber g:>nl.len!- :ır."iyeti ile lirlikte ya.cıamaktaydı. 
haberleri. 19.45 Serbest 10 dakika. mlşti. Bir glin genç bir kadm kcndisile 
19.55 l\lüzik. 20.15 Radyo sazctcsi. l ..... A~~ce.f'.z, bir l llzaya kurban ba!lbruJa konuşmak arzusunda. ol-
20.45 Şarkı ve türküler. 21.00 Kr• ı:ııtmı~tı. ıfoğıınu bildirdi. 
nuşma. 21.15 Radyo salon orkestra . ~eneside •• Bre:ıel'in l'lüm ha.be- Kadın, Abdillce.ferle karşı:lru3ın-
sı. 22.30 Memleket saat ayarı A· rını alan kımscler P='k çok müte· C3 ~·;nlan t.'.l~·ledi: 
Jans haberleri ,.e borsalar. 22.4~. CBSir olmuştular. Çünku ölen, her - Serıj görebılınek için elli kı-
22.60 Yarınki program ve kapanış. kes tarafından sevilen bir ıulamdı. lo:ı etrc yol yUıiidüm. OğJı..n A 

Osmanlı Bankaıı umumi 
heyeti toplantısı 

Brenel, vnktile Tene1iYe dade..- tnra!mdan geliyorum. Kendiısi lı 
nan at ve öavar lursrztanna kar. gilizler tarnfmd:ın yaralanara 
~ı ynpılan mUca.--:cl(Yt- 6nayrık oı- §imdı uzak bir k<Syde hastn ynt. 
muştur. Çok cernr bir 2damıt ı maktadır; ölmeden evvel, seni gör. 

Her sene Londrada yapılan O~ 
mauh bankası umuınt heyet toplan 
tısı bu sene 23 ikincikAnunda tek· 

Bir gUn, civarö:ilii siftliklerden m~k a.rzusur.dadır. Seni, onun ya
tirine baskın veren haydutlnra nına götürUrilm. Fikat bir şartln: 
karşı koyarnk tam dokuz saat si. Kıyafetini değiştirip yalnız gcle
!ah ııulm.ı,.<rt.ır. B:ı çetin çnrprşma ce-ksin ! .. 

rnrlanacaktır. sonunda polisler yctiı;erek ı:ete:11 Hudut Gandisi, gece yarısı meç. 

Toplantıya, memleketimiz.den, 
de bir m!iınessil gidecektir. Borsn 
Ye o~m:ınlı bankası komiseri İhsan 
nıratin mümessil ol:ırak gidecelli 
nnııı,ılmoktadır. 

yakale.mağa muvnffa'k <1lmuı;tu . hul riyarctçi:lin pt§i sıra yola dü. 
Çarp·şmava iştir-Ak eden Gre- 2UldU Fikat. ar:ısI çok geçmeden 

neı bUylik kahramanlık göstere· kurulan tur.ığa dU5tU. 
r~k ha.ydutlnrın kaı::malarma mey Şimdi !hudut Gandisi, hapisane-
d.ın bıraknuımıstrr. de, Malıet1:rn ile inılu§mU§ vnzi • 

--<>--
Böylece, cen!l2e memslınine bil- Yettedir. 

Vilayetin lastik tevziatı 

fstaııbulda otomobil UıstiAI tc\• 
tiatınn başlandılhnı yazmıştık. T~· 
cnret ofül . şimdi rle vll11yctlcre J;i~ 
tik vermrl:!e başlnmışhr. 

H:ızırlannn liste mucibince vi!ıl 
yeller mutcmcdleri ncent:ıl:ırdnn, 

ltıstlk almnktadırl:ır. 

llfTANHIJI HOK~ASIN l" 

t-tı-9U Fiyırfları 

Londr& 
Nevyork 

l Sterlin 
100 Dolar 

t{ap .. ~ı~ 

15.2'' 
180,M 
a0.675 

yUk bir kalnb:ılık i3tirik etmi§ : 
kovboylar ca kendisine karşı eon 
vazifelerini yapabi mt'k i~in uzak 
yerlerden ıtlerini gı::;lerini bıra
karak bilyUlı: bir alay lı.alinde me. 
rruimc i5tir!ık etmi~lHdir. 
Mezarlı~« vP..rilaczğı bir sırada 

acı bir ferynt i~itildi. 
Ölil evinden gelen bir hizmet

çi kad n bUyUk bir korku ve te
lAş iı::inde: 
-- Breneli gördün:.; tJiye hay

kırdı. He.yal~ti evde dola"-tyorı .. 
Kovboylar, böyle .saçma sapan 

şeylere inanacak bir kabili:,-~tte il} 

ma1rklerı i(;in bıyık altmc\an gü-

Cenevre 
Maorld 
Stokho}m 

100 İsviçre Fr. 
100 Pezeta 
100 İsveç Kr. 

