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Bigadiç nalıiye merkezinde b!itün 
evler kısmen veya ta.na.nen yıkıldı 
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ıu: ld70AIJl:.La 

ilerleyişi 

Derne de 
işgal edildi 

Almanlar düşmanla teması keserek 
~l'I: 17: "(A.A.)' - BugUn ıı:· 

haberler, evvelki gece g;ır. 
doıanun muhtelif yerlerinde 

ı, olan yer sarsıntısının 
1'e Sındırğıda milhim hnsnr 

'- tnaalesef insanca bazı ka · 

da gerekli ilk yardımlar yapılmış· 
tır. Balıkesir: ~~E~!~ muhabirin• ~:~~:ış~:~~~nm;~~::~i!e 17 

ev AgeylA'ya kadar çekildiklerini bildiriyor 
den) - Pazar akşamı saat 20 dl' , Evleri yıkılanlar yerleştfrilmi~ 
vukubulan yer sarsınlısı vllftyeti kendilerine ilk yardımlar yapılmış· 
mizde bazı hasarlara sebep olml!· · tır. Halk çadırlarda yattnal;•ııdır. 

Sebep olduğunu bildirmek• 

tnrafındıın 

iLK YARDIM 

Anknra: 17, (A,A.) - Evvel~ : 

geceki yer sarsıntısından fazla zn· 
rar gören Balıkeı;ir '·ilôyetlnin ni 
#adiç ve Gölcük nahiyelerine ilk 
yardım olmak l\7.ere kızılay umurrl 
merkezince iş bankaı;ı vasıtasile ı• 
ki hin lira ve 500 çadır gönderil 
mlştir. 

tur. Biğadiç nahiye merkezinde e'' Yer sarsıntı.sı 48 ııaattenheri u 
lerln yüzde 60 şı tamamlle Yı.kıl ğultulu ve şiddetli bir şekilde de-
mış, yüzde 40 ı da otunılamayacıık vam ediyor. 
bir hale gelmiştir. Burada beş k1 ~i Bl~DtSTANDA ZELZELE 
ölml\ştür. Ölenlerin beşi de kadın• Peşaver: 17, (A.A.) - Peşav('ı 
dır. de bu sahah şidıtetli bir zelzele ol 

Sındırğıda hasar yoktur. Yalnız muştur. Hasar yoktur. 

aarif Vekiletimizin 
kıymetli başarısı 

f '!rlj gr!!P_~ i!!Pl!!:.n!ısınf!.a__ 

Hariciye Vekili harıci 
meseleler etrafında 

izahat verdi 

Yazan : Asutt. Us 
~. '-e lenedenberi Maarif Ve
"~ DelrİYat itine ıükra· 
'=.... .,_ bir ö-- verdijinj mem-
~ ltirilyoruz. Bu cümJeden 
~ llQbtM'f dillerde ün almı' 
~ ::.::t .-erlerinden törk-
"" k,;_-• edilmiı olan yirmi 
~ ~ lle1ls bir aarette basıla
~ ~. ~Jmııtır. Bu eser
\~ baJmda 1amt>t lnl.i--11 Ali Ytlc.I imzaları ae 

..... !l&tırlar Maarif V eki
llliUI kütüphanemizi bir 

.. ~ti ile sU.lemek 70-
~Şef tarafmdan veril
• direktifi liu911Si bir ehli-
' ile yerine getirmek

ghterlyor. ~ •· 
7eni meclem)'et llemine 

""-ıı ba kitaplan gözden 
~-~~- dikkatimize çarpan bir 
~ heyetinin yalnız 
~ prkta da pbeser 

..a._ ~. olunabilec~ e"er
~pmı gözöönde tutsnak 

1ani Eflltumua, Dekar
.---· ... ·- Edmon Rostandm, 

ıııı,..un, Standhalm, tbs .. 
~n isimlerini taıtıyıı11 
~ Mevlinanm Mes

ele terclimesi bulunma-

etten ve lraadan iharet olan insan 
dimap manevi lnn-veti balonıın
dan badat ta~ tnsaara gör
me kabiliyeti dtlrbtln ve teleskop 
vaıntasile fezalann namtltenahUi
Ai içinde genitlediii gı1ıi dimai 
da dil vuıtaaile inYnlık Aleminin 
fikri hayah içinde hadubıoz bir 
inki,afa m:sdıar olur. Göz1e:rimiz 
için dttrbiln n teleskop ne ise dj. 

1 mağlanmn: :çin milletıeraraın ta.. 
nmmş ölmez eıf!'.rlerden yapılan 

Nafıa Vekili de bir takrir 
üzerine beyanatta bulundu 

teretbneler odur. Ankara, 17 (A.A) - C. H. P. m.c 
U. gurupu umumi heyeti bugt1n (17 . 

Vakıt mle99e!le9i yedi, sekiz le· ll.19t2) aaat 15 de re1a vekili Trab. 
ne evvel yabancı dillerden tlirkçe. zon mebu8U Han.n $aka'nın relall. 
ye kıymetli eserleri tercüme etlile- ' tinde toplandı: • 
._:_ .ı.-iw.-A:-! .ıı.-L~ ..:_ı:_.;;_.._ · ~ 

- -··- - - eeıa .... .,. -- .,. ..... -.. .. n4i 11e.atnna fü"1ete ~ •• Jantı abıt btıı&8umm olınmmaam' 
ba mabatla (Dtln ve l'ıtnn) adı muteaJtib harlclyw vekllj Numan ııe.. 
altında yilze yakın ~rcüme sil'li· nemenclo~lu ktlnıüye gelerek bQyUll 
l9'1i ~retmi"tlr. Bizim ba ~ri- mıııet mecliıd.nln ton tatlllndenberi 
yatnnız, Mımrif Veklletimizin ter- geçen dört ay zarfındaki harlcl hl. 
elime i'inde g{l!terdiği hftyrrlı hiz. dlaelerle alyaet " aakeı1 vakıalara 
meti takdir hmm~ndaki samimi. alt uzun lzahlar~bulunarak memle. 
Yetimizin de delilidir. ketin dıı siyasetini uzaktan. yakın.. 

~an ilgilendiren meselelere tema• et
ti. Umumt heyetçe derin bir aıA.ka 

ve memnunlyeUe dinlenen bu l.z&hatı 

müteakip hariciye vekili ııürekll al. 
kı§lar arasında klir•Uyü terkettl. 

Bundan •onra parti nisamnameıl 
mucibince ber içtima -.neef bqmda 
teplcklllU tcap eden grup hayııiyet 

divanı -.çimine bqlanarak reylerin 
tuııifl neticesine Jntı.sann ruznam-. 
........... -····· t9fllU ......... )'al'bakır mebuea cı. KUım 'llntlk. 
.tekin'ln Natla nlrt.leılne tevclb et
mif olduğu tala1rtn mOzakereatne 
geçildi. 

Bu takrire cevap veren GL Ali ll'u.. 
at Cebeaoy takı;irde mevzuubahia o. 
lan muhtelıt meııeleler hakkında ve. 
klletin noktal nazarını Vl- bazır!an • 
m11 nıan lnfaat projelerjnl etra!tyle 
izah c.. . "tten aonra ıı6z alan hatlp. 
lertn bu mevzua temaa eden mWlba. 
za ve mütaleaları dinlenerek eelaeye 
nihayet verildi. 

Libya oepllHlncle ftSIJetl ve tnıtl!z1erln Od kolclu Uerleylf letlkametal 
steterlr harita... (Yu1111 f önettde) 

~ 1-:- İnsan .. eden kıymet, 
~ Olclutu gibi' bir milletin en 
~~lleneti de milli dehisı
tıL ....,'~ deblyı d4' müstesna ya. 
~. • btlytik adamlar temıil 

. Milli Şef~ 
italya Krahnı 
tebrik ettiler 

Ankara, l'J (A.A) - İtalyan 1tra.lt 
haşmeUt\ ikinci Vlktor Ema.nuel''!n 
yıldönllmü dolayıaiyie ret.ıcllmbur 

lıımet İnönü taratmd:ın çeknen teJ... 
grafa kral tarafından teşokkUrle mu 
kabele edilmiştir. 

~ ~ l8rk milletinin en bti
~ t~ kaynağı milli enerji. 
~ L._.~11 dehlnm iarafı olmuş
.. ~ ~ gibi bir Türk ılehi· t \ ':26?8 edebi kabiliyeti· 
-.;.._,~en ziyade farsçaya 

'-'" olmaiı. Mesne\1 ;gibi 'Ya"Oll8""8da 
• ~ tld.atu kadar garpta da ll • J 

h b .,, '\ mu ara esı ~tokh!.~den+-g~len h..:.be~ Skajeraktanberi en büyük deniz 

Japon donanması 
· 11 gemi kaybetti 

lere göre 
~-= -

Balkanlara 
Alman kıtaları 

gönderiliyor 
Bulıariıtanda hücum 

~~-~ ı::~:=:i.iu~: Çeteler bir deniz 30 b J ~.,..·~ne bliytlk bir ziynn. in apon . 
~ ...:::..:·'·:.:~ ~;,; üssünü bastılar askeri bog~ uldu 
~ hul11mdanberi pltı asır Slovakyada grevler yeniden t ... ~ bir ~k tefsirleri yapll. baıladı Cenup puifikte bakimiyc., 

\..:::'9 hentb tttrkremizde tam Londra, 11 (A.A.) _ Müttefiklerin Amerikan donanmaıına 
~--.eti De!redihnemiıti. ili. o-'-i 
~ ba Doksanı ydlarrıt Mes· şimali Afrika muvaffaklyetlndeıı eon .~ .. 
'-":"'ı "iratan, aynr zamanda ra orta Avrupada ve .Ballı:anlard.ı Vaşlnglon, 17 (A.A.) _ Geçe. 
~ l"e Törkçlililğe ken4i"ini mihvere kı\1"11 mukavemet artDll§tır. hafta sonunrla Amerikan filosıı 

~
~ t... ~ vakfeden l'elet Çe. Yugoıılavyada Mlhalloviç mUfrezele . Skajerak muharebesinden beri yapı 

~.1-ı.. • • • ..11· rtnden ayrı olarak faal!,yette bulunan 1 ı .... k d · k 
~ 

1 
,..• ın hımmeti ile 11m04ı an en myn · eııız sa\·aşını ·azn:ı 

~~ ~J oluyoruz. Maarif \'e· on on bel bin çetecı iki mahalli lşgııı nıışhr. Japonlar Salomon adalarır. · 
~~!"'!111.tıllla da kalmannt, Ve-. etmiştir. Karadağlılar Ttvat boğazı · da kaybP.tlikleri mev:r.llerlnl tekrcır 
~~il tercllme41ini Dil ve nın methallndekl deniz 11.uUnden ka elde etmek için üçüncü ve en cOr'· 

• Co&- . raya çıkarak liman tesl.alerinl tahrip ..... ~fya fnkUlte~ınde etklir teşcbüslerinl yapmışlarsa da 

S "':'"' edebiyatı doçenti ettikıen sonra oekflip gltmlflerdlr. tevil (IÖHirmiyecek şekilde yenll· 
ı n .. 1 "k' Slovakyada yenfden grevler çıkm•' 

Sh..!_-·.vu pmarbnın tetkı ın· mlşlerdir. Resmi olmamakla bern· 
.a:..~-.... ti tır. İşçiler Almanyaya gitmek ı.ııte 

iL~ htd.;.'I r. Tercümeye önsöz ber, lıer Japon tıış1t gemisinin 3 

'
.~ il 1 • k'k mem<!ktedlrler. Macaıların l§gaU al . 

""' ~ ıı o an bir tet ı ya. llA 5 bin asker taşıdıj:!ına göre, Ja-
( "'l~-b _..:.• tmda bulunan Karpaı!ann merkezi 

