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Dar gelirlilere 
9apılacak gardın 
: llbllerın ve banlar ar ası ada vaktlle 
• ıenellk maatlarıaı birden aımı, 

olanların teıbltl ııten41 
'it ,:akara, 18 IA..A) - Aldığtm.ız malWn&ta göre bUkQmetçe ekmek 
1'lıtı. lııeıcuı-: i:1ubl~b&t vesaire efy&nm dağıtılmasına ınUteaUlk talimat. 
'~nıda k&An çok dar gelirlilerle çok muhtaç kimaelere yapılacak 

beı lndf! durulmaktadır. 
ıı.ı rtı1'1~et VekAletı valiliklere ı:-önderdığt t>IT tamimde bol gibilerın ve 
t\u eyazıda vaktiyle on aenelil< ma&l)IA.rını alm1f buıun&n mUtekalt, 
'ıt ~ ~ dul gibi muhtaç)arm adetlerinin kUçilk ve bUyUk ·olarak sıkı 
'otıtroı altmda tesbitlnl ve bildlrllıneaini lstc·nbştir. roplanac!l.k b·.ı 
"1t~r elde mevcut tmkA.na göre ıcabmda ber hang bir yardım ya. 

•atne esaa tefkll etmek Uzere gö:t önünde bulunı!u~ulacaktır. 

ltın muhtekirleri tehlikenin 
kokusunu aldılar! 

H~rgl.Jrı 

6 
Sav ta 

s.-.rı"ı finynde ti Kuru• 
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wwıw' 

Şımali ı~ r i 1 G 
tari!ıınden mr- 1 
raklı sr:~·fJ .. r ~ 
(l a:ısı ~ ı .-ide) ' 
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Dün Erenköyle Suadiye arasmda vukubıılan ka.r.ada birbirine &'eı.ıen varonlann ve Jokomotlfio b&ll... 

T lYI ifil uı ~tc§l 
Müttefikler birkaç ha-18 

Dlakl acıklı 
tren kazası 

~l'ııı rlürkünlüğü muhtekirlerin paralarını vatırrlıkla-:> va a 1 an 1 n 1 zapt etti 1 e r "4: "ter.kul ve gayrimenkul efyaya ela .irayet ede· 

11 kişi yaralan
parçalandı 

] 

Kişi öldü, 
dı 68, sığır 

r. Bu •uretle muhtekirler" kendi elleriyh: kazdık· 
lau lnıvın•c kendileri tlüfmÜs oluyorlar 

' , t azan. AsUH 
~fab piya!'ada kırk lira- \'ardır. Bu fabıik•hnn, mftdenle. 
~ . !libelmişken son bir rin, gemilerin, demir yollarmm 

-~ande otuz liraya kadar t~il etti'~i kıymet :v~kftnu mil. 
· . illl paramıza suikast yonlan değil, milyarlan g~e-k• 

~tik.\r ko~amanıannın bu tedir. Menl<oJ olan lnymctfer brın 
· ~den doğıın ne-tireyi, dsn ayndYr. Bo cümleden olarak 

-..-H· ,.. hayati ihtiyaç rnad- fe,·knlide ihtiy~lar i<:in to)'hm. 
fiyattan dH~llnnek için mş 250 milyon kifo buğday nır -

te alınan tedbirforin e· ilU" ki yalnız bonon kıymeti hu • 
'-\i~i dAha timdiden ani.. günkü pİyııMlya göre bir ırıilyoo. 

300 bin kişilik bir 
Tunusta harekata 

ordu 
başladı ·ı 

Habat: 19, ( • .\.A.) - llcsınl teh
JHt: '.\lütıefik p:ıraşiildi kıtnl:ırı Tu· 
nustn hayaıt chemnıi)cli olıın bir 
hava meydanını zaptetmişlrı·dlr .• 

Mareşal 
Petenin 

• 

• 1 

Tunus içerilerine do~ru yayılan hu 1 
paraşiitçü sc,·kiyatı şimdiye karlar 
hava kun·cllcri larafırıılıın hnşrırı -
rılan en <inemli harekatı ıcşkil et 
mektedlr. 

ÜÇ KOLDAN Ht'C:U.\f 

Nevyork: 19, (~.A.) - Şimtfli 

Afrika cepheo;inrlcn !(elen tclırraflar 

mihveri Şimali Afrikarhın almak l· 
çin miiıtrfiklcrin Tunusn üç ana kol 
la tnnrruz ettiklerini ııöo;termekte • 
dir. 

1 

( l'a.:rsı ·~ ncüde) 
~firtlnUyorlar. Bir kaç dan zı"'yadKir. 

altın fiyatınm 89 - 40 Vuiyet böyle olanca. miJJI p.., 
..... - • sı Jira.w. kaclar ...... ... .. ~ .. t.tildta. 
-·-:uı Tttrk para"rnm kıy- lhıden ,uphe etmeık. blSyle bir 

ltı"bar etmiyen speküli9" ~Hphe ile panımı1.D1 ~etini dff· 

mesaJı 
Şimalf Alrikadalri Frttn•ız
lara Amerikalılara mukave

met etmelerini emretti 
(l'n:ısı ~ nr.ıidt) 

3000.000 kişi tahmin edilen bir 
Tn•lllır - Amerikan •• Fransız '>r· 
tlıısu C".ezayirden hareket etmiş ve 
Tunıısa l{İrmiştir. Bu ordudan ev• 
vel, şimdiye laırlar kuHnnılanların 

Torlao miltblş bir 
• tutonduklftrl ihtMr si- ~örenlere luı~ h\lkümetin "nno • 

den ~rak Jtll!ri)emeğe na ka<.lar ka~'lt•nz katar.ağım ıı;an-
~ •n nk alimetidir. mak ahmaklık delil midir? 
~· altına çevirerek giz- t~te ,imdi pıt?"ftlannı c:ok yük-

a sakhvanlar ~imdi ~k fiystlsrla altına bıtğhyanlar, 
~duitJ kadın az birer F.a- yahut yine yti~ fiyatlarla e~ -

lmak için piyanda yaya yatırarak stok yapanlar, ni-
~ Nr:iyorJar. hayet eınllk v~ 11"8 fiyatT"nnı 
h-~IYatlarmı yükselten ihti- delice ytlkseltenlel' kendilerinin 
·~tleri b11ıtladı~ zaman• çok a.Julhcs zannettikleri bu tar. 

ı ~ daima öncü rolllnll a- n hareketlf'rinin eezasınr ~öre. 
-.... - altın fiyatı yükselti- ceklerclir. Piy,.sacJa artın fiyatın
~ SOnra birer birer hal- da göriilen dUşki\ntilk bundan 
~ hayati maddeleri elden sonra da devam cdec~ttir· aynı 

; .. rbest ticaret kaidesi zamanda fiyat dü,kllnltittl mnh-
"1.t.. PİJuadan mal t.oplatnak tekirlerin paralannı yatırdıklan 
~~ ''e hiç bir zaman el- diğer menkul ve ~yri mt"nkot ~ 
• -._ tutmamak minaama yaya da siravet ~ec.oektir. Hep!Iİ 
~ ""1ir. Memleketimizde §O ·le böylece 7.ıtrar eılec-eklerdir. 
\.~ Seaede geçirdi~iz ikt"'r :\"asıl ki «!Alta bagiln'11!'1l pirin~, la.a'"' de\'1') bonon en !IOn mi- fa..culye veoıaire gl°1li b:\n yi~·erek 
~ • maddelerde hi!!sedilir bir fiyat 

~ ~6rt senelik harp cı.vıi- d~kUntHğü bn,ıamııttIT. Ru ~11'?.t
.._~_:qılde milıt müdafaa le muhtP.ı.irler kendi elleri ile 

kazddilan İ111yoya l;t"ndileri dil~. 
-.~ı b11ıtamak için Mer- mttııı olnrorl"l'· 
'lbı.~ çıkardığı para 700 He-rk~ kin bir ibr~t tevlıa!lı 
~ 11 bolmuttnr. Bu mik- t~kil eden bu tecrHbfoden klfi 

lhenıleketin normal ~ tlere<'ede de" akrnı, olo"ak ile • 
lblahta( oldul'u tl"da,·ül h 

fDevomı Sa 4 Sü 1 del 

ri"j için yine 'llemleket eıı1thtna 
b-. nishetle biraz fazladır. bil' kazanç olur. • (Yazısı 4 linctide) 

'ttlnktl Tttrk p"ra'ı biç ---~--------------------------------
d '1 İıllparatorlak devrinin Ih •k A l •• k 

~!~~ ~!t ı:~::::~ · tı arcı arın guz arası 
...... Yf'İllde hllkf'lmet ltazineai 

~ lruftlardan ibaretti; 'k l d k 
~=-':t~i~.":11!~:- vesı a arı meg ana çı ıyor 

hrılarca altmdan bo!Jka 
'*i lnıdatlan i'çinde devlet 

İle yapılm~ bir ~k 
~İl' bil- çok madenler, bir 

1 
el', bir ~ok demir yollan 

' 665'"';; 
(lı )•kıldı 
~lerin 7 kiti olduğu 

~ıc., •nlatıic!ı 
~ 11 fVakıt muhabirinden)
\ ~ ~lYetlyte civar vilAyet

~lıtı~llll ckn.ıa •tmekte. 
l 1' ,, 1~ gelen haberlere gör~ 
111trı.," altından gelen mOthi' ıı.. 

Bazı tüccarların yazdıkları mektuplar ele 
geçti, dün yeniden ihtikarcılar yakalandı 

Piyasadaki gıda maddelerinin 
satı~ fiyatlarını kontrol etmek üze 
re belediye teftiş heyeti çalı~mala· 
rına devam etmektedir. 

Son be~ günlük çalışmalnr mil• 
him neticeler vermiştir. 

Belediye müfettişleri konlrlllle 
rinde fiyat yükselmelerinin sebep 
terini ve ne ~kilde yükselme yapıl 
dığını l{Österen rlikkate deAer vesi 
kalar elde etmişlerdir. 

~·Burada ~atılan rm{jlardan fr:t' 
tura almnl..· için ısrar edi11orlar.Rnna 
görıdrrclitiin şr.11ler hal;kında yıik -
aek fiyatla bir fntura nönder, ben 
de, muamelôlı ona gör•. ynpnyım.,. ı 

Gene Hiikii.metin kara borsa mura· 
knbe~i hakkında ki k:ı~·l dlı-r fü:cri• 
ne bu züt ı:ıönılC'rdiği hir mektupta 
şöyle rlemekte<lir: 

"Kara lıorsacla her;rtyl bl:dı•n 
dnha iui bili11orlar. Rnn11 kalırsa 
bunun arkaJırıdan bir~e11 çılcarak, 

ılı ne fiyatla ıntılmaıırna karar ver 
mt, iuniz, bana bildiriniz, ben 11i· 
ze nen~ dnnı)urrm .• , 

dan bir kısmı milli korunma man 
kemesi ne veri im işlerdir. 

blcama 
uğradı 

Londra, 19 (A.A.) - Londra
da öğrenildiğine ~nre , lngiliz tay. 
yareleri dün gece İtalya üzerin. 
den uçmuştur. 

:ı(.~if, 

Londra, 19 (A.A.) - Torino şehr• 
dUn gece bombardıman edllmtın!r. 

Akının tafal~tı 

Loo.dra, 19 (A.AJ - Reaman bU. 
dlrlldığlne göre, dün gece Torinoy.ı 

yapılan akın sırasında. 1ııgiliz bom. 
1 ba uçakları 2000 kiıo~uk bombalar 
ııtm~lardrr. Bombaların Tori.110 ayır l ma garına, 1' ... iat fab:ika}arma, şehir 
dı!JIIl& ve ba§ka faor!kalara d~tllğU 

' g-örUtmü,tUr. Hava S'ece o kadar ay_ 
' (!ınlılı:tı ki, bomba. uçıı.klanmızızdaıı 
bazıtan şe!ıir üstünde gurup halindi!' 

1 ucm~lardır. Pllotlard&n biri fÖyle 
demi§tlr: "§('hir etratında takriben 
yarım saıı.t ka!dık. Yangınların bir. 
birini hızla takip ederek tazlala,tı -
ğmı gordllm. Hava karşıkoyına fu 
}iyeU başlangıc;ta çok ta.al olmUP-' 
1a akının sonlarına d~ hemen he. 
men ta~amiyle ırusınt•.ştur.,. 

ltalyan 'l'eblltt 
Roma 19 (A.A.) - İtalyan OT~ 

dulan ~umi Jcararghmrn 908 mı 
marab tebliği: 

(Devamı Sa • .t. Sif • .t de) 

Cigara çeşitleri 
azaltıhyor 

Fiyatlarda da masrafları 
kar§ılayacak ~kilde 

değİ§İklikler yapılması 
düşünülüyor 

' Son günlerin 
mühin1 hadiseleri 

ispanya seferberliği ve 
Petenin verdıği salahiyet 
lspe..nya kı.aml. seferberlik illn 

1.dcrek yedı.yUz bin askeri sUA.h al
tına çağırdı. lspanyanm bu hareke.. 
tini mihverden ziyaı;l.e mUtte!lkler 
a!eYhl.nC mUte ... CCClb glbı gösteren. 
ier varsa da. bunu memleketlil 
kendi l.StiklAlini müdafaa endi§e.. 
sinden mUlhem diye kabul •tmek 
bızce daha doğrudı.;r 
Şu itibar ile ki 1spanyanm bu 

ı-.ararı Fransanm Alman kuvveUe.. 
rı tnratmd!ın i§gaU ve ayni zaman 
da lspa.nya Fasını ihata eden 
bölgelere Amerıkan ve İngiliz kıta • 
ıarınm çıkarııması Uzerine vuku. 
-ı.uımuştur. Bu suretle lspanyanın 
vaziyeti Tllrktyenin bugünkü duru 
muna benzemekted.ır. 
Eğer lı'ransadaki Alman kuvvet. 

ll-rl İspanya topraklarmr köprıl 

yaparak Cebclllttarıktan Afrikaycı. 

geçerse derha.l Fransız Fasındaki 
Amerikan ve 1ngU1z kuvvetleri ı.. 
panya Fasını i§gal ettikten ba?ka. 
PortekiZe de ihraç hareketl yapa • 
cakt,ır. BöyLeUkle tapanya tOJ>r&k

!an mlbver 11e müttefik kuvvetleri 
arasında harp aahaaı ha.llne girmlj 
olacaktır. şayet A!rikadaki Ameri. 
kan ve 1ngUiZ kuvvetleri daha ev. 
veı lspanya Jfası:ııı i.Şgal edense bu 
de!a Fransada bulurı&n A.l.Iiıan kuv 
vetleri Pirene aatlarını tecavüz e.. 
dceektlr. 