lü~~rekten ııdmrun -ev;ne uırchkJe
ri .·akıt kar;;rJeınııı'la tel:csııtlm e
den Bren•l'i görür görm:z üonn 

12·~ıı kal::ır~ludır 
81

·
13:n Brene], btiylik bir soğukkanlılık-

• AH\ il.Al la konuşnM.k cens2e merasiminin 
% 7 Blrlncı terllp mllll mu. ıırzu ettiği ::ekile.e yapı'ıp yapıl -

datat. l.stlkrazı ııı mıyacağın: anln.'llak maJ>sadile bu 
% Cı lkramlyell bir:nci tcrUp isi yaptılYını ilave etmiı;tir 
MUU mUcta.taa tıtık~z.ı 19. Tabutun içindeki ölil bir man-
Merkez Bankası 130. kenden başlra bir şe} değildi. 

Arfam, 1'1jsafirlcrine heytcaıı h 
dakikalar yaşattığım b<sa'-2 k~tn
rak o gec~ şahane bir ziyafet ver
m!;;"Sc de vaziyeti tam:re muv~

11k at yıınoıılan nerede l'e ne 
zııman yapıldı? 

tık at ya.nşb.r.I 1610 ıscnc.aindc 
lngilterede yapılmıştır, Hu spor, 
ancak 1776 senesinde Fransn.ya. 
yayılabilmig tir. 
llir l koç kımım ecvdiğl 12 ıey! 

Hayatta en i:ok se,ilen on iki 
~eyi anlatmak i{in bir nıUsabaka 
açılmış, bir İskoç kw, sevdiği şey
leri r.öyle sıral;ımışur: 

1 - Kuru ağaç ya,raklarmm 
ayald2mnın altmda ça.tırdamaısı. 

2 - Banyo oc"rısınj:ı au ıııkrr
tı..ıı. 

3 - Dondurmanın ttğ'ı!kluğu .. 
4 - Sıcak bir günde serin rüz

ffırtn esişi.. · 
~ - Temiı: çamaşırların giyin· 

mesinden haml olan z~vk. 
6 - Ağı:ıca ve yahııt dağa tır. 

mandrktan sonra geriye bnkmak. 
7 - Bat tadı. 
8 - Eczane kokusu., 
9 - Yatakta srcnk ~ba ic;mck. 
10 - Çocukların tebess•imU. 
11 - Küçilk ch•civler •• 
12 - Şarkı söyleyirce bir insa. 

nm içinden gelen bir n vj bis!'j. 
yat. 

Diyeeek yok; "2e-çklo'lc renkli 
Bir .lalllu 

homanı fnk olamamıştır. 

1 

Bu hiı.discden roı•ra Jıulk, tu cc- mUna.kaşa edilmez!,, 
Htrrok 11obnnc1 dill t•r,.r.ı ıı k .A.. d 'l · · · Ne do,,_· -"- d•.ıc.ı. mı'' " ~ '" sur. Ovuoy 2:ı sevgı ~rını csır~e· 5ı·u ::ııı.n:; "ıµ' 
tdllmı, olan hrı ,.,~, Nlıın:I A1 ·n:-k;e kslrnavıp riraz da kendisin. I 
11eı ıaraırnttrın rıo(Jrurtan doOrı den nefret etmeğc b<Etlnrnıştrr. (P" 
ıo ı;arcıl dllln<ttn ıercüm, edı R!"enet. ~'a'3I)'or· f;:ıkJt halkın 
•,ıır, 8nşt11n fona lm<tıu a~ '1ıızarındıı ölmfü; !'.a)'llmsktaG•". 

,, rıı> 1.- •.. ıılık mrııkıbı Hudut Gnr.ı'.lisi. Hnpisancdc l\fa. 
rı fit dolıı olan bu ntflı t•r hııtma ile bnlosn~·Qr! .. 
ırlt mafbuatındo ilk rıiimuntd• Hurfıı~ Gandisi Abdillcafcr Can 

tne-ili7.ler tarafınc1.an ynkal::ınmış-

1 
trr. 