ıı..:. ~..._~ .... ın sonuna ilave cuı· ponların 25 ilô 30ıbln kici knyhl'I· &, ... ~) Uzhorodda 20 rehine kurıuna dizli "I r 
~ ~· sayın d~entin bu mjşt,ir • tikleri tahmin olunuyor. Salomon 
\ ~ ~!!ekten takdire de- adaları seferi şimdiye kadnr Ja -
~L atle ve etnekle yap. ponlpra, batırılan 35 ve ha:!!ara uıt-
~ qftu gfüıteriyor. E ~\ ratılan '72 ffl"miyc mal olmuş huhı· 
~'""t De kadar btiyllk olur. \'ard içinde odan 1 nurken, Amerikalıların yalnız 24 IJC· 
~~~ ~ddl varbAt gibi fikri ._1 I miler! batırılmış ,.e 4 gemileri df' 
~hayet mahduttur; ODU I ve • Dl r 1 hasara ufıratı1mışhr. 
""~'ti,.· . il yolu milletin fikri YAZAN .Japon zayiatı 
'• ! an"'anhk Alemi ile bir- M NERMi 

' "-it tır l<j bu da tf!'rf'öme D"U· • ı Vaşington, 17 f A.A.) - 13, 14 ve 
~ etmPk demektir. Bugün 2 nal •ayfamızda 15 ikinciteşrin günlerinde Salomon 
--ae bir aç yk &ram ------------- !Devamı Sa. ı Sü. ı de). 

MUtblı tayyare blleamlarlyle batmalı üzere olan bir .Japon ıanare ıemı.ı 
' 

birlikleri tahtid edilmiı 

Bır ltaiyan 
fit osu Piıede 

tJtokbolm, 11 (A.A..} - Brlt11nova 
Huauat bir membat!an bildlrıldl • 

tine göre, cenubi Ru.ıyııdıt buluna:ı 

Alman kıtalan, tanKlan ve tayya • 
releri Bulgari.atan ve Yunanbtana 
aevkedllmektedir. Yunan Umanlann,. 
da bulunan bütün geml~re eı kon • 
muştur. Pire açıklarmda bir ltalyaıı 
filosunun bulunduğu ıröylenınektedlr. 

Ba lkanla.ra gönderilen kıt&ların l.>C1 • 

(Devamı Sa- • S11. ti da) 

Taaast~ 1111 çarpışlilalar.da 
Al•aalar geri çekildi 

Tunus şehri dış mahallelerirıe 
Amerikarı paraşütçüleri indi 

radyoeu, Tunus topraklarında ke- Almanlann geri ~ldilüerini bil· l 1e ~ -n• .-.W. ... . 
Londra, 1'7 (A.A.) - Ceı.ayir 1 gelen ilk çarptlJll9Z!ID •al.iM& 1 Y .... .-, 11 (&.A.) - 11 .... . 

t.if müfrn.cleri a.ra.sında vukua diım~ktıtd.ir. j ~· ...... sı. J de. 
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Cevap vermcl• islcmeclim. nıı n· 

dnm:ı ımvnllı hir genç aşık gibi q 
nidsizlik ' 'C 11:dırnpl :ın bnhselım·k 
•ulünç geldi. Hem o nd:ını ki , gcr-

kten değilw !Jile düne k:ıd:ır ~Ci7-

e Yedicleniıı kocıısıyclı. 

O hen im omuzııımı sıktı: 
- Ben hcpsinı billvorum ,.e lı:ı-

~ ulımd:ı sııin knd:ır 'iirel,lı hir :.• 
:ın d:ıhn surmedim. 
f]inl uzotlı: il:ı\•c elli: 
- Dosı olalım 1 
Den de ııznttım ''e hu yumıışıık, 

~ ıc:ık eli sıktım. 
Beni bir köc~eye çekti: 
- Azizim; hen Vcıtiıtcyc d:ılnın 

1.ızım dile lıa'dı n; ıırnmızdnkl br
~ın ndı lrn')ka olınakl:ı hrr:ıhcr (b::ı· 

ba kız) r rrçe\'Csırırlen hiç çıkmarlı. 
Niçin onn ko' dıııuız '! 

lhı C\ imli, açıl, kalpli \"C haLn· 
cnn odnnın h:n. rnıı h:n ran h:ıktım: 

-· Onun nrzus.11111 ':ıııııırık nıiirn 1 
kün de,l;ildi; şerefimle 'e ha~knh-' 
rının nıımıı'lile O\ nııvnmnzclım. 

- Hnkkıııız rnrılı; lam. mile 
hnkhvı,lıııız; .r kat ~o simdi?., Sıııı 

di bö~·Ic bir mahzur yoktur. 
- Şimdi de o gitti! 
- Yetişchilir iniz! 
Ayrıldım; lıaşımı kaldırdım; 

kaşlarınıı çalarak onn dikknlk hrı· 

kıp kııldını; lıirknc saniye lıöyle 
sessiz geçti. Düşüafö ordum: Ger. 
celrten hu rıek ncfis hir riklrdi. 

Bir kadının ıırkıısındnn ko mnk 
bana güç mü gcleet'kti? Hayır; erke 
ğin nşklaki rolfı znl"n hıı de~il mi'> 
Onun sözlerı n 1 hııtırlndıın: Erkek 
kadını )ener H' kuılın hu hezirıti!Iİ 
ile nıesuci olur. Erkek ele hu :r.:ıfcrı,. 
mesııddur vc ıısk ~avao;ındnn h:ışka 

hiç bir savn5 'oktur ki, nelicede 
hem galibi hem de mni,:liıhu :ı~:ni de 
reC'ede sevindir in 1 

Evci, nrtık kuzu rolünü ıamnnıi· 
le hırnkmolıvdun; "ervislikten. mis 
kin inliknnwılıkfnıı v:ız geçmcli1· 
elim. 

Kadın knçıır ve erkek kovalıır .• 
1\adın kendini vermez, erkek onu 
ılır \"C snlıip olur. Kadın koca~;ııı .. 
1 ~ d ima h:ıklm hır \'Orlık arıır. En 
nİiırlrıır karlının hile rııhun<ln bir 
l. ırn dik 'ardır. 

l>o~tumıı ckdlın ki: 
- Bu h:ı.h 1 k:ıııa:volırn, şimdi 

zamanı değil! 

- Sh: hiliro;toiz. Fır:rnll:ırı b· 
çırmnm:ık hnyatın en nıhhim z:ırer 

Şilrll:ırınclan hirldir. 
fJoürıı s1iyliiy-0rdu. Bir fırsaıı 

k.ı('ırnıı'ilım, allı 5enC' C'Chennenı 
hJv.ılı :o;ıınniişliiın; hu fırsatı da kil 
rırır~aın hiiliin ·ıın~·aıımı zrhirlc· 
ı ek ihtimııli çoklu. 

Salona rllinrllik \ "C' müzakere~ e 
devam ellık 

Fııkal ~ crinıclr duramadım. O 
ınütlıiş kı'lkanr;lık ku"tdu gene içimi 
J..eıııiriror; hf'p \ lvor ,.e dıırm,,k 
Jıılml,lor. 

Hioıııetılm ki, Yedld<'nin <'ski 1-o.. 
casının -;fü:lerinclr in<'e lıir i<:tihz 
koku~ıı hile vnr. 

- Ben senin )erinrfo olnydı:ıı ! 
Drr ~ilıi hakıyor: hcnim aptallı 

~ıınl ı r·ırnir ~üriiniiYorı1n. ı 

Toplantı bili! ''C soltıl(u karar ~ 
ı;iihın ıılrlım. Orl:ımn lrnpanrlım: 
krr.rli•ıır iş icncl ctmcğc çalıştım. 
Sa. t 'celiye $tC'li~or. Onl:ır :ırtık ,.. 
Jll'YC'C- u:r.nklıışlıl:ır, 1~-:ız yollıırdn 

P i j nıl:ırına \'e ılört 'milisin orlô
sınd ı, kırlıırdn lrkl'rlek akisleri v:ı 
I' n lıir 'nylı ic iııılr J.Tidhorlnr; Ba 
1ı ı e\ inılr ı.ı•ırhel \'<'k'Tlcifo ı;idi\·or 
1 r! 

bustu. l'ynnık st'yrcclilen korkunı;, 
hir riiyti .•• 

Yemek yiyemedim. Şehir için 
de her ı::e<'r ndcl olan leflfşe çık· 

tını, fnlrnl bir lfırlii içim rohaı ef. 
mcdi. 

\kşoııı olurken lçinııleki müthiş 

ııence <lnhn kun·etlo \'C r1oh:ı ıızğın · 
e a knlhrnıı tırmnh,·orclu. Knfnmın 

içindckı kıığııı ılemirrlcn c;opilu 
çengeli glltlkçe dohn mfıllıı5 dram· 
Lır yaratıyordu. 

Odıınıdn oşni{ı yukarı dalaşı~ or
dum: hl~· bir iş göremiyordum. 
Kimse ile konuşmak ela isleıni ·or • 
<hım; hnllil lıerk<'si kıınıynrclııın .. 

Cl•ce l :ıııı ııııı ıı:ısi le ~·iik lii. (~Ö(. 1ı· 

rlın in önfıncleki korkun~· sah nc:ı·r 
hirbirini kO\'Dlıyor; beni r,-ilccl<'ll C ı 

knrn·orclıı: Simdi lıir dıı~ lııışırıd ~. 

hir dere J,enıırınclıı , ıssız ve yar: 
yıkılmış hir lı:ınrl:ı onl:ırın mol. 
Hrdikkrlııl ılfı~!inrl!lm. Geıw lıir 

s:ıldırıs, şcll\cltcn kan çanağı ı:ı 

rlönmiiş gozl"r, lrnv\'ctli. ezici. lı.ı
ri<> koli r .• \'<'ıfiıll' simdi rslrdir H ' 

O) uncnkt ır. 
Başım ~ıınıyorıhı. Yııınnıkları · 

mı sıkıvor: lırıı:ıklnrımı ellerim~ 
lınlırı~ordum; hllınrnez hir noktıı~:ı 
ı>nplnnıın gözlerim donınu'i knlhıııı 

sanki <lıırnııışl lınrekcf!liz rlurııyoı· 

clıını. l<'nknt i~·iınıll' rırlınnlnr, k 
çırg'ııl:ır, ynnğınlnr, zrlzelrler \',u·· 
•lı. Kısknnıvorclıını. 

Hayır! llayııtıııı lwıı lıö)lc ılc • 
\'anı edemez; huna tohnınmiil cdr
mem: bıı hlslni wnmck ynhııt dn 
yurın:ık IJzını ... J:'i{ı•r 'ieh:ıl rclrrs~ın 

yenl'celHmc şiiplıe yok; z:ılcn kav· 
~anın vıırı!lıncl:ı ıı çoğıı kaznnılını•
tır; liildn bann rıek bııhohyn mal 
olac:ık. Pirfıs'ün zaferi gibi .• 

Ho\•asızlıktnn hunnldım: clışıırı 
çıkmak ihtirncını dııyclıım. 

Cııddcde io;losyonn cloj:trıı yüı ii 
düm; emlrbrrin1 iki iiç Adım geri 
dr.n ) iirü~·ordıı. 

Sıığl ı sollu, rır•ııçcrc ve perde r.· 
rnlarındnıı ışık ' 'c renk taşan e,·. 
!er vardı; oralnrdnn me~ı~d insan · 
J::ırın se'ilrri geJh·ordu. llele birisin 
de güzel ve coşJ,uıı hir kadın sesi 

Pi:rıınodn bir ş:ırkı ~iiylii.rordu - Dıır 
dtım, <iinlcrlıııı. \ğır ılü~enmlş se· 
niş bir solonda, nf;ır tül J>.crdeler -
den yahul kızıl lılr ab:ıjordon sıznn 
Jşıklarda ince siwıh bir rop icincl<• 
fJsıltıclnn d:ıhn hafif \'Ürüyen, ı:ı:ıu 
rada belli hclirsi7 "allıın:ırıık piy:ı. 
no çalan ve şnrl.. ı sö\'lc~ en ı:tiizrl 
\'rdideyi h:ıtırlııdıın. 'ı'ıır<lumuzur., 
ÇAikandığı kıı,·l!:ı gurüllü Ye ölüm 
lı:ı\·:ısının bir giiıı zaferle 'ionn ere· 
cejlini dii5iindiinı. O zom:ın bl'nf a.. 
\'U(oc:ık nevim \'il rcl ı '? 0en Şllr:tlf:ı 
lıışkııı bir ı~ık nltınıl:ı ":ırkı 'iih•lr 
~·en knılınııı korn~ııırl:ın dnlı:ı mı 
nplnl, cılız Ye 7.n\'lJllı idim? 

Ecıki giinlC'r,.. Eski mr,.ud ,.c g•i 
zel günler! •• Jlav:ılim<le renk renk 
çiçekler w kokularl:ı tahinli kopl:ı. 
:r:ın bohnr gibi :rükseJdller. 

Mademki onıı kıskanıyornın, "l' 

Yiyorum demektir "e mndemkl o 
d:ı beni seviyor; niçin gönderdim! 

Y .. klile h:ıvnlımızı roeukC'n hi .-.. 
Jcrc kanıl:ırnk rnhııt birbirimizin 
görüş ve anlııyışlnrımızdan. knrnk : 
terleriml:r.dC'n ı;ofil o1!1rnk nptalrn 
zelıirlcdik. 

flugfin O hnyıılın f'Skfsinclen tJıl 
Jıa canlı ''e nl§un olarak ycnfrlen 
baslaına~ı miimkiiıı oldnı!unu .lf/ir • 
düın de çiğneyip ı;eçlfm. 

Boş bir kin ve §ıırıır için hülün 
bir snııdel dünyasını rıkmak ! .. ln 
snn dliny:ıyn hlr rlefıı daha J.relml 

Yn l'i ~O\'ns ı:özleriınin önünde 
orl Iıl rlıını :vılnnır ı:lhi oldu l\li· , 
1 lrı irııı1cn hir!n"n Yed ideye clo~
ru ıl r'uli •ini. onu kollarındnn, 
I• ıll 1 " ·larınrl:ın rnk. l:ıvarak hir 

yor ki... (Devamı Var) 

Şubeye davet 
Eminönü Yerli As. Ş. den: 
Aşağıda adlan yazılı suboyloruı 

(15414) No. ile şubemize çok acr .. 
Je nıürncaaUarı illin olunur. 

r 1' ':ılı 1 ılo~ı il '-iıriıl.lcdiifüıi, dl 
~ r . rknrlnsl:ırilr kıq "ı'r ~ckisme· 
1
1
l'n \e fu•lki 1 r ıı: 'in ll:ln n.,:1 

on ııııılık o:.ıııt:ıııııı d ! •Jinrliim. 
YPrırnıll'n fırı ırtııı · ı ı r,ir kfı. 

~~ 
.\"· Hır rho11un sırt.m b.ı tsl biner 

ı::ıb .}ap a da onu beygir gıbi idare.. 
y ba Ja.;a sarhoş onu ö!rl!lrur; hal 
t ı'•I ı;klnln idaresi altında o vazı. 
Y ttedlr: o ne ferman buyurursa on:ı 
l apar ve onun emrjyle .::aı1b, katli, 
gruııb ve prangalı olıır. BUlb!ll S('.11 
ycl'fncı pranga sesiyle uyruur, yahut 
mllnzevl hapis h!lcrPlfrınde ceherı. 
ntm azabı çeker. 

• lnsa.n bir lisanı iyi anlar; fRkat 
lıonup.mıyııbllir; hakkını mlldafandıı 

bu lıal Tııkldjr; lnsnn kendisin 
ba~h'lc yapıldrğtnl'ı farkınJ ı 

-ahırı. ,ıe.k;f.n onu, kandırııc:ı.k t rı\l ı ı 
~ftytmrtıyeblllr. 

Top, Tğm, Zihni oğ, lllııstara, 14 
1979). lop, lcğ. \li Rizn oğ. Osm:ı11 
Nuri (37674). lop, tğıu, Şevket of
Ali Diırri (42097). IOP. iğin. Xecırı 
o[t. Mehmet Fahri (281i7). toıı.' 
lğın, Hııliı o~. HcsııJ Sılkı (30(1 1 
21). lop. ti;ııı. Aziz o~. Yağar. (~1 
40). top, tğııı. Recep oğ, llasnn .S:i 
kfıli (29120) lop. l{;m. z\bdurrah. 
ınan o~{. :\1. Fevzi (30207) . top, t~.u. 
o~m::ın oğ. Sahil ( 420 l(j). lop. I~ l 

:\fehınct o.CC. lhr:ıhiın ( 12Cil5). lop. 
IAm. N:ıil oii. l\'C'crlrl ( 44G51). S\'. 
tüm \lı Riz:ı n~ Mchmeı T:ıı h.111 
(25888). S\·, l~ııı. llns•ın B.ı~ri oıı 1 

Oo;ııı.ın Xıırf (37713). S\. tilııı. G"I 
mil ol{. \li c;.ıliıı (141i05). 5,._ lğ•p 
O'\ınnn Nuri o~. Hasan Hı hını (3:1 
;iJj). S\•, ı· ıı. Oııırr l.iiifıi ııit \!ı: 

1 
'l'.ltrrr l'J!)l J!l). '\\', ııt 11 F<'Hİ ı"l J 
lluo;e\•in . \\l~I ('!0~17) . • l'\'k. t~m 1 
ltıkkı o. Suıı•\'ıt (!!1.ıOll '•. 
liim 1),.,.. i~ rı.! Ziılılu ('ti 1:1 ,\ 1 

V A ı 1 f 

Yurd iç.nde ,, 

1 ı! 
18 tkhı~ı~ 

d . HükOmetçe elk~ıt9 o un lan nebati yagı ,, 
ve onıur 

nasıl testirn 
edilecek ? 

Güz geldi. Kışın eşiğindeyiz, ar.. Va.zan: ----.. tanın elinden K'urfarmal< sınır çlz. Ankara, 11 (A.A.) - ~. 
tık. uüınn y11 dinıenmek rırs:ıtıııı ~~12 "Ets l'll 1 meden 1renış1etme~e çalışmak nıkü nacak nebatı yağlardan~ ... 
bir !iirlü hulaınaynn lıallalar, dl H'ılh n • sü yanında ta~ kömiiriiınüzü, Unyi• el konarak bedeli muks.ıııP-
ha geni-; işler görmek icin, bileni· ----------- tlmiz.l başıboş kıızmncl:ın kurtara. almmaaına 893 sayılı k ı.-
yor. Öniimüzdeki ) ılın yeşilliği hi cu1.luıtu unutıılmıııtı.ık nrtl ile ye.. rak en uyğun bir şekilde kullanmak karartyle memur cdllDlil o 
raz daha seyrckleşeceklir, ı;erin göl nf ısıtım tekniğine uyğıın sob:ı ti· ta bir ulusal illkümüzdür. vckAletL mUbayaa oıunaCS:, 
gckr biraz daha eksilecektir, top· pinin ) a~ ılmnsını cağlamnk trımn• Yurdumuz taş kömilrü ve linyit rm zeytinyağı. prlnB yağı 
rak hirnz daha nemini kaybedccrk· dır. Hıırngazı olan Şl·hlrlerdc aş er- b;1kımınclan, hugün için oJduE?u si • yağlan Ue tnsfrl mııteak:,.r 
tir. llu, zaten, bizim bilnıcdiğinı;ı. lcriıun (mutlıakl:ırın) elden gl'lc!i hi, yann için de sıkıntı cl:ı değil· tlıbl tutulacak bllurn~~ll ~ ~ 
ve yeni öğrenrlil{imiz bir şey cleğıl ıli kad:ır hJ\·aı;ıızmdnn f:ıyd:ıl:ınm.ı dir. Yurd topraklarınd;;. lıild ıklr- tt yağlar olduğunu f dJ~ nW-
dır. Buna \'Oklıın alışmışızdır \C lıırı cl :ı iincınli bir lı:ı5lanj:iıç olaLI· ı·imizden haşkn, henüz lıulunııı:ınıış Anadolu ajansı tara uı ~ti 
lıÜIÜn düzenimiz, Ölcdenlıeri, lıuıın )' nan bir tebliğ ile lli\n etOlhll 

k 1 "' 1 ır. loş kömüru yatakları mutlakı: vır l"cıı~t ve. leti. 39ıı ~yt göre ·uru muştur. ınlnız ısınma: O • k'" ·· .. ı ' ·~ -dun ,.c ngaç ·oınurunl e ıuım. dır. Fakat hül!in lııı imkrıııl.ır, tı:· 1 ııı 
için değil, ağız l:ıdı ile yemek ye· luhık hu"Ün 1,.in nekıııfor bihiik 1 1 1 n göre yaptlacak bilclJın ıı ıt" 

k . . 1 • ,_ k " ~ - z ın lııluııı u ııgııınuzıı ge\·sclvrnt ı. muhafaza, l$1Jeme ve tevzi 
1
,,. 

l11l' . ıçın, s zJarıınız çın, hUŞI ' IJ hir ıne<;clc ise tuş kföııiirii \"e liııyıl' Tulumlu ı lnııık lıüı- r l . " ..... 
rınıı1. ve çeşıt çeşit knblnrıını1. iı;iıı , > ' 

1111 snr ıyn 1 zor lzmlr fnclr ve ıızum tarını rtı"-~ 
. .. k . • 1 ~ in gcli)igiiıel harı·nnınnma5ı ı~:ı. la :ızaltıııak, yoı;;ııyış iizüntlılerıni pc-tiflerl bı·rıt&lnı 111,.dt e~ .... ı 

sozun · ısn'lı, lıcrşeyirnız ıc 11 ııgııçn .nırd iktisıı<li,\alı h:ıkıııı'ırıd:ın, oka · ı· ı · ·· ·· 1 k f k ... " ., ... v 
. pın ı ırr ııoruş c orlırııııı · reme Ö""'~ndJ&lmı·z~ ""re. t>U n

11
.,,t ilılı~acıınız. varılır. il ıllmıın hu \I• .,.,.. 0 " 0 v .,. 

clıır hii~,-ük lıir ıııc~clcdir. Bizim sa• değildir. Tııltuıılıılıık, istihsali dl.. t ve 
ııır lnnıınııyıııı c!lcıncııliAiııc dok ı . . lann alım işleri tlcare ıı 

ııoyıiınız henüz c;ok gençlır. Birçok siplindirmek, eıı on vrrlnıi nlrnPk fU .,..kilde te,.kilAUandırıl1111ştt 
ıııılılu mu, geııe yaşuyışıınızııı '' 11" , saıı:ı_,· i nwsclelt•riniıı "elin ınün~- rl"nınklı'ı· ()~ıııaııl a"'I 1 ı .,,- "' h cııır · -.. ı ı ! ' ' L " • ' 

1 ç S arınt :ı 11 Hakiki ve hllkmt şll ı~ 
111 

... .ı:eııı şu, c JÔ) le bulanmış olur. · ıı· kıış:ıbrrnn heııiiz. gercj:li 0ıbi , "İri tuntS\ızlıık ,. z"ı le 1 11 '· ıH ı~ 
kat bu hası boş hırııkıhmş ha ilanın 1 ., "' • u 1 m n nası 1 rçn,; dan bu hususta verilııCf'ı.- ıer-" 

· silınrmiştir. Sinırliki ulu5l:ır s:ı,·,151 ormanlorınıız birer bi ·ıı · arrı~ ~ 
y:ırın dal \"C nğ:ıç füt:leyişlnın kn\"!J rer sı nmış mede zikredilen beyanr. 