İşte İspanya böyle tehlikeli bir 
vaziyete düşmemek için kendi hu. 
dut.?a.rını aıkJ surette müdafaa et. 
mek ıUzumunu hl.asctmlş olsa gere• 
Ur. Mareşal Frankonun seferberlik 
emrini bu şekilde a.nlamak yerinde 

olur. 
Fransada :Mareşal Petcn'in btı. 

tlln salAhiyetlerini La.vale devret
meaı meselesine gelince, bunu dil 

Alınan işgalfnln zaruı1 bir ncticw 
olarak tellkk\ etmek ıa.zımdır. Bun 
dan sonra Fransanırı Almanya ile 
birleşerek müttefikler aleyhine ha. 
rekete geçmesi ve Tulon'da bulun 
,.ıığu anlaşılan Fransız donanma. 
!imın Almanlar ile işblrllğ"i yapma. 

, hılılaııııDtır. Armutlu Yu. 
l.lefJOm, Sa • .t .Sii. 6 dd 

Yorıri teniolthın• •tt t'Me edi• 
len vesiknl:ınn bir iki pnrı:aoıını a· 
şallıya yu:ıvonı7.: bu mektup Ah· 
met adınıl:ı bir tüccara 26 EyliiMI.' 
yazılmaktadır: 

Dt)N MAHKF.MF.\'E VF.RfLE~LF.H 
Dün limon iskelesi filccnrların· l 

Bunlar arasında; Hayım o~lu Sa· 
lamon Belıar, Sabuncugil Limitet 
şirketi, yağ iskclcsi11de 13 numara 
da Kiryako, Halil Orhan Uzun köp· 
rü, \'aııil Znhariyadis, Mehmet ki• 
razlı, Osman Akın. Selim Başaran, 
Hiiseyin Kuru, Yani Popodopulo!I:, 
Hristo Sarı, Artin Topaço~lu, Ce 
V'llcl Sever, Yusuf Toka, BilRI Piş 

kin. Hnyrlar Çetin. Elem Erkcvct, 
Şiiknl Rornnh. Hadi Akbaş ve ht:.7." 
g~htarı. Terdof, Ahmet Nuri, Niko 
Knıl:.ırçe, Mıı,tnra Pekmeriler, M ıo;• 
lafa Demirsar, Ziya Olur, Yorgi Ka 
zuplanedir. 

9• ihtimali vok deıt\'ı"lr. 

Ankarn: 19, (Yakıt muhabirin· 
den) - Bir müddettenberı cigara 
larda l{Örülen nedreti bertaraf el 
mek maksadiyc yeni bazı tetkikler 
yapılmakta oldııitu haber ''erilıııc~- il 
ledir. Söylendiğine ı;ıört" mcvı-ut cı 

ıanhırın ~in~t muııyyt'n birkac ti ı 
pe irca ohınnc.'lk ve bu iılr miitcrn 
rlk olarıık fiyallara <l:ı hııı:iin!di 1 
mn~rannrı knrşılavac:ık şekilde bir 
miktar :zam ~·apıl:ır'll;tır. •-----------·---' 
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Ank<ıra 
yarıştaıı 

Bu /ıaf ta mevsimin ~,rı 
ikramiyelı koJ&A 

yapılac:ak Ş;mali .Afıikn, bu harbin bir dönUm noktasındadır. Tunus. ~n 1 a ıaması ve a.svası 
§tddetli ve kanlı harplere sahne oluyor. TrabhL'lgarp, Bın· J 
gazi ilh... Tebliğlerde hemen her glin ra9tladı1:'lmız isimler ol
du. Bu topraklarda. tarihin en zengin, en heyccanh ve meraklı 

.Anakra at yarıştarının p 
ta koııuıarı önUml,ldılU P 
ynpııacalttır. Bu ha.ft:'l ırıs' 
bUyUlt ikrumjye1 ı koşuııırı tıdt 
dan meraklılar ta.rafından 
.şular heyecanla takip e~ 
§Uphe yoktur. I'ro~ra.nıı " 
yoruz: 

vakalan cereyan etmiştir. Bu ı.Utunlarda, bu bölgelerin tarihle
rinden, tarihi vnk'al:ııından kıs=ı notlar bıılacaksınız. Bugün, 
kıymetli mUdekkik ve tarihçi Aziz Samihin "Şimali Afrikada 
Türkler,, e~rindı:n bir kar: not ver!yoruz: 

Diugnzj yahut Be:rtn J ğunun ~ark kenarlarındaki eser • 
Mısır hududunda.ki Selon köl'- Jıcr nis'bt'ten epeyce mesut bir 

fezi ile Muctar mevkii a'rnsmda medP.niYt-tin alametidh:. Bu meilc
lerüz..: doğru çıkrllL~ yarnnada gibi niyet Arap istillisiyle mahvolmu~
t.il' krnm arazi vardır, ki l'ilisli tur. Fa.kat bu medeniyetin eski 
bir plfıtform halindedir. Buras. cht"nımiyetinde mUbaliğa edilmi5-
Ber'kadır. Es~tilcr Sh·enayık de- tir. En son tetkikata. nazaran Si-
mişler. Bizim zamanımızda. Bing-r. renayik ~n parlak zamanlı.rdan 
zi muta<mrrrflığr idi. Akdeııiziıı ~~ yüz binden ziv~de meskGn nU-
Afrı1caya en ço-k e-irdiği yer Ser fusu b~sliyemezdi. Trablustn bun 
ıcörfezidir. Afrö..kanm merkt'zine dan dah:ı. az nüfus be .. leme ~e mU-
cn yakın yol buradan gider. Muc- saittir. 
tar mevkiinclen sonra salıil garp.. Roma imparatorluğunun wku
ten ı:ıimale doğru hafifç~ yUkselir. tundan itibaren memleket ancak 
Şimale doğru çrkıntı yapan Mıs- fakir Arap ve Bel'bıerlerden kıı.rı
rata burnu, ş:ırkta Sert ve garp- ~ık sefil kabail!e meskun kaldı. 

ta Gays körzefini teskil eder. Ortırnnlarm miktarı ancak tamam 
M1srr, Tmblus ve Sahra arasın- !\vrupalrlann i<1galine knnn !';id

daki Bcrkrı. kıtıısı s.:ıhilleri kaya. detli mukabele edecek miktarda 
hktn". Bovaz kayalık•ar deniz.den idi. 
görülür. :Bu sahilde B!ngnzi, ner ırizan • Fer.an 
ne, Bomb:ı Tobnk limanlnn var 
drr lr.i. gayet emin limanlar olabi· 
lir. Sibil kısmı Cebelül:Uız3r n:ı
mmı alro takriben Tobrul<l:ı Bin
gazi C!.rasmda imtidat eden bir 
~ldik atteder. Bu dağlann 
vasati irtifaı 500 metre kad ıırdır. 

Garptaki Djcffara ve şnrktaki 
Syrt ~ölü 100, 200 kilometre ge
n~ğinde ohtp dahildeki yüksek 
yaylalarm kenarlnrına doğru ya • 
vas yavaş çıkarlar. 

Bu yüksek yaylô.lar Cebeli ne· 
fou<Ja ve Y'ıfrin G:uian ve Tar
houna olup sarki Tunus yaylAla
nnın imtidadtdrr Bn kısmı arazi
Ye (Cebel) derle~. Geni~ikleri bir 
kaçar yUz kilO?l'lctreye varır; zi. 
yadeeiyle kabili ıiraattir. Fakat 
ı:ız mdld'ındura Yalnız bu yaylAla· 
nn ~al kenarlan Akdenizin 
sağana..'ltlarmdan istifRde ettilr!eri 
için ni:5beten daha tok ahalisi var 
dır. Buralarda tavabklan ya'ran 
derelerin içinde dar bir mıntaka 
üzerinde ekilebilecek yerler bulu
nur. Yerli Be'l'beriler bı.rralarda 
zevtinlik, arpa. buğdnv yeti§'tirır-

• jer. 
Kaı.ıur denilen köyler kayaların 

ncuruı !kond11.rulmu~tur. Nalut, Ca
du Ezzintana Gifsin Garian, 
Tar~011na bu gibi k6yle:rdir. Ma. 
ğaralarda iak!'ın l:SUlü buralı>.~da 
caridir. Homsun cenubundaki 
Kas.'"'I beni velitten cenubu ı:arki· 
Ye croğru giden yükseklikler Or -
feilo dağlarıdır. Burnlarda <Sa
de) ve (Buneçim) köyü ve vnha
lan ve daha C!'Mptaki K~fra ya. 
hut Çofra vahasında (Soknn) var 
dır. Bu vahanın cenubu ve Ct-nu· 
bu f!a .. ki v,. g:ır.bisi yillt~k yayla
Jardtr Bunun ~rk kısmın~ cebe
li şarkiye ve gnrp kı'!?Dtna <Cebe
lfissucb.) deıler. 

Trab1us mmtalrası nrzaııi ola. 
ralt va<lü Suffaçin, vadii Kebir, 
vadii Zemzem gıöi vadilerle ka • 
tolunm~c.-tur. Tro:blusun garö~ cc
nubisinfü>ki cebeli gnril'iye yığl
nmm garp ta.rafını teş'kil eden 
(Gıd::ı.nııs) mrntakası oldukça mes 
kim v:c ıınahsulat yetiştirmeğe 
nıUsaittir. Gıda.mısm altı yedi bin 
kadar nüf'llSU vardrr. \Te Fizandan 
(Hamına) da ya.but (Hammadc
tülhamra) denilen yüksek, ırayrf 
:ı:nün'bit ve ta:jltklı bir yayla ile 
~ynb:nl11tII'. Gtdaıms mmtakasmdf\ 
bazr mün'bit vadiJer ve şimalinde 
600 : 900 D'\etre irtifamcla yayJfı. 
la?' va.rO?r. 

Tmblu.s fle-hrinin şarkında Leı:ı
tis Mağ'na Limcs tripolitanos 
mev'kilerindeki ~i ma'muriyet· 
lC'rden kalma kanalizasyon, me
ıarıJar, su yoll:ı.rr ibakaya:n vardrr. 
Tarhouna. yaylalarmm ve kumlu-

* Miişkill\tı kimse sernıez: Sipen 
~er gibi, bedbin feylcsofüırın şikfı• 

lCl ctlı"ldcrl (dikkat etmek) :ıznbı 
mcsclA .kerrat ezberlemek gibl gür· 
lülderin korşısıncla bulunulı;hı~u z:ı 

mann münhasirdir. Bu kısa z:ıman· 
lanı. kalan umn z:ımanlnrı niçin 
karJştımınh? .Sonra dikkııtıcn o kıt · 
dıır be7.gin olduğu halde spcn er 
herkesten fazla. dikkate keollni nr 
den mecbur ct.miş de fel-;efc imam
larından olmuş! 
* Rosonun "JJii.bi J>ür ızımıptır 

hu hn;>:at,, di~·c bir mnnzwncsi ''ar: 
bu mnnzıune hakkınıla hütün mü· 
nr\ \t'r)erden rey lopl:ınsa' di ha11• 
lrn evvel ba,ka, şimcli başl.:a türlü 
l'r\ \l'rirlerdi . .Menhıı'I harbin fol· 
efeye et. tesiri nr! 

Fiznn "imalcn Hammade yaylil.
eiyle ve cenupta Tomm\l dnğlariy 
le ı:evrelenmistir. 

Vndii ır.ırkt, vadii garbi, vadii 
ı;cynti, vadiyiişema gibi de~·dcrlc 
sulantr. Bu dereler kumlarda kay 
bolnrlır. Fizanrn merkezi Mezruk 
kasa'h:ı.srdır. Denizden (450) met 
re yüksektir. Tr2blnsg:ırbm 775 
kilome-tre cenubu ~nrki.,inderJi:-. 
Hufre denilen uzun ve geniş '!'ir 
vadinin nihayetindedir. Kasaba 
burçlu sularla kapanmıştır. 

Hükumet konağını. camii ve bir 
k15layı hn.vi iç kalesi ve <;arı_:ısı 
pazarı v:ırdır. Etrnfta ı>.elne ve 
meyva bP.hçeleri, humı!llıklar ve 
bunlann arasında sayfiyelf'r hu • 
iunUl'. Havası yaztn Rğrrdır. Ter
mometre yazın yölgt"de (45) ve 
kiıiln (26) olur. Fizanm garp rnün. 
teha..'mld:ı Gat ve !!a,rl(ınclo G:ıt
ron knsaba1an vardJT. 

Tammu silsilesi 1200 : 1500 
mette :vü~ekli~ind-:dir. 

Mezruk Sudan yollarının Uze
rinde olduğundan Oınnanlı'lar za
manında onu tanıyor. Garnman -
tcs ad mı vl"riyor: Romalılar Fa -
zanya ve Araplar kurunuvUstada 
Zuila de:nişlcr<'I ir. 

'fürklcr de Fiza.n olarak kul
landılar. Yedincti asırda .Araı:lar 
zapte-derck r;ok znman ellerinde 
bu..lıındurdul:ı.r. 14 üncü asırda 
Fas cseriflerine geçti. Sonra Tu
feylat !'dlrefasmdan .. ayılan siynhi 
Qir sülale zapte-tmiı: i. Trnblwr 
garbin ıaptındn da Türklere i~ti
knl <'Yledi. 

( /Jevunıı var> 

Çörçilin 
nutku: 

ingiltere karanhk 
bir vadiden geçti 

Daha henüz bir çok 
tehlilıelerle Jıarıı karııyayız 

Loudrn, 19 (A.A.) - Diln es
kiden okuduğu Harrov mektebin. 
de bir nutuk söyliyen Çörçil tn
giltcrenin ko:ranlık bir vadiden 
g~iğini ve henüz rr.evcut olan 
birçok tehlikelere ve inkitıarlsra 
rağm~n tedricen kendini kurtar. 
dığtnl SÖylemfŞ Ve f!Öılerine §Öyle 
devam ctm.i~tir: 

BununlA. beraber daha biiyük 
bir bilgi, bir emniyet ve bir kuv· 
vetle biraz dnha ileri gittiğimizi 
eize temin ederim. Bir gün. parln. 
ym"a bir daha .sönmiyecek olan 
daha geniş bir 1°1ğa kavuiacaih. 
mn muhakkaktır. Bizim kudretli 
ve kuvvet!i bUytlk ordularımız, ha· 
va ve deniz kuvvetlerimiz vardır. 
1Ieri gidiyoruz ve 2afer orduları. 
mm tctviç edecektir. 