ıw llMtp fC1'Unıo.left .,un lllta AMillc3ftr Can, Tilrkistnntn F.f-
vtad• ,Urıt• '° ~ı.t.ua "' il" ı?anist:ın en•stndaki dnğ:ık n::ınta· 

,,,. nrlln.ıdl~. 

• 

kanın şefidir. Haftalardnnl-nj !n. 
;!ilizler tarafındnn arıınmaktııydı. 
Fakl\t, bulundı:ğu mmtnka g!r1n. 

· tili çrkmtıl· bir ~·t-r ("l!duğu ·~in lr. 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

feni çıktı 
Sahf yeri: Vakıt Kitabcı>i 

- 2-10 - Barunnrretld'fo Ofulları -ıa1-

aesll"ndl. 
KUçUk lıaruma söyle, )ll'ymune biZde misafir katacak, 

sonra a1ze ıönderlrtz. 

Genç blllmmdann o aabah veziri ile cörllftOttınU. ta
wdıt• carıyelel'den ötnınea Denanlr, Elemtil!D Meymune.fi 

•hıloymaO< tated:tlnJ ve be karanndan kolay kolay varce. 
Ce1111J'ecetınt anladı. Bu tıosuıta duydııfu tee111lrtl ıtz,lo. 

mı~te sıahııarak dedi ki: 

- &feıuftmlalo emlrlert redded!lmeoz. cariyeleri olan 

1'1Pymun"nJn IAJ'&ylarırtda mtaaflr kalması onan loln btlyt11ı 

~ terdttt. 
Buol'n dinleyen Heymone, btık6mdann aaraymda ka.. 

lacafm.ı anlaymcıa ıöz yaşıarmı tuta.madı. Elinden oyunca. 

t• •-DUIUI bir ooeok gtbt btbı&11J' btın,rl.r atıamata bafladı. 
Öyle kt onan bu hallnı gören Elemtn ona acıdı. Onu 

ursyda alıkoymaktan va.s ı•r gibi oldo. Fakat verlrtn 

aôyJedilj ıôderl batırhyaruk bemen ayap kalktı, Zeyne. 

lıJn eaçlarını okııryarak: 

- llAydJ Allahaasmarlaclık Zeynep! dedi, 

Ve eunra Deoanlre dönotı: 

:_ Ona tyt ı.k Denanlr .. 

K.apı'.lan çrkarken bll'Qflyl uautmaı l{lbl yil7lln0 Cl'Vfr. 

oi. Gözler'nlo Y&flDl ıdlmekle metıul olan ~leymuneye BeL 

&endi: 

- Ble tızıılme kızım.. 
Elemin &1ttlkten 90nn Zeynep de gttmektn vazııo. 

mek ı.tedl. DenaolJ', bu lıarekotın dofru oınu,aca&mı aöy. 
Uyaek ıunu llAve etti: 

- BllkCUodarm emrine ka.rf ı gelinmez. aoDJ'8 ooo kız,, 

m'5tı. Babaamm aayeı}nde Adeta bir preoa gtbl yaııyorc!u. 

O ıenç Meymune)1 ıörllr ıtırmez. ona &ıtJk olmUfto, 

Meymune de daha evvel Behzad& t;esadllf etmese ldl, bel. 

kJ de oowılıı Jzdlraç etmekte bir mAnl ~örmezdl. 

•4~ 

EHadıl, btlktımdarın kalkıp gitmek lıte4lğiD1 anla4t. 

Daba evvel da\' ranarak ayağa kalktı. Onu .ısl&mlıyaralı 

dışarıya çıktı. 

Odada yalnız kalan Elemin, kardealnln mı 

'Me:y-..nunenln serbest bıralWa.cağma dalr \"erdlfi 

tırlamağa basladı. 

Zeynebe 

aöxtl ha. 

Ooo serbest bırakıp, bırakmamakta mlltereddlt kal. 

dı. lilladılın bu kız. bakkmda verd.lfl haberler onu telAp. dü. 

eUrm~to. 

Ne yapacağını p~ırmrş. bir halde odadan çıktı. Barem 

dairesine geçtL Orada tesadOf ettiği cariyelerden barem 

dnirealne geçti, Orada tesadilf ettiği cariyelerden Zeyneb! 

:ıroınet.ıne tahsis edilen oda1J 11on10. Gösterdiler • 

"' .y. .y. 