dolrı~•ıqic ılrği5rn \l'\tl KOp!1111111 \'e JıöyleliJ.:le _rıırd İ!.Iİsıtcliyatının sonu vnzivetıcrine "'Öt"e ıtıU~" . .ııl 
nıcu üzünliilrri ile sıırıırıı> solın ı 11 1 • " o l>'"Y. 

yo nr ma <tıd i p gelişini ksir,iz lıirçok kaynakları kurıunıış~a. t.lS yın ilk l~ -rı~ıı zarfırdn rn ... 
\"c ı>aslnnınası c;:ok ııılıınkiinclür. b 1. il ö..... ... 

ırar\nuımıştır. ıı durııııı, bize, sa· l:orrriirii ocnklarıınız cin biraz işle- bUyUk m!llklye memurun• 
'ı ıırduıııuwıı lıııfınurlnrı azdır. 

Ü~lc lıölgelcrimiz \:ıı·dır ki: Bilgi• 
siz :ığ:ıç kesimleri ılc hiishütiııı ı;u 

raklaşnn sırtlorııııJzı ll•krar ~ c.şılc 

kaHı~ııııınok. hugi,in idıı, eri5ilınl'L 
bir dii5 (riiyü) len hn~ku lıirı}c~ fi'· 
ğildir. Ornırııılnrımı:ı:ııı loprağı, ık 
liın lıııkımırıd;ırı, giilgrye rıl15ıııı~· 
lır. Onu gölgcsiııılcıı ııyırıııak, oııu 

öhliirıııek d<'m<!'ktır. llallıu ki: Bıi 
yijk kalkınma işlerini' girişmiş l'tır• 

dıımuzıın. iirünii ne olursa ohu'l. 
diri \'e vergın loprnklarn ihtiy:ı•·ı 
'"ardır. JHz nz#ın ımıoklnrı dizgin· 
lc\'erek, balnklık:nrı kurııtıırak ~ e•!i 
loprıık parçalarını cllrlltmeğe ça'ı 
şırkcn, b:ışkn toprnkl:ırıııı ı:ı:ı kısıı • 
hışlıraınayız. Bllı;ili kl'~imlc !~leli 

len omıanlıırnnız bile bizi cok d:.ı• 
şiin rliirerck hi r dıırumrlnci ır. 1\ e ,j 
len ağ:ıC'ın ~·erin~ ,-cııisi dikilır. Bu 
nu Türk UJımı höyh· istiyoı-. ll:ıltııı 
ki. yeni dikilrıı riclnnlnrııı, Ol'akı:ı· 
rın ~iizılr. kaçı ıuıınuşıur'! Hız lıııırn 
lcmclli ve s~ğlnın lıir suretle iiiir~ıı 

rııek fırsnlını hıılılıığııınuz vnltıl, bil· 
sili kc'iimiıı de ııluı;nl ılill'klt'riın lz! 

mı.viimizin ilk m.11ldc lıakıııııııclaıı, tı'lılikten r k d ' h b k b "ile""'ıctır. son n ·en ı :ışına ırr. mµ a ilinde tevdi e... """ bil 
rlaha bih·il'; hir l'jtcmcnliğc nıulllilrn kılmış ve çiikiinliilcr ııeticc<;indr Valilikler toplayacaklar• :ıı 
erişmek ir.d>elli~iııi hiiliiıı grnısli~ c;:ok cfl'l"'crlı komiirkr yok olmuş name;Jcri eşağtda gö:>t"rı•en 
{iilc sc:ı:dınnektrrlir. ll:ılhuki , :ıji .ı~·. 1 .tur. Onııanlarıınızın h!i~ iik önemi· re gönderccek!crdlr. sııfl 
o.:n·~~ı , ~en~~ .:ın.t;ıııcta i.öııılir. snn:ı 1 ııi gö~rlı•n m.ık lulmııynıı <'ilmhu:-ı. Balıkesir vıta.yettnln y.~ 
~ r tı;emenlığıını7Jll c·ıı haşt.ı gelen ~ rlııııız. tuş kiirııiirlcriııc ıle ııerr Bandırma, Erdek ve Gönenıc 
knn:ıklnrıılır. Or:ırnııı lııı,ıhcı<> h: I· kcn önemi Yermekte ı:ıccikn•cmiştir. rlyle Bursa, Kocaeli. mıe~ fJıl 

ŞEKER FIYATINA GÖRE ... 
kale vllA.yetlcrı. mr.rkrz: ~tlf 
bulunan Bursa koza ıgrırıı 
operntlflcrl blrllğınt'. 

J\ll rıdl 
Bn'ıkcslr ''ılli.yetjn.n yu J - - - ..--.....--. redl1cn mıntakıı.ları tıarıcııı e "' 

g:ır"' 

k h 
mıııtakalarlyle alcl ıouın ıı• a ve 1 dolu nııntakuııma ait tıe)7:ıııır 
merkı•zı lzmird;ı butunıuı rt 

edl. lı"yor \'~ üzılm tarım s:ı.tış k ıp 
bırlığınc, ııı 

lıit.mbul, •rcklrdag, c;eJıbOet~ 
dürJUğüııe bugün bir teklif yapa. ne, Kırklareli vtlt\yct!crl uı 

Akide, tahan, pasta, 
ve çay fiyatları tesbit 

l'crine- ~etirrıncıll!iiııi ıuıloıııakı. 

giiç liik ~ekmiş ulmııyız. Bııgun: ı: 
kaıııınl:ırım ıza göre, Jıallıı, hrı:sle 
cinin, ıııangıılın ve ı;obanın lıilt"n 
dileklerini ~erine getirememek tir. 

Yeni fiy:ı.tla şeker .satı~na rlün~ 
cien itibaren bn:;lanmışur. Şekere 
yapılan zam wurine' nlrjde F-ekeri 
6atanla.rın yaptıkları hesaplara 
~öre bir kilo akideyi ancak 750 
kuru~ satabileceklerdir. Tahan 
heh·asr ııekcrli 360--480, pekmez. 
!i 180 ku~5a satılabilecektir • 

Pa!ltacrlar da kendi aralat'ınd:ı 
yaptıkları bir toplan tıcln pastn· 
lan kaç l.unışıı s ıuı. il("'C ltl~rini 
tesbit ederek beledh·e iktl3at mii· 
tliirlUğüne bildirereklerdir. Aynı 
şekilde kahveciler de iKtrsat mu. 

.Fnknt ağacı ,.e ormanı konımak, Basın birliği yardım muka· 
yolnıı bir ormoıı polıtiknsı işi cı-
ğildır. Ağııç ,.e ormnnın doğrudun velesinin üçün1:Ü devresi 
doğruya yurd iklisadiyııtıııda, hlr açıldı 
cok yaşayış meseleleri ile son clcre• Ankara: 17, (A,A.) - Türk b:ı 
cede ilgili bir önemi ·ardır. 1!.1rı sın birliği reisliğinden: 
kurlaıımak ,.e üretmek için, hiiliırı ""\ııaılolu Ajansı ailesinrlen Bny 
~·aşayış şıırtlanıııızı kııc:ıf.:l:nnıı <k- \hıııct .\kar'ı • kaybelmiş hulıınu· 
ği:;.ıııelcre imkiln verecek ıc:llıirlcı i 1 ~ orııl. Arkadaşımız, birliainıiziıı ö 
arıı;:.tııınıık ve lııılınak l"ızımrlır. l'i ilim rnkıııırıdıı yardım mıık;ıvelcsl· 
zinı şimdiki ki.ikleşıııi~ ihti.r:ıı;f,ırı j ııiıı ikinl'i ıle,-resine iştirllk etmi5· 
mız:ı ve alışknıılı~ımıza ~cıre lıa't,ı· ıi. Y:ırıJuıı parası olarak birikmiş 
nın kınoğı fnzlnca çekildi mi, bir! hııluıı:ın mebllij:'!', ınerhıınııın :ıllesi 
çok yaş:ıyış meseleleri, keııc'lili;li•ı.. ne i>denmi~tir. Uu suretle lıırliğın:i• 
den haş Rlislennekleclir. j zin lilünı vııkuuııdn )anlım muk:ı· 

Hu meselelerin önemini nzıım.ı vele sinin fiçiıncü deHesi açılmış 
rnaın:ık lazım gelir. ll:ılbııkı, bilinı 1 lıulıınuyor. l\luknveleyc iştirfık et 
mnngalhırımız gene eskisi ı;ıbi c'· miş hıılunan zevntınıı en geç 10. t}[• 

lerinıizı •ısıtmakta, CCZ\ emfzl azgın rincikiinun. 942, Sfinfine kadar fş 
koru ile kucaklamaktadır. Solıalrı- hnııkosı Ankara ~uhesinclcl•i "23ôt .. 
rımız gene c~isi gibi kııarııı.ıkl numaralı hususi lıe~ııba kntılnınk ü 
dır. Köflelerimiı, clönerlerlıııiz gr.•I zere bankoya do.i{nıdnn doğruya bi 
ne eskisi gibi onııoıı ürfııılerindt 11 rcr lira gönılemıeleri lôzundır. :1 
ayrılın:ımnk iı:iıı uy:ıt. ılirl·nıektc ) bankası mesleğimize hir cemile ol" 
dir. Her ne palı:ısıııa olursa olsun, ın:ık iizcre hu p.ırnnın nıasr.of:sıı o
~Jll kökleşmiş diizeııin fıir kılı hılt' 'ı iıı.ra~ n~kit ve kabulünü ~uhcleriııe 
ıncinıııeıııeklcdlr. Dcnıl'k' o'tı\or hıldırm15 bıılıınmnktaılır, 
ki, eski ölçlidc olııınsa hile lı:ısı İı:.ıs ı• 
hallnlı ağoctan oyınnak , 'istcı~ilcll. Bayan Ruzvelt Amerikaya 
ği silJI mümkün olmnnıışlır. H:z döndü 
hıı yapışkan lışıliı nğııçlon ve onııan VB§lngton, 17 (A.A) - İngiltere. 
dan . uz~klaştınnok için loş küı~ıüriı r ye yaptığı seyahatten d8nen Mm, 
,.e Jınyıt kL1'ilanımını yaymıığı dıi 

1 

Ruıwelt. Amerikaya gelmfHlr. Reis 
şünmemiş deöilizdir. Ağ:ıcın, h:ııtı1 ~UZ\"elt, kendisini ka?'§Ilamışıır. 
çalılnnn bir dnho görünmemek ii· 
ı.ere uzaklaştığı yerlerde tezeğe g, .. I Ruzvelt yarın bir nutuk 
ç.lldi~inl ~e biliyoruz .. Ve gene tıı · söyliyecek 
lıyoruz kı: A#ac ve orman nzııldık Ncvyol'k, 17 (A,A) - Reis Ruz. 
ça, günün birinde, tezek, belki, C\' velt pcr§embc günü ••Gmt., A.yariyle 
harcı çerçevesini n5ıırak iç p:ızaı.I saat 2,30 da "BirlC§mlş mlllelkır ve 
lnrımızda Yeni lıir nlı' \•cris koııu. bu mjlletlerin hUr bir dUnya hakkın. 
<;JI olaı-ııktır. dnki naT'\rlyclcrl., hakkında rııdyoda 

.'\ğarı .ve orııı:ıııı kıırl:ırıııak için bir nutuk ııöyliyeı•ektır. 
t:ış kllrııiirü ve linyit kııllnııııııııııj ----o-

yaymak ve herkesi hııııa nlışlırmak Yunan çocuklarına sü'" tozu 
,.c sanıldı#iı gibi, kolny hir iş de J gönderilecek 
tlildir. Bizim lsınnhııl gılıi. lzınir, Londra, l7 (A.A) -· F.konomlk 
gibi lıiiyiik ş<•hirlr.rinıizde hıle, :n~ ' harp nazırlığı parlAmento sekreteri 
kömiirii \'C liın il kıı'lıını:ııı içu 1 M. Foot, İngiliz \'C Amerikan hUkQ_ 
h:ııırlıkl:ır çok t!k~iktir. 'J'ao; J,iiır.t•.i metlerinin Yunanistana her ay çoccıt 
rfı ve linyit, ısıtım hnkıınınrlaıı,l ıar lçln 100 ton s!lt tozu göndcrmeğO 
hiç süplıto;iz oıfıırıdnıı, n{!.ır: kfümı-' karar vcrdiklerlni blldlrml.ştlr. ll!< 
riinrfeıı ve tcwktrıı çok iı~liinılnr .. I sevkıyat Kanad:ıdan b11.rPket etml~ 
l~:ıkal ona ~öre dt• solı:ı l:"ıııınılır .. J buiunır.aktadır, 
\ c lııı <>olı:ı':ır bıı.ııiinkıı genel k,ı ___ .. ,_ __ _ 

z:ıiv· ölrıoleriııe qörı> rok p:ılwlıdır.ı fzm:te kar yağdı 
Orııın i~in ;ı113~· ,.e rırnı:ııı kıırl:ır::ı:ı h:mit, l7 (A.Al - Bir kııı:; gl\nde1 
'ı . lıiz . l•er•cwlrn öne-<' lı:ırt :ıııı~• h ri devnm edr.rı ya~murlan mlltc-ı. 
. .,, ıtımn 1 trı nrnııı:ıl•,·ız . .'\ıallrıı:ıl, '! k 1h r"e'1<'f11n ilk kRrı ı<lvarm en yllk... 
1'<1. llıı İ"'C' ~nlıııı ı<:ıtını \'l'rl ıı .,j 11elt n•r\•kıı olnn Kf'll"P" V" Sıınınn11 
.. , •ırııı .. ı..ı., J"iinı• i\nrliir il', iiıırı• ıı· cıa~laniın yıı~mıstır. 

c:ıklardrr. tnnbı:lda bulunan tıcs.rct oCıSI 
Kahvl"riler cemiyetinin y:ıptığı 

hes:ılı:ı göre bir çaya 3 şeker koıı
ıl u&"l.lna göre ı;ekerin maliyet fiya. 

1 tr 7.5 ku!'UŞ, kahveye de iki şe-
1 ker konduğu takdirde fi kuru~ şe-

1 

ker parası tutmaktadır Knhveei
lerin <;ay ve kahveyi, 12,5 \'eyıı 1~ l Jcuruq ~·apmalarr muhkmeldir Tek 
lifler iktrsat mUdUr:tiğü tnrn.fın • 

I dan tetkik \'e dajmi encUmen tnra. 
fmdan da tasvip edildikten Mnra 

'tatbik mevkiine konacaktır. 

MOstabsilln borç
landığı mı11r 

mabsaıı 
Ankara, 17 (A.A) - Ttearet ve. 

klleti vallljk!ere bir taml.m gönde_ 
ı erek, yaş mısırların muhafazasında. 
ııt imkı\naızlık dolayı.siyle müatahs~ 

lln, borçlandırıldığ"ı mıııır mahııulUnU 
kuruttuktan sonra getirmesinin ıa. • 
zım geldlğilıi. YB.f olRrak getlrjlecell 
mısırların almmamaııını, bunun içi~ 
de alım m!lddetlerinln uzatıldığtr.ı 
bildirmiştir. 

Bu tamime nazaran, mısır malı.eu. 
llln!l yeq!dcn tesbit edilen alım milel 
deUeı1 bakımından, valilikler Uç g•J. 
nıpa ayrılmıııt.ır. 

Vallllkte, yaş mısırların nlınmayo. 
cağmı vo uzatılan mUddetferl mıntn
ltaları 

1
dahlllnde Uı\n edeceklerdir. 

Yüksek Sıhhat f-'.lrası 
toplanıyor 

Ankara, 1'1 (A.A) - YUksek Sıb. 
hat şQraaı 1942 ikincl~rin toplan. 
tJsmı l 9.11.1942 pcr§embe glln!l saat 
14,30 da Sıhhat ve içtimai muavene~ 
vekA.Jetı blniııtmda yaparak gUnd~. 

mjndc yazılı ad!t ve !ennt rmıselelerl 

müzaltere edecektir. 

laveçte dört casus yakalandı 
Stokholm, 17 (A.A) - Bjrl kadm 

olmak Uzere -i İav'eçH Sovyetıer birli. 
ğino ca~ıuk yapmak suçundan do. 
l?yı tevklt edilmi§tlr. 

Kartal parti kongresi 
1\ıırt:ıl k:ıznsı Pnrli Jrnngresi top· 

lanmı5fır. Viııiycl mıır:ıhlınslnrının 

dıı hıılıınrlıığıı kongre isliklill mnr• 
şile :l\'ılmı5 ve idare lıeyetinln sc
ıırllk fnnliyet raporu iltir:ıkt:ı tnsYfp 
c•ılilrııişilr. Ynpılaıı yeni ~eçinı•lc 

idare heyeti rı-isli~ini ıekrar o\·u'kat 
Tnlılr ?!Trmdııh Öget ayrılmıştır. 

Krıngre ıniinn:c;ehclilc hü) fıklcri· 
mize tiizim lrlı:ır:ıfl:ırı ı;rkilml-;tir .• 

Bağdadlı Riihi'den: 

m~:~~~!~n~~cı. HııtaY v1 
111 

mcrkczı Ad:ınada buli.!naıı ~ iP" 
rım aalıg' koopeı·atlflcr: bJrltf 

c\z!anteb, Urfa, Mı>rUŞ v1 
merkezi Gaziantebdı:ı buıunall, 

il• 
tarım satı§ koopcrntıfıer. ı;>f. 

B!ltlin bu mıntakaıaı harlc 
lnn dığer mıntakalarm be)" 

rj de İzmir incir ve u:uı:n tD 

tı§ kooperatifleri oir.!ğır. ... g 

cektlr. ı>il 
Milbayaa mevzuu11u t•~ 

miktardaki nebati yagıar, ııe 
mclcrin valllfkler taratındaD e' 
llklcrc tevdi edlldl:i tartb!u 
ren 20 gün mUddetıe ıstl.h ıı• 
larm ve !mAl edenlerin eıxı• 1141 

ııe 
mesullyetlerl altında ve rtıI1 
ait depo, anbar vcsalr eıve 
lerde muhııfaza edileeeıtt.lr. ti 
keyfi~tl bu müddetten soıı ıtll 
bulduğu takdirde karar hU..ıı 
göre bunlara 'hyrıca bir der 

1 

de verilebilecektir. dJl".. 
İstihsal olunan ve ıaslr '.,.o 

batı yağları ala.kadarlar 
wıldlt.e derecelerine g«ıre :ı.re 
haııtırmaksızm, kendi JJl 
ayrı kaplara koyacakıardll'·r' 

Bu suret;le hükllmetLD ~ 
ları mukabllinde aat,%11 a ~ 
15 lerin bedeline mukabil eri 
ve Uzum aa~ kooperat~ 
ne lüzumlu tah.eint veri ıal fi 

Mlllt müdafaa ııe nıe~,J 
lelcrj ihtiyacına tahsi.9 e ol~ 
muamele vergisi kar§ll1P,; 
kümete ayııeıı ı~um edil df 
12,IS Jarl& bedeli mukab~ 
almacs.k yU.zde 11) netıet1 ~ 
1.§le vazifelendirilen 1DJılr ~ 
z:Um tarım aatı§ koope_:S_K 
ğl ile buna. yardımcı ~....-
c:ık <11ğcr birlikler Uç ~!ar. 
muameleye ta.bl tuı.acaJU>'-

Bi.rj,nei kwm: dJll 
Ycmeltllk olarak dogtıı 

ya kullanılabilen yag1ardll'• 
teacllUm edildikçe ııeı:ııeıı ,.; 
ve diğer kaplara aıınarali 
zrr bulundurulacaktır. 

1klnd kısım: 
Taııfiyesi lmm ge!eJS dl 

Bunlar da tasfiyeyi uınte• 
ra .konarak hazırlanacıı1'tıf· 

CçUııctl kmm: l1'9 
YUkııck ruıltli yağıar ~ 

kısa uımanda aabuııa tııb .,. 
lli:ere en yakın fmalat11aıı• 
kıı.lar'ia tema.ııa geçuecektlt~; 

Birlikler bu yağls..ı;ı ıı:ıu:ııı• 
etmdlden sabit depo!ar te ret 
ııacaklar, ellerinde ve de$ ,-e 
de mevcut bUtün varulcrl ı11r· 
!an bu fşc ta.hsLs edecekıer.,. 1 
dan baııka ticaret otısı.nd• t' 

Hlr ferdı-, nbtlan, zıırarın tcı, lAtçılıırm ellerinde buıunıı~ ııl' 
dokıınnm<11ın, levhalann ihtiyacı kalf11~1,ııı ' 

.'.\i'er,.,indı• sc.n hilir&jrı rl:l'r nik, tarı bu makaada tahsis 6 

r111• 
e~r ~ı ol: re vazltell bfrllkler eııı 

ırl'lin ınıı\'l\Cık f'.\·lep•ı;-lir 1(8\'llne bulunduruııı.caktır. eıııııtP 
hı·nı~n: Teneke kapların leblll'l1 t 

(. ı f • ı r t · t de lcnbı kadar kalay ııcal"l •Pr 'l~P.-:-ır. 11 .r ıı gı•re' 

nfr 1 mcımcd ol! den temin olunmu~tıır. 



f POLiTiKA 1 
Hayat pahalıllğı ile 
mDcadele ederken 
Fiyat miirakabuini me.Ieki ahlakı teıekkül etmi§ htr 
yellere yaptırmak, onlar da hata ettikleri zamun cezayı 
meıleki tqekküllcre kollektif bir şekilde tatbrk etmek 

en iyi usuldür 

-·-
IR'Wiil 
/( alorif erli apart-
manları 

. , 
ısıtma ışı 

Yazan: Sadri ERTEM 

Vılayet kalorifer yakılmasın diye 
1emir verm·ş değildir, yakmıyanlar 

.,. ceza görecek 

Dün. Tunus \'e C.za~ır<len &•
len tellerde, benim milliyeti aula. 
~~ana göre neı haberler VAl'dı. 
. \frikanın imnlinde toplanan 
Fransız lrumao<lanlan, bi'rbirleri
le anla,amıyorlal'IDlf, Amerika 
damgalı ajanAlar, Jtana: 'Bat •İ· 
r15ı,, t~hi"ini koya7oıiar. Dadan, 
. •ttj, .liro gt)ya batka ba ka zihni
yette iımi§ler. Ayn frrkalanıı ııiyn. 
~tlerini gtıdllyorlamn~. Ba ytb. 
den de aralıınnda nyutmnk kahil 
olmuyonnuı. 

mak iııtediği gün kur,unla, gW. 
le ile ka~danmı~ , ·e Rrkadaıtlann
da n mare~I }'o"ı:n oğlu da, Fran • 
ııııt ıilihlarile yaral:ummıtı. ~uri. 
yede de tal:'hi daha açı"k ı:ıkmaclı. 
KımnRk İ!ifediği birlii:in halkala. 
rı birf'r birer lwpu.,ordu, Fıııkat "• 
yılmadı, be1medi, u~anmadı. Din
den ı.ililımı, dilinden \"atnnını, 
"'lirt!ğin<leıı a'kmı atmadı. 
~ IA''bya ve Sjrcnaik ~arp19JT1a