Çörçil, Hnrrov mektebinde ~ar
luhr programını din!emeğe shmiş 
ti. Birkaç farkının nakaratını ta
lebelerJe birlikte sBylemiştir. 

Çörçil talebelere iki sene evvel 
l>l'k karanlık günlerde kendilerini 
gömıeğe geldiğini hattrlatm~ ve 
demi tir ki: 

"O zaman bu güçliiklerin iQin. 
de nasıl çıkılacağı mnlfım <1eğildi 
Fakl)t bir hal <;:al'd!i bulmağa R?.

metmiftik, 5imdj dünyanın her ta· 
rafındaki milletlerden miirekkep 
büyUk bir cnniy~t ?<indeyiz. 1ılazi. 
de olun bitenlerden istikbal icin 
c~·"' r<'t ., lP biliriz.'' 

l Kıymetll muharrir ve mlite. 
fekklr Sadri Ertemin "Pro. 
ııaganda., klt,abmın ikinci '1:· 
dinden babaetınl!Jt!k. Der 
..ı ayn bir kıymet olan bu e. 
serden bugün bir bab.iı iktibas 
ediyoruz. 190~ Ruayasıuı ve 
gazetelerin a&tııı alınmasını 

anlatan bu mt•raklı 11ayfa1Arı 

alClka lle okuyacakilntL) 

olunma.sına. mUaaalle etmıyecekU:-. 

Böyle blrşcy yapabilmek ic;:ln Rus 
lıükO.meti ı:azetelerin maU aUtunla. 
rma §lmdlyc ltadar ta.lısla etml§ ol. 
• tuğu paradan maada Parla matbu._ 
tı i!:in aydfl iki yüz bin frank tahsL 
sat ayırmalıdır.,. 

Bunun üz:erine Rwı memuru ajan.• 
Havaa•Ja bir anlatma yaptı. bundan 
sonra artık Fransız gazeteleri Ruı. 
yanın iç vaziyeti hakkında kötU ha... 

Alacaklılar borçlularının hl.Hl hay.ı... berler neııretmlyorıar Ruaya alcyhl
tından, ince ruhundan ziyade onun ne yağllmış kitapların hUlD.aalarını 
tediye kabiliyeti ile meuuı olur. e!klrı umumlyeye arzetmlyorlardı. 
Çarlık Rusyası bu ınce noktayı. bU. ÇARIN tKt .MF.KTUBU: 
yük Franmz mali RermayeClaı· gurup 

1 
l905 senesindeki vaziyeti daha. iyi 

}arı lle birlikte ke~totmekte gecik • canlandırml§ olmak için Çar Niko. 
medl. Çarlık Rusyaaınm ist}krD.zlar lanın Danimarka kralının yanınds 
devam ettiği mUddetçe Partste gizli bulunan anneıılne 1905 aeeal 19 teı
bir memuru vardı. Bu memur ıa.d'$. I rlevvetlnde Pelcrsburgdan ytızdığ'l 
oe nıatbuatıa ıı1e"uldU Parfs mn.t.-1 blr mektubu okumak kA!icilr: (ll 
NıatmClıı. Rus propagandasını yapma "Bir haftadnnberl §lmo?ndtterler işle. 
ya memur edılen Rart'allovltch bu lj- m.iyor. Şehirde yeg6.ne nakliye vası.. 
de bUyUk muvatfaklyet,ıer göSterdt, t~t deul.zdlr. Bu mevsimde nelOtuf. 
Bunun için gazetelere para veriyor, tur değil mi? Şlmendlferlerdeıı son. 
buna mukabil sUtun kiralıyordu. ra grev fmallthanelere, tabriknla.rıı. 

MaU Ull.ncılığm bir nev'ını te§kil ve daha sonra belediye mUessf).Bele. 
eden bu propaganda. tarzı ile partt riue ve l\tünıı.t;aiit nezareti de.lreııi
dağıtma i§i, resmt cerldeden başlad:. ne bile airayet etti. DUşUnUn ne u. 
Reamı cerideye lstlk .. az ke,1deie~ı zalet! Üniversitelerde ı.eter olup blt 
haberleri ic;:ln ıooo frnnk. Debats ga tığtnf Allah bilir. Oraya kim glrerao 
zeteslne 10.000 frank veriyordu .• Fa ılrBin, 'l§itmedlği kötU ili.kırdılar kal 
kat kendilerine para ~r!lmeyen Pe. mıyor.muo. Siya.al lllmler mektepleri 
tit Journal, Matln, Journal, Echo de ile üniversiteler meclisleri kendileri. 
Parts gazeteleri istikraz meseleıin. 

den dolayı hUcuınlar yaptııar, niha. 
yet bunlarla da a.nlııJıldı. 

Propaganda şöyle yapılıyordu: 
Raf!aUovitch'in yazdığı haberler, 

telgraflar, makaleler cazetenln ken. 
dl maıı imiş gibi neşrediliyordu. Raf 
fa-!lovitch, ekseriya Rusyada ima> 
hareketlerinden, medeut faaUyetler. 
lerden, aaayi§ln yerin(l1) olduğu.ndan 

bllhseden makaleler, hııberler, tel -
gra!lar gönderirdi. B•ı hab~rler e!kG. 
n umumiye Uzeri.tıı:ta tevirinl yapıyor 
du. Ancaıc Rusyanın iç vaziyeti kö. 
tUleştikçc gazetelerin talepleri de o 
:ıl.sbette o.rtıyordu. 1904 30neslnd•! 
Rattallov!tch Çarıık maliye nezareti_ 
ne şunları yazm.ı:ştır: 

"Altı ay içinde s:ı.tılık Frawıız 

matbuatı altı yUz blo frank yuttu. 
Paranın 'yanııını bankerler verdl; 
ler.,. 

Ayni sene içinde gazetelere 
tılan paraların mlkdarı şöyte 

ı.a edillyordu: 

dağı. 

hüliL.. 

F:lgaro 15000 Frank 
Petit Journal 4000 Frank 
Temps 3000 1',rank 

ne verilmi~ olan muhtariyeti na.s •• 
tatbik edeceklerini bllmlyorlardı, CU 
retk!r .hn.!kuı içeriye dolmalarına ml 
nl olmak ic;:ln kapıları kapamayı bil' 
akıl etmjyerek, tabii polisin kendile. 
rJne istedikleri gibi yardım etmecil.. 
ğinden §lkAyet ediyorlar. 

Geçen senelerde onlar için neler 
.&öyledlklerinl ha.tırlıı.rsı.ıı! Ajans ıeL 
grat!armı okurken insn.nın mloosl 
bulanıyordu. Sade mekteplerde grev 
havadislerinden belediye memurla. -
rınm, Kauklann hattA aııkerlerin 

tecavtlz.e maruz k-.Iarak öldUrUldUk.. 
!erinden, türlU tUrlU karıştkhklar, 

ayaklanmalar ve ihtllAllerden bah8e. 
diliyordu. Nazır etendllere gelince: 
ıslak karga glbi bir araya toplana. 
rak a~ı:n ve atı.ratle harekete geçe_ 
ceklerl yerde bUtlin nezaretlerln tev 
hldi ıuzumunu mUnakaşa. ediyorlardı. 
.Mitl.ngler eıınaamda (Bu kelime da 
ftm<li yenl ~lr moda oldu) museııuı 
bir ayaklanmaya karar verJldlğinl 

lıaber alınca. hemen bUtün Petcrs -
burgdal{f kıtaları payitahtın umuınt 
valisi olan Trepof'un emrine verdir-
<Um. Şehrin muhtelif dairelere ayrı. 

Ecbo de Parla 3000 Frank larak mUsta.ktl kumandanlar emriM 
Otorite 2500 Frank vcrllme.slnl emrettim. 
Bu paru.ıar yalnız gazeteler içlndL 

Muharrirlere de ayrıca paralar veril. Orduya. karıı tece.vUz vuku bulur. 
ınlştl. Matln ve Libre Parole gazete ae. derhal mukabele edllmeıi emro. 
lc.ri aleyhdc ya:ı:ıyorlardı. Aynl za • Jundu. Bu ısaycdo llıtı!iU hareketi 
ma.ndıı. gıda maddeleri ınUstahstJleıi. durdurulablldl. ÇllnkU Trcpor her 
sendll<ıuıı da Ruı ordusuna konserve han.şi bir kan§ıkhğın olddetlc VI) 

satmak lııtiyorlardı. Bunun için mu merhametsizce bastırılacnğını Ulin • 
cadele aç:ıyorlardı. '91)i ııenca.inde !arla halka blldlrmjş ve ~Upheıılz k. 
Rusyanın vaziyeti gitgide !enala§ı - 'böyle yapıle.cağtna. kan at hıı.eı\ ot. 
yordu, muştu. 

BİR BAŞVEK1L1N GÖU.ÜŞU: Teh!ikell ve aUkunetll günler ha~ 
Bu vaziyeti maliye naztrlll:'r ve Rus ladr. ÇUnkU ıoka.klııı·da asayl§ mu. 

• Japon sulh mUzakerelcrtnde ba§mU kemmel olduğU gıbi herkes de birşey 
rahbashk, blla.b.r:re Ba.ıvekllllk eden ler haurlandığını biliyordu. Ordu L 
Wltte l90t de göyle anla.tmııtı: 1 §aretl bekliyordu, öteltıler uo blr4~y 

"Rusyada ancak yUzde c}ll altı yapmıyorlardı. Hcrltesde bUyUk bl!' 
Rus vardır. YUzde kırk d6r<IU tuttu.. !ırtT.nadan evvel duyulanlara benzer 
ğumuz siyasetten dolayı bize dU§.JYlaıı hisler vardı. 
olan yahudl, Finlandlyau, .A.lm8ll, Heı·kesin .sinirleri artık tahe.m • 
Polonyalı, Ermenı ve Tatarlardan mUl cdllemiyecelc derecede gerllmlş 

mürekkeptir. Şimdi de bu yUzdc ellı olduğundan artık bu hal böyfe devam 
altı "Şimdiye kadar hUkt\met blza edemezdi. 
neı yaptı,, diye bağırmağa ba§l&dr. MUthif.I sUnlcrde Witte ile başlı. 

Bunun Uzerine anal'fl&tler. lhtllAlcl. ~an mUzakerelcrlnılz ıı-oc vakte ku. • 
]er, meıruttyetçiler, gayet fa&l pro. dar aUrUyordu. licl hal suretını.lcıı bl 
pagandaya ba§ladı!ar. HUIA.aa herke.a rint seçmek ~ım geliyordu: 
ı:B.§ırmış, Ustelik de hUkOmet gün • Azim .sahibi bir askeri taylıı ede. 
den gUne itibardan d~mUııtUr. rek ayaklanmayı eon ~!ddetiYlc baıt.. 

Evvelce nazırlara kar§ı husumet tırmak, ondan sonra vıtkıa bir sUkll 
vardı. Şimdi onları kUçUk görüyor - net hıı.aıı olursa bir kaç gün :ıonrıı 

lar. Evvelce hUkOınetl aevmezlerdL tekrar kuvvet istimali !G.ztm gelirdı. 
Fa.kat uyarlardı. ŞlnıtJi onu boğma. Netice olo.r:ık ırmnklıır kıı.1a.r ka•.ı 

ğa. çalışıyorlar, onunla alay ediyor. akar, aonunda. bug1lnkU vazıyet unu 
ıar. Hemen bUtUn ZemJJtovlarla 61!it- tulmu~ olurdu. Yani 1UkQmctln ltu.ı. 
zadeler mutlakiyet ateybindedlrler. ret ve kuvyetı tez:l~Ur etmı,, faka~ 

.Ayni zamanda halkın isteği toprağın netice a~l olur ve derece, derect 
arazi sahlplerlnden alınarak kendll~. yapılacak ıslahat tanakkuk ettiril. 
rlne verllmeslnden ibarettir.,, (l) rnı, oımazdı, 
Umumı maozarası böylece çla!lebl- Öbür hal ıuretl 1.ec. halkn. ıtya.31 

len bir memleketin bilhassa demok - haklar, kelılm hUrriy.?ti. lc;tiITI'l v~ 

ra.si ile idare edilen Ucıtelik de rabı. cc:ınlyctler te§klll, şa.hııt mıı.sunıyeı, 

tuı sarrnrt mtlnasebetlerc dayana•ı bütün kal)un 1Ayll1 ıla:ııun lmpu.rıı. • 
bir memleketle kurduğu dıı slyase. torluk dU~manının tıı.svlbiııe :ı.rıct " 
tin ayalcta durması c;:nk mll7l<UldU. mck. ynnl lmnunu eJasi llllnı !.'.il, 

Talepler gicgidc artmakta. idl. Wltte tehlikeli olm:'llt)I\ bera\Nr 
1905 Japon harbi ise vaziycU dahi\ bu' vaziyet ı~tndc bunu tntbllttt'n ba~ 
mUgkW bir hale koydu Japon taar. ka çare olmadı~ını harnrctıe mU ia~ 
ruzu Rusynnm vazlyQU hakkında dıı fnn etti. Her kime sorduysam he. 
ha v•hlm flkırler versneğe rrıtıaalttl. men hepsi Witte glbl c~vııp vcrdl. 
Paris Aients de Ohangc ı;ıın(,ljltD.ŞI n'J. Ba§ka bir çare olmadı~ı söyledi. 
m.ma Rn!fallovitch'e r,önderJlen bir O, eğ{'r kendisini ba9veltA.lete getire. 
mektupta. vunlıır yazılıyordu: '•Şl:-. cek•em programrnın kabul edllmnl 
kctimlz artık yenl Rusya istlkrazıa. ve harekd.ttnın tetvl\t e~llınemesl ırı.. 

ıı tall\'ilAtının Paris piyasasında m'ı zıni gelcllğlnl acll<oa bılcllrcil. Beyan. 
zakere cdilmeajne ve bors:ıya k:ll:>l!.I 

(l) - Bıı mı-lduıı N Bfian ( ıt·ı. 
(l) N. Brlan • Chanıno\'. nueıya nlnO\''lln Rtıl)a tl\rlhl Rdlt eserlrıdc 

tarfhi fasıl XV - lkincl Nlkola. fasıl XV U• Nlkola fn<Jlınıh 

oa.~eyı \\.itte Ue Obolı:~ky berabçr 
hazırladılar. Bunun için Utl gUn ınü 
nnkaşada buluntlult. Ye nlhayct. dua 
ettikten sonra beyannameyi imzala • 
dım . 

Atı canım aMeclğlm. !mz lame. • 
dan evvel ne nz.:ıplar çektiğimi ta. 
savvur edemezsin. 