Meymune; altın kapıb saraya geldiğlndenbcrl can B•· 
knıtııımdhn ve clilfllnceden kurhılmanuıtı. Artık blltu.n ü. 

uııt1crlnlr1 l!IÖnmU olduğunn kani olmuştu. ÇilnkU sevsııı 

ISerz.adm genç bUkQmdara dtıom&n olduğunu blllyordıı. B 

dllşmanlık ytlzUnclen kendi.Bine de Elem}nden zarar gelme 

alnd~n korkuyordu. 

BUtiln bonlan dll,ftnerek göz~1 dökQ~or4u. Omıa b 

ultDJ &ören Zeıynep keodl!linl ellııden seJdltf Jlı.ı.clu' &eaell 

ederek: 

- Mcymnneclllm ! ded.t. Ben amca.mdan s~ııln 8t'rb • 



- " .. 9 A ~ f T IS BlrtnelkAnllll ~ 

ı re: Resmi ilanların mercii Türk Baaın Birliği ve ortakları , eımi ilanlar kollekt\f ıirketidir Bu ıirket i1tf'ne11 fJ~ 
lerde ve ot-;ste,.ilen R{inlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-iıeıi lstanbul Ankara caddesinde Ka1•IV' 
Türk Basın Birliii ve ortaklan reımi ili.olar kollektif 3irketidir. 

----~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~__:~~~~----~ 
1 

/Jcvoğ/u Birinci Sulh Hukuk lla. SEHIR flYATHOSU 
IU>MEDI KlSMJ 
&at !0.110 d8 

\SRILEŞEN BAB'\ 
ı..;u~ .. 1 ve eaza, j 

cttnıert 

g 

D.. .. A Ki~ G.ENÇ 
GORU MEK iSTiYOR '? 

HBu Yeni Keşif Beni 10 
Yaş Gençleştirdi." 

sorlerlnden"' 'nr. 
SteJskal tararın
dan ke~r ve ke
mali itina ile se
çllmlş · genç hay

' vanlo.rın clld hil· 
Bayan Plmard yaııyorr'°cKen~ cevrelerlnden istihraç edllen bu 

dtml gençleşmiş bu donuk ve çlr-1 cevher şimdi BIOCEL namı altında 
kin tenden kurtulmuş ve daha"r.15 clld gıdası olan pembe renkteki 
giln evvelulne kadar'ı'1'izumu kap- Tdkalon kremi terkibine ithal edll
layao siyah oktalarln buruşuk· mlştır. Bu kremi her akum yat· 
Uuklanm tamamen kaybolmuş ol- mazdnn t'\'\ el kullanınız Siz uyur
rduQunu gormeltle mes'ud ve aynı ken cildiniz bu kıymetli unsurları 
-ıamanda hayranım . Bugun cildim, masscder. her sabah daha açı~ 
biltOn arkadaşlarımın gtpta na- daha yumuşak.· daha taze ve. da · 
zarlarını çekecek derecede açık . ha genç bir clld ile uyanırsınız 
!Yumuşak ve caziptir. Cildi genç- 'oundittlerı için de <beyaz -'yağsızı 
lleştlrmek için meshur bir doktor Tokalon kremini kullanınız. 

rarından keşredllen yenJ bir cev- Temlnallı , muvaffakiyettı, nellceler. 
her hakkında yazılan malcaleyt llk Bu basJtfve•kolayJtarzıftedavı 

efa; okudu~m yak.Jtı bluat ken-dimd h bl sayesinde bugun her kadın ııı yaş 
e 'ayanı ayret r t.eslr ve kadar gençleşebilir e genç,kız-

emere goreceR"tmi la •tasa.vur • 
•edemiyordum• tarını gıpta nazarlarlle!)bakıtcağı 

Sız de böyle fapabilirsinlz. nermln,ıve yumuşak blr 4clld ve blr 
~d hUceyrcfer!nden lstlhraç tenlltemin fedeblUr . ., Yegane fclld 

1
edllen bu yeni ve kıymetli cevher g:ıdası olan Tokalon kremlerinin 
sıhhatli "fe genç bir kızın cildinin muvntfaklyetli' )neticeleri kat'iyen 
tzengln ve tabıt unsurlanna~üşa-~ garnntllld~l takdirde para
bthUr. vtyana Ünlversttes1 Profe· nız~U(ı. suaı"1tade olu~• 

iz mir l diy eiali"'"nden: 