lan da onun ~in parlfık olmamı,_ 
h. lJğur;uz hntirandanberi çile~i-
11İ Çekti durdu. 

BWdiımet enfll'lsyona kar ı bü
yük bir ba1'8j yapmakla hay.ıt pa. 
balılığı devile de mücadc)cniıı en 
esubsma gjri"1oiş bulunuyor. l'i
J'Ulldan 100 milyon lira. ı.ndur 
tedavtil ''~sın1 ~ekiyor, diğer 
taraftan yeni emisyonlara mani 
olacak artr da tahakkok ettirdi. 
Bu suretle ted:n ÜJ eden miihnde
le \'BSıta-ıı miktan 8.7.alıyor, Ihı 'n. 
ziyetj teda\·ii1ün süratini aL'11t
mak'8 devMJlr, fayclah bir hale 
koyacaktır. Bunun için milli ko
•unmn kanununda b:ızı tadiller 
vapıfo.cak, ticaret \"e sanayj oda. 
ları Ye esnaf teşekktilleri fiyat 
OJUJ'akabesiııde fay-<1:-ılı Yazifeler 
gllrecekti'r. 

Ltizumlu bazı maddelerde :ıaru. 
ret basıl olduğu 7.nman ttlhdit "İ"· 
temin.i tatbikte teredd~it efnıiye
cektir. Tahdit sic.ıteminin memlel•e
timhde tatbik kabi,jyeti bünyenin 
hD9tl!5iy'Ctlcrine \'c ~artlarına tabi
dir. 

Flyet kontrolü iıi ise baştan
hata bir te kili\t, bir hi1gi dau~ı. 
drr. :Bu ~kilit, bu bi1gi bir gUn
~ bir hld:se ile karşılaşınea el
de ediJemsı. Fiynt kontrolü gibi 
~'ktJ!lfadi hayatın en mufn!'4sal. eıı 
t'ok tecrübeye, pratik bih~iye ihti
'.\.~ gösteren meselesini yalnız ida
ri JrtUtüre sahip nlan memorlarla 
temin etmek rıek de kolay olma:ı. 

Mod•m de,·Iet teŞki1At1anmış 
ilJ,.t demektir. Binaenaleyh onon 

her ferc'li, icnbmı'la amme hi7.me
tinin bir partıtsım, U\'ZUnon bir 
dhlıı:mr te~Jfil edebilir. 1'fi11et ''e 
denet f11rkınm ya..<1f!drğ'r devirler
de milletin ihti!'lls, i-ş hayatı ile 
devkt ,·:ı:r:ifeleri nrasıncla hir ayn. 
lıl{,, hattA a) krrılık me,·cuttu. 

Bu::ün h!!r i" cemiyet iı;:inile 
:Va.ptıii fnn1u.iyon bakımmdAn Am
menin hnratı ile allkahdrr. D;wa, 
l'emi'yct iı;:inde'ki hi7.metlerle <le\'• 
let b!iiiyeti at'ıl'ilnclnki tesantiılii 
konımak, immp menfaati ile şn. 
hr!rlarm fnaliyetini teJif edrbil
mt".ktir. 

ropyekün harp bu mantrfft cla
J'a]lclrğı ,;ihi, milleti'n btitiin hiz
metleri de bu zaviyeden mütalea 
edilf!bilir. 

Demokrasilerin liberalizmle iz. 
divaemdan ha.oııl olan Ji'tıerRI <IP
mokl'!lsilenlen maa(la eski <lemok
rasilerde de millet \"e de\'let hiz
mttıeri birbirile miite.oıanit bir Şe· 
kilde millet 7.Ü.."nreleri t"rnfrndan 
1 ityftk otori'te o~n cemivct nnmı
r?& tan7.İm t'dilmekte i<li. Uuıılar 
<le\•Jet otoritec;inin miitehn.,çıs 
nuıa\İn 1nıwetleri icH. Atina ,.e 
Roma climhuriycflerinde, hattl or. 
ta umanın lıl'\zı f!erhr~t folehirle. 
r~nde iktıs:uli hayatın nizamı bu 
ffhretle t('flljıı ediliyordu. 1.oncRla
rm faaljyeıi tetkik e<lilince bo 
tetıekkiilforin de,'rin icap)anna gö
re dini - iktısndl • ahlaki - hukn
trt ihinor '-asıflan olduğn gfüiUlir. 

O zamnnki cemiyetlerin iktııacli 
te&anüdiinii hn te~ekkiiller konır. 
hu t.eo;ıtnlicliin dısma ı:ıkanları ce
zaJandmrdı. 

Bn.~Unklt dftnya ,.e ~iyetimi
•in hUnye\i !llftrtlRn ~inde de iktı-

Yumurta fiyatlan yükseldi 
Yumurta. fiyatlannda hafif te

ı'd'.fükr lı:aydedilmeğe başlanmt§ -
trr. Ymnul'la tacirleri, yumurta fi
:.at1arının umumt hayat şartlanna 
nazaran hiç de yfik~k vlmadığını 
ileri sürmektedirler. Verilen ma-
11\mata rröre yumurta fiyntl:trr.ı
c'lı:tkj hnfif tercff"ü, ibra::at 'lrtışın
dandrr. Filhakika geçen birinci -
tc5rin ıı~-:rnda şehrimizden Al
mRnya ve ltalyaya 2105 Eandık 
vunıurta ihraç edilmi-:tir. Bunun 
90 sandı~ Alm:ınyaya gönderil

rniştlr. 

Propaganda 
]kinci cild 

Vazan: Sadri Ertem 

Yeni çıktı 
Satı'f veri: V o.kıt KitabeL< 

ı;adi f~'lliyetin nezımı, muhnfrZl 
olnhilecek en km'\'etli teşekklll 
mc leğj :thliıl.ı lnıruhmı~ ve faali
. ·eti devlet otoritesinin lrnııtrolü
ne t:ıbi olnıı ıııc-slek tcŞckkiillcri
dir. 

Pi3 at rnurakabesiıulc tirarf't \'e 
• nna~ i oclnları ve e;ııaf teşckkiil
lcri nnıyornı ki bllyUk , .e fu ·,la. 
lı roller oyna3 abilirle-r. Fnl•at lnı. 
nım irin ticnret oıfalarr karıonu
nun topyekfın harbe , .e topyekfln 
ulhn hnzırlnnan bir millet bU11ye

'ıinc ~üre hazrrlanmn<ıı il<tıza e
de-r. l.ibernf eıo~-ılnra göre ha:ı:ır. 
l:ınmıo; tkarl't odalnn sailere hir 
tecıcil ıln.irc.,irlir, eğer cle,·letin ne . 
7.areti nltıııda, immcnirı m('nfo. 
atlerini n ... -.J,.k ruımma 'e m~lc!• 
hndndu içiııfl<' l;omy:ın hir uni
~·et halini n lıN:ı Jlt-kfifil fnnl;ılı o
iur. 

Eıonaf cemiyetleri jrjn de aynı 
dii~inceyj ileri siirehiliriz. Mcselit 
liCl'lFet od:ıları hsl•ilci Hyatlnrı 
dr.,·Jete l'ildi~mP.lde mllkellcf tntıı. 
lah:Jirler. Hakikf fiyntlar tizerine 
Jdlr payını hiikfımet t~''İn ef!ehi· 
lir ''e tayin edilen bo mi1ctnrın 
kontrolönil ti'rnret oıfuı ''eya ef4-
naf t-t-ıniyeti ynp:tr, l'ohu,;luk e
den tacir \'eya esnftf me-;leki ce. 
zaya me-r;lt"kda.,Jar te<1l'kki\lü tara
fındım ı:ıtl'Jltmhr. Ro cezayı tı•yjn. 
de müsamaha g~tf'l'en ticaret o· 
dn51 ,.eya e~naf cemiyeti hitkômet 
f&t'ılfmdan oezalanihnlrr. Ce1:ı 
kolleklif bir tekil alrr. 

Bo aynı zamanda me11lek kinde 
ahllk disiplinile birJi'kte kuvvetli 
hoktıld mUe)'Yide1eıin yerle~me1ti· 
ne se~ olnr. 

Ticaret VekA~tiuin hR~.ırlıt. 
dığı ticaret oclnhm \'e c!lnaf cemi .. 
yetleıi kanonu bu eııaoılara dey11n. 
ıınaktadır. 

:Bir ~le4f men~aplılnnı kendi 
~Mt)an foınde. kendi hemrin11Jeri 
tarafmdnn kontrol etmek hin hir 
hilenin cirit ntmak istirladmı gfü;. 

ı t<"rdiği bir sahada i~füa!I t1ah.i,,i 
te~kı.;mer ele' letin islerini de ko
l~yıa. .. trrncaklardır. 

Ticaret \'ekfJ.etiniu getir_.,.jti 
bu kamın 1Ayi,.Mınm tatbikat sa
hasına geçtifi ıtamftn bnnun mem
leket hesa.bma teda,üllin ı;eyriui 
lıafirJetmekte biiyil'k rolii olacağı
ua iruunyoruz. 

Kaloriferli aparuman sahipleri
le kiracılsr arasında havaların 
c:oğum:ısı üzerine hu sene oldu
ğu gibi bu sene de münakaşalar 

başlamıştır. Bazı apartrman sahip
leri fazla kömür olmadığını ileri-

ye sürerek kalörifcrl~ri yakma -
:nakta ve ya!kllmam.ası hakkında
ki tmrl de vH!lyete yüklemekte
dirler. Bu hususta vilayet, apart•· 

Üçüncü belediye reıs 

muavinliği 

Belediyede üı:llncU !bir reis mu
avinliğinin rhdM edileceğini yaz
mıştık. Bu muavinlik ırntinbaaıran 
ia5e j3leri ile meşgul <>laca:ktır. Mu

avinl'ğe teftiş !heyeti :reisi Neca
ti Çil 'erin getirileceği söylenmek
tedir. 

man eab~erine lhi~ 'bir emir ver
miş ~ğüdir • .Aliılradarlann ver
reiş olduğu izahata. göre, apartı • 
m:ı.n sahiplerine kaloriferlerini 
vakmak Uzer~ ki.fi miktarda klS
~iir verilmiştir. Taahhütleri üzeri-

ne kalorifoerleri yakacaklardır. 
Yakmavanlar hallında kanuni 
takibat y,apılacaktrr. 

Belediye iktisat miidür)ü. 

ftinön yeni ._,lnası 

Be~diye teftit ~ ile iktı
&at müdtlıtilğü bugünden itibaren 
fen~ mttdUıtnıttınnn butundu. 
ğu bina:ra nR.ktedOerelc burada 

~bşmaya b\ılayacattır. Fen ielerı 
mU~~ Beyoğluna eski Vayem
.ııı binMtna nakledOettlrtir. 

... :6:~4&':.:;~ ::..::.::~ .... ~~~;ao~a:~ ~ '..,; .. 

Fransa, bugün ne halcJec11r! o. 
nım. ha halden lmrtuluıuna kim, 
ne, nasır ba~racak? Fıı1onlar, !llİ. 

)'Mf akide~r. proıtnımlar, faJan. 
lar fillnlar lıep vatan kln aej:il 
midir! Ortadn yere ~erilmiı bir 
Ulke, ~;penmi~ bir t.arib , .• ld'ıle-
1.ettirilm~ l>ir millet 'arken hrka, 
ıiyacttt de ne demek olayor? 

Herk~n bildili IU· ki Fran ... 
etinden sillhmı "bıralıtıit glll bir 
nnı~ arkııda ile ya1nw. basana 
"dö aor·, Frıtnın~ ruhunun .. .,.j. 
aj ta~nyan bir bayrak nhna"a. 
tn~iltere:re ge('i\ııini, Jmıdra rad
,.~andaki meıbur lı~ini lıep 
İı.iliri~ "Dö' H..~n Frallf'e'', "Bir 
Frau<1wlar,: cliye anllanlar ilk Jrln
leme lıti~ttrük bir :ıümreden ibn
rettil.r. Antak t:ok Hitam J'U'•· 
llıhşh ,.e U.kt\cH nılıla:r, h afa
Nklıktnn bllyt\k şeyler ~lranıhNr
ler . 

"<111 Gol,. Un neler C•lrtilini a
ramızda kim bilmez~ "Dalmr,, a 
Fnnı1t~ heyl'ftklı bir ınot~rle .... 

Şiıutli, tRm Umit giine,inin dtığ. 
,Joğo gtinlere kna tufu bir dem
de, b~ka ibtira,lann trirediğini 
görmek ~erçektf:D ltCldır. 

J)arlanlar. llrolar, f111tlar. 'hun
lar tltine kadar nerede idiler! 
Kendilerinden yr'llarca e\'V.I 1ıa 
millet ka~ kaprl11ralr ~llere 
d'lfen, böniyet l.e:rll.oımı araya11 
ı16 Gole n~n ayruayorlar~ 

lla 1rr1cs ayrıhfr, ha "iJaw.t .. 
Y11alan beylik Fra.nsayı ~t e
de!tt biricik !'ebep de,liı mi'Ydi! b 
MlytKc F'ransıt kalemlerinin M ... 
il~ so.daMarı "FPanAa nirin c;at. 
tt ! ,, !'Ualine ,.e-rl'-"n ('evaphT ı.e., 
•u nolttac1a toplanmıyor moyc!u! 

O 1'elde lrurtulu~ ,.ohına ~ 
ken. 'hl• topraklara a7ak mwta.. 
fı daha ilk tlft.kikada 1ıa lnclHft 
ukfn! 

1' oba btltlln dthi7a.TI Jl'ra...._ 
Ya bir ~ daha mr llftntmak fit> 
'"°"•rf 

Haltkr Slilaa Gezgin 

1 T ~~~~ ~~.!~n~nda 
~~ ÜÇ ŞEYTANLAR 
I :~ TORJttE SOZLU . 
• ~ Boriı KarJoff- (M. Moto) Peter Lorre- Bela Lu,011 

~,.Yeni tramvay durak yerleri 
iyi netice veriyor 

ı J.4 gibi büyük artistin r.IPllandmb:Jda•ı ve Amertlmma ee bliytik CJazı 
.. ~ (KAY KA'.fSERlN) tftlraJdJle TDcude plea Jlntrtka, Eerar, Debfet, J. 
J. llelecıan_ Oaz n N..-e ftlml. 

Vakıt'ın Hekimi 

İki S{Kıdeııbert tatbik mev1qine ko.. mDdörllllU tra.mvaylard&n atlayan.. 
:ı:.aıı yeni tramvay durak yeıterl, kı. lar için arkı bir takip ya1>4cakt,ır. 
a :t>lr u.ma.nd.a hıı.lk t•rafındu t>e.. Muhtelif yerlerde bulunacak elTUIL 
n;m1enmı,, normal ;ekle gjrm~... Y•t m&mqrlarr bu &'lbl kimselen ya. 
?ılecburt durak yerlertnde tranrray kaıa;r.rak para ceza:.n aJacak!ardı: 
arabalannm il.st ü.ete gelip bekleme- lDmnlJ"et; e ncı §U~ mUdUrlUtıı kad: 
melen için, tramvay !da.reel t;ramva.y raıru bu .u~tle tıı.njye edi~ce'ktfr. 
ıarın hareket ııaatlıı.nnda dert~eler ---------------

yapacaktır. p· d f hl k 
Dönden itibaren du"rak )'erlıerbdll ıyasa a era 1 

i aaaltılmaııı lçln bazı haUara birer n.. 
Waln8. .,._, •• ,,... • ...,ta• tııllM ...-ar ... lml9dlk ~ ter ya.pılmHı temin edllmlfttr. Baı 

keııdllertae jıa-.817olerde ...,...._. ta11m.... * .,...._.. aalat-.tır i ııeterıerin artması bekl•Wkt•dtT. 
~Somlara mallyym gtbılerde pmıe&emlrAe onap ...Uelllleftett l'bl aynca ~'4 .Durak yerlerinin ka.ldmlma.auıaa 

posto pnhı ı;linderenlere hU5Ull olarak da tWap "'1teblleoelrt:lr. , aonra idare, tramvay reftıjlarmı da 
~ 

J. A k t kaldıracaktır. ~ V;akıt'in vu a 1 Retujlar yalnız o\mdlki meebuı1 
aıl durak yerlerinde bulunacaktır. :Kaldı .. 

~ rılan dura'ldarm yerlerinde •'valman 
i~ \'un, ayr1ea tıuuannt bir avalııatla da •ıılatm111 balaauyor. Oka. dur,, levhaları bulunacaktır. Vatman 
~ yu«'.ulanmızın her tlırtU bukuld llOnll&nna ea la• &alDIMlda 09Yall Teri. ıar btr an için aral:ıeyı durduracak, 
~ tecek, kendllertnt takib edeeekleft be.r banct blr il b&kkıada ea lllaa yol yolcu almadan ve 1n1!rm~n tein'&'" 
,. ~ö;tuliL'<'ekl'r,.. werjne devam edecektir. 
" D•ıı-er tflrattan emniyet ft neı fUb9 ~,..""...,"",..."" 'O 

500 vacon ithalat e§ycııı 

botaltılıyor 

lttraıA.t enıuı :YWUtı aoo kadı&" ~ 
ronun .ıiraf,le bQf&lt.11muı için 81r. 
lteq - R•1«dlye oaddeai arasıncf1. 
dmnryolıı hattı yapıldrğt ve T&c"OD.. 

:larm rece buralara çekilerek bofaL 
'lılmaııIJla baf1andı#t malQmdur. 

Mlls'in ırehtrl lrabal etU(tine bıana. ·~·-.-m~•El!!!!!!lll!!u!fm•l!1'111·1·'t~D~~,:ıııı:N~~-:M:ıı:::l:-~===11![11llll may:Q!... Jlabt bAaıso de ortııd:ı... c& ~1 t f 
B:ı lder pencere)'! kapadığındnn e• J ~ 

~:~;ı 1~~;uuuyor. B:ıldor'a Himııdıııı7. =..-.... ---· · · ---· 1:-. 
hlk ce\:ıp verdi: Nakleden: M. KARDEŞ - 32 -

ya ••• 
- Evet, Lim'in dos:raaı .• Ne oi• 

ı!u? 
- Söylcdiklt'rine ı.ıöre bu do5-

\ tıd.ıkl fotoğr:ıflardan biri kıı)bo! • 
mut. Bu dos~ a~a b.ıktı~ınızı erlcsi 
J(iinli size gene l:i1.1m olur diye u• 
b:ılılcyin dos~ ,ıyı nhp burıt~ a gelir 
ınişthn. Siz ar:ım:ıy-ınca akşam iislıl 

dosyayı geri gôliirtHim. f-'ııkat bir 
fotoijrnria o nd:ıının eşklilini bildi
ren kOğıdın ck~ik olılnğuııu söylü • 
yorlar. 

Öf~dAlimlze göre bu vaıottlaraa 
botaltı!mam i§lne aUraUe devam ed!l 
miı ve vagonlar hemen hemen bo. 
fllltılmJftır. Böyldikle, pek ikısa Z&. 

manda a11mrUk antrepolarına ve de. 
polara :)()O ngon doluau tthallt q.. 
yaaı lntJkal ebnjş bulunmaktadır, 
Soıı zamanlarda 1tJıallt pf;raaa.m.u:da 
gör1llmefe b&§layan ferahlık, !böyle .. 
llkle bn.tbtltlln geniflemt, olacekt.Il'. 
lt.halAt tıtYaa ytiklU vagonların j)l. 
racata tahsJ.tl de alınan ıkararmr a. 
raamda.dır. 

- Evet. 
Biraz conrn ıloktor l(ddl ve Mil 

.ııln ölmüş hulıınduğıınu lesblt elti, 
O da Dik gihl öliimün Siranür di; 
Polasyomchn gelcliltini söyledi. 

- Siyaııiir dil Polosyomun len. 
disine mahsus bir kokımı vardır, 

dedi, Bu ıehiri me,·kuf kendisi nl:ı 

lıileee~i gibi baskıısı cl:ı vermiş olıt 

bilir. 
Ccsed kaldırıldıktan sonra F.ık, 

Dikte hPraher, onun yazihıınesıne 

sıtıı. 
- Ben şimdl,e kadar korkn ne

dir bılmcdim, Mr. Gordon, diye Elk 
fliraf elli. Fakat bu ''Kurbaltnlar,, 
beni korkulmaıtn haşladı. Bir nd:ım 
hemen hemen gözlerimizin lkılinıle 
öldiirüldü. Au adam hep ne7.:ıret ııl 

tında idi. Anrııl< hirlrnc dnki"kıı )nl 
nı7. k::ıldı ~r "Srf,, onu i,re tam h•ı 
bfrk:ıc dnkikalık zaman zıırfınd;ı öl 
dürtmeğe muv::ıfr:ık oldıı. Korkun r 
şey doğnısu I 

Dfk, nrkada,ın:ı bir yaprak C.-1• 
g:ırMı ikram erl1>rck: 

- Slnfrlendıkten sonr:ı bir 1~· 
ne tüıtiirmek ividir, dedi. nen de 
ı:ana birşey ı;öylr.ye~ im mi, Elk. 
''Kurlrn~olnr,. heni korkulmuyor' 
•ş,.r de nih:ıv«>t bı7.lm gibi bir in• 
ı;nn, elbet bir siiıı o rlıı bir lı:ıtR İŞ• 

liyccek YC hu ~ ü1den y:ıkııyı ~lr ve• 
rccek. 

J\ı •m bir sfi1ı.6ı'n.n sonr:ı sorcfu: 
- Dostıımuz Hrot! nerede ac:ı • 

b!I? 
- Amerikalı mı T 
- Evet. 
Elk hemen telrfona yıyrnıtı, b;r 

num:ıra ~·irdi. Bir1cae sanl)•el•k 
hckleylşten sonra Amerikalı cev;ıp 
\trdi. 

Elk konuştu: 
- Siz misiniz Mr. Brod? Ne lı

lemdesiniz? 
_ Mı-. Elk slı miıiniı? TeşeT.:• 

klir ederim. Si7. nııınl51nız? nen de 
şimdi dışarı cıktını. 

- Beş dakika ene} dti Vaythııl 
dn gördüflümii ırnnıyonhını. 

- Hen:ıetııniş olncaksınız. Be~ 
dakika enel ben lı:ınyocla idim, B:ı 
DA ihtiyacınız mı \ur'? 

Elk: . 
- Jla)·ır, ha)·ır, dedi. S:ıdcce sı

zın nerede olrlıığıınu:m teo;.hit etmek 
istiyordum. 

- Niçin? Bir me5ele mi nr? 
- Hayır, işler )oluııdol nır sfin 

yı.ızıhıınerne gchenize ... 