BUtUn vaziyeti kavrayarak beni 
bu müthiş kararı almaya ~\·kedcn 

.eebeplerl sann bır t~lgrafla. bildir • 
mek milmkUn değ-Udi. Rusyanın her 
tarafına& bıı.ğlrıyoı;lar. Yazıyorlar. 

Ve bunu ieUyorlıırdı, Eaı-afındıı.ltiler 
den bir çoklarını dlledım. Birçok a. 
do.mlar da ıı.ynl şeyt söylUyorlnrdı. 

Yalnız o namuslu 'frepofa itimat e. 
lilyordum. ArVk Allaha sığınara· 

herkesin istedii;'ınl vermekten b §k• 
çanı kalmamı~tı. 'fese11iy1 muciıı o!a 
cak tek bir ey 'arsa o da l!A.lıi ira. 
denin bu merkezde olm\aı ve bu acı 
ltararuı Rusyayı \)ir yıldanberi dU§ • 
tUğU tahammül edilmez karışıklık.. 

tan kurtnrmaaıdcr. 
Halk adeta çııdırdı. Kımlsl aevinç.. 

ten, kimisi de memnunlyetslzll.ctcı:ı, 

Mahalli memurlar da yeni usulleri 
naSJl tatbik edeei!klerlnl bilmiyorlar. 
HenUz hiçbir §OY tesbit ve ncşredll. 
medl. Herşey birbirine bağ!ıdtr. B!l. 
tUn nazırların değişmtSi, başkaları 

nm gelmesi lAzımdır. Fakat bu, 
Witte•nl.n l~ldir. Bu sırada da ~r. 
de asaylgl.n muhafa~a ec1ilmesl ~ • 
zemdlr. ÇUnlcU muvafık, muhalif, iki 
cins nümnyl§ler veı aralarında çar _ 
pışmalar oluyor. Tam blr lhUla.l ic;:la 
de bulunuyoruz. BUtün memleketı:ı 

idaresi kıı.rmakarıııık olmuştur. 
Fakat Allah bize yardım edece~ 

Ur. Kendimde onun yardımını ve 
bent hiçbir zaman terketmlyeoek va 
Cefi\\rt:tlml kaybctmtyecek bir lruv -
vet hjs.ııedlyorum. Senl teınin ed~. 

rim ki, burada: gUnl-er de~U helecan, 
IJÜphı ve nıUcadelc isinde yı11a.r go. 
çlrdlk . ., 

Çar Nikola annesine bir başka 

mektupta dıı. ounları yazıyor: 
''Kimse cUreUe hareket ~tmetu 

ceaa.ret edemiyor. Witte'ye varmef
ya &dar herkese d&ha. metin dllll& 
enerjik olmalarını tavsiYo ettıın. nı.ıı 
de hiç kimse mesuUyetl UstUne al -
maya 'başlıı.ma.mıştır. Hepşl emir 
beklerler. Ve bunları yarım yamaıa'lc 
jntaz edeı:ler. BUln:ıin ya! .. 

Bizde medenl cesa::ct sahibi a<la.ın 
tar pek azdır. Şimdi !Se htı; yok! HA. 
ıetınıhlye tamameıı değıfmiştir. Vtl';, 

tiyle hUkQmetin icraatını tenkit ~
den bUUn hUrriyetperverler §Undl 
ııtddetıc hareket e(iilınelldir 4lye ba. 
ğmyorlar. Birkaç gUn evvel amete 
Jwınitcsinin diı!cır yıartuerin elcba§ı. 
tarı tevkıt edildiği va.kit berı<e.t 

nıenınun olmuııtu. Sonra. da on ik1 
gazete kıı.pıı.tılarıık mUdUrJerl yaz -
dıkları murd:arlıklardan dolayı pıah.. 

kemeye verildiydl. Evveldcn~rl böy 
!e yaµılmalıyl,lı, diye herkes memnuil 
oldu, Moslrnva hA•Uscırrindenl;>erj 

Wltte bUslılltlln dcğ~tl Şlm il her • 
kesi ynt<al ıyıp kurş.ına dız'1ırm"k l.3 
tlyor,, 

Toprak ma,hsuHeri ofiai 
yeni idare heyeti 

\nl\IHI\, 19 ( \ ııl ıt m ılı bjrhı. 

ılCn) - 'l'oprek fl1Rb9\lllı.ırl ofı'3ı 

trıare nıcclisı rc!Bljğu. lsttınbul ıx le. 
ıllye ilttısnt mUdUru ~afCet, az.~Lıkııı 
ı ına ı-.onYa mırı tn~ıoıı m\ldUrU H;ıt! 

MiUıııt Karngvlge esiri Adana vıııısı 
Faik 'OstUn ile <::;iraat vcki\lçtl bn' 
mtilet t~ıcrınden Hrıllh J;klm tayin 
o!unnıuııtur. --Seçimleri taıtil; ollJnan 

belediye reisleri 

.\nl•ar.ı, 19 (\ ııl•ıt nmlıabjrhı 

dı·nı - Antalyıı. bcleı!lye roJs • 
llğlııe Lfltfl GUlcUnğ:u Çıı.nııkkalcye 

lhsnn Bcrltil, Çoruhn 0'.lman Demır 

()z, Denizliye Eı at Kaymakçı, Ell\zı. 

ğa Cemal Şed<!Ie, fsp!l.rtaya Hjlmı 

Çakmakçı, Nığdcıyc Ahmet Oztelfin 
Kııyseriyc Failt Seler. Karsa Menmet 
Ba~at.ır. Sıvasş Rnh:nı UU• ay, Sin'J. 
tın All F.rsoy, Muşıı l.cld Def'i('. Ant 1 

yaya \'edı Kıırahavın lntllın1ıları us 

.flfHJN< t KOŞUı 
Mcsa.tesl ısoo metre 01411 

yo. lkt yıı rıııı kan ı;iı nııııne 
ı - GUlcan 
2 - Gül. 

tKINOl KOŞU: 
Mesafesi :1000 
1 - Bora 
2 - Ce~lAntek 

3 - Bozkurt 
4 - Tarzan 

ücıt)NCO KOŞUı (8oD)lt~~ 
handlkııhı) mesafe; J800 _. -

l - Yetıı ı' 
2 - Konca 
3 - l?cııt. 
4ı - Karabiber 
ti - Davalacıro 

oöımUNOU KOŞU 

lkl yaşlı 1"1g1liz taylarına. 

ts , 
-

Mcaıı.tesl: l2tı0 metre. ~ 

~ ı - Varat, 
2 - NUU.!er 
3 - Pınar 

4 - DestcgUl, 
G- Polat 
6 -Rcmdem 
7 - tz 

-,,, 

-., &' 
~ 

& 
&J. 

8 - Varadin 
9 - Haspa 

10 - Vido 

csatıt ~..-' BEŞ1NC1 KOŞU 

:Ucsafesl: 2200 metre. 
ı - Yılmaz, 

~ ,, 
2 - Alok, at-f 
3 - Fidan ...,'! 
Çifte bahis: 2-i uncO 1'0• 

rindcdlr. 
~~ 

Ankaraya gideC 
lerin ekmek 

· kartları bit 
Vilayet bu huıu•l! 

tebHğ ıietrett• 

Vilauetıen teblii1 edillfl~ 
1 - Anknradan muf: ti 

tanbula ~leceklere ~" ~tf 
nin dajıtma blrlilderı ~· 
seynhat v~iknlan verııee~ 

Şehrimiz muvakkat "P 
r1ııclnn beşer iilnlfık c1't11·~ 
alabilmek icin 111czkCır ;1ıtl,.ı kıırt hfırolnrınıt ibrnı ed 
zıııı(lır. r•>1 

2 - 1 ınnlıul<\an Aoı.ıı .~ 
ceklcr 9rrıda m(i~külAtn 11'" 
mnm:ıları icln şchrlıni 7d9 ~ 
rı claiıni kıırtl:ırln do~ııııı:ı b 
rirırc miıhfırlrnmio; niif~ı~~, 
ı;iiıdanl:ır ı n ı beı ııhrrıcr•0 

mcltdlrler. rtı'i 
S - 'chrimizclen Ank

1 
rl 

nıt ol11rıık nnklitıııııe cıle•~:~ıl 
r:ı <l:ığı ıın::ı birliJ..Jerint' ('ır~ 
l:ın ve kıırllıırıııı ıılııbi 1 •11 11~ı 
lıl'lıl'ınch:ıl nıukn' ~el 1 uııı~ 
<lnl'!ılına hlrliklcrlnclcn k• 1111• 

~lliııı!F•inl "c clmıçk. 1;0rt~rçr 
litı vcrilnm'lir.n bilclırr Jı ııd 
lrııiilı:ılıcrl :ıhnıılnrı ,·c ı.ı~r-' 
ı-:ı <l:ıl!ılmn hirli1'1rriOC 1 

'M;'~"bekÇıı~ 
d•" ta~e yardıml~rı~.fet 

i~tifade edcceP 
,,,. ' l\ııkarq, ıu . (\·.ııat -

deıı) - Şehir 'e ıc•~__.,11 
mrlıın Jı:lnclc eınn(yet .,e 
rinde polis ~ e 3andarnı•>'' IJI'' 
birer t.msur oıa 1 ak \lıaıte ! tlJI 
mahalle ve kır 1>e1<çllerıoııı ı• 
ve rnlıatahdomler bs!d\flld• riP6f'. 

talcarrUr e<.len ia§e to.iblI'1eırtJ"' 
d ett .. ıı 

llclcrıle birlikte ıstıl• C ·r"ıw 
hakkındaki kararnaıı:e ne; 

flik olıınmu7tıır. tur. ~ 
_....._ ~itti 

Devlet Surasın<lA \erfileı· 1 VaJi J\n!ı.:arıti'" g 
• f. 

nl,anı. J9 (\ ..ıkıt rııuhn' jrlıı. Yali ve IX'loJıyc ı;. ,ııııl c1' 

ıleıı) - D.:>vlct Şurıısı açılt ola.ı 
1 

TAıtf! J<ırdnr ı!Un :ı!<4~"1~ctc ' 
~irinci sınır rnuıwnıı<lortt ikinci s• Ankaınyaglt'tllfir.11ılfll 11,# 
nt! mııın·lnlerucın kıulın O ı;:ır t;i ıer Uıer-inde mt'rk"zıe ıe"' ~ 
ınjm lfüe;-c, 11.irıci 41nıf mı.ınvınlllti~·.. pazartesi gıinU ı.t11 nı:ıuıil 
UçUncll ııırııttan Şa!lh t\kmao, Nahı; caktı:-. 

Sözen, UçUncil sııırt n11J11vınıııcıen: :::;::::::;:=:==::;:::::;;:::;::;;;..--; ~: 
birinci ı;ınıf mUllızıml0rrl"n ı\ 1.ıf g • f'd' 
ranıı. Hld:ıyet Bllı:e. Ualtt Z'ya l~ı?r , Hersekli Arif Hilırrıe , • 
kım. Atalay Akan oır·ırıcl eınıf nı•ı tı•" ,.-
l~nnlllilere ı ln<:i ıınıt rnlllflı:lınler i\dııtlm •·o] vUr.uJıı1111111 " ıJ,rr ' ., ' . .,.r r • 
den A }'dlP 111ııea.\. t:ı· tll A raı. Ha ı, Ne hıwct, ~ayb:J"ıı ıh .,,ıtJ 
kı Savar tcrCı edıl~ı\.1~ laHn olun . St-n ıkrlr ettl~ln allA11'iıJr 



VAK I~ 

VE SOSYETE i' 
.... 1111111 ............ , ,, .. , , ,,,,,,,,''''""il''""""''''"' '" ....... J ~ŞEHi~ HABE~LE~i. 

nyaya gelecek sulh için ne- Mühim .. b!r k_arne 
h k"t" ı·k .. t · , su11stımall 

O umser I _ gOS arıyoruz. Suçlular yakalanarak Milll Korunma 
"· ~·dlı yine eıhi ölçülere göre hesaplunacahtır., mahkemesine verildiler 
•çın bizim herfeye rağmen hazırlıklı olmamız, 

bulunmamız lazımdır. Sullıii b<;vle kar· 
~ılayacağız 

w 

.... Yazan : Sadri ERTEM 
l Yalandan tanl\·an bir 

Clo.ta ra tla<lnn, bana rle-

~ ~Jist adamsın. ama. 
ı..~ görü 1in \'ar. FR
-.ıtin getireceği sulh 
tntıı kötümserli'k ediyor-

hit •ulhun neden kı~2\ 
ntütareke olacıtğl 

~Ol"!lunf \'atıla !ıf'• 
• İb • İM&n1a.ra sa.adet 

tırnaJinden ele bahııet· 
. iıı. Fl\kat A\•mp..,h 
t~ tiirlü ~ihnirctin~. 
~~ı de~~tinneğe ya. 

•c:in bu harhin yine 
trtt." ite ııihayl!t bnlaea-

' .. t&reke j'le yıumki fA· 
~ l'Jılerjn firleli~i ola. 

L_~lki , de !lf'neler ya.. 
lııı""llaatinc ,·anvnr8un. 

biiylik harp f;cia"lını 
·~"a neıit>n zihniyet -
~ tuıne!llİft\er, neden i'n· 

ı ~ ihıe !lu1h yeni bir <'ağ 
Sden hcf' muinin te-k
... ~- 1le inl\nıyol"!llun da 

'ı\ Yerine Teııyeni, ta. 
• ~ilrniven bir haya. 

ı kabul ctmiyo~nn ! 
4~uı111 hnlin ka1Jırım• 
t....._-tak taJ in etmek onnn 
"""'lleflrıc4< miimkiin de-

\ lıa • · • rı·k ı't' ıyımse ı 

~"an" hk ohna7.§a bir ... 
'kötü bir dünyanın 
~"nda kans baka baka 

'!erini 111• lin harabe· 
ııı.lıl'oJmn, ldilttir e9t>r-
~' tıkan toprdm ye
~taiYelt>rin ~i:r.cliii lev
~l"'hr.nak j1'tiy1trr 
~ ılur, ı:ö:r.lcrini ma. 
~!kte11 ne tıkıtr! ~fazi 
• ~· tiil(cnlt'İll, mii.,.te

vır AIPmdir. t .. tiktıali 
• 1ıel'lce!llİn h:uldi clci?il
~ti~ba1in i"l<Pfeti 1'a1h-

I 
1lıt. Bo1 hir lı:o·Rl o • 

'IL_-~ıı """"'"ndrrrr. 
~en hah,etJih'Tlren 

~s gelecek günlerin 
1lı\i •11disi okluğunu 9a • 

• "-'!una. in'Janfardır ki 
~elline <'an ,·erirler, 
~ k reel bir dünya 
... -tJar. no ~stikbRl ifk 
~ll knJbinden "'"' \ ' fi 

lıL ~ elinde unlann"Sa 
~t11-,1 kn' y1tpmaz, Tal-
~ l"ağrnr ipek kımı:t, 
~~ ı:ani ~tikbal ~~
"-llıı UnkAnlan en ıyı 

ı..~"'a<ıtnı bilenlcrılir. 
,._.,, ~nra!'ömı be<ıeri -
~" 1, nıe~ot bir de"ir o-
~ 'ılt eflehilnıek i'4:iıt bu 

lacak imkanı bulmak 
"-1 ~u imlı:i\n henü7. Av
lf ~~fllifa muayyen 'r.k
tıgıldir. Y2'ni lıir 7İh· 
~" halini ,.lmıtmı,tlr. 

lo, •'ti 'ÖlJer, h117.I f ~ryat. ... .... ~· . ..:.• it". ,r role tn"an.~l' 
~ t...~t arın ediyorlı.r. 