ı - Ştlkrllkaya bulvarmm. Dr. Mustafa. Enver oadd11sinden 26 Alua. 
toa meydanına kadar olan lusmmdakl. bir taraf yolun mevcut d!S~emeaı 
aök1llerek parke taeıarue ese.alı t&mlrl lfl. ten t.ş}erl mUdUrıUıttındeki ke.. 
lif ve §8 tnamesl veçl:lle k&pa}r zartıı ekalltmeye konulmuııtur. Ke§it be 
dell 29691 lira 60 kuruş, muvakkat temj,na.tı 2226 Ur& 87 kuru~tur. 

lha!esi 7..12.942 nazartest gUnll •ut 16.80 dadır • .2490 a&yılı kanunuıı 

tarlfatı dabtll!lcle hazrrlanmış tekllf mektuplan ihale günU aza.mı saat 
lll,SO a kndıır o!nctımen riyaseti.ne vertllr. 

2 - Ş!lkr!ik,.ya bulvarmmı Dr. Mu.sa.ta Enver cadcluindfln ltlbaren 
26 ~stos meydanı istı.kametlnde 550 me~ boydıı. bir tar&t yolun Yen1. 
den parke taıı1arllc d!Sşenmesl işi, ten i§leri mUdUrlUğtl.nde.kl ke§it ve §art.. 
namesi veçbilc kapaU zarflı eksiltmeye konulmuııtur. K83ft bedeU 2718" 
lira muvakkat teminatı 2035 lira 35 kuruştur. thaıesı 7-12-942 pazarteıl 
günU aaat 16,80 dadU'. 2490 ılı kanunun tarlfatI dahl!inde haZtrlanmı1 
teklır mektuplan ihale gUnU nzaaıl sa.at 15.30 & kadar encllmen rtyaa tt-
ne verfllr. (1667) 

SAHIBlı ASIM US 

Umumi Ne1riyat1 ldar• ede:'l 

- :lSI -

Basıldığı yerı V AKR MATBAASI 

llelifc Ahmet Seve,.gn 

bıra lmalrlığm f9ln eöz aldım. m9 merak etme sana ldm9e 

el okunamaz. 

Gen9 ku., btı sözlerde biraz teselli bulduysa cıa., içi a.. 

d: mnlrılll rahat et.medt.. Çttnlrtl vezlrln tınklld hlh1.Yetlnl 

hlll<Omıbm ifşa etmesinden korkuyordu. 

Eltnıbl, mclttup sahteldlrhğuu örtmek ıotn bunu ba. 

lınne edeet>#lndcn emindi. 

O geceyi bUyUk blr sinir buhranı l~lnde geçirdi. Öyl8 

ki ertc8J &ıbah Dcn!llllr ile Zeynep yanına geldikleri ze.ma.a 

onun ltu haline nğlamn~·blol kendilerini alamadılar. 

KIZC8ğız, blrkııc ııat fçlnde 7.&yıflıım~, güzel çehresi 

sotguniasnııstı. <Jazlp götleri uy1.-usurlnktao ve ağlamakt~n 

kan çan f;rtnn dönmüştü. 

l\loyınmıenln bl.iluı sa yanında bilyllk a.ııneslnln bulun• 

nınyı ı onu d:ılın fazla üzüyordu. 

Bir tnrnftnn Denanlr, blr ~M\ttnn Zeynep onun neı. 
rab}arını gtdermeğe ç:ılışırllen dışarıda bir takım kona~ 

m:ılar, )ak sesleJ1 duyuldı.ı, 

Dennnlr gozfor(nl l.apıyn çcvlrinoo cariyelerden blrlsf. 

nJn tel :ıla lçerl)e glrdlf,1n gördll. 

Oruı ııordu: 

- Na TiırT 
- HUkflmib.r etcndmlz, kardeşinin krnnı gffı'mek ıstı .. 

~orJnr. 

Bunu i5lten Zeynep, amcasını karaıl&ma'k fçln &yap 

uıkv. 

ftltuy 11t Denllfllr ae ona uyam yerlerinden fırt&. 
adar. 