Elk telefonu kapattıJctan sonra 

heo:;:ıplııdı: 

- Vavlhal'clen Ko\'endlş meyıta 
nın:ı oto;ııoblllc dört dıı'ldkada '(i · 
dilebilir. ninacn:ılc~ h Brod'ıın şinı 
eli e\incle olmn~ı hiç bir şey ishal 
etmez. 

'.l'clcfondn. baŞk:ı bir numara <;e 
vlrerek poll!it şube ınttclCırlerlnden 
birini hııldu, nrocl'un adresini \'C" 

rerek: 
- 811 aclemın sıl<ı 1>1r t11ureıte t:ı

kip edilmesi ıtıı:ım, dedi. Bıı akşam 
snat seki7.c kadar Rözden knçırılına 
yncık \e ondan hıınn rapor ''erik • 
cei. 

Bu ı, de bittikten eonre koltuğa 
yasl:ın:ı r:ı.k konu')1u: 

- Bıı.1ıün ıı.alı, yarın çarşnınhı 
Mr. Gordon tel3lz nerede kurmak 
fikrindeshıiz? 

- Amiritlhk daire.inde ... Neza• 
relk! ı;öriiştrım, saat üçte telsiz i:ıf 

resinde olnce!ım. 
- Ben ~ pek •nı.tıun. 

Fa.kat Lir yerde okunıııştuııı: tıı z lı 

bir verici istcı yonun yerini kcşrct· 
mek için bir kaç yerde dlıılemek 
)Azııııınış. 

J>ik'in canı sıkıldı: 
- Hakkın ''ar. Uen bunu düşlin 

m"mişriın, budalalık eltim. 
Elk mntevazl ibfr eda ile: 
- Hana bazen ilham gelir, dedi . 

Amlrallıkla ben de temas etıi111. 
Yarın gece Portsmuı, Plimuı, JJ.;ır 

'·iç Ye Mll!ordda dn gi7.li mesaj din 
lenecek, Amirnllık dairesi buncl:ın 
ba,ka hnıı> gemilerine de mesajın 
dinlenmesi için tıılimat Terdi. 

- GazeteJer haber almadılar de• 
Ail mi? 

- )lils'fn ölünıii meselesini nı ! ? 

- Evet. 
- Çok şftkür haber almadılar. 

:An cin~·l".t haberinin Y:tzılmru;ı, mı• 
sele etrnfmcla tahkikntın :ıleyhinılıı 
netice verebilecek bir giiıii!ı fi ÇI 

karabilir. G:ıutrlcre işin aksetme
sini bir iki h:ıf'la geciktirmek niye 
tndevim. D:rn:ı öyle geliyor ki, ı.ır 

müddet z:ırfıııd:ı tin işler :;rolıın .ı 
girecektir, 

Erk tein! çekli: 
- tnşaallah! Bu adam gözümü • 

ziin önfinde öldilriildiiğiindcnlıcri 

ifrilı:un keslJdi. 

- lt\'lll -

mı; ~ııbanesine döndü!ii zn• 
man B:ıld~ endişe içinde buldıı . 

Kfitip, şefine acı acı şikôycl etti: 
- Dosya dairesinden blitnn k 

bahati benim üzerime atıyorlar. 
- Ne Tir, ne oldu? 
- 1'mlni ha!ırlnınadılhm bir :ı 

damın ~·asını tetkik elmtftiniı 

- Yani kavip mi oldu? 
- K:ıl holmıı ss:ı bile k:rhahal be 

ıılın cleıtiİ. Benim ''Kıırbaijalar,,dıııı 
olduğıund:ııı lıilc süplırleniyorlıır l . 

Elk: 
- Bnldcr, dedi, ı1izc sh·rilmek 

için bir fır~nı vereeeğiıııi sijyJcnı i ' 

tim, hu fırsalı \•eriyorum. Taliin zi 
denemek ister misiniz? 

- Tııbii, ı.. ıe.rnez olur muyum ı 
Elk izahııt vereli: 
- Hagen burada bir hüc.-reda 

tek b:ışınıı bulunuyor. Sivil, peri • 
ş:ın bir elbise giriniz. izi onunl:ı 

bir araya kapay:ıcnğıın. Eğer kor. 
karo;anız, )ıınını7.ıı lıir tah:ınca alı · 

nız, sizi :ıram:ımal:ı rı icin lertib:ıl 

alınm. llaı::en ' i sö rlelını•ile çalışın. 
Dıınde'nin katli ıne~elr.si dola~,sile 
tevkif edildifiinizi söylersinfı. E· 
jler nım•nfrnk olıırs:ınız bu dos;ı::ı 
meselc.~ni kapntacnğun gibi yakın. 

da terffinizi de temin eılcrim. 

BaldPr teşekkiir etti: 
- DediE!iniz gihi tnliimi dene 

YP<'<·Alm Ye mııvn ff:tk olrnıığa ç:ılı • 
ş:ıcağıın Mr. Flk, tcsrkldir ederim. 

Bir s:ıat sonra bir polis tevkif 
h:ıneve pi~ kılıklı bir ad:ımı getir 
di. Haberli ol:ııı ı><>lis şefi Raldtr' 
tanıdı, fakat ba~lca hic bir kimse 
gt'lenin hakikntte bir polis oldu 
ğnndan ~iiphl' hıle etmedi. Polis 
Bnldtr'i Hagen'in hficreslne kor. 

1 

• 

ken: 
/ikoamı Nr] 

Altın fiyatı 

Altm !iyatlan dtiıµnc-kte dc\am 
~tmektedir. Evv<-lki giln 34 lira 
olan b'.r Reımdiye nltınmm fi~atı 
tliln 31,70 lira, klilçe altının bir 
g't'a.m fiyatı i-.e 405 kuru•tu. Rütr~ 
altının evvelki günkü fiy ntı ~ no 
kunıı;tu. 

~ıı evvelki Vakii 

18-11 917 

Odun ve kömür 
Beykoz, Alemdağt, Bakırkoy, A. 

yaııtafono• taraflarında mUteahhltJ~· 
ahaJl jçin odun '"e kömllr ynkt ?rm • 
ya başlamışlardır. 

~ ~·al"!lamba Pt>~embe -~ 11, tq. 18 ll • t .. ~._ lı; 

~ 

~ 
Zllkad~: 8 7.ilkade: 9 
Kasım: 11 Kasm1: J" ..... 

\"akıtlaı \•"atı l'.:r.anı \;Lı.111 t.ı~~ 

Otla"' '7.61 %.02 1.62 %.Ol 
ota. 12.~9 7,10 1%.59 7.11 
lldnrı 15.38 9.46 l5JUl 9.,-
A.ktııı 17 . .U 12.00 JHS J ... 4' 

YatAı 11.M U5 ı•~ .fi'! .. ,. .. t.OS J! 19 809 l!.!I 
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FRAISA HOKOMETLERi l~rne de Doğu cephesinde 
ışgal h.. l d . 

Romnıel cenup 
bölgesi 

başkumandanlığını edildi ucum ar geflşe ı 
Harekata ancak tabur ve alay mik

yasında birlıkler iştirak ediyor 

UÇLEŞTiKTEN SONRA 
Loadra: 17, (A.A.) - Reater: Şimal Afrlkuıftdın kat'! olarak • 1stı•yormuş 

Kalıılre, 11 (A.A. ) - Salı gUn!l 

ıredilea .milfterek tıagUJz ort&§&rk 
ebijli: 

Şimall Afrikada, Dananın ıon vıı.· blaıalanııı beklemek Lbundır.,. 
siyeti üzerine hasıl olan karııık tlu Bu çok ihtiyatlı hattı hareket k:ır A _.._ ..._ __ .._. 1 _.. 6 " 

V 
, vra-- .,. _ 11 _, -

Krt&laranız Deme ve :U:ekUıyl zao 
tetmtllerdir. SekJzlncı ordu dtltınarıı 
takibe devam etmektedir Beıtin. 11 (A.A.• - Allllan ı>r- Gece. lotalarmuz Stalüaırat 

Hava ıartıarmlO m •it•lzllği do • dulan baparnıtanhtuun tebliği: Çevresinde. Tutpleain şimal cıot-
JuOe haft t aUyet cıun mahdut b r Alnuan kıtalan Tuapeenin ıi- sunda ve Nalçikin cen~ dolu • 
çtlde olıDUf ur. Avcılarımız Portaa.. malindeki keeimde Dbcil& kelimin- ısunda dilşnaııla dövOladlllcırdir. 

rum, ıeneral Eiseohover ile ı~i tulıllda Londranın De Gaalle cll Kllııllı't• Romelln Bitler "4aba Mı
mtımeuilleri arastnda ber tilrUl aır mllhfWert ao,out1ahdrlımn1 aiz- çok ldımelede .Vaı>ttlı ~· 
Jaımayı reddeden De Gaulle'iln be- lemJJIQrlar. De Gaalle'Oıı bir slbcD muhtemel o1ıarak ftOIDel'bı ubı1 
naatı bir kat daha karıttımııflır M sil ~~iştir ki: mealej1 ve bllt\bı kur:maJ'm teflk • 
tMUi acıkca ıfkredtlnıeme.kte ise de Fransı7 milleti Darlanın De kQlU üzerinde tealı1 ol&caktır. 
bu cümle Darlan'ı kutetmektedir.. GaMa'a mlaaTi Mr ma .. eleye lii · 

t açıtnad& bir Yunkers 82 yı denlz'1 de derinliğtne ha.ıırtanmıt olan Ba:ka cephelerde hiç Wr 4elillk
tlf1lrmüf!erdtr. Bu b&nketlor neti. uUşman mevzilerine Cirmitler ve lik obn~tır. 
:ntııde bir ta aremtz d(lnmemlftir. göğüs g6ğılee yapdan 4iddetli Teb)iidıe, ~ -iElc.lt-.ı• a.a 

Muhakkak olan bir şey varsa o bl hıtuldu#onu 16nneltle deri• bir ôtreu1ldJliııe g6re, Romel bu sG. 
da Amiral Darlanın müttefikler Baş haynte dlJşmilş Te atanamışbr. Bu r8fmeler eaıaamd&, Alrika, ltaJ.Ja, 
Jr.amutanlıiuaca flmall Atribdati pblt Jtfr meeele dlıliJdlr. •faharip ~ Kel!qı..,. Te _, ftan. 
Frauıı& idareaialn b&fla& .reolrllt'J- PnNa JMbfilllrlnd• Darlamn sa- •::va f&Dlil lıılr oemıp lıılllp-a lılıflııO. 
lidir. Bil sıratıa, amini Darlan it- miatWli -..-ada fflplMler TaP mııtanııamm ~ Jlnlılaıı .,_,, 

Alınan T ebtltl muharebeler neticesinde bi'r çok :mgraıhıı oell11P lmaal4a h Nal· 
ı7 (A.A) Al an resmi mnltahkem mevzii hUcumla sap - ı çikin -oeau.p ~ fMJ il& • 

den: tetmi .. erdir. relitta bulund1*Jan illve edil • 
T~rt-k kesiminde zırhlı birlikle- mektcdir. Na~n ccup dojulwı.. 

rin yardımı ite dil~anrn te~büF da So~'}'ct tanldan Alman Jaat.la. 

,.ı ali"HINıl q,rMJanla dahill em- dır.. df'. RomeıUn • blVGk nldlıl .-..U 
niyet baJrnnından -lrler vermd.te tıfGtLIZ BAŞVWL ıwAVlNl Aırilracl& m~ taamım& lllrfı 
dfr. BIRSEY SÖYLEMİYOR bDenıJM .Almaa ban lmYntald • 

n k taları ettiği milteadc:lit bllcumtar. Alman nnda bir gedik ~- Tu- Ancak Londra radyosunun w .toetra: 17, (A.A.) - Bapekı! *komutam un ımcıı il.._. .. 
Beuterln askeri muharririnin de maa'Yin1 M. Attlee Anm Kamara- lbıc'41r. arat:nd&n t:ı.h ye e llmiltir Sn.va~ lntaı:ınnm sebatlı mOdafae.sı kar. apsenin limal dolusunda RUllar 

çıe.kl nem 1 Utz k taıannı teatrU şnırnda akim kalmJttJr. Cir tepede mevzilere bıwr yap1aıı kaydettJil tızer-. bu karar ummul muta C.,6rçll namına ıMSs ~lertceo _ _ _ ... __ _ 

askeı1 hareketlere imJtln vermek Am•raJ Darlan bakında demeete Kont çı·yano untt• bomb&rdıınu etmJftlr. Hazer denizinde Alman hava öntmli hO.eumlan plJtıJkflJtıniqler • 
ITALT.uf TZISLICt ku~leri bir petrol gemlıi ha • dir. için hemen tesisi ururt olan nl- bu1•-aktan lmtt•• etmfl, fakr.t, 

....., l'J (A.A.) - ltalyan ordu_ tınıuttır. 2 petrol geml8i de llaaa
arı u-mı br&rg&Junm 188 nlllll&. ra uğratılı&ı1'tJ1'. Sant acaklan 

re.il telllltt: Volganıa c1<$ıcı.unıiaki denair7ol-
81rea&Jb,d& .t>erne ıı. Blngazl ara,, Janııa muvaffakiyetli hlleumJama 

amda dtln flddetJI muh&rebelft' ol. «Uvam ctırıiflerdir. 
aqtur. Volkof e:pbe9lnde Sovyet hU -
~ 1ıe__.,,, camları Alman mLokavemeti kar • 

_.., n (A.A.> - sırenayka<b vmı.da kınl."ll~tır. 

mUrnr nnetıert lnglllzlerk t•ması StaJinc .. tta nelit-ni7. llüetı•lıaır 
b-n4fttr. timdi 8trt ç&lQnb bqm. Moılkova, 17 (A.A.> - Stalin-
da 1ruı .... :mtpJt&ra çekUtyortar. grada bqı yaptıktan bcı pnlilk •M taan-azda Almanlar. yalnız 6111 o-

Loadra, 11 (A.A.) - Slrenaykad~ lank 8000 ikifi kaybetmif\elrdir. 
- Jm\rlııetlert Jraomüta deva:n Düzinelerle 1ank'an da tahrip e
.clt,.r: UINll meulllt aTC& tayyare • dilmiltir. & taarruz, 800 24: sa
Jerimlz .Aged&bya ve ElAg•JW. clYa ı..t içinde kellilmi(tir. Sovyet gar
rmda mthver .aakliY• wuıtaıarına hti nimnıı buııdan ~ gün. evvel Al
cam etmııur. mıApJll. Slranayka ile manlar taraf(ndtı.n i9gal edilmi!I 
Trablu.s arumcS&dır, olan ceup sanayi çevre1indeki mcv 

llut1llıı& llOyUk han ne~d&11nmı r;iJeri geıi ~ttr. .AlmaDlarrn 
.. ttefWerln eline ~eaı cc>k mü - Stalingra.tta nğra.dıkJan ımfl*i
bimdtr. Buram flmell Afrlkanm eıı y~t. ~fkashrda her i'ki cepheye 
mQkemmel la••• me7cluJ&rmd&n bJ. öe tr9İJ' etmişitr. 
rldlr. Burumın miıttetlldere teminl Doğu Kafka.larda Sovyetler 
Bomelin kaou orduaaaı taldpden dai'arm yamaçlannda ve Nalçtkin .,._ a-.. ile Glıtt -4& cenup doğusunda bulu11an vacliler-
mı. PG!d:I daıı.e delds JOlu.Dv de bir çok kaabalan ıma Ue işgal 
tem: .:ı.Yc la.nana ~ t&bl e~eırdir. Dondan. VoroneJe ka

lmalaDaktadlr. Bwamn cıba mana dar uzanana ~lge Uzetinde 1nl 
tılr: Şarid Alldeııı1* M)otlk bir ku ~fer tam manasile ba1Iam11tır. 

mm4a timdi aYOılu ldma,..md9 •. Kaılyıldız gazetesi, Almanlann 
fer J&Pılalıillr, Kaltaya daba kolay yeniden gafil avlnndl'ktann1 ve in-
rnaı~me g&ldertıebillr ce yaz Unif:;nnuile f!R!'pJl&n as-

ltal yada ihtıyat ::~m ~k oldu~nu yaz-

ı db• ı • ı Alman batlannda açılan gedik 8 ır erı · a ınıyor Moskova, 1'7 (A.A.) - Bu Ba• 
babki Sovyet tebliği: 

Dem. 17 (A.A.) - lngil.iz u-

Alman zayiatı fasla zam! temin ma:ksadlyle alınmış mu A.mt...t Derln Ue mlHteftkler Bq B lk ı 
Steldt•. 1T (A.A.l - Statiıı- vaJıbt b1r brardır. lnunMldanı Genenl EilellbO"f'er ara a an ara 

gratta yağmur, KaAaQada kar Reoteria ubrl muharriri diyor ıında tlmaJI Afrlbdald asker! n · 
geliyor 

ve bütb yollarda ao~ Ye çamur ki: • .,..ı dertıal haDetmek mabadlie llilaoer ortalılanmlan t1.ı.. 
doğu cepbelüıde 11J11wab'et kit.· '"General EUeDhoftr her fe)'den mOnhre )'al)ıldılını &aytedlkten, 
rile Alıuaa ~ feloe ulrat- enel ubrl neaeWerl ballebnok 1e11n blnat «;6rçiHn bu hususta coo itala yomlun ideneceAmif 
maktadır. Tcbtiilerde cecen adlar sorundadır. Bhuaena'-Yb ~ilkleri ftP ~erecelfnf flATe etmiştir. Landra. 17 (A._.A) _ llJr suate-
daima aynıdır. Stalingrat, Nalci- .,. ahamuı ae...a. tetbirlm onoa RUZVBLTIN SôZLERt. Dba &ldJlı maltrne•e san. ,,_,..,, 
kin ~up doimu, Tuapeenin li- kadar klmae takdir edemez. Blw• V-qiDllon : 17, (A.AJ - ~L Bomaa,,.. .BuJpıl.ılta .,. Ha ııt • 
mal d~. Bu Uç blJmde cere- aleyh Darlaıun hb&DetleTI katly•D Ranelt bogOn denılştir ki: taııdaıa 4aJaa ful&.....,. .,. _... 
yan eden savqtar a1'tık bir mu. muvakkat olarak tamıı ectn-•· .,. Darla 'la v ıJ si·-·' ·11 harebe d-acı, bir ---__ , __ ._.... ....,. - n .,ap an ,, .... a ma4deler .ı..,. :muıllffalt ._ • 

~' ~-.... ..._ıvrr .... bilir 'Ye Londnıda benn olmıcbıl11" ı-ıJu daiuıt malıl•ette d-•ndlr ~--.. --
bu ca--'--a •-·ıma ... :... tab1ll" ..,... <I ~ .. ~- X-t aa.o, ı. ......_ 

~ ~.,... \111 '-"•• na ıare sonradan :if-AıtllriJebilJT.. Bu a-1--aJar mtmılbt ohlp müı ketl _... k ,__....,__._ ... _ ve- en -~ ....._ ....... ı-ı_... .,.. - ere .... ere ........,._......_ 1- • 
.1• ~ 111r ••.:r •ıra'"- Pntnsıslann arzulanna ıare bir bO· bu)l'&D muharebe ~retlerfndet •-- .-.. ....... • ..... _ 

etnı ........ -...ıı:-. T..ı.•ı·~ı- •imdi u. ~& _111",.._• Ko9t Claao. ~-
._·al;nuc eu& " ... .., -· k6met kurmaları için Almanlann ·--attar • '-YJ1daıa'1eri 66aet iglade •lmul- ...._.. • 71 _ .. ,.,. arena .-ut• cııllB 

nar&1mmJ'iDJandi7aNPh..ıJ..t'---------------------- bu~tteıJa,. olm 1M 

kında Fin uawm1 lw'vllbı _... Salomonlarda denı·z harbı· t.veocWaten t.tltaM .._.. 'k r· 
ftndan neŞn'dilen tıeblii1et'e ben- rm ~ temim - 11 =.tr 

oıacapı tbalt ... lıadlr. riyor. 
Tebliğlerde bl1'IS 4elilldik ol • 

mak tlure Moekova dOn en stn
ler vt-ya haftalar !dndtld .Alımn 
kayıptan JıaMmıda maJOmat ver. 
miştir. Tu&P8CDiD thalinde IG 
hafta içinde 1!5.000 Alman ve Ro
men ölrplftGr. NaJcik ,,.an-.da • 
ki Atman kayıptan 12.000 &141 4fe 
yaralıdır. Stalingratta ~ 
cUntl 18M 8111 a)'lltmwtn. 

Sanayi mRJıalle9i kenarlarında
ki .üııan WleamJan .-u. ke
sim.- drbil,..-. Yealdm PlnK 
ttmizleme ve dewiYe barekltmdan 
baUeclilmete batl--... l4d1l 
~ Jmpan11111 ela~
eli ~ .,.de laıJlık ... 
rarglhlanm tamimi ~. 

!Baılora/ı ı bıcl d•l 
adalan dolaylannck cereyan etnd, 
olea deniz 'Ye hava mubareıbelerla
dt JaponJana ~ lrQapler ........... : 

BabnJaa Japoa ... Deri: 
• sutıb, 3 alır kru'YU6r, ltt 

..,., Jmaftdr, bet htıftf -ıtrtp, 

d6rt ,11ep 'Ye aeklı kıtaat tatllı. 
.,_. ......., .... ..U.r: 

8 tapt, bir zırhlı 'Ye 8 muhrip. 
Amerikalılar lkl hafif bunzlr 

fit 1 mubrip kaJ'belııııJtlvdlr. 
Japon donanması, paıar ubaht, 

alır kaJıPlara ulnmıt bir vul)'it· 
te flmale dOılnı çekDm)fUr. ......... _ 

tılıemlldıetl 

leıi ll&Dt& Crus edul eçıkl&rmda oe • 
re,an .ws, olen .,. 61$ ll11lba. 
N1-J. baklnnda SJçantorıuk WIU&

ml ~ ıaratmcleD ...a.ıa teL 
Ull llQJtlk ba(lıMar dmda Mtret-
~-

'l'elılfldeld ~tan anıqtı"CL 
D& &'&...Tapon ck'namnuaım ban.. 

- -~t. Dk stıa ta1ım.t. .. 
~ 4alaa ebemmf19tJJ41r, 

<Jueteler bUbua A.uıertkan do.. 