'ıı. ~ah ~flerin hemen 
~la"' i'rnde etmi,lcr-

=-•"lar bu a1'7.nlarml\ 
d~~rl<Jarnn, <lli":öiln~ 
'iti ~,tirmıiynrlar. Uı:t-

)tt"". ı:nk tecriibelere 
"ınde ~":vılrldan ~Ör . . 

--

filoıorn O~it"t Knnt, 
~"hit oldn!:i:n harbi 
~ ..... "" lıiikmü \'er. 

'1'İYeti'n son harbi -

.vordu. Onun iııanmadı~ı iki şey 
\'ardı: Bunlsrdan biri. Pru!IJ·nnaı 
J;'rzlnsaya harp ilan etnıi'Ş olması 
jdi. H•ineisi de Kommiin ihtilali 
irli. 

Harp tebliğleri, gazete nc~ri
yatını kendi">i'he gö<ıterılikleri 7a· 
man, hasta adam: 
•- Bnnlıu ıljyonlıı, mııarızJa -

rrm tarsfındsn hu<ııısi 'LOreotte hl\· 
1.ırlnnmı~ Ştıoylerdir. 

A dam Prn"JRnm bit tiirlii 
Fransaya harp ilin ede

bileceğine inanmadığı gibi, Kom
mün ihtilalini dr bir h"yal, bi'r 
oydurma zannediyordu. 

Bir ~ok vakıalar karşısında be· 
~eri~et ba hasta ndamdan dAht\ 
akılh değildir. 

Be'eriy.-tin daha me1Ut bir 
dünyaya kavaı,mım i<:İ'n önüne 
~ıkan en miihim engel m1tnhğr,, 
:nantıi:r yaratan da hayat tar-1.1 -
ılrr. Daha mesut bir dünyaya ka
nı,mak için bu~ii~ü diinvadAn 
yani koloniye dayanan en.ıfüstri 
sisteminin hüyiik bir deifüiklik 
!le7.mesi lamndn-. 

Bir d"fa dünyayı ye<l~ii halde 
doymryan \"e nihAyet kendini ke
minneie ba!llhyAn biiyiik en<lii~
t rid.-11 kurtulmak lamudır. 

Ronifan kurtulmak, df'mek 1 'I 
uncu asrrn bHylit< ~ehrinden, fab· 
rı"ka t a h a k k ü m ti n d e n 
kahıbllhklardAn o7.ıııkla'"1ak de
mektir. 19 naca ""'"n biiyük te· 
hirleri fabrika ve toprak spekli· 
li\!'lyono ii7.rri'1-ıe 1rnrı•lrln. 1'1h·I•'• 
rıiifo!ı ke5afetler:i ba ıtehirlerde 
toplRndı, şehirlerde ke@l2lfet art. 
tık(lı. işhöliimit marıl7İ rılM!ak bir 
~kil ahlı. O kadar ki hadn A•· 
rGJHldll 17 - lR inci a~rrlar ~in
de yeti~n biiyük aflun (lapmila 
ıenteıler knl'l\n İn'ianlar yeti~ 

memelctedir. Ba~n A \TOpllda ne 
hüyiik bi'r ~ir, ne hli,·nk filmof, 
ne de hüyiik yaT":'tıeı in4'!1n1Rr Ya· 
"amaktaılrr. R:ıı.tti yaratıet alim 
bile yoktur. Fikir 1ttlamlan va 
anc;iklo~dik bi1"r mat.Hlk h11li~i 
almı5Jnrdır, yalmt ela ihti'IR""' 
ıfar '.'E~eve!lli i~inde knlmı,farilır. 

Runııı mukabil, ~tH. ilıtiyR<'r 
lıiitiin ra'hlan !'flnna1'ta. fıtl<ıtt 

'(Dr.11n.mı ~ nrıidd 

- Saat on birdenberi evde, dı · 
şarı r.ıkmadı. 

- Yalnn: mı? 
J{apıcı tereddüt ettf: 
- Mr. Maytland onunla öernbeı 

geldi. fa'kat eolc kalmadı. 
_ :Başka kimw «elmedi mi? · 
- Hayır. Mr. )faytland"dan ba<. 

ka kimse .ııe1medi. 
_ Hana anahtarlann1'1.ı Terin. 
KııJııeı gent' tereılrlüt f'tti: 
- Reni i~imden r.ricr'e'k..'liniT.. 1' ıı 

pıyı ç:ıl<ı:ı:n11: olmaT. mı7 
- lcap c'rirnt' grnr. Jrnpıyı ra• 

l:ırım , T:ık:ıt <;İ7. :ınnhl:ırlnrı h:ınn 'f' 
rin. 

Elk"in tahmin !'lt iqi ıı'İll i Loliı 
ı :ıp " ı ,,, ı n tın siirf?iilPmi~li . 'knpı · 
yı ç.:ılm:ı~a merhur oldu. LoHI ı:rl · 
<'li. kapıyı aratın·arak hiç hir h:ıy• 
re t eseri göslrrmrk.;iT.in ~or<'lu: 

- Ne istiyorsumı'1. Mr. F.lk? 
- Dostça hlr T.iyaret i çin gel 

diın. Girebilir miyim? 
J.olA ses çıkann:ıksı1.1n kapırı 

:ıçlı, Elk peşinıle Dik Tr. di~rr po 
li ~lcr oldııi:(u h:ıltle i~·cri girdi. Lo· 
la söyleniyordu: 

- Yarın poli~ miidiirliil!iıne ,ı. 

kayct edeceğim. Orııriıın memnıın 

edici hir ceT:ıp 11lamaT.s:ım mrscle 
yi gıızclclere ;ıksrllirrc!'ğim. Rıı ne 
reT.:ılet. ıı-ecc yarısı '.l' alnı7. ,.e mii · 
dafa:ısız hir gene kızın kıırı sını 

zorl:ımıık olur iş mi '1 
Elk mukabele eti: 
- Bir genç kıT.ın yaln11. olm:ı~t 

icabeden zaman zaten gece :rıırnn 

değil midir'! Evinize hir «Öz geı.di• 
reccı!im l.ola. 

Apartım:ınıfa şüphe:ı'i çt'kecelc 
hic hirşey gözP çarpmı~7oıhı. 'Eik 
t>anyo salonundan ll'eçerkt'n pen · 
cerelerden hirinln açık bulıınclnltw 
nu gôrı'lü. E~ilttrek dış:ırıya h:ıkh 

ve rlektrik lambıı~ının ışıltını etr:ıf 

ta flP7.dirdi. Dı~anda camdan bir 
l>obin Jr~züne çal"J'h: 

- Bu izolilöre Dek bendy0r 

Milli Konınma l\lüddchuıııımili· 
ği cliin mühim bir karne suiislimiıli 
hıidi ~esinin tahkikalına l'l koymuş 

bııltınmaklaclır. Öğrendiğimize gö 
re, hıiı'li~e şudur: 

Fatih, Kôtlp Mmlihiddin mahal 
lesi Halk dağılmıı hirliiU rei~I Ha 
~im Dursun le azadan ~lıızaffcr c;or 
ıfcf:ı ekmek karlı rlaJfılılması sıra 

sın<la yii7Jerce ekmek karlı kaçır-

mışlar \'e bu açıklarını kapatmak 
fizere de güya mahallelerine gelen 
birçok ailelere ait olmak üzere sah 
le beyannameler tanzim elmi~ler • 
d ir. Böylece, hu fada elcmrk karili' 
rını, hu mevhum eşhac;a venniş gi 
hl RÖsle11mişlttrdir. 

lluıliı;e hlr ihbar sonunda ortaya 
çıkmış, sııçlıılar millt korıınnı:ı 

m iirlriciumıım iliği ne verilm işlerci ı r 

Belediye. hastahane 
ücretlerini tesbit 

yatak 
etti 

VilAyet umum meclisi dün saat 
15 de ikinci reis vekili Abdulkadir 
Karamiirselin başkanlığı altında 
topl:ınarak kısa bir gidi celseden 
sonra ruznamenin müzakeresi i çin 
serbest toplantıya haşlamıştır. 

Ruznamedeki 22 madde aHika · 
d:ır enciimenlere se'l"kedilmişlir. 

Bıınd:ın sonra ha~ahanelcrin a• 
lııcaklan yatak ikrtttleri hakkınıfa· 
ki miilkiye encümeninin mazh:ıl:ısı 
okunmuş Te kııhnl erlilmlştir. füriıı 
ci ~ınır 'hastııhanelere beş. ikinl'i 
den iiç, iiçüncii sınıf da iki lira ı>· 

lncaklır. Amrliy11t lll7:ım olan :ı·erler 

de ameliyathane murarı olarak 10, 

Mercimek ve 
pirinç satışları 
Diin mercimek fiyatlarında 5 

kunış kadar bir düşüklük olmuş• 

lur. Diger gıda maddelerindeki dü 
şiiklük de dev:tm etmektedir. Dnn. 
125 kunıştıın piyasaya pirine te'k· 
lirJrri 1tf'lmi,tir. Bunlar, o kadar I· 
yi mallar dc!ıilı'llr. Daha iyi pirinç 
le riıı h·a tla n diin 135 kıını ,a kadar 
ciiişruii~ ve bunların mühim satışla• 
r ı olmu~lıır. 

Y annki fevkallde komer 
Yarınki Cumaertesi ,ninfi saat 

H.30 da İslanbnl musiki sanatkAr· 
ları cemiyeti tıırafındıın Bl'yo~lun• 

da fstanhnl gazinosunda büyük bir 
11fafranRa n• alaturka konser 'Veri· 
lr.cNclİr. Rn konserin hır.nllıtı yardı 

ma muhtaç sana&Arlara tahsis edi • 
leceklir. 

Kauçuk tevzi ediliyor 
65 ton kauçuk gelmiş ve teni 

ine hıışlıınmı,tır. TeV7.iııt tiraret o· 
fi~i tarafınrlan ~·apılmaktadır. 

Nakleden: 
dedi. 

Yatak odasına dönere1t artık meT 
cudiyetinden emin olduğu teL.;if. 
makinesini aram~a koyuldu. Du
nrda bir clbi:se d11lahı vardı, açıp 

elini elhiııelerin ara5tna ~oktu ve: 
- Dolap pek <;ıC'ak Lola, rledi • • 4. 

caha nenen de~in? 
I.olfı ceYap vermedi, ellerini gö~ 

s{in<fc kavuşlurmu,, gayri memnu· 
nnnc bir tn,·ırla Elkin harekatın:ı 

bakıyordu. 
Elk dolabı .kapadı V(' kayıııı;ınnı 

üzerinde elini Re?.dlrdi. Rö~·le ep~ 
uğraşhkla monra nih:ı.ret gidi yayı 
buldu, eliyle hasınca t:ıhl:ının bir 
kısmı içeri dojtnı çöklii "l'e dolabın 
alt kısmı öne düşlü Ye her türlü 
terlibatile hir Yerici radyo makine 
si orlııya çıktı. 

Elk konuştu: 
- C<>k ıriizel mnldne 'ıfol!rmn 

Herhalde mii.;:ınrieni7. ''ardır. 
Ru ~nali sormakla lırrııhc-r l.oJfı 

da müsaade olm:ırlığın<l:ın eminril .. 
Fakat ıılriandı~ını çalııık :ınlaiiı ; 

sıenç karlın yazı masasına gidrrek 
çekmeden hir kı\~ıt çıkarıp uı.:ıllı. 
Elk alarak U7.tın uz:ıdıya tetkik P.lli 
Te: 

- Nizamında, dedi. Simdi bana 
''"kurbağa,, hü'l"iyet Yarakanızı 'dn 
gösterir misini:r.1 

J.oıa sinirli cevap "l'erdl: 
- So~nk ş:ık:ılar rapmayın rica 

t'derim. Reni hn :matte hunun !cin 
mi uyandırdınız? 

- Bu makineyi "kurhnitalnr,, a 
bir rnt"saJ neşretmek için kııllıındı· 
nır.? Mr. (;()rdona hunun sebebini 
lzah eder misiniz1 

LolA. Dike 'döndi\: 
- u .. -.aJda&yj baaaıaraa.ntierl 

küçük cerrahi müdahalelerden 5 H· 
ra ücret alınacaktır. 

Bundan sonra meclM kum bir 
müddet tôti·l edilmiş ikinci celse 
birinci reis vekili Fanık Derelinin 
bıışkanlığında toplanmıştır. 

Ru toplantı da tramvay iılaf'"«'l• 

nin yeni 18'13 , yılı hiilçesi 10,35!}. 
001 Hra olarak kabul erlilıııi~lir .. 
Azalardan bazıları tramvay memur 
farının ha11ca iyi mnamrle etmelf'ri
ni ft.oınl'nnl etmişlir. 

Memurların iyi çalı~malarının 

kar~ılılh olarak kendllt>rlnr mü'kA 
fat 'l"erilmesi 'dl' kararlııştırı im ı,tır. 

Odan ve lllmlr 
· llyatıan . 

Odun ve kömür fiyatlıırı so:ı 

günlerde art.maktadır. Kömürün ki
losu 17, odunun da çekisi iki tira 
kadar arhnıştır. 

Yemekten zehirlenen 

tayfalar 

Murad adında bir kaptanın mo

löründt' çalışan ta~·falar evvelld 
akpm bir tencere y-ek piflrerok 
yem 1:,lf'r, fakat biraz !l<lnra ,ıdd~t 

li sancılarla kıvranmai:ta bıı~lamı~ · 
lardır. 