Elemın, h:ı.ftf bir gtllilmscme IJe hepslııl selAmlryarak, 

kimliğinden: -
9.S2/854 
Ticaret Tiirk Anonim 

il 

15,SO da Mnti'ne 1 

mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil söndennesi davetiye ma

kamına kaim olmak üzere ili'ın oıu 
nur. (41861) 

~ . 
Istanbul Belediyesi ilanları il 

Vıllyet acı.hl!lndekl İlk okullar için alınacak 2500 aded Soba borus1J 
61SO aded yuvıırlak dirsek ve 650 aded DJrırek kapalı zar! usullle eksilt. 
meye konulmugtur. Mecmuunun tahmin bedeli 9378 llra :SO kuruıı ve ilk 

t;emlnatı 703 lira 38 kuru:tur. 
Şartllaıne Zabıt ve MuamelA.t MUdUrlUğtl kaleminde glkU!ebUlr. İhL 

l.e 22.12.942 Sair gUnü saat 15 de Daim1 EncUmende· • yapılacaktır. Ta. 
llplerin ilk teminat makauz veya mektuplan ve kanunen lbT'au llzım

gelen dl!er Hıslknlarjle 2490 No. lu kanunun taritatı çevresinde bazrrla. 
yae&k}an tekli! mektuplarmı ihale gUnU aaat 14 e kadar Dalın! EncU. 
mene verm~lu!. 11'.zımdır. (2078) ,----Tlrldye Ctlmharlyeu ' ZiRAA T BANKASI 

&Dna1af laıtldı iMi,. - l!lel'ma1•11 l00.000.000 .nm ... 
OUbe .. alam adedlı l8G. 

mnı ,.. Ucarl ber om banka muameıetert. 

Para ıutkt1reDlere 28.000 Ura lkrt.m1J• ~ 

~t Bank•smda kumbaralı n Dıbarm t&l&1TUt eıea&pl&nD4a 

•D u ııo llrUJ tıu>unınlan ll8neda t defa galdJeoell ıau-a U. ~ 
yl.azıa gOre tJaa.mJye dagıt:Jl&C&ktıl'. 

' adet ı.ooo UraWı &.ooo nn 
' • şOO • 1.000 .., 

t • IGO • t.000 • •n • 100 • 1.000 .., 

100 adııll 5G llnld 5.000 llJ'll 

ııo. '°. uoo. 
111 • n • l.JOI • 

DIKKA T: BeACMrmdakf paralar bir eene telD4e ao llndaD ....,.. 
'!Qfm!ye.n.lere tkr&Jnlye cıırtııı ta.klllrde ~ 20 tazlUU• nrtıecelUil. 

ltur'al&r eenede ' OefL 11 Mart. U aazı.ıaıa. U BıyUl&. 
11 81J1DdkA.DUD4& çe.kUeceltUr. 

~239-

odada. oolıınan kuş tUyll lle -.doldurulmU) minderlerden blr1,. 

11ILe lrnnıldu. Zeyneb! de yanma oturtarak aordo: 

- Sarayınızı ıöreeet'.ıı ıeldt mı Zeynep? Oraya ıtt. 

'11ek istiyor mnımnt 

Gen9 prenses: 

- HilkOnıdar hazret)erl arzo ederlerııe ıtderfm. 

Elenıin, onun bu nazik ve ktbar ceva.bmı beğendi: 

- l1Urebblyenl8 beraber selAmetle aaraymıza dönll.. 

nU7.. Bldm kAbya kadına emir verdim. Size bir tahtıravan 

h:t7.ır)aya.cak, Dlcleye kadar onıınla gideoekslnlz. Ora.daD 

da benim hususi gemllerlmden btrloe blner yuvan1r.& avdet 

edenılnlz. 

~ynr.p, amcasrru yalvancı bir .ır;özle •Uzerek nıırıldandı: 

- Meymune ne olacak T 

Elemin, gtlldU: 

- O bizde bir veya lk1 ıün mi.safir kaldıktan .onra 

ıl1e t•za:r; edllml~ bir baldo &eli.metle celecektlr 

Zt>ynebln canı &ıkıhr gibi oldn: 

- Yok, kabul etmem, han& ona bizimle beraber cön. 

dr.recektlnl.z.. 

- Evet bunu ııUylemtotlm ama, 'lmdı burada kalma. 

mn• istiyorum. Nuıl ki ıtuıe mlsa.flr kaldı. Bl.zde de• bir 

kaç gUn kalıım. Yoksa kendlııt hUkftmda.rın ııa.ra.ymda mi. 