npnma ... ırQ ~ uçak pm.U•rL 
Din tılndrlı b1IJll&r berinde dtına-
fOl"laı'. J 

VERILBN TAJIAJILATlCI 
llAIAllA'l' 

Va ... stft 17 (A.A.) - 11e1ır1J9 

Romanya patrot 
mıntakasında 

yangın 
LoDdre. lf (.t..A.) - ••trntw 
:ru ~ BcaalıJa ....... 

b&1armda flkaA blı' ,...... --
bat y&JllD&kt& ~ ......... . 
dil'. B1rÇOk fQpllell. ....... Midi .. 
dUmlt olckılrlan .O,USWllNdlr. l9t 
roı ~ m.vlle&wne ..._. 
de'ft"jy91.er memur "'"'tnh'· 

" 111• ıeMlllı ~ Franu•m Li- ıahlnde 
1 - BalOIDOD taJam aclelarmde J --

aldennın Ccn0"'3ya ve İtalyanın 
difer bölretcrine karşı yapmakta 
old'*lan hUcumlıar, müttefiklerin 

Tunusta ilk çarp1Şmalar 
V&fbıcton, 17 (A.A) - Bh1efl,k 

.Amerilauım Balomon adal&rmda ıra.. 
....., o1dala külı' m..Uert19t, 
J&poD)'&lllD dats bneUerlllde ,... 

cereyan eden .. 11141--. .at a. feYkalide tedWrler 
rak allllare'9e 0&t1wlu4n p.ıa ra. 
porl&rdaıı çdwdea --.ı&r mul1e 
~ clerddlftı .. de lüsal'un 
•tamam bir lı.ll1la ıuldJ9tlDdedtr. 

Benı: 17, (A.A.), - B~a: 

Afrikadaki tısterinden İtalyayı bmn (Başlara/ı 1 fnel de) 
bardıman Hmc-k 1lze?'e uçaklar ~daki tebliği neşretmiştir: 
göndermek 9U!'etindeoki miltemadt Şi.malt Afrikada d$ya dofru 
tebditleıi mihveri, ltaıyamn garp il~rteyen kuvvetlerimiz Tunus is-
ahili boyunca ve Samenya ada- tikam~tinde mevzilerini satıam -
sında debal bir taka müdafaa 4-ştmnışlardrr. Battda bulunan 
tertibatı vilcude eetinpek mecbu . kuvvetlerlmiz bakkmda verilen 
ıi.Yetiııd obıralmı11tır. Yalnız ıi - hususl bir rapor. limanlarla havt 
mali l"ranMda blltU harbe ""*'11· alanlannın muntazam çal13'D'lakta 
lDUI obıı 80n model Foka Vulf av olduk!nrmı bildirm~tedir. Kıta -
uC8ltlan da ltalyaya &önderi!ımig. ;armuz Kaz&:bl.snkaya girdiklerin
tir. Almaıı hava lnrvvelteri, Sar- de halk tarafından dosthtkJa kar. 
denya acıa.mda lt.ıyan bava lruv ~ılanmJ§la:rdır. 
vetlerine yardan etmektedir. Amerikan parqütçWeri Tunat dq 
~ ~r Çaytunç di)'OI' ki: nıüallelerinde 
''İtalyanlar, bir ro'.k sılmaklar Londra, 17 (A.A.) - Cephe-

vapmatta ve uçanavar bataryala- den alman telgraflara göre, mllt-
mı '\'e yangınlara karşı milcade- ttfik kuV\"etlC'ri mihver kıtaıamıa 

leye meraur dripJerini takviye et- taamız ile DuııJan Biıert arasın
mtktedirler . ., da kı'likaç içine almak iı;in Tunu-

•fr favlll~ .. llUD sun ccnubuna. doğru ilerlemekte -
dirler. 

dlJOr ld : General Andersonun emrindeki 
Amerikan ve İngiliz birlikleri Ga

BombartlımanltıTla ltalyan- bes i stikametinde kuvvetli bir ön. 
lann adlan btqlarına c1l çıkarm~laTdır. Gabes, ayıı1 isim 

getirilmelitlir! d~ki körfez U7.et(nde ve Trabluıa 
Londra 17 (AA) Buaün Avam 145 kilom .. t re mesafede bulunmak 

kamaru~d& bır°çok mebuslar en kı tadır. Miltte!iklcr ihtiYaçlarını 
sa tıll' amaad& !talyum kütle ball~ temin i~ dar hatlı iki şimendi
de .havadan '&ombalanmuını l..!temif ferden istifade etmektedirler. Bu 
lffdtr. • manevra sayesinde Tunus limaH-

Bbiv•ll deml§ttr ki: ni m!idafaa t'decek olan mihver 
- Bombardımanlar na kadar ç& kuYVetJ.eri teerıt cdilmelctedir. 

buk ltaıyanıann aklını başlann~ ~O.ttefik kıtalariyle . ~trştla~ak 
geUrlr• barp 0 sad.ar çabuk biter üzere Trabluı garp ı! itametınde 

v·ık· ra T tku . i!erliyeet-klerdir. 
ı ı ~~· ın l!u nu Vi i radvosunun bildirdifine 

tenkıd edıyor göre iki s:ıffı hnrp gemi.,;. • knı-
Nevyork, 17 (A.A) Dlln, Nev. vaıör ve 9 mulıripten mürekkep 

yorkta bir nutuk aöyllyen Vllki, hı_ kuvvetli bir rnilttefilc cleni7 filow 
gllla 1mparatorlufunuıı muhalazu:ı.ı Akdeniz istikametinde Ce-belUtta
dan 'babaedtn, ~rçllln IOn demecin& nkt:m hareket etmiltir. Aynı rad
la& •tmit ve Blrletik Milletlerin, ~·oya göre BO !Ji'ep, 3 nakliye gc
h•rı>teD aonra, her memleketin ken. m1~i ve iki h ane yemisi h:trp 
dl ekonomik kalklJUD&!ıııa tamamı. gern·lerinin himayesinde Cebetut. 
le b&k1m o&abUmeaı için gerekli bir t:ınw a gelreJ,tir. 
pJ&n v1lcude getfrmelerlnt ı..temlşUr. Alınan telgraflarda blrl~n A-

Vllld, fl'Yle A!nıım •tmlfttr. meTı"ka parqUptct\lerinin Tuntts 
Bu 11. Atlantlk muk&veleatnde oı. vahoslarmda şiddetle ~rpqtdtlan 

dutu slbt, feflerlmlaln baalt birer bi'd.irilmektedir 
bUdirfCt lle t&m&mlaumaz. Hı&su.ıdy ~iddetll maluuebeler 
le, bu Tttlkanm lld yapıcısmdan bir:. Lo:ıclıt', 11 (A.A.) - Oeneraı An 
90ll sQDJerde, &örUnllfe cöre eaki enı denıon ordusu atıratıe Blzerte beri. 
J8naUlt atzuu açıkca mUdat&t ne yUrGmektedlr. Tunuı etftrmdıı. 
--~ •'elfaılsdeklDI tatlllH w llllttteftlrlme Almanı. .,...... .... 
undlataa etmek niyetindeyiz • diye. detli muharebeler cereJIUI etti.il te, 
rtıll t....ar dana dl!ft,..ya 1ıftap •. mln olunmaktaclJr. Bir l'raum tabu. 
dtTbn. bqar!'!allall bir it clıetUdlr. ru Al moUSrlll ve ketlf mllfmre 

JeıjJlt kapak sonuada Jırrelrm,..-. Diden bir deUJıc açmııtır. Bu muaf. 
Bu hidlM Franas lmn9tJarlnln Al • teıVet netlcemde ceoubl paı1lılf .._ 
manlar ale)'hlnde, harebtlerlnl gOe .. ~bWı kat'l 8Ul'ette A:•nertkm 
teren bir cc>k dellDtl'dla biridir. rraa aıo.ma ceo-1 malltemetdlr. 
sızlar. A •manJ&rm Tunu.la plecelde. Bahriye nuırJıtı, lleDtls 1ııa mulla.. 
rint GINDlr aena-.....-.,. . n1-la ~ bPcllrıDem.ltUr· 
tırmıtJar, bav& batarJ&l&nm, beaD J'akat bu DUZrl&lm ilk l'9l>01UJl& 16. 
depolarım ve dem1l')'Qlu ma'llemMbl' re 28 .Tapon ıemJıaJ batJl'dımlı ye 
blfka ,.._. .,...._,.rdlr. l'na • •.OOG dtlflUll taıfa •• uJlerl fJldl.. 
msJar w A.rab1el' mlttetık 1atallllll rlbnlftGr. IJa balde AıMdkaldar, bu 
selmellni beldeıuqfftrler. mera dtnls lsertııde ka••m• ol. 

l'nlalmlarla ilMıtill daldan • 1lllıtlk Jl!ller eddeclebPlr-
.flmell Ahlbdekl mDtteftk aamml ler. 

braf'IUU: 11 (A.A.) - BNml teb. Kub&NM, Guadalceul c1Yannda 
q: ancalı:: 2G mi1 murabbaı muahap ma 

Jl'raum ..uıt blltlldert ı.r tanı_ llk "ll' adeOlil eı.pgirmalc lGID ya. 
ta fU'kt& ft mm~ ~ pdmif 'Ye l1ç gl1n deftlll •tmJttlr. Bu 
ifblrllll yapmata ba§Jamqılardlr. o. adeedct& Jlap.tl ehemmlJ9tl bat• bir 
randa Fraum kıtal&n AıDerlkan UG&k aJens vardır. 
prnfBOD kıtal&mıa Ut.Dlak •tmtJler • .Tapon denls kunetlerbıllı tahrlbl 
dir, Ltm&lllarıa temtS:.nmlllD• 41 • dol&Ja11Je kare kunetJertmız bQttln 
vam edilmektedir. adayı reri alablleceJderdir. 
Şarkda lılrlncl lqiUJI oıduu Ame. Alman haberler, en eyhuer tah • 

rikan _,,..r birWdeıt t&nO-clen mlnlerln llatlln4edlr. Bahri7e ekaper 
takriye eclllmlftSr. lerl, bu muJıarebenln 1tıe Mne.tlnde. 

DtııJs biıUJUerl prlıl Akdels ki .TutJ&nd (Skajerak) mullartbuln
dol&Jl&nnl lrontrOI etJa*t• " uu.. denberı deDb:09Ul gemileri arMmd& 
ret altında buluad~. Bu 'YUkua reıen en bil$ çarpıpıa. ol • 
birllkleı' k&JIPl&r& ~da dutunu beyanda nıtltteftktl11er. 
bu ltaJZPJal' ll&Nk&tm PDltllltne Tok)'o'7a ıtn... 
nlabetle azdır. Ölll ve yarau ..,_ a '8!!!!!!To!!kyo!!!!!, !!lT!!!(!!A.!!.A!!)!!!!!!Ja!pon!!!!pu!!!!!t!!._ 
azdır. ı• 

Afrlkamıı ıımaı .aablll açılında ba.. 
tmlan btr Alman dHIAltmmn - • 
be7Jan Ye mQnttebeb NQJl sÖZ 
hapalne alnumfbr. 

Tt1NtlltTA ldHVD 
IWMANDANJJGI 

Londra. 17 (A.A.) - Alm~vo. 
reneraı Nehrinri Tunaıtaki mih· 
ver kuvvetlerine bqkumandAn 
tayin et:ni~tir. Şimalt Afrikıdıki 
mihver m:ltareke komiıyonlan a· 
zalannd:m 2:30 Alınan ve İtalyan 
esir edilmiştir. 

AJm2n :ı.skerf sözcil"il gene!'l'l 
Ditmar radvodn df!:ı grrtki fena 
:inde ne Libyadan. ne de •imali 
Afrika1an bahsetmi~tir. 

Mih\'er kumarıdanının meuJı 
Tunus, 1'7 (A.r\.) - Tunuata 

bulunan mihver k!talarmın kuman 
danı Tuns, Cenylr ve Fae hııllnna 
ve ._ır Pranıadaki l'rnnm gar
r.imnlııınna Jntab eden bir m~1 
~ndti mftıfft. 

Bu menj. .Amelfbhlaria fngt. 
Jfslerin tlmaJf Afltka,a tMrrm 
için kahal ettirmek iltedlderl it-

bt-pleıi habız otant valltlanchlı
makta ~ mareeaı Peten h6t6n:e
tiyle mutabakat ha.3nde hal"fket 
eden mihver kuvvetlerinin A vru
payı ve J'rsnatt imparatorh:funu 
tehdit eden bir dtlşmanm hOeu. 
munu pOlldlrtmefe azmettikleri 
bildirilmektedir. 

Mihvtr •*erlerinin Fransız 
askerleril~ yany.ana •V8'Dlak ic;in 
~ims.lt Afrilraya geldiklerini kay -
deden mesaj, dilflll'lanrn taaTT11ZU 
il~ •aır .~fn'lraı!a 'xmılan sulh 
ve 9Uk4lnnn fade11I t~n ""8nınz 1n 
talan ile hdkın eJ~n rte~ py. 
~ sarf~~rini ta"91Ye etm'!!'k
tedir. 
MihTerle nbrı1tl Japacalr gHUii 

lef yona 
LOlldra, 17 (A..A.) - Alımen rad. 

yoeunun buglln Yerditi bir habtre 
göre Vlli htlk'O.metinla Parl.I 98ftrl 
c11 Brlnoıı, "Traıms mbhmlekele . 
,.... mlldalam lala.. - ..... ,.._ 
yana ~Tflll&k tbıeN bllJllJr 'bir il. 
otUIG Je1'omı tetldl edtldltlnl llDyl• • 
mlftlr. 

Alnı.....,., LIJOD fllll"bMle bnül
ta bul hAclbelerta c*m•u ...ı 
olmak lcin qıklann kanntdmeııı 
hakkında enelce ""'8dtl'I miri 
ıerf almlflardır. Bittin otellere •I 
konm'lftur. Bu 7'lzd• bt~ ttım
leler ıeceyi istal70ll1arda aeotllllet 
tedirler. Nakfl nsıtalanna da ti 
konmuştur. LIJGDUD ltşed mltlft 

1 - Bu &JID ilk lbJerlncleD1*1 
apk keflflerl, l!lalomcm tplmnadeW'I 
ttmaı lı&t;ı çeYrUIDcle 7Dl Brttu19-
d& yQk, ticaret 'Ye Urp lmlill oıa • 
ra.k ook 1ılfllc J&paa to11• .. •a1an 
7&.Pddılım ...,,... ...... ..-. Dtlf 
ID&Jl GuMaJkPMI .. TuJa&1ASekl 
me'fSIJerlmbl ıekNr e1e19 et.met• te- bir meaele halini almıfhr. 
tôb09 edecek pbi &'kDaD)'Ord:ı -
10 eontetrlnde Japonlarm a.a ..ı.ri Balllalllarda U•ı• 
b&p.rmak için 1'11Jllk kıınttı. kul • .. ....... 
Janac:aklarr artlk ~ uıapımlf. . aa 
~ 

a - Japon denls kuvvetleri tlma1 
den Salomon &d&1&n oeaıup dotpuD& 
yalr1Afmqlardır • .Taponlaraı birer •. 
fer beJetl top11drklan Rabaul n Bu 
lDden b&reket edeıı .,. areJarmda bir 
çok )'Ok sellll1erl bultlll&D lılfb dllf. 
man deniz mllfruelerl OuadatJtanal 
laUkameUnde cenup dotuJ& barek,t 

:rlk bir Junmu tanklar .. aaotarlD 
UJrt1 TUrtaıan tJe teclds tdlJmlf ldl,, 
CWll tılrllklertnla tet1d.1 etttll IS"" 
yet ec!Umektec!lr • 

Bulgar Ye Romen ban meydan 
lanr.a geUrUen Alman t&nanteri 
~al'.p bir thttmaDe A.kdenlsde faa1l : 
~tte buıunmaktadır1ar. etmlılerdir. 

' - General lla.k Artllr kuvvec- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!! 
terine menaup uoakJ.ar, gerek carpıı. 
madaıı evvelki devrede pnkH de • 
nts ~ .-ıannda deni• 
lnınıeUertmlH QC>k fe7d&h )'&fdımlar 
,..pmqlardır. Kara orda1armusa4 
bomba agaklan 4a aca•ut .,. Bala • 
deki dQfmea lıltl1& tuo.ı blrtndert • 
u mlteaddlt defalar 1ıqarıb tur • 
ımlarda bahmmuşladU. 

ıs - Japcmlar t&el'l'Ullarmda mu _ 
Qffalc olmak tQID ller 11fden enel, 
Koqo anntmdaa iki milli ile beflca 
semUerde,n mürekkep 1ı&rp moıarma 
daJ'UU10ırl&ntl. Bunl&nra, J aırr. ' 
hatif kruvuör n taltrlbea 10 mllll 
rlPteD ibaret oıcıuıu PDılJ)'or. Bu fl. 
lo gece y&rıamd&ıı ptlcb 90llra yant. 
18 eontefriıı abaha kal'fl, daha ev • 
vel u~1111z taraflnd&ıı Butn "' 
Şortıandda mevcu4l,.ıtlert ketfedlleoı 

çok bO;ylllc aa71c!a kıtaat ta§ıt ceııu 
lerl içindeki lruvveıtert karaya ~r. 
madan lnyrd&kl menttertmfd toPöı 

tut,mak Qzen Guada1kanal çeno9tııe 
UlaflDJltıl'. Japon ftlo8a tlQ '"1P ol&. 
rak tefldl edDmlftL Bu l'f'Uplard&ıı 

rUlmU, ve harbin eon nflıunu1a. 

harp battmm 1ıer lkt baJıDda bala • 
nan iki Japon harp pml8I blrbtrle. 
rlne •lef eım.ete bat'P • t 41r. 
Pek u *>nra. 4Gfmeıı atat Jllmıll 
ve flmal iatfk&mefjne OtllllmM • • 
nt1Je mubarebt .abaaadaa aaldaf 
IDlfW. 

e - 18 IOilt.fı'tn sana. .A.JMrtba 
uçakıan, b&lara utraJ'&ll .,. P'Pll. 
ma oevrealndan ayrdallll)'U J'apo:a 
den1s tılrltklerbıe ctlU'madu tur • 
rusıar yaplDJll&rdrr, Ayni ,an. cıcse. 
deıı .IOIU'&, akp.ma dotnı, 11 ttıtı~ 
gem19fnd•11 az olmJ1&D .. cltlflD&ll 
harp pmilert taratından lmT'ntı
korunan bir Japon denbı bmeat 
BugenvU çevreaincSen Gtıada.Jkanaln 

dofru ha.rokete geçml§tlr. DQfm& • 
nın ıptlctacSa dll§Undtlltl libl, .Tapos 
semUerl Guadalkanald&kt me..a. • 
rlmlst toP aten aıtma allmftll'. Bu 

hareket poe ~- .. 9DR. 
J&ftl, aonıeırin aab&ca kartı J&Pl1 • 
IDlftır. 

l)lrt topa tutulacak çevre1e )'&klqm., Bwldln .oııra, &1111 tin 9llelll 
ca, momus blrllktert &tlf eonlfl&r n dllfllıan t&flt gemilerladen marell • 
böylece tam tekilde blr C&tıfm& .,. kep lılr ırraP Olladalbula 1'Mlll • 
C-rplflll& lıaflamlftır. Tafamtral Daa m11t1r. Uçaklenmıs bu rrapu .... 
,.. ........ -~ .... • detle bomlıal•IDlflu ft bUD1aıdaa .. 
tir. o.. lıannl*'- ,.,.... 1111 ımr. .. 8 tept padlbll lı&~. Dl. 
makarıpk Aftf 81DHIDd& Japonlu iV dllfmu tafıtlarl QmdaJbMla 

arwda * bıijdddl ... '° " ..,. ~dmma;;;:ı;~ •• ~ 
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Dayısı mı ? Babası mı? :=:ı--+-
Erbaa mektuplan: Memlıket ıçıatea: - ... - -

·Nakleden: Ulviye Tecelli 

hcc-si .. Her taraf kalın .siz kalan evlldmı kendilerine ~
Sile örtülü .. Evlerden. ıat etmeğe karar verdiler. Çocu

"~ mu<siki •eri, el ıa- tun yanma gittiler .. Bu ancak al
ö...~Palt pcn~relcre rağ. u ayltk çelim.~iz bir oğlandı. Mar
c:-&ıara dökülüyor ve ge- gerit endişeli gözle:le arltadaşmn 
~..n neşeli seslerine ka- baktı: 
bir oğultu husule getiri· - Roz, bu, oğlan .• halbuki bi-

l zim nrilesıese kızlar ic;;in • aza. 
bir evin kapISinın önün- iar, oğlan çO<.'Ulk almamamm mll
Obil hareket etmek ilu- kerreren tenbih ettiler. Şimd; De 

birbirinden sevimli Uç olacak? 
:Cllcereden kendilerine el - Gayet basit.. Azalara haber 
.Aıı~l bir kadına: vermeyiz. 
0..-.ıı&ısmarladtk anneciğim, - Naştt olur! ya işitiı4erse. 

IQ-la.dılı: .. diye bağınyor- - O halde reise aöyleyeyelim 
O adar.ıca.,öız §efkatlidir. Elbet ço. 
cuğu rokağa atmamıza razı olmaz. 

Vaziyeti reise anlattılar. Azala. 
ra sezdirmeden, çocuğu biç olmaz
sa altı yaşma kadar yurtta nl:koy 
mağa karar vcırdıler. Onoan son
rasına da Allah kerimdi. 

Aradan seneler P,'~ti. kU~fik To
ma-s b~ bu!:uk ynşına g~ldi. Mar
gerit kimsesiz gönlünün bUtOn 
sevgi-sini bu ltiın..~ yavruya ver
mişti TorMS güıtliz, ne~cli ve pek 
1>evimli bir çocuk o'mu,tu. Geçen 
senel~r Margeritin içindeki endi. 
şeYi artrnyordu. Tomas. mt-ktep 
çağına gelmişti. Sırlarını daha 
farta l!!aklamağa, onu muhafaza et
mei~e na.~t imkA.n bulacaklardı? O 
araltk vaki olan bir hadise işleri 
l::ü.9bütlln milşkülle,tirdi. Mile~
senin reisi bir gece, ansızın, ack