Yemekten 8 tayfanın te11irlen• 
diği anla,ılmış, hep"li 'de RaJAI hııs· 

tahanesine kııldırılmışlarsa da b'11ı 

Jardan Ali Jnırtarılamıyarak hE'flJE:n 
ölmüştiir. 

Vak'aya mfldciehınmmt mnavin · 
)erinden Ortıan Sami el koymus. 

ceserl mor#a kııldırıfarıık tııhlcikat:ı 
başlanmı,tır. 
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kullanmadım, dedi. Faicat dostlarını 
dan birinin kızkardeşi benden bu 
no kullanmak üzere müsaade aldı .. 
Gideli on dakika kadar oluyor. Ken 
disini belki tanırsınız. 

Dik Gordon: 
- Matma:r.el Bennetten bah~el · 

mek lstiyorııunuz de•il mi1 
r.olA hayret eseri ııöslerdi: 

- Nereden anladınız1 
Elk IAfa karıştı: 

- Oldukça mükemmet bir ~· 
kilde yaptıitını:r. taklidi du),ınca bıı 
nu anlamıştık. Demek Matmazel 
Bennct kendi sesinin nasıl taklit t 

dileec~inl size gös1ermek fizere bu 
radıı idi ' 

I.oll\nın mukabele etmesine va· 
kıt bırakmadan devam etti: 

- Zavallı LolAI Fena yalcaJıın

dın, mesaj olmnurkt"n Matmazel 
.Rennet yanımda idi. O bile nınvar 
faklyetini:r.e hayran oldu. Dedi~im 
gibi fena yakalandınız J.olA, "7 nn• 
mara,, tevkif edildi. "Şef,, bu Rft

"" yakalanacak, biz de buraya son 
bir kurtulıış yolu gfüdennek üzere 
geldik. 

Genç kadın alaycı bir tavırla r:fl 
vap verdi: 

- Ne insaniyetpenerlik ·aotru
sur Demek hana acınıuız1 .• "7 nu
mara,, yı tevkif etliğiniz ve "Şef11f 
de tevkif etmek üzere olduğunuz 
halde heni kurtarmak istiyorsunuz 
öyle mi? 

- Evet. ••7 nomar,a, yakalan'aı 
ve Hagen her şeyi itiraf f'fti. Fa· 
icat benim size hususi bir ııempa • 
tim var LolA; liana cıJAınea Aşık ol 
duıtum titr km habrlahyorııunuı. 
Bu hakllcl bir faciadır. 

Loll alQa ~ ettlı:ıı 

· Bilmem. ,·apur iskelelerinde 
bilet ahııımııa dikkat ediyor nıu
ı.ııntız r Günün hangi §aatinde O· 
lun;a olsua , o kütük pencereli 
J'Hlerin önü kannakan,ık bir ka
labalıkla sanlıdır • .SrraJ·s konmı 
yan, zamana bMiinmiyen iş. uar. 
Fakat biz, hu ömür ~t>rtf'ğİnİ, hin 
kere sınadığmuz halde aldll'ı~ et· 
meyi:r.. H~r seferinde ıtynı yanlı~ 
\'e çapra,ık yolu tntar. n1iit kay
bMier.iı:. Bo~na <lidinir, terlerıv. 

Bilet almak i~İn kı..ıy:nık YftY· 
mak, en gli:ıel ve en akla yakın 
)'Oldur. KPndini bilenler, ~işeıle 
höyle sıralanıyorlar. Fakat halu -
yorl'lunuz, hoyratın biri demirle. 
rin t2' öte tsrafmdan abanıyor; 
el\'hdeki para ile. !li:rin burnumu:ıı 
yalayal'ftk U7.anıyor. Ne !lıta gö-
7etiyor. ne de OL1ralananhtr11 !U\Y -

gı. 

Eier biletçinin dah:mhtına tı:l"· 
lir, yahut hu ılt-nt1i:rliii bir mari
f'!t ııayar da hilet \'erirse• \'ay 
halini:r.e. Sıradı.n aynlanlar. in. 
san kuyrui;ınn 1Jrt11dan bi~er~ 
marifetlerirJi giktermeğe kalln~ 
lu. Ortalık kar~rr iti,, 111lkr5 1"\!I· 
lu. Ke-nıli hlllirıdr olanlar, vekar 
sahipleri bu karga,alıkta.n en 
~()k zarar ~~r .. nlerdir. Araya 
ha."1rnlan Jt"ire-ı-J,.r, gi~in fethine 
ko~ını 7A>rbalar ~ .. ~.hr. Sımra hu 
l'ay~w.lıa.r, 'hf'lll kt>l, h.-m fodnl
~ttrlın. Ji:fer e.fü:HI kuvvetli bi'I' 
Arl111t1"9nır, onl~nn iti~lerine ınr
tınırlA ka".ı dnrur ve önünHae 
"°~inn"7."Pnt-T., ~i1.e yan yan b". 

Çiçek vakalarınm yayıl~a 
aına karıı tedbir alınıyor 
Memleketfo bazı bl)ıge]erinde çiçek 

hutalrğı vakalarına rastlanınııı Ye 
tlddeUe mUcadeleye geı:Umiştir. Has 
talığın bu~aşmadığı yerlerde de blr 
emniyet tedbiri olmak fizere bUtUn 
okullar talebesiyle topluluklarda brı
lunan yurddaşların aşıla.nınalaTm!I. 

ltlzum görlllmUotUr. 
Bu cUmleden olarak Ank.arada bil.. 

tün akullarda aıııya baflatım.lf w 
memur ve mUııtahdemlerdeıı aosı a}tı 
ay içinde aşılanmamtJ olanların dt. 
&frlannıaıan Jrararlqauftır. 

Tramvayla kamyon 
çarpıfb 

\'atman Hecebin idaresindeki 
Yr<likııle tramva)ı, cliin St1tt1atya • 
ıl:ln ı.ıe \·er!cen , '°för Rt>!lulün siirdfı 

~ii 3i04 mımaı-alı bmyonun sobk 
tan blrdenhirr çıknıa~ı üzerine, ön 
kı~nıınn şicl<lelle ı:arpmı,hr. 

Çarpısma sonunda knmyonun 
mnkinesi parçıılanınış. in~anea :ııa

.riat ohnamı.şlır. Yaka etrarıncta ıat. 

ki kat yapılma klailır. 

- Bu facia herhalde o kız içfo 
clcğll, hllAkfs. 

Ben de size bir şey söyllyeyim 
mi? Kimseyj yakalayamadınııı: ve 
yakalayacaJınız da yok. Yıılnız Bnl 
der fsminde bir aptalı Hagenin hüc 
resine koydunuz. Malcsad1n11 H.;ı• 

genin a(tzından J!lf almak, Jttkat fı· 

mldinfı: boşa çıkacak ve müthiş bir 
ciarhe yl~·eceksfniz. 

Bıışka hir vaziyette olsa T>ik, hu 
haberi aldığı zaman Etk'in glrdiAi 
şaşkın hale kııhkahalarla giilttrdi. 
Zavallı aclıım a(tıı hayr~tffl ııçılmış. 
şa,kın şaşkın gene kadına halcıyor 
dıı. l.olA mıızarrcrane ~iilliYordn. . 
Fııkat hu lebessiim rhıdnklıırınclnn 
cabuk kayboldu, birden clddllete • 
rek: 

- Hagen hiç hir şey söylemedi 
!.\filsin buma gt-lenin kendi başına 
dedi. Çiinki söylerse I.itnorun n 
da Jrelect'Jinl pek iyi bilir. Sizin 
de sırtınız gelecek. Şmdl isll'rstniz 
heni tevkif erlin!z. Ent hrn de "kor 
baJ:ılar .. danım, lnkıir c-lmironım .• 
1-alen Rey Bennele anlattıklarımı 
mikrofonla dinlcclilttniıe bunu si • 
7:İn de bilmcniı. la7.ım. Hnyrli tevkif 
rrlllmMlll hekli~·ornm. 

-·-

karlar. güzle-tinin aklarım b\iyft· 
tiirler. Jliilü<.a tanr \'e e<la kah -
ranıaıııdırJar \'esselfmı !. 

Bunlanlan ha.:ka <inha bir sl• 
nıf Yar, kj ~il te)i5larr. yahut da 
dikkatsizlikleri ;\ üzüııden orta.lığı 
ll4'rlıat ederler. Kuyrul.ta <ııralan 
~ .. •ince. biletlerini ahrla'r; fa'-<ı t 
ön faraftRn f,,'ıkaraklarına t er-.le
ri dönerek, geldikleri tarafa !l'.l • 

ııarhır. ı ... te o 7.aman dn k ryam"t 
kopar. Ayaklan çii:;<r.eneıı, bu enn 
lı med ,.e ceıir irinctc J.aha.np al· 
t ala.11 ksl:ıbalık lıirlıirinc girer. 

Bu hllk işimle hen. en oyanrk 
memuru, ·Fener i..,'lıele4 inile giir
Cfiim. O, ku\'ruktnn ayn)ııı.nJara, 

omuzhtr, ha'jilar ti,_tiinden saygı. 

ıoızca 01.anan Mlk~ö1lere a<ı1a 'bi'· 
let Yrnne:r.. 'J'erhi~ c1i hir flille: 

- Sıraya gerip alınız. 
Jnr. 
Nirin, aeaba bütiin giŞelenle

ki mf'fl'lurlar, bn dürii<t arlmd,.,. 
Jannm İ7.inde yürUmii~·orlar. Hal
km içinde acemiler, köyiinden 
Yeni gehni'ııler, , .e niha~·et saJf!:J• 
Hzlar da bulunRbilir. Rörlelcrine 
heıict'ıin hakkını çİAnetmeme'k, o 
7.avalhlan !!iillin!.' hallere diişiip. 
memek de hir insanlıt. \'"7ifesi. 
dir. 

Bari idare bir ı::-enelge ile ba 
İ4'İ vaır.ife ~n hiplerine emir halin
de hilflir.ıe. Bunlar, ~erci Jrii~ 
şt-yl,.rdir. Amıı he.r ~n C!lnımrıı:t 
.. 'llctrkJan idn J:Ö7.ilmib:ı1e bityllJıor. 

HAKKI SUHA GEZGl'N 

Polis mektebi müdürü oldu 
Pol:.S mektebi mUdllrU Salt Öagb 

evelkl gün ka lb sektesinden vefat et. 
mı,, cenazesi dün Beyoğlu haatanufll 
den kaldırılarak FetiköyUne gömtll • 
mUştUr. Cen.ıuslnde emniyet ~Jr. 
Wr muavini Dcmtr il~ polis ı:Qıektett 
öğ'retmenlerl, merhumun arkada,l&r.. 
bir po!iı müfrezesi bulunmUftUr. l!er 
bum zabıta meslcğlnfn emektar!aruı 
dan, dUrU.St, çalışl<an bir 1nsandı. AL!.e 
Sine taztyetlcrimizı otldlrlrls 

-0--

0daıında ölü bulundu 
Kalyoncu kollııifıında, Cu'kur .., 

Juıfında 14 nuın:ırada olııran i5 y .. 
şında Nikoli adandn hiri~inin ile 
ırtindenheri dı ş:ın çılımad ı~ ı ~örül 
müş, odasından fena kokuların n 
YJlma:ı;ı · d:ıı şüphe uynndırmı c;. ; .. 
sinin ölmüş oldl,!ğu görülınü~tür. 
pısı kırılarak içeri girilince kl'ndf· 

Yakan miiıldchımum11ik e l kt>Y 
mu~. Nikolinin r.e,r <li nıorlla knld1"' 

1 • 
' ı l.ın nııshr. • 

All)n fiyatı 
F.vve1ki gfin 31 lira olan ?ılr Rilf 

şnı'li~·t- 11Hınının n~·atı dün 34 lire 
1 o lmrn~a ~ı1cmıştı. nnn, ikülı;:e IJ. 
tının hlr gram fiyatı i<:c 41'2 k~ 
fır. 

f Propaganda l 
ikinci cild . 

Yazan: Sadri Ertem 

'-teni çıktı 
Sahf yeri: Vakıt Kitabevi 

. 

~ıl evvelki Vakii 
1 

20. 11. 918 
T roçkinin ultimatoma 
Trocki müttefiklere bir olttınuı• 

fum vererek harp maksadlarınt h 
dil etmelerini Te ·ayın 23 üne b 
clar cevap vennelerinl talep etmiş
tir . • .\hl halde merkezi devletlerle 
miinff'rid hlr sulh )•apacn~ını ~e. 
ondan sonra muharehe devam ~I· 
~i halde, Rıısyanın bllaraOılhnı !On 
edecrğinl ilAve elmiştir. 

Fakat Elk ıevkif jçin elinde .kiı 
fi cı~m nlm:ıclıifını biliyor, Lol~ :a 
l>unu pek ftlll rlüşiinehiliyordu. Rıı 

sebepledir ki, ıne\'dan okumakla bir ----~----~----
~ 

; 
beis görmüyordu. 

- Yalranı elimiıden kurtarabilr 
ce~inl mi sanıyorsun J.olU 

Dikin bu hitabı lizerine LolA a 
sabileştl : 

- Rica e<terim IAul>ali olmayı 
nız, ismim matmazel Ba!!sanodur. 

Dik mukabele etti: 
- fsmlnl:r.ln ne ehemmiyeti nr? 

F.rgeç bir numaranız olacak ve bu 
nnnla anılııcahınız. Talisiıliğim, 

dolııyısile 5fz ve çefenlı şimiU tie
nfmle ııılay ed!yormnın. Fabl 1nn 
ırftlen sizler olmııyaeabınız. Bir 

-;:::. 
~ 

~ 
(o.. 

Valntlar 

GeDet 
OllE' 
Ddndl 

&qaırı , ... 
a-11 

OUMA Oomartetaı 

D. tef.: %0 D. tef.: t1 

Zilkade: 10 Zilkade: ıı 
Kasım: ıs KMnn: 14 

\ ıu.a tt Ezaoı \ ı .... , . " u u. 