• ıflr kalmaı11n1 arzn etmiyor nm f 

Zeynep, amcasının nazik ve mlllteflt konnşmaııuıa 

Tatmen Meymunenln sarayında. kalrnasmı ısrarla arzıı et• 
ti~lni anladı. Ondan yardım istiyormuş gibi g.ıLlerlnl ınU. 

rebb1yesıne oevtrdL 
BUkQmdllr, bouıın tarı..-rna varnıış olmalı ki Denanlre 

1 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
<(üçük Cari Hesap1B' 

1943 IKRAMIYE. PLAN 
KESIDELER: 1 Şubat. 3 Mayıs. 2 Afır.ııtol 

f 

1 lkindtesrin tarihlerinde vapıla 

'.: 1943 tKRAMIYELEKt l 
ı &det l 999 Liralı il - 1999.- Lira 

J • W9 • - "99.- • 
l • ~ • - ~- • 
l • 

,.,, • - 1n.- • 
1 • 868 • - 868.- • 
1 • M5 • - 663.- • 
1 • "' • - """'- • 
1 • 1-"S • - 686.- • 

lO • ıu • - ıııo.- • 
so • ue • - ~v10.- • 

80 • " • - ıMO.- • 
ııso • D • - 6600.- • 
Uf • 11 • - 1814..- • 

• 
ftrldye it Bankamıa para p.tlrmalda plım para otrtktlf1111' 

f&b aımı• "lrt'l\7- ııvnl '-ıtmıtnıtıt t..ıılllnl:ııl "" ıt,.n,."Tll• •'•ır•"•'"'' 

Yüksek mektepler muhasebeciliğinden: 
ti 

'(11552) Ura i1:41! be-1elli Çapa Selçık kız Enıtltusu bahçe du""ı) 
'tamiri açık ellal)tmeye konınU§tUr. Mukavele, eksiltme bayındlrl 0 
genel husuıt ve ı~nnl §artnamelerl proje kegl! hUl~&l&rı ile buna ısı 
dlğe .. evrak okul mUdUrlUğünde görUleblUr. 

Ekılltmı Hı12/942 pazartesi günU aat 1' de YUk.sek mekteP1,r 

baaebecillğtnde yapılacal<tır. 

b~ 
Tal;plerln 116 lira '° kuruıı muvakkat teminatla en u bir t8' 

1000 Uralık bu ı~e benzer 1§ yaptığına dair idarelerden almış ?ld°!: 
kalara iıttnadc.n t.tanbul vilA.yetlne mUncaat1& eksiltme gUnU~ 
gUnlerl hariç üç gün evvel almm4 ehUyet ve 9i2 yılına ait ttc 8fl' 

ı vealkal&riyle ı;e!l!'.el'rl. < 1 

1 . 

lstanbul Umum Sigorta 
latanbul Umum Slgort& Şlrket1 Hissedarıannm apğtd!.kl ~ 

nin mllzakereaı i~l.n 115.10.1942 tarihinde yapml§ olduğu Ulr te• 
ttmada kanuni nl&abi ekseriyet bulunmadığı cibetıe yevm.1 ıUJ&r' 
edllml.f ve bur.un zımnrnd& yapılan IJAnat Uzert.ne ildnct Zevlra~ 
18.11.19i2 tarlhuıde yapil.mış iao de Yine kanunu tlcaretln 386 1'. 

de•iDin aradığt ekseriye; temin edllemedl#lnden mezkOr mad~ 
\en dalreıı!.nde ayni ruznamenin mUza.kereaı için 24 ttkkAnun ıtd 
hinde saat 11,3: da Şirketin Galatıı.'da kAJ.n 1dare lıılerlt4:ıZiJldf 
edilecetı i!A:ı ~unur. 

RUZNAME 
ı - ~!Tket;ImJz. Eau nlz&mnamel!l!lilı. 20 v• ıJ lıW mad6.fl,•r!f1 

fıda ya.zıh o~duğu 1lze1'9 taclll1: 

IO lncl madde! ..Uye: 
·Meclisi ld&re meV&dı mahawıa. ve 

blr mUddeU muayyene lçin tıa!z oldıı. 
fil lktldare kısmen veyahut tama
men A.zaımdan bir veya blrka.ç zata 

l 
ba vekAleU mab.suaa ihale edeceği 

mtsıııu mesallhi cariyenin rüyet ve 
teavtyeaı. için hariçten dahi bir veya 
birkaç zatı tevkil edeblltr. 