tci kalbden ölüverdi .. Yeni gelecek 
reis ibu ~uğu himaye etmek is
teyece-t miydi? 

Bir ks.ç gün !\<)Dra, inhilal eden 
reiali1r maJı:amrna Miıter Tomas 
Orinvud i'Jlninde bir zatın intihap 
olunduğu işitildi. Tomas Grinvud 
orta ya3Jr l?Dler yUzlU bir adamdr. 
ÔD1'1\ munis ve şefkatli o~:ır.uı 
MargC'l'ite ilmit veriyordu ve ken
«'liSıini yeni reisine b!fMdirmek 
için elinden geleni yapıyordu. Bu 
g&.~tle'l' hiç boşa gitmemişti. ÇUn 
kil yeni reis Mnrgeriti JU7ıımun
dan fa.da beğ.enmeğe bM.lamır;t:. 
Bil· gün Margerit onu ıkendi c'lai
resine yem.eğe da\'et etti ve kliçilk 
Tomasıa tanı~tırdr .. İki Tom~~lar 
bh't>iricrini çc:k se:mı1.ıer<li, araJa. 
nnda ade~ na~aın dikkati <:eken 
r.~hre milc::..-ı.beheti vardr. K!içük To
mas göz'trini onun yüzünden biç 
ayırmadan •özlerini dinliyordu. 

il o kazadarı sonra 1 Bir ara'rk an,ızın, 
t ne ynptığrnı bilmeden 1 - Mister To:ılaS size bfr ffl1 
~rit nihqyet aç kRl- f.oracağım. dedi ve onun eeftbmı 
~ paz-a kazanmak mec- l·ek}emerlen çocu:kcn bir saffetle: 
f hissemi,ti. Ka~ah~Jarı. - ~i7. ~Jz benim bebam11nq 
~terMt doktoru k"ndi- d'!ğıl mi? di~ eordu. Bu 111&1 re· 
'\':ııtireyi teklif ettiı'h za- • isin ~ok hoşuna gitmiıtL 

t • la, minne1ıle hemen 1 - Senin baban ımıymı ! Bunu 
dl\'crrni~ti. O ıamandıın- nereden anladm lbe.kaymı ! 
l"8 lldıs~r ki!}ilik kadro!'!u l Çor.uk aynı •a.ffetle g111Dıuedi: 

lıııı...~ tiz kız çocuklan) yur- - Sizin de tııminiz bfnlmkl gibi 
~bir dirayetle idar<C et· T"1'\!IS.. ,.e sont"& n~ ile ilAve 
-q•nın mancvivatıncla ar.- ı.tti: 
~~rayı baı=ırnhırınm kim- - Ben zaten <:o!ttanbeıi aeaha 
i;~&nna a:ı.!lllli f,;cfkat ,.e 1 enim babam kim diye dllfUnUk-

baknıak '!uretile tehvine : clü'T' . Anneme de sordum ama o 
bana doğru cevap vermedi 'ki •. 

:tt..._; • Odadan çıkınc:t \far. Rei! kahkal-.alarla 1!DIU~:ordu. 
:"~Men kalktı. Duvardaki - Vay ktlçük y:umnaz .. Demek 

Yi ça]alt hayli obnust\J. l ohan ohtnıem memnun olacalwn. 
bu \'a'ktinde kuca~n•faki Po.ki O:un.sn ama sen de anneni 
~a gelen lkadın kim o- lıi<' ünnemeli.sin. 
· • 1 D:di. Çccuiun uyku vakti ıgel. 

llalonuna ~tti .. 0ra<la miııti.. Yat;ığ'İna gideceği zaman 
ilaçlı çolc grnç bir kac1ın bl'rmutat annesinin yanakLannr 
~~il birisinin UstUne yı- ı Bptü sonrs c:c-kingen bir tavırla· 

·• -..ı-gerlti ~rünce a~·af!'n 'ı - A nneriğim Met babalar da 
iltt<Ii .. Halb'Uti diz!erin· ıınnel~r gihi rocuklnrını öpmezler 

'-~ğu tile tutmağa tn- mi? 
• ~ belliydi.. Mar~erit Diye sordu ve kendisini reisin 
~ kucıığtnn ~aldı. acılan kolları ara&na attı. O git

iL 88Je: tikten BOnra Marg~t ile misafi. 
~ Qdldire Stanleyjm .. Siı.e ri )7.lnız kaldılar. Birat evveJ'ki 

bit ~unda bulunabili • !ahneden duydufu heyecanı hlJıl 
iı:ale ec'c-miyen rftl: 

".ıtdu. 1 - P.en evlenmediır., evlAt mu-
Afı tilkencn kandiller l•abl:cti bilmem ama bunun gıöi 
ltS~k kıtdar .snratle bir oğh~ otmaamr illterdfm. 
11. l{onu§mak için bUylik Dedı. (Devamı Var) 
~ettiği belliydi. 
~ ff,.len.. Hastavmı .. 

~it . Şefkatinizin şöhreti 
'rı. r, kadar yayılmış.. Ö
() }.yorum .. çocuğum ... ba

nu kabul etmenizi yat
kttldinı. Çok yllrtıdllm .. 

ı abnadı. 
t;r~astayı bir odaya götU•t •lar. Milesse.9enin ihti

l't.ınu uyandırdrlar.. Fa
~ rı bOtun gayretler fayda 

llt)I t lielen sabalıa !karşı, 
11 .. :~· •• Tomae .. Seni A)la. 
t ~diyorum .. 

g~lcrini ebediyen 1ı:a. 

~t "c mesai arkadaşı ihti-
1! J\oı oo'k mllteessirdi-
t!l geldiğini. kim oldu

....._ dikleri bu genç kadı
-.ıqlflıtrdı. Onun kimııe-

7.30 Program n memleket saat 
ayarı. 7.32 Vilcodamuzu ç:ılıştıra· 
hm. 7.40 Afııns haberleri. 7.55. 8. 
30 Radyo salon orkestrası, 12.30 
PI'Oflram ,.e memleket ııaat ayarı. 

12.33 Kıırışık program (Pi.) 12.45 
Ajans haberleri. 13.00. 13.30 Şarb 
ve türküler. 18.00 Program ve mcnı 
Jeket saat ayan, 18.03 Fasıl heyeti 
18.45 Radyo dans orkestrası 19.30 
Memleket saat ayan ve Aj:ıns !ıa. 
berleri. 1!l.45 Yurttan sesler. 20.15 
Radyo gazetesi. 20.45 Marş ö~reni• 
yorıız. 21,00 Konuşmıı. 21.15 Mü7.ik 
21.30 Tem!ill. 21.M RiyaseticQm· 
hur b:ındo~u 22.30 Memleket saat 
ayarı, Ajan, Jıaberltrl ''fe b<>nıl:ır. 
22.45. 22.50 Yannkl program 

, Tokatta başanlı iş_ler 
Bir türlü yapılamıyan 

Y emiten köprüsü 

Erbaa-Sam.sun şosesi üzerinde 
umumi münnk:ıknin can damarı 

bulunan Yemişen köprüsü seylüp 
neticesinde l'ıkılmıştı, yerine )'eııi• 

sinin yapılması için Tokııd Xafin· 
sınca mDleabhide verilmişti. Bir lıu 
çuk senedenberl inşaatı devam e· ... 
melde bulunan bu köprii h:ıl:i ik• 
mal edilmemiştir. Her gün ımd •n 
geçmek zorunda kalan kamyonlar. 
otobüsler yıpranma bakımından 

çok zarar görüyorlar. 

T 
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Soldaıa &ağa: 

1 - lcine giye~i mevcut öc
lil (iki kelime), 2 - Öteki dünya, 
erkek çocuk dadısı, 3 - Yüze gül~ 1 

1 
clllük, hararet veren, 4 - Efrat, s:ı 
)'ı, 5 _ Bir emir, IAkırdı, 6 - A ı 
yının kAşanesi, deniz nakliye vası 
tası, fakat, 7 - Bir cins rüzgftr, hlr 
vapur şirketi, 8 - Meşguliyet yer··1 
ne doitru hareket eden, (iki keli
me), alfabeden iki harf )'anyana, ~ 
- .\Jkollü içkilerden birinin taclrı, 
(iki kelime), 10 - Hüyük, akıl, 11 
- Cenubi Amerlkodn Peru hiikiımc 
tinin merkezi, memleketimizin 
yüksek tepesi. 

}'akardan aşağıya: 

Yazan 

HULOSI GVNAY 

Tokatın çııltşkan \e kıymetli , ·alisi 
hzettin Çağpar 

1 
başancı tir hUviyetle mevki at
mış bulunmaktadır. 

Ktlkit nehrinin Reşadiye - Nik
&ar ara':!Indııki boğaz .ağzında ya. 
pılacak sukut tesiS3tı ıle bir elek
trik eantrali !küruıma.sı üzerinde 
de tetkiklere girişilmiştir. Bu tet
kikl~rin iyi netice vereceği ve pek 
bUyUlt masraflara. ihtiyaç hieaet
timı.eksizin vila~"t'<tin büyük bir 
bsmının tenvirine mm·affak olu -
nacağı kuvvetle ümit edi~kte
dir. 

Bunlardan başka Türkiye ,Ner 
fabrikaları umum müdiirlüğünce 
Kazovanm uygun bir yerinde bir 
pancar tohum ıslah istasyonu te-
6isi dll~ünillmil6, bu i~ Nafıa Ve. 
kal.etinin de yar.fan vaııdi i\hnmış
tır. Bu mmtakada suların serseri 
bir bt•lde bulurur .. :ısmdan doğan 
bataklıkların kurutu1rnacrnda ve -
itliletin aynca yardımı görülecek. 
tir. Halltı yüzde yüzden asgari alt
mışa kadar sımıava mucsab bulu
nan Kazova mıntıskasında. vali tz. 
:rettin Çağpar, bir s:tma teşkilatı 
kurulm!l.Sına muvaffak o1muş, fa
kat 'batsklıklarm vilsati, bu teşki
latın faaliyetinden umulan seme. 

ERHAADA POSTA İŞLERi 

Ötedcnbcri L~dlk Erbaa arasın· 
da cari ot~bQslc işlc:reıı bir güııdc 
lık PQsla sen·isi \'ardı. Siirüeülüğün 
yenilenmesi neticesi olarak pos:n 
idaresi LAdik•Erbıı:ı arasındaki giin 
Jfık servis talebine binııen Niksar. 
Erbaa arnsında ar:ıb:ı ile ,.e hoftarh 

Oc sefer :rapmak üzere 59 lira ay• 
lık bir farka tamah ederek J.iıdik• 
Erbaa arası günlük sen·isi kaldır, 
mış bulunuyor. 

l - Bir işin hıılledilmesine nil 
kolaylığı ele geçir! (mürekkep c 
mir), 2 - Son defa, Aıııerikada bir 
dCl·lel, 3 - Kedilerin mart ı;nrkısı• 
nın nakar:ı.tı, ba7.ı hastalıkların te. 
davi caresi, ·i - Bir emir, kuşun 
ağzı, 5 - Arkadaşın tersi, uzun ~e · 
ne, 6 - Kokulu hir ot, bir eclat, 7 
- Hakiki. bayıllıcı bir madde, 8 

Tilrkiyeyc buğday amb:ırhğı e· 
den vilavet!erden biri de Tokat
tır. Tokatm :r.irai l:ıakı:?r.dan taşıdr
ğı ehemmiyetler kUçüm5enc.-mez. 
Gözün alabildiğine uzanan ve Uç 
bölgeye aynan bu vilayetin Uç 
feyizli ovası, yurdumı.:znn doyu. 
nıcu topraklariruL malik b:.ılu11mak 
bakmundan P.Yl'f ayrr kıymetler i
fade eder. Bununla berRber To. 
kat z3man zaman karşıl":l..~lan ku. 
~lrk1Grcfan en ı:~ mUteeasi,. olan 
viliyetlerlınizin ikincisi değilse 
bile her halde üçüncüsü sa;ı.,labi

~ir. 

1 
renin ahnmasma ınAni olmıı5tur. 
Nafıa Vekfiletinin yapacağı yar -
dım umumi !'ağltk i<;in bilyiik bir 

Bu işe posla umum müdürlüğü• 
nün el koymuı ve hakikati arom:ı• 
sı lazımdır, Samsun gibi her gOn 
akşam sabah gidip, gelinen bir yer 

den mektup tam bir haftada gel. 
mekledir. 

- Mutedil bir hararet derecesi, va 
tide, 9 - Yerinden lrn1'ıld:ıyamı • 
yan, ziya, 10 - Husule gelememek, 
iskambilde bir kağıdın tersi, ı 1 
\'üeııdıın benzini, menfaat. 

Dünkü bulmnr.amı:ın hcı111: 

Bu itib:ırl:ıdır iki cUmhuriyetin 

himmet olacağından T~katlılar bu
nun biran evvel tahakkukuna in
Lizar etmektedirler. 

Tokat vililyeti ile- Ziraat Veklle
ti de meıguJ olmakta \'e hölgede 
bazr tetkikler yaııtırru.:ı.ktadır. V :
k!ı.1etin burada bin de-karlık bir ~
ha üzctinde fenni bir elma fidan
lığı kurac~ t:ı.karrür etmi~ti?". 

YJ::Nt BELF.DİYE RElSt SEÇt~ıt 
YAPJLDI 

Burada Belediye intihabatı bil· 
mJş ,.e C. H. Parlfsinin gösterdi#i 
nomzedler belediye mecfüfne U~ r. 
olmuşlardır. Yapılan Reis seçimiı•• 

de eski belediye reislerinden Ziyı 
Gciiln iıtifakla reisli~e secılmişlir .. 

1 - Medeni kanun, 2 - Atalet, yapıcı eli buraya yeni hamleierlc 
deni, 3 - Kerem, kal, Y, 4 - Akrn, uzanmış. Nafia vekiletince, bir su
Tam, Se, 4 - R. I.e, Dirayet 6 -· tama te~ki!AtT kunı~ak için. bU
Ac:ıba, A'kat, 7 - Cinayet, K, P, 8 rük t~srsler vUcude getirilmi~tir. 
- fs. kasatura, 9 - I.lman, Solan, 

ı Tok::ıtlılar, bu i,Ierin fiil Sftha-

l 6tna dökülmesinde ve f1\!"bikinde 
valj İzzettin Çaru>ann gayretin
.:Jen ve h:ıii\m~timizin yakın aln-

Basri A. t'nkl. 

10 - Amiral, K, Ki, 11 - R, Un, Tokat Uç ovadan müreklrerıtir: 
Kaçrk. Artova, Kazo,·a, T~«ova .. 

--- · ------ Artova Tokat vilayetini Sıvasa 

IK a ~il flLARI bağl~yan hu~utta.ibiter; huhubat-A la bilha.~a. dıkhtı c,.fö:den ve ü-
ıe'linde d•ını\mas1 gereken pek 

~işJi ııüfus memıvluğund:ın uJ-
1 

\•erimli to;>raklan ihtiva eciyor. 
mış olduiunl, Te IOlnde bütün H~ Kazova ,.ncarile, Tatova da tU· 
xerlik kayıUanm 7Htlı olan nDt.ıs lil~tile Jr.etJhurdur. 
le keremi dyi ettim. Yenisini çı• Meş.1ıur Ke!kit nehri ile kısmen 
karaca§ımdan eskisinin hilkmü yok Yeşilrrmak Tokat topraklarını ya. 
tur. 

1-"elhican 
rarak geç~T'er. Nafıa Vekaleti Kaz 
O\"a arazisinden ak2.n suyun l\a
dıköprli8ü Uzcıinde bUyilk bir ha-

FerikCi~ E\·ronozzaclc S. :\o: 73 raj yapmakla me5guldür. Nehrin . . .. 
J::nıinöıııı kaymakamlığından nJ 

dığını a),kerlik maaşında kullandı 
lll1l tallıik -nıiihrümü zayi eltim. Ye 
nisini alacağımdan eskisinin h!ik· 

i.lti tarafını sulamak. irva ve iska 
sahasını l:oy:ına Ye derinliğine 
genişl~tmek im:.ltii.nl:mnr te-:r.:in e
decek ola bu ameliye, M milyon. 
hık muazzam bir programa bağ. 
tanmış bulunmaktadn-. mü yoktur. (4l68ti) 

Beyazit: Mercan yoku~u !'ı5 :1 N?. 
da. Ayşe korkmıız 

.Y.ff 

İstanl>ul limanından almış oldu• 
~um 1820 No. hı Reis şah:ıdetnamc
ml zlyl eltim. Yenisini alacağ!nı· 

dan eskisinin lıfıkmü yoktur. 
(41687) 

.Ahmet Cemal Sener. 

-nı-

Hakik'atte su, Tokat vi'ayetinin 
['ek mühim bir dava.Rı halinderlir. 
liilk\ımetim.izin üzerinde ehemmi. ' 1 
yctlo durduğu bu mli1'im davanın ı 
en ha'"aretli ve faal yardnncılann· 
dan biri de Tokatın genç ve dirn- ı 
yetli vali4'i !zzettin Çağpar'dır. 

B. Çı:ığpar bu davanın \illyet 1 
makamını ilgi1enc1ir~n rephesinde J 

ettıjinl gört\noe, y\ld kaanlı, Tlt~ yerine otardo. 

Genç kız, Belızadm ha.kiki hüviyetini bHdltfn• hayret 

~•t•. 
Beltwad, ,eNelı 1-Pa lılr yubk alaralı oaa katladı ve 

M.-ymuneye mat.arak onun ll9tilnde oturmasuu ı...- eıtl: 

- Ey ()aferin km! Şu yaaııtm 1lltbe oım, düa ra. 
hat e4enlll. 

lWe)'lllllM, Mkhnln 1'a aolk lr•aFMzn• fa11P kaldı. 

Fakat bunu belU .a.emete ~rlllı ...... labe etdJ. 
8lraz 4luraldadddaa ..,.. mMcınp. bir tanrta: 

- ... ~ lılr Wlalıla llttalt ettltbd rörGyorum 1 

dedi. 

Bebsad. lreadlal ~· blr JUtdC alarak, ona 0999p verdi: 

- 8ua -.ıdld admla llltl'b edlJonm.. lea 1Mınl, onu 
bilmiyorum zannedlyonlu, lyle mit •• AJlab o.ren rallnle& 
eylesin .. O J'&f&yacaktır. 

Meymwae, lleldmfu )'Dzbe -.Jmu ifade edee bir 

k11ta baktı. 8oara ı.,exnl• lılr .-le: 
- ÖlenJer MI' ..... dlrDlr mlP. 

be. 

Dedi ve 19'Dclekt ı:drrabl (Wemelr ~ galtbmedl. 

Bellsat, ba ıtDeI inal, lılr ~ ~ kadar taze o. 

W1 yfüıtbıt< 'blılaı..-k mınlclancll: 

- Clater 111szat dlrUmeue, ona IMh yqayaeaktrP. 

Meymune! caıer 6lmendltlr. llauunorl'fltld her ne ka. 

dar onan cel8dlDI ~ ıae .. onun ytlkııelr me:dly"

ıını ve Alleenablıtuu berkeetn aklıdan qıkarnnya moVBff"" 

olamallUltır. 

Genç ku, elbt1ealnln kollarmr dtneltme'de ınetruı ~

rilllerek bir mtlcldet .-ak durdu. O, ıımdı b!rdenblre ı;-1izU. 

kasmda bUyillı: m~nunluk duyu. 
~·orlar. Su!mna ''e draat jşleri Ye
ni hamlefo·re ka~urken: Adapa-
1.arı • Bolu ve onun devamı olan 
Havzayı tl\Jlibc-n TokAt vilayeti 
topı-aklarma girerek Erbaa - Kel. 
kit v:ıdisi U7.eıinden geçirilecek 
olan ıini:ıl ~imcndifer hattınm vi. 
lAvet halkma verdi~i ilmitlf-r. Tn. 
katın i.stikt-:.ı.li hakkındaki emelle
rin t:ıha.1<kukunu ~imdiden müjde
ltmektedir. 

Adanada peynir fiyatları 

Adana ....: Fiyat murakabe heyrti 
bazı mühim kararlıır almıştır. Pev· 
niriıı toptan satışı 85, perakenıtcı 

100, yerım yıığlı pc~ ııir loptan lil, 
ııcrııkende 55, yn~sız peynirin lo)I 
lan satışı 25, perakende 30, hılıım. 

pcynirlni11 topl:ııı ~atı','ı 150, pe•a· 
kencfo J80 kurnş olarak tc\bİt celil· 
ıııişlir. 

Pckrnr.7. ,.e rasıılyıı fly:ıllıırının 

yükselmesi µözönüııdr tııtulnrnk hı• 

ınııdclelerhı ınıılireı fiyıı11nrının tn 
~·ini için fıışe hiiro-;ıın:ı ıc»ıliı!nl '11 

pılmış. r::elrrck topl:ıntırla hu hımı<; 

l:ırın göriı~iilım·si k:ırnrıı ıılınınış · 

--Konyada et ve sebze 
fiyatları 

Konya - MC\•slm dola~·ısilc yn.., 
mcyvo \'C Sebze ri)atlnrının ;.ü\,. I') 

lild iği giJriilmckledir. Paznr vo ~·o~ 
şılarda alış veriş canlıılır. 

Koyun, kcci ve sılhr eılrri ~·i•ır 
70 - 100 orasında vr konıık v.ıu 
300 kuruştan satılmnkt:ıdır. 

Sebze r!yaıt:ırı 40, tnc~ vn riyali ı 
rı - Semt ba'kknlları mih•c,ıııı _ 
110 kunışa kadardır. 

Sadeya~ı 400, yo]urtlar 40 -:ıo 
kuruştur. 

ISTANBllf ROR~ASISI~ 

1'7-11-942 Ffyaı ları 

Kapıı. :o ı -: 

Londra l Sterl!n 5.2'.? 
Nevyork 100 Dolaı· 132. 
Oenevre 100 İsviçre 'Fı ::0~32'j 

Madrjd 100 Pez.eta 12.89 
Stokholm 100 laveı; Kı. IJ.50 

\ 'E l"AH\ 11-.\1 

941 Dc.mlryolu l 