U! :z.oo 7.58 2.06 
ıa.oo 7.15 ıa.oo 7,12 
115.32 9.45 l5.S2 9.45 
1U7 l:Z.00 n.n 12.00 
11.ıs l.H 19.%& us 
a.ıo 12.28 6.Jl 1%23 
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. .... 1 Doilu cepbeıiada 

s anya ara sız ıgı St 1. 11 b. k a ıngra a ı r aç 
hakkında teminatverdı Alman mevzii 

Stokbolkll, 19 (A.A.) -- Mad - ı rına göre, Madritin a!lcerl mah • zaptedildi 
rltte:ı nlıu ıın bir telsraf a göre, fi!leıinde yapılan bc~·anattan i- . 
~n~& l'ftn edilen., Juam[ se - j ıiin tdi~"!1 kısmi seferb~rliğ!n .hil- j Berlln, 19 (A.A) _ Alman ordule.. 
lerT>erl.ik 1918 <lr-n 19..:6 y& kadıtı ha!ın Mıhvtre kaı-şı hır ıhuyat rı ba§lrnmutanıtğuım tebliği: 
8 J~ııı!ı ilgile~dirm.e-kt~~il". •edbiri olduğ~- aııl~ılmnktadO:: Tuapsc keslmindo dUşman tc~ktL 

ı.:.ı.23 smrfı ~~~ i:ı1r muddett~n I<uın v~ ~ıger lspanyol mus- )er ısarılarak lmha edilmt§tlr. Ala. 
l•erı L-mm.en sılih altına almnm .emlckelerının ve toJ?rakJarının gcr'ln doğusunda sovyctıer taratın 
Ur. Sef~rberlik tamaml~ruirktıı." ~ıkr bir m~afaı.:ı nltın:ı alınmış dan yapılan §iddetll taarruzlar, dUıı: 
cıonra sıralı ı.ltmda takrıben bır olmasma rsgm:n annvatanın dol- , mana kanlı kayıplar verdirilerek pUs 
milyon ~ııi bulunacaktır. duruJnuuıı 1J~znn ~~len ?i~ lll'ikeri kUrttilmUştUr. DU§mı:uı Raker top _ 

Ameriknyn trminat ~luk tcş:.t.ıl ettıgı btlırtıln~kte- luluktarı, topçumuz ve hava kuvvet-
Vaşington. 10 (A.A.) - Va- dır. • • • lerjmizJn hUcumlo.r1yle imha edllmiıı-

~ingtond:ı.ki İS!J:!.nya büyük elçisi f spany~l gazt-telerının n~rıyatı ]crdlr. Bundan l>a.§ka havanın fena 
M. Qı.rdenas. lı,;,>:ınyanm mutlak ?ı~c1nt, 19 (A.~.) - Enfor- olmasına rağmen hUcum uçaklıırmuz 
surette tarafsız kalmak ike.rann- macıon"s gazet~sı, sefct"berlik em Sovyet topçu bataryalıımıa ve demir 
da bulunduğuna dai'r bugün ha - ri hakkm:la ilk tc-fsirleri yap- yolu tes!ılcrlnc muvaftakiyetle hU • 
ticiye nazır muavini M. Velse te makta Ve şöyle dt'mcktedir: cum ctmlıılerdlr. 
min:ıt ve-rm.i,tir. Hıırhi:ı bize yakl~uğx tir ~I - St&lingrııdda. hücum te,ktılerl ara. 

· Libya cephesinde 
Kahire, l9 (A.A.) -- Ortaı;a?'k 

umumi mili;terek tebliği: 8 inci 
ordu ileri kuwct.:e:-i, dün Binga
zinin cenubunda düşmnnla temasa 
gelmişlerdir. 

Bingazi bölg<-sindeki iniş alan
larına avcılarnnız tarafından yn -
pılan bir hlicurrıda 7 'clfüıman ta. 
~ıt uçağı clliı:iirütmUş ve 13 tane:>i 
yc-rde ta.hrib edilmiştir. Bir giin 
evvel B:ı.rca ha\'a :ıl:ını üzerine bir 
Heinkel ve bir Yunlt!'rs t.:thril:ı e -
dilmiştir. · 

Bingaziye henii7. girilm~li 
Kahire, 19 (A.A.) - P.urcıva 

gelen .son haberlere gör~. İngiliz 
ileri lkıt:ılan henüz Bingaziye gir 
menıişlerse de girmek üzere bu -
lunmaktadırlar. 

Eingaziye ~iriı:;in muk{'vemcte 
1naruz kalmıyacağı t:ı.imin edil
mt"kt!'dir. Bing:ızinin i:ıg.:>linden 
ır:onra Akd~nizde ~Ikıntı teşkil e -
den I.ıibyanTn biltlin "deve hör
gilçleri .. !n;:ilizlerin eline geçmi~ 
olacaktır. 

1 

Dünkü acıkh tren Memurin mu 
kazası mat kanun 

Dün sobalı saat G.30cl:ı Sundiye 
istasyonu yakınındıı sekiz :kişinin 
p:ırçalannrak ölme ine ve 13 kişi-

nin ele ağır surette yıırnlnnm:ısıno 
sebep olan feci hir k:ıın olmuştur. 

Ynpıl:ın tnlıkikaltıın nnlıışıldıl;ı· 

ıın güre, kııw. s:ılınlı tıım saat Ci,30 
ıla olmuşiur. ErenkÖY. istasyonun • 
clıı s:ınt ij,30 d::ı m:ıncvrıı y:ıpnıakt:ı 

olıın 55 numarnlt mnrşnııdizin, a~ 
kasından hu sırada henüz anlaşılr · 
ınııyan bir sebeple liç l iik vn~onu 
ile hir kontrol vııgonu kurtulmuş 
ve yokuş :ışağı kendı kendilerine 
}117(a lnmeğc hn~Jnmı5Jnrclır. 

Yııgonl:ır bu suretle Suadiye Is• 
tıı-;yonu yakininde yokuşumsu bir 
nokt:ıya gelerek gene kendiliklerin 
den rl~ırmuşl:ırdır. Bıı sırndn Ert>n
köyiinden tlc h:ınliyo tireni kalk· 
ınış bııiıınmakladır. 

değişiklikl~ 
Adliye veki.letiıı~' 
komisyon projeyt 

ediyor: 
Ankar9: 19, (Yakıl :eJ 

den) - Memurin ntuh• r 
nunanda bnzı de~Işildikl' 
moks:ıdiyle yeniden ı ff 
başlanmıştır. Bugün ad ııı 
lndc alfıkador Yekıilel 
rlnden mürekkep bir 1'~~ 
jc cc;ııslorını gözden gecı 
proje il~ memurin rnııh• 
nununun hükfimleri dtılı' ~ 
dit edilmektedir. :Mett111rtt 
mııriyet vazifesinden ıtıil 
lnrı projenin muhtC'\'PS1111 

nıiş olncoklır. 

o-Hariciye nazın M. HuU, bugün rada. dahilf mesc!elerle uğraşmnğa smda çarpışmalar cereyan etml.ştlr. 
kil lb:ısrn toplantısında, İspanya! devam edemiyeeeğimiz a~ikar<iır. Don cepbeslnde Romen kttalaT"I 
btiyUk elçisi Cardenasın, 1span Czcte İspanya ile Port.~kizin birçok hücumları pUskUrtmu,ıerdir. 
yanın mutl:ık tarafsızlık siye8İti - Avrupada seferberlik yaprr::ıyan Bu mUna.&ebetle Romen hava kuvvet, 
ni taki!> hususundaki lkat'i &tara- iki memleket olduğunu l:.a.trr1at - ]eri dUşmana hissedilir kayıplar ver 
nnr tekrar eylediğini söyU.~~ir. maktadır. Bu iki memle-ketiıı de, dlnnl.şlerdlr. Bu kcsl:nde yeni çar -

•Almım tebliği 
Berlin. 19 (A.A.) 

l"esmt tebliğinden: 
Akruın 1 

J3nnliyo m:ıkirıisll o s:ıatıe adam 
akı1Iı karanlık yiizliııdeıı yiik Ya• 
gonl::ırını vnklilc görememiş, yak
laşınca d:ı hircleııhire knl:ırı dur • 
clurmıık istemiş fakat buna muvar 
fak olamamıştır. 

Seyyar küçük sıhh•i 
larınm hayvan b 

artırılıyor 

Seferberlik :\lib,·ere ~ı mr~ 1 harbe sUriiklenmc-melcrini temin pı§mıılar baıııamı§lır. 
Stokholm, 19 (A.A.) - Mo.ll- edecek ol:ın tedbirlc-ri alm:ı.lm · Balıkçilar yanmadasında birı;ok 

rittcn a.lman l?l!ltbuat telgrafla - pek tabiidir. ciüsman gece taarruzu pilskürtül-

Sir~nayikte Alnnn - İtalyan 
kuvvetleri ilU4mnn Ç'eımberinden 
t•ıyn)mağa tlevam ctmektedirl~r. 

Alman seri hlicum nçaklnn, ma 
kine'!i tüfeklere ve her tfüfü kam 
yonlara tam i~abe:tler haydetmi!i
lerdir. 

Ta nasta 
(/Jaıtara/ı 1 ncidı) 

en ikuvvctllsi sayılan para~ütcü ktl 
alnrı d:ı Tunusa girmiş ibulunuyor 
du. Gcnerııl Giraulnm kumandasın 
daki 30.000 ikişillk Fransız kuvveti 
'dtı bu haro1cllta iştlrAk etmektedir .• 
Tnnmta lhulunan ve 10.000 khl kn
öar olduğu tahmin edilen Alma~ 
kitalnrUe geniş ölcilde bir çarpışmn 
oldu~ hakkın.da şimdiye kadar hiç 
bir haber ruırunamıştır. Rommelin 
General Nehring ile gBril~ek fize 
re hava yolilc Tunosa gittiği söy • 
lemnektedlr. 

En nz bir müttefik kolu, mihve
rin Trahlusla muvasnlnsını :kesmek 
üzere sürntle Tun usu geçmektedir .. 
JJu arada, Siranaikden gelen seki
zinci tnğmı ordusu yıldırım sflnı. 
tile ilerlomeklcdir. 

Cad çevresinden, m11harlp l'ran 
adn nAmerflcahl .,._ mirci.• 
J\:ep kuvnrJI bir kol 2.ftOO kfJometr e 
lik CÖI kısmı boyunca cürelli bir 
vüriiyii~lc cen uptnp ilerlemek tcdir. 
ZAPTEJ>fC.EN HAVA AJ.ANf.ARl 

Nevyork, 19 (A.A.) - Şima'I 
A!rlko.dakl Amerlkalıl&nn umua:.t 
karnrg!Uıınmdan llğrenJldiğlne göre 
dUn ak§am Tunus'a glrml§ olan mU;; 
tefik kıtıılan, daha. evvelce 1ııg1Uz. 
lcrle Amerikalılal'!n eline geı;mı, o. 
:a.n uçak alantarmın etra.frndakl mev 
lerlnl aUratı1) tahkim etml~lerdlr. 

noınını; TUNUSTA 
Madrid: 19, (A.A.) - Cczaylr

dcn alınan son telgraflara göre, 
Ro..'1ID1el dün beş tayyıırenin rcfakıı 
tinde general Nehring ile görüşmek 
üzere Tunus han meydanına inmi'i 
tir. Bu lnyyareler İngiliz tayyıırel~ 
rlnin yaptığı müthiş akından 10 
dakika cv,·cı Aloyuna meydanın:ı 
inmişlerdir. Rommel kendini koı·u 
mok zorunda knlmıştır. Alman ge
neralinin muvııkk:ıt bir zaman için 
Trablusa doneceği z:ınnedilmcl..-te -
dlr. Birçok Alınan ihtisns kıtaları 
nın tayyare ile Trablıısdan Tunu 
~n geUrlldlklcri zannedilmektedir • 
Hommcl, Anderson mfihim kuvyet
lcrle 1aamıza geçecek bir YaziyeUe 
gelmeden evvel Blzerti tutmak için 
hü}·ük gayreUcr s:ırfelmcl..-tedir. Bir 
cok vapurlar. Glrlcl\len, Yunanistan 
don, ltalyndao ve 'rrnbluroan Bizer 
fe \'c Tunusa mliınkün oldugu kn• 
dar: cok mik1orda asker ve malze
me t:ışım:ıktn(fırJar. 

Yapılan dnlıminlcre göre Horıı -
mel BizerUc ''C Tunusta 3'4fi km·· 
vetler toplayabilmek Için TrabJusu 
müdafaa etmek ümidini bile ter -
ketme~c hnzırdır. 

nıüştür. Son günlerde Vols!ıovun 
kıyxlarmd~ t'creyan eden §iddetli. 

çaktnn bombardımana başlayarak müd.af aa ça'rpr§malarında Berch
bir petrol ve cephane deposunda tesgnden dağ kıtaatı bı1hassa te
yangınlnr çıknrnnşlar ve yerde bn mnyüz etmi~tir. 
Junan birkoc tay:r:ıreyi tahrip et • Eu kesirr.cle düşman tanklarla, 
ınişlcrdir. DönOştc de bir messcr - ağır topçu ve hücum uçaklariyle 
clunilt 10() u düşürmüşlerdir. destekle'!len 9 avet tahurunı isti-

~lüttefik hava keşıf lrnllnrı Bi· nat ederek hUcum etmektedir. 
ıert hava mc:rd:ını rıvorında şij· ~u hücumlar, Almanyanrn muh 
'delll bir mücl:ırn:ı ateşine mnruz kııl tclıf LBlge1er:ine mensup kıt.ııJar 
'dıkl:ırını bildir.mislcrdir. l'can Jrn tarafınd:ın mUda!aa edilen bir 

1elerdcn biri lılr ~crmi yağmuru i· mevzie !Cvcih ediJmistfr. Çamurlu 
le delik 'deşik olmuş ise de üssüne hendeklerde cereyn:ı eden d6rt 
'dö •· t" günlük devamlı ve şiddetli çarpış 

nmuş ur. . 
1\fllıteflk umumi knrargfihı dün :ı:nalar sonunda dilf;nana kanlı 

"Xl d sonrn general Clnr\{ g~· kayıplar vcrdirilerclt btitün taar-
o~ e en ' ruzl ,.,.;ı"!tUrtfil •• t'• neernl Anderson ve Amiral Cunniı1 ar t'........ m.uş u:. 