Bundan maada, Mecl181 idare blr 
Encümeni idare te~kil etmek Uzere 
Mecllai idare a.zaı..,n meyanından Ud 
veya Uç A.za intihap ve Encümeni ldL 
re A.za.larınm gaybubet veya mazeret
leri takdirinde keııdilertne vekAlet et
mek tızere, blr ve lndelhace tklnc1 
blr l.za mUlA.zımı tayin eder. Yevmi 
muayyentnde ve daimi aurette içtima 
ile muamelA.tı rUyet edecek olan &za
larm gaybubetinde keza Mecti81 tda.re 
Azalan meyanmdan intihap olunm\J§ 
olan A.za mUlAzlın!ert anlara niyabet 
ederler. İfbu encUmen lA&ka.I &yda 
Ud dela akdi lçtıma edt' ek Mecllaı 

idareye arzed{lecek bUcU.mle evras 
ve mesaUl MUdUrU umum! De berL 
ber tetkik eder. ıcnc~l tdarenın 

hukuk ve vezaltl Meclisi idarece kL 
rarl&§ttrılacak bir ta.!imatnamet d&
bllJ Ue tayin edilecektir l!:ncnmenı 

tdare lzasma hazır buluııdukllln her 
bir celse için Uçer TUrk llruı tıakkı 

bu= .. verilir. 

21 ınct maddel ullye: 
MecUat idare 6.zaaı bullatı aatıye. 

cen kendilerine tahsil kılınacak his. 
aeden başka mecllıte blLZll' buluna
cakları günler lçln kendllel'l!le Uçer 
TUrk lirası hakkı huzur ver1.llr. 

• 
tO ine! macldel maadclfll'~ 
Mecllai ldare mevadı oı ~ 

blr mUddeU muayyene totJI-' 
duğu lkUdare kıamen ve t9"'1 
mamen lzasından bir .e~ 
zata ba veklUetl mab.su.ea -~ 
ceği mlBUIQ meaallhf cart,...
yet ve temyul ıçı.n ~ 
bir veya birkaç zatı te•kil 

lir. ti. 
Bundan maada• Mecli'I 

Encümeni ldara tepil •~ 
Mecllal idare A.za.t&rı ıo• 
iki veya Uç &za intihap ~ 
meni idare a.zaıaru:.aı ,.a1 
ya mazeretleri t&kdir1Dd9 
ne vekllet etmek tıze~ Dit .J 
delhace, ikinci bir aza IJl~ 
Yin eder. Yevmi mua1)' 

dalmJ surette içtlma U. ·-" 
tı ruyet edecek. olan a-::;. ı 
bubetlnde keza Mecllsl l ,,tA 
rı meyanmdan lntlhap oıu0~.; 
aza mUlhlmleri an.tara ~ 
!er. t,,bu encümen !&Ak.al 
defa akdi içtima ecıerelf 
dareye arzedllecek bUcııııP'tı' 
ve mesalll mUdQrQ uınuas' 
ber tetkik eder. Enc11ıneııi 
bukuk ve vezaifl Meclıal ,o' 
kararlqtmlacak bir tali 
dablll Ue tayin edilecelftit' 
meni idare Azaama be.zıt ~ 
ları her blr celııe için ••~ 
retln mlkdarı HeyeU u1Jl1J 

yj.n olunur. 

21 lnt'I madde! mnac1~1 J 
Meclisi ldare lzaımA ttaP'..ı 

tlyecJen kendilerine tgb,\~ 
htııseden başka mecll.ııte fi'' 
nacaktan günler tçln veril 
retln mlkdan Heyeti ıııll 
tayin olunur. 

2 - ~en eeneler zal"fmda Meclisi idare Azalarlle tdare 
lzalarma ve'".!lml; olan huzur haldariyle İdare Mecusı kararlle 
hazılarıııa verıımı, olan tahsisat bakkmda karar ittlbazJ.. 

İ§bu fevltaJ!de Heyeti Umumiye tçtımarna her btr h!ae eaııltıl 
rak etmek balı.kıru balz olduğundan muhterem btssedarlarm ı:naJllJll"' 
tarı hlsse ııeneılerini Ticaret kanununun 371 tnci ma idesi tıl 
topla.nt. gUnUn~en nihayet blr hafta evvel Şirketin Gatı:ıta•da 1,ıt!' hanı binasında .kA.1n İdare Merkezi.ne ıevdl etmeleri 111%U:nU ınıd 

Jlılecll9f ı~" 