% 7 biı'incl tertip nımt mu_ 
dafaa istikraır.ı 

19.-

19 !•) 
fır. ._ _________ il 

.. 
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·' ı•t ı bıınıı mflnl ol;ıcatmı da buııba ko.ta"'l' scı.l11i çıkar 

ıııı) .ruu. 
::Olmdf dördü, zifiri karanlıklar fçlnde d!tlgın, dalı;ın 

lh•rıiyorlardı. 

Araııırıı, ~tJJclerl biçimsiz yoJlardakl ';UkurlarJ, hen. 

d••j{trrtt dll§memek için ikide bir önlerine baklyorlardı. 
Şehre yalnnlatmca, korku ve heyecaı tarı 

ba~lactı. 

Uiraı. sonra &ebrln Ç8.1"31Sına geldiler. 

Selman, Behzaddaa izin alarak evin ctofınhkl a!lkCr. 

terle datıJrp cl&tılmadıklannı anl:ı'.'nak Uz.e1 ._. o.ılard.rn ay. . 
rıldı. 

Bira& ııonra koea kosa yanlanns geldi. Renmıb ,ıı ha. 
IM!rl \-erdi: 

- A!ıkerler ve kUlhanbeyit'r, evin kup.,.ıoJ l•ırıp için. 
dekt l'fy&1arı yatma ettiktf:n ıonra daJtılnı:,!ar. 

Be-bzad, bl9 lııt Lftnl bozmadı: 
- Evin lçlndekllerlnln ehemmiyeti yolc 

nıı . Oao brraktılanıe bana yeter. 

\alını. bl~ey 

Selman; Behzadm., kltaplannı kastettlğın: ın1l3yarak: 

- Efendim! dedi. KJtaplanDf da aldılar, "Yıa'd~nıu da 

JUttıiar .. 

~= 

- J;ly~m yok! dtyPrflk eı•lne doğru yth'!,ıne~e 1ııa,ı·uıı 

Ubade, Meymane, Selman onu biraz f"rldt>n takip 
\ 

Miforla.rdı. 

iline llOlll'A eve \'&r4ıldan &'1.rnaa taaklkı.t"11 IE•l"llllll 

kı~ılmıt oldofuno ı:ördUler. Btıyt\k bir lbth'st , .• dil.~••.,!• 
•t.ır!}• rfrdD~r. ~ .. ım rn, onl3ı ıl:uı evvel I•• ra.ıur"I' ı.11. ıv-
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Resmi dairelere : Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortaktan resmi ilanlar_ ko!lekt;f sirketidir. Bu ıirket. istel'I~ 
lerde ve ~f.ıterilen günlerde ilanları muntazaman nırettirmektedir. A-:tıeıı lstanbul Ankara caddeıınde 
Türk Basın Birfü!i ve ortakları resmi ilanlar kollektif Jirketidir. 

1 
At yarışlarında Yeni tramvay durakları 
kazanmak için lıtanbul belediyeıi elektrik, tramvay ve tünel 

isletmeleri umum müdürlüğünde11 

Nasıl 
oynamalı 

16 İkjnclte§r:n 19•2 pazart.eııl sabahından lttba.ren tramvay dura ıı: 
yerleri a§ağıda g~ .. lerilmi§Ur, 

Bu durakıaı-1.1 dt§ında tramvay arabalan yolcu alınayılca.k ve indi:. 
meyecekt1r. Sayın yolculara bUdlrlllr, 

80 aene, dünyanm en büyük y&

r15larmda ve bütün Derbl yan1ı11. 

rmda ıstlsnaııu. olarak kuanan "e 
kurduğu bir sistemle hiC yandma. 
yan O. \\'illlam'm methur eaerl. 
Türkçeye t,eretbne edllmlt ve nefis 
bir oekllde baaılmı&tll'. 

Varış merakhları 
Türkçeye ilk dela tercüme edllml:J 

olan bu elle.l'd~n mutlaka l.lttfad~ 

edeceklerdir. 

, 
Fiyatı 30 kuru,tur 

Vakıt kitabeııinde 

bulabilininiz 

Yeni Çocuk 
BtkAyeıerı 

' 
RUçlJk Do~nın Seröveıılerfnden o. 
lan ba hlklyelerl her ana ve baba 

QO(':utıına tavsiye edebilir. tık 
b.lkAye kitabı 

Si hlrlı 
Saray 

Renkli ruimler, müka/atlı 
müıabakalar ve yalnu 

5 kunıt 
Çocoğuııuz" bir tane almayı 

ibmaJ etmeyiniz 

Ven· Eserler 

Milletlerarası !llheserler 
serisi 

Maarif Vekilliğince neşredHeı 
l la<;fk e~erler serisinden 21 kitap 
hu defa satışa çıkanlmışlır. 

Her biri milletler nrnsı fikir ha 
\alında birer şaheser olarak tanın 
mış olan bu ldlnplar şunlıırdır: 

1 AKSARAY 
ŞEBEKESİ 
Edlmekapı 

AUkaU 
Fatih 
Şehı:adebafı 

Bayazrt 
Top kapı 
Şehremlm 

Çapa 
llaaekt hast.ah&ne•J 
Tedlkule 
S&mfttya 
Etyemez 
A.kııaray 

U.lell 
Belediye 
Sultana hm et; 
Sirkeci 
Bahçekapı 

Eminönü 

BEŞİKTAŞ 
ŞEBEKESt 

Bebek 
Araavut;köy 
Kuraçef!D~ 

Ortaköy 
Galatasaray 

Barbara. 
Akaretler 

Dol ınaba.h(-9 
KabaU.. 
Kolordu 
Tophane 
Karaköy 
Em.lnönll 

Adalar Sulh Mahkemulnden: ı 
942/89 

Eteni ve Fotinin şayian ve mliştl?4 
reken mula~arrıf bulundukları lJpy 
b<?liada eski mizrak yeni mizrak vu 
li bülbfil S. ında pafta 11 ada 38 par 
scı 19 numrataj 4,18 evin izAleişu~u 
surctile salılmnsına karar verilmiş 
olduğundan açık nrllırmaya konul 
muştur. 

Hanenin evsafı: Ah,ap iki katla!' 
ibaret ve ikiye böllinmijş olduğunu 
birinci kı~ımda iki oda. bir sofA, 
bir ufak helA, bir mutbah, mutb:ıh 
ta bir kuyu ikinci kmmda bir tas• 
lık, bir mutbnh, bir helA, bir bahı 
ce aralığı Ost katta bir sora, bir h" 
IA, Oç oda v~rdır. Hane ahşap ve 
harap bir haldedir. Klymetl m•ı · 
hammenesl hin liradır 

Resmt tellAılye ihale pulu ve 20 
senelik taviz heı'leli müşteriye ait • 
tir. Vergi beleiHye . rusumu bcılrli 
miizıwededen tenzil olunur. 

B!rlncl arlırma 7. 12. 942 lnr1• 

hine müsndif Pazartesi günü sa:ıı 
14 ten 16 ya kadar mahkemede ... 
ra olunacaktır. 

Birinci nrlınnada klymcli mıı

hammenenl~ yfizde yetmiş beşini 
bulursa müşteriye ihale edilir. Yüz 
de yetmiş beşini bulmazsa en çek 
artıranın teahhüdü baki kalmak tJ. 

-

BETOOLU 
ŞEBEKESl 

~lecldlyeköyll 

Şlıll 

Hamam 
Harbiye 
Taksim 
Galatasaray 
Tünel 
Tepe~ı 

Bankalar 
Karaköy 
Eminönü 
Nişan taşı 

TeovUdye 
Maçka 
Tepe üstı 
Kurtuluı 

Bir Kalkas 
Romanı "'\ 

Birçok 11abanc1 dille:-- fer<"Ürııt 

edilml, olan bu eser, NIJ1(1'tf Ah. 
met tarafından dobrudan do~ru 

110 Gürcü dilinden tcrcDmt cdi' 
mişllr. Baştan sona kadar !J.JI• 
ınrrrn rıe knhrn11 'lnlrk menkıbe. 

teri ile dolu olan bu neft• eser 
Türle matl>ııatındo ilk nılmuncdlı 

ll't]'1l ıı .f-0 tmn"' ol aıı ,bo ..,, • bu 
llAlu lı:ealp rettn:nle .... \.'akit Kl&a.. 
oevtııde ytlz.de 60 k.u.ı:aua ıo -.ı . 

nışa ftlrilıuekıedU 

'Mevcurtu A.7'81rrn~hr\ 1 

ŞEHiR TiYATROSU 
... 10.ıMl da 

ıı~I n • · A » .. • • • ' 

! .~ 11 '
11 

Kollege 

il 11 ıı Krompton 
lf!I) &OM&UI IUSJIJ 

Asrileşen Baba 

Oamarteııl ve Par.ar gtınlerl 
u.ıro dA MaflM 

Meşhur bir clld mütehassısı
nın şayanı hayret keşti olan ve 
cBİOCEb tabir edilen kıymetll ve 
gençleştirici clld unsuru şimdi 
(pembe renkteki) Tokalon kremi
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazdan evvel sü
rünüz ve her sabah daha genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte <yağsızı Tokalon kre,mlnl 
kullanınız. Cildi beyazlatır, taze ... 
leştirir ve bdite gibi yumuşatır1• 

PARASIZ OUZELLİK KUTUSU 
Derununda !beyaz ve pembeı renk· 
!erdeki Tokalon kremleri ile muh
telif renklerde Tokalon pudra.cıının 
nümunelerlnl hş.vidir. Ambalaj ve 

1 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu a.f:ığıdakJ adrese gönderiniz. 
Tokalon servisi 7 K. Posta kutusu 
622, İstanbul. 

Er:incan l'ildycti C. M. umumi• 
llğindtn: 

942/268 

Lnkhcs, fon, Krilon, Mcnon, Eıı 
lhyphron, Th3\·Jet I, Devlet H, Eysiı; 
Krilins, So'krntcsln müdafaası, Alki. 
bi:ıde<;, Düşfinceler ve sohbeller 
Fiharo'nun dü~ünO, Kırmızı ve Si

0 

~·ııh, N'ora, Meİafizi.k Dii~ünceler 
Vflhelm Melster • .Mesnevi 1, Juli ... 
Cnesar, Cyrnno de Bergeraç, S\·ann 
ların semtinden, 

zere on sün' deha uzatılıp ikinci ar SAHiBi· ASIM US 

Fazla fiyatla Tulum peyniri sa'
tığı iddiasile maznun Erıincanda 

Bnkknl Ömer oğlu Salih Özdemir 
hakk4nda kısmen mevkuren yapı· 
lan durıışmn sonun<ln, Su~·lunun ~u· 
bulu fiiline binaen M, K, K, rııııı 

32/A. 59 /3, 03 cı ınndılclcrlnc lC\'• 
fiknn binnctke beş lira a~ır parıı 
ccznslle ceznlandınlmıısına ve 7 
g!ln dükld\nının kapatılınao;ına ve 
bu müddet icrayı ticaretten menine 
,.e hükfim hOlA~asının dükkanı kn· 
pmno ilsakına ve ~nzetc ile neşri i• 
tin neşir masrarının kendisinden 
alınmasına \'C ,tne\•kuf knldı~ı gün· 
!erin icrayı m:ılı~uhuna ve narhtan 
fazla alınan 15 kunışıın mlişterlye 

iadesine ve 200 K. harem kcncfüin 
den tahsiline dair Erıincan nsliyr. 

tınno 17. 12. 942 Pcrşcnbe giiıı'i 
Basıldığı yer· VAKn M>. TBAASI nym mahal ve saatte icra ve en 

çok artırana ihale! katiyesl yapıl& Umumi Neşriyatı idare eden , ceza mnhkemesinden verilen 211. 

caklır. ltelilr Ahmet Seve,,gil 10. 942 tarihli hiikm!ln kesbi kati 
yel etmi5 olduğu iliın olıınıır. İpotek sahibi alaı-klılarla dl~cr ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- ıorar Voııarı "' ı.-..-11 
nasıalıklan ınllt.ehaaaa.ı 

Dr KEM AL OZSAN 
&Ydet ft llaatalanm kaha~ 
'-tlaıntştır Beyntlv bdll1&I 

nl5lvnciarların ve lrtH:ık hakkı ~a • 
hiplcrinin gayri menkul ilzerinı'lcki 
haklarını hususile mMraf ve faııc 
dair olan idcllnlarını evrakı miishi 
telerile birlikte iiAn tarihinden !ti· 
haren on beş ft{ln zarfında bildirme 

l'lad ~n ""~ Rıı,.,.,. Pınarı thıtıı lrrl !Azımdır. 

•••••••- .. ı: •ıw Aksi tııkdirde haklıın tapu ._ic; 
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bir odada bulunan bir kandili alıp yaktı, onan zayıf ve tlt,, 

ftk ı'ıtlyle onlara yol göıtermete bafladL 
E\in her tarafı karma lca.rııık olmuı, ber adım batın. 

da, yapılıı.n yağmanın eserlerf göri.ı.nllyordu. 

Behzad elinde o mahOt ılyah 1&11dık oldufu balde yere 

bakarak yUrUyordu. 

GenllJ bir koridoru geçtikten 110nra. baıka a.çık bir 

kapının önUne geldiler. Burası evin iç kapw idi, Oradaıt 

evin itine rfrdller. 

Ubade, önlerinde yürüyen ve blrııey arar rfbl hep rlSzll 

yt>rde olan Behzııdın bu halini çok merak etmlHl. 

Evinin yağma edllmeııtnden hiç oillteeulr görünmeyen 

Bchı:at. blrdeııblre ııaf tarafındaki du\·ara döndü. Orada 

bulunan rafların birinden bir kazma aldı. Selmıına verdi: 

- Bunu sakla! 
Dedl!:ten ıonra hiçbir ıey llAve etmedt>n evin ortaıım. 

da bulunan büyük bir odaya girdi, VzerlndP. çamurlu ay&k 

lzleı-1 bulunan ve genlt bir hBh ıte döşenmıt olan bu odanın 

bf'r tarafnıda, gell~I güzel l\tılmı!f yırtık klfıtlar, içleri de. 

tllnıl yastıklar, tcrsyüz edilmiş sedirler vardL 

Behzad, sedirleri dü1.elterek o ırrada kapmm etlflnd1 

d.ının Ubade ile ~loymuneye oturmalarını söyledi, 

Sonra Selmana kı>ndlsinl takip etmesini ernrettl. 

Selman, t'llndekl kandili odada bırakarak, o sırada bet 
• lllioWl il* oıta,ya stren Bı>hzadm arkasından yürüdü. 199. 

lfye rfrtne~ arkll!!mdan kapıyı kapadı. 

Meymune, bllyük annesiyle yalnız kalmca, ona döndtL 

İhtiyar kadının yorgulukt,an bltnb kBldıtlftı, ya,m&ğı ter. 

rlı•n ı;n•tııklaın olduğunu ve ikide blr eJnedlğlnl görtıace: 

• 

lilcsabit olmııynn lnr 
nin paylaşması noan 
Daha fazla rnalıimnl 

hccictl 

Rorunurreıld'ln Oğunarı 

. 
- Anne<'lllm! Sen çnk yoruldu.n, fstlrahata thtlya. 

etn Yar! 

Dlytu·ek ayağa kalktı. Odanın bir tarafına atıhnı, olan 

1kt .)astığı alarak Ubadenln yanına koydu. Ve uzanmasını 

rica ettJ. 
İhtly:ı.r .kadın: 

- K.Jıım! dedi. Behud ı;:ıkmca beni uyandır_ 

\'e ııonra başını yast~ğıı koyda. Çok yorgun oldufu lı:lı 

OT.anmas.ylc gözlerinin kap.1nması bir oldu. 

Meymune, büyük ~nne!>lnln uyum.umd:uı çok memnun 

olmuıtu. Çükü ha fırsatta istifade ederelt Behr.adla blrkB!) 

d1klka baıthaşa k1ilıp knuşmayı a.ktma koyınuı;ıu. 

U~ad!ı, çok geç.ıneden derin bir uykuya dalmıştı. Yal. 

nrz Kalan genç kı:ı ıııe. Reh:ıadl& komışma.k için naırııl bir 

vn.tıe bula<'.ağını dlltllnnı<'fe ba3l:ıdı. 

O ııırada, birdenbire Bchrad, kBpmın eşlj.l;lnıle görliııdll, 

l..111<1 clblsrl€'rinl atınııı, ycrlno ince lmnıaştan bir mlntaaı 

gJ, mlştl. Oaşı da kUçllk bir aarık vardı, Rlraz sonra elin. 

d(' kazma tle Selman da geldi, Bebı.ad, onu görünce dı,u... 

rrya ı:ıkmasını ..ayledl. 

Şimdi ndada l\leymune ile Bch1.n.d yalnız k1ilmr,lardı. 

Genç kız, hftlt\ ayaktB duran Behzadl:t ı;:-öz göze gelin. 

ce ona hürmeten syata kalktı. Gözleri yerde, kalbi hPye.. 

r~ın itinde öylece bir iki dakika durdu. 

Behzad, onun yanma y:ıklaıJarak elini omuzuna koy. 

4111 ve: 

- Ey 8f>nnekilerfn son yavrU!IU !\leymıınr? otur b:ıka. 

hm! dııdl. 

.l\leyıııııne, Behzadın kendls~n(• allrslnln adiyle hitah 

( 411i8!1) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
-<üçük Cari Hesapl 
J943 ll<.RAMıYE f LA 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mayıs. 2 A 

1 lkinciteırin tarihlerinde vapıtır 

f 1943 IKRAMIYEL~K· - l 
1 adet J 999 Ltralıtı - 1999.- Lıln 

• 
1 • 999 • 
ı • 
1 • 
J • 
1 • 
1 • 
t • 

10 • 
so • 
60 • 
~. 
834 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ' • 
• 
• .. 

-
- 888- • 
- 1J1.- • 
- 866- • 
- ı>M.- • 

- 444- • 
· - 688-. 

- ~220.- • 
- ~70.- • 
- 1640.- • 
-= 6600.- • 
= 8814.- • 

Türkiye it Osnkaıına para yabrmaııı. yalna pare otrl 
faiz almı' ntmaı.. avnl umanda &alllnt:ıt de dımemlı, oıarııo• 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Semti ve ma... 
hailesi 

Cadde veya 
aokafl No. ııu Clnsl 

Çarllı Takyecller 
Kazazlar orta 

28 
2~ 

16 

Dilkk&.n 
.. 

Dayahatun 
.. 

Kelcılarhanr or. 
ta katt& 

.. 
" 9 Oda 

İbrahlmpaııa Ca,mi sokağında 
Nasuhlye hB:"mda 

. 8 Barak& 

.. .. H 12 .. 
1 

Dayahatun Kalcrlarhanı 

alt katta 
17 Odanm Mf192) 

hisııelll. > 

Yukarda yazt'r mahaller 943 senesi mayuı aonuna 
rjlnıek Uzer;ı llA.na konmuştur. 

1stek1 iıer 2i Te,rlnııırnl 942 cuma gllnll saat onbe19 k:tdJ't 
!lte~ta lstan'b!l~ Vakıflar Ba§mlldllrlllgilnde Vakıf Akarl&t 

4 J;Clmelerl. '(1 

Kaloriferci alınao 
ue,·ıet D"mir,>· olları Umum l\IUdürlllğfuulen: 

İhtiyaca bınatn Ankarada Lstlhdam edilmek Uzer• ınsıı111' 
kalorifere: alır:acaktır. 

Yapılacak lnıtıhanda muvaffak olanlara lfyakat dereef141 

1 ncı sınıf ustc.!ık muadili 100 liraya kadar ayhk Ucret ,,.,r!tocf 
d 

Askerliğini yapmıı, ve h!\len ilişiği bu!unmnyan tallplerl!l 
ne bonservııılerlnı. §lmdyc ltadıır çıalıştrklan yerler! bildirir J:'l

cUmelerini, nllfus hüviyet cUzdanı tasdiltll l.lrneğı il" en Al 0 j 

belgelerini ve :.ı ad~t ve,,; ka fotogracıarını eldlyerelt en ı:cı: ~o.ı 
hlm kadar Ankara.~a cer dalresı rel11'tıt:ne ~ISıırl ~ 

" Tör siye Çilmnuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 

Şube ve ajana ade<Jl: '64. 

~ ft Ucal1 ııer oev1 banka muamelelerL 

l.ln.at Ha.nııaaıtVJa ınımoaraıı ve t."1t>ar11u ta.Aarrut 

.ın u 60 1tr&AJ tıuJunıı.rJara eened• • aeıa cekU<'CeJı 

.... aııa goro tkramtyP dag-ıuıacaktır. 

t ..ıeı ı.ooo ııraııı.ı •.oou tın 

'·O!"l • 
• JO<I M!et 

U(J • 

~ llralıJı 

• • 600 • • 
• • ı&O • LOOCI • 16Cl • • 
ırı • 100 • '-000 ' 

dJ 
DI'KKAT: BeııaiJıaımaakl oaraıa.r Dtr ~ne t~de '!() ıtra 

11 
!Uşmıye.ıı.ten ıkramly~ ;;ıktığ. :.a.kcıroe 9!ı ~ razıasıtt HrileD' 

Kur'alar 'lened• • tteta 11 Mart.. U Haztran. u s;yıalo 
11 eınncıkAnunoa çekUeceıtUr 