1• Tuapse bi.>lrreııınde 
ghamın huzuru ile resmen tcşe ,- • ~ 
kül etmiştir. lnı;ili1'7.lc, Amrrik:ılı · Berl!n· 19 (A.A.) - Tuapse 

k-ı t 1 ı· l ·ı·-1e Am"r1'k·ılı (lt\Tesınde dağ avcı kıtalamnız u e m ş ır. ngı ı... , ~ · ,.. ·ı · d 
1 I• 1 b. iht• m kıt"sı crn-.man mevzı t'l'ın e meydana ar ,.e ·rıınsız ıır ır ırıı " t' c'!'kl • . • -
teşkil etmişlerdir İngiliz ,.e Ameri ge ır :ı er: t'eplerı senışlctmege 

• . ve dii,.c:;manr geri ile olan muva~a· 
knft bnyrııklıın ynnynnn çckilmıc;; • l"-n •·e-aıJ m affak 1 . . h' ""' ı "' ...... , .. ;6 e uv o mucı-lir. mr Hurrıcııne tnyynrcsınc ın- fordrr • ,. 
mlş olnn ı:ıeneral De'dlittlc !jimııli • _ ---~---
Afrikedaki lngiliz hava kuvvelleri 
.Mareşali Yclslı ile ıı<>riişınck üzere 
hurn a Rclml!Sllr • 

ALAAN TEBJJGt 
Berlin: 19. (A.A,) - Alınan tes· 

mt tcbliftinden: Alman ve lınly:ııı 
h:ıv:ı kuvvclleri none'ılcki liın:ın k 
sislerini, Cezair ve Tıınu'i kıyıc;ır;· 
dakl düşman molörlü ku,·\·rtlerini 
bombalnmı5l::ırdır. Cas:ıblanc:ı nçık
lnrında bir taşıt knfilcsiııe ynpılan 
hücum esnasında bir Almıın deniz 
nlh gemisi hir clüşmon taşıtını tor 
pillcınlşlir. Jngiliz h:ıv:ı kuvvelleri · 
nin balıdo işgal oltındoki kıyıların 

bazı yerlerine knrşı yııptı~ı lnnrruı 

lar esnosındo Fransız sivil lııılkı ö 
nemli koyı plnra u~rnm ışlır. 3 Dli5· 
mıın uçııl'h düşiirülmüştür. 

MUHAR[P FHANSIZ DEN[Z 
RUYVETLERt 

Londra: 19, (A.A.) - 13razzıı· 
ville radyosunun bildirdiğine söre, 
muharip Prnnsanın deniz l~rlikleri 
fimnli Afrika snhllleri ncığınü:ı 

müttefik kııHetleriyle Jşhirli{ii yap 
moktod ı rlar. 

AMlRAIJ DARI.ANIN DEMECi 
Cezalr: 1!1, (A.A.) - Cczııircle 

radyo Ile bir demeç ynpnıı Amiral 
Darlan şö:rle demiştir: 

Toprakları.ınızı idnrc:re devııın, 
edeceğiz. Benim '"ozireın rniişlerck 

nıenraot için hedefimizi lııvin et
mek olacaktır. 

Rıılıad, lfl, (A.A.) ·- Fas rııdyo 
sunn güre, Sicilya, Sardenyıı \'e Tu
nus öçJrnni içinıie mihver lı:l\·a kuv 
TeUerHe mütlefik hava kuvvetleri ıı· 

rasınpıı. bu harbin en lıü:rük çarpış 
mnsının olması pek yakında belde· 
nfyor. 

Mareflal Peten 
Vl§i, 19 (Ra<lyo, gece yan•ndan 

sonra saat l) - Devlet reisi mare. 
şnl Pcten bu gece saat 28 de (Tür. 
kJyc lJllatiyl~ 1 de) lınnsızlara hita
ben kısa bir mesaj neşrctmi§tlr. 

Mareşal Pctcn bu mesajında. ez.. 
cümle şöyle demJ§tlr: 

- Fransızlıır! Frnnaa. !ecl 'Baatlar 
yaııamaktadır. 

Şlmall A!rlka auba.yları, subay 
''ekillcrl vo askerleri! Angloaa.kııôc. 

taarruzuna mukavemet edlnlz. 
Fransanın mcn!aatı namına reia 

IAvıı.ıın sall\hlyetlcrlnl artırmaıta ka 
rar verdim. Bu, elzemdi. 

Disiplin &<imdl her zamandan daha 
ziyade 111.zımdır. 

Fran.aı7.lar! Bir tek vazJ!enlz var: 
ltaat. Bir tek hUkQmeUnlz var : 
Tcmall etmekte olduğum hUkQmet. .. 

Eski rej im adamlannıo idamı 

Jııtenlyor! 

Vl§i, 19 (A.A) - 12 nunıara.J.ı te~ 
kllAtı esasiye kanununun metni. hll. 
kQmct relslne vcrllmlo olan yeni aa. 
lMılyetleri §U surcUe taarlh etmekto 
dlr: 

Biz l<"ransa marepll. Fransa dev . 
Jeti reisi, 12 temmuz 1940 tarihli ka 
nunucsaslyo tev!lkan aoağıdaki kil.. 
rnrnameyl isdar ediyoruz: 

Tek .rnadlle: Te§kil4t t esasiye ka.' 
11unları hariç olmak llzere hUkllmet 
reisi, yalnız kendi imzası lle kanun. 
lnr ve kararnameler neııredebjlecek. 

lJr. 
Yl§i'dc 17 1klncitegıin 19f2 

tmu: Peten 

J\ABlNEDE i STi FALAR 

Deme dolaylarında hareket e -
den İngiliz deniz k'Jvvetlerile ce
reyan eden çarpışmalarda Nr kru 
vazör ve bir muhrip bir hava ta
arruzu netfresinde ağır surette 
yara almış!ıl'. 

İtalyan t"bliği 
Roma, 1<) (A.A.) ltlllyan 

orduları umumi karar ~ahm.n BOS 
numarair tebliği: 

Sir~nayikteki Alman ve ltnl. 
yan kıtnlarınm hareketi eri x:1un -
!az~m ola:ak devam ctınt-ktedir. 
tngiliz .:çaklamım faalıyt"tleri 
müe-.ssir surette •mukabele gör
mU:iiilr. t'ı:aksavar bataryaları 
4 Hı:rricane tahrip etmişlerdir. 

Alman bomba uçakl:ın, T.il:yn 
sahilleri boyunca bir hafif kruvn
ıöre ve bir mı:'!lribe mükerr~r i
sabetler 1'.aydetmişlerdir, 

Rahat, 19 (A.A.) - Fas rad 
J'09Unun bildirdiğine göre, Tutrns 
t an ya orclusu ile I.ibynda. clövü -
ta harc-kfıtta buluran birıncj Bıi
şen &ckizir.ci ordudan ba~ka ·•at 
gCHU çevresinde de iiçtincü bir 
krtala.l' snıpu da t.eşekkUl "tınjcı. 
tir. .. 

Bu S"ntPUn da çok vnsan ve 
kuvvf;:tleri vardır. Çat gr.ıu Trab. 
ltt'!tln J500 kilometre eerıııbund:ı
dtr. 

Libyaya hareket 
Londra, 10 (AA,) - DUn bUyU!c 

bir kısmı Amerikalılar tarafından 
techiz cdilml§ oJnn en o.~ağı on bin 
klşil~ bir ı.·ransız kolu Çad ı;ölUn. 
den hareket etıntgtlr. B:ı kol oımul 
cebri yUrUyUııle Libya.um garblne do,? 
ru i!crıemektedlr. Bu kolun 8 veya 
on gUn içinde mihver mcvzııerlnc u 
!aşacağı tahmin olunmaktadır. Kolu 
teııkU eden kıtalar gUnde 100 mit sUr. 
ıı.tıe ilerlemektedirler. Ko!, aahradıı 
kullanılabilen ycgAnc taşıtlar oıaıı 
kamyonlar ve ha!jt tank!arla tecbfa 
edilmiştir. 

Yerde tahrip edilen tayyareler 
Londra, 19 (A.A.) - Ka!lirc 

radyosunda bir konuşma yafı:tn 
l ngiliz hava kuvvctleıiı:e men
sup bir su.bay EHUemcyn ile Der
ne arasında. evvelce dUşman iş"'a
li altınc!a bulu!lnn hava meyd;n
Jarında y~rde tahrip· edilen lt:ı!
ya.n ve Alman t:tyynrelerini•ı s:ı
YISmm tn ~r-afh 500 olduğunu s0y 
!emiştir. 

Subay, Derne civarındaki !lava 
meydanının rli!ş:ıınn bomba ve av 
tayya:-elcri jc;in hakiki bir mez~r 
olduğunu ilave etmiştir. Yığılan 
tayyare ~nknzr içinrle belki yiiz 
kadar tcın'3rc bu!un::naktadır. 

Valrlller Heyeti 
din toplandı 

Vişi, l!I CA.A.) - Hl'Smcn biluı· T I 
rildlğine gf.re, lınrblyc nazın ar.ıi- 01' no 
raı Supla.n ı;arşamba ak§a.mı Vi'ı bom~ardJmaDJ 
hükumetinden uyr~lnıış ve ycı'İlle 
amirnı Abrial seliriJmışlir. l\lüıı:ı- (llaştaraf i 1 lrıci de) 

Cenuptan flcrleyen Andersonun 
kurnandosındnkl kollar Tunusun şi 
malini Trnblusdan yapılacak ıaıır 
ruzlnrn ktır,ı korumak fcln en mü 
Jıim nolcta olıın G:ı.bes üzerine yürü 
mcktcdirlcr. Gııbes Amerjlrnlılar tn 
ra'ından fşg:ı~ C\dllır edilmez Ander Ankara. 1!) (A.A,) - lcra Ve
son iıüllln kuvvetlerly)c Bizcrtc ıa killeri Heyeti, bugiln Ba~vt'kii-
orrıu: cdccckllr. Jette .3:ışvcltil Şükre Saraçoğlu • 

knliıt nazırı Giernt da hilkiııııetıc.ı . Düşman u~aklarx ciün akşam To.. 
nyrıln115lır. Endüstri islihsnıat n.ı- ~ıno ~:hrine bir hücum yapmışlnrw 
zm Biclıclonne ıııiiııokaUıt • ıııızır- aır. $ivillcre nit binı:ı1:ıra oltbkçn 

flfZEH'f'J~ HAVA AKl:\1 ı:un başkaniığında toplanmı!;tır. 
Londr:ı: 1!1, (A.A.) - Şimali Af· 0 

--

rlkadnki Jıirinci lngiliz ordusu nez Bayan Sabiha Gökçenin 
dinde lıulunan neutcr Ajansının hu hava kurumuna teberruu 
susı ... mulıalı!_rı Hunıphr~ys yazıyor: Atlara. 19 (A.A.) _ Tiırk 

'unııstnı.f Fransız kıtalnrı Ct'- Hava Kunımu Gen~l merk<:~in-
7.nyirden ~nrk:ı doğru giden bi.rinel den bildirıliyor: 
İngiliz orılusunn Hlihok etmek emri Türk Hava Kurumu havacılık 
ni :ııdıkl:ırı iç:ıı ç:ırpışorak garbe dairesi başö~etmeni Bnynn Sa -
clo~nı rei<ilm"klcdirlcr. Simdlye, biha Gökçen, kurınr.a 1222 lira 
1.e<i:ır l'nınsııl:ır ilrI defa mihver bhğ!.~I:ır.ııştır. 
'ıun etl~rlyl• l<-snas c~ı,'erdir. Pa TUrk H3.va Kurumunun g3yde
t.tı-lc.ıı ~ann Tunı.ıı:2 f:ıdiril-!n :n r:ne yUzlerce genç lcannt yetiş -
;dl!A PV&$01('~ kıtal.'!n dA d!lşnıın t ir"rek hiz:net cd'!n Bayan Sabi
"' leıatu hıl.!r.d,dlrler, h:ı. Gölır;enin memleket havacilı· 

<Jc•• kaleler ı.ı Un~r lw:ıll n~ ı ·ı ğ:nı kuvvcticndirmek yolundaki 
balana• htıf'!r: .~eal! fl1ıl(l.e.e ıuı .. 1 la: cıt.ıwl.ıı" ıılı\lcı-•t:-:r tAkdir'e k:?.r
,_ etnrı.,ı erıtir. llıs l•TY• .....,. ııf • , ... -

lığını d:ı üstüne ulmış tır. lLühim hasarfar \'erdirilmiıı ve 
:,. Jf. :t- ~tir'atle eöndllriilen yangınlar ha.. 

Nevyork, 19 (A.A) - Madriddcn her vcrilrni~tir. Halk arasıncla %a.. 

ı:lınıın raporlara göre, Fransız ta.şist" ~:iat 24 ölU 52 yaralı te<ıbit edilmiş 
matbuatı lhtlltı.lcl blr halle hUkOme. tır. Halle, sUknnetini muhafnzn ve 
ti kurulmasını ıstcmektedir. B!l hU. disinline riayet etmiştir 
kQmetln alacağı ilk tedbirler Blum, Daha bunlar birŞey değllnıl!)! 
Daladjyc, Gamelcn glbl devlet mah. l .ondra, 19 (A.A) - St,adford 
puslarını ve Yl§l hUk1\meUne muha Kripıı yaptığı bir hcYQ.natt.a bll haııııa 

ı;ımlart ııöylemlştfr: 
:efet eden subay ve erleri idam et -
mek olo.caklır. Bu halk hUk1\metl. .''- Şimall Afrika. tayyare meydan. 
aynf matbuatın arzusuna göre, Ru9.. larma yerleştiğimiz zamıın. !to.lyan. 

lar keslt bombardımanın ne deme!< ya.da çarpııacak blr s:ıCeı1 kuvvctl!ı 
hazırlanması için en qağı 4o sınıfı olduğunu nnınyacaklardır ... 
Eilil.h ı:.ltına a}acaktır. · ---<>---
. vııı;nin ncıretUğt blrtebllğc göra Sürekli yağmurlar 
nıızırlnr .meclisi son toplantuıınu.ı Evvelki ak§am başlayan yağmur 
münhasıran Fransız _ Alman rnnna. öUn gUndUz ve gece hemen '-fltUn 
'l"~t:erlylc meşgul olmu,tur . gtln araşız devam etmt,. .. , 

Böylece katar yük \'agonlarına 
şiddetle çarpmıştır. Miisacle.me cok 
şiddetli olmuş, lokomotif derhal yol 
don çık::ırak deHllmlş ve arkosııı· 
daki birinci, ikinci, üçüncü vagon
lar do bu şiddetli sndmcnin tesirlle 
brblrJerine çarparak parçalanmış • 
lar ve yana deYrilınl~lerdir. 

Felaket hu kadarla da kalmamış, 
lokomotiflen dökülen ateşler, vl• 
goıılnrı da hıhışlur.ınııştur. 

Kaza derhal Kadıköyle Erenköy 
itfaiyelerine lıildirilmlştir. Du iki 
llfaiyc ı.ıurupu knza ma1ıallinc gcl
rlikleri zaman De vagon y:ınmaktay 
dı. Bir taraftan yangının söndürül 
mcsine başlanırken, bir yandan da 
yolcuların :kurtarılınasına çalışıl • 
mıştır. Yıını::ın ilfıılyc tarafından 
yarım saat içinde söndürülmüş, en• 
koz altından çıkarılan1n1'.ın can kur 
taran olomobiliJe hastahanelere nak 
line başl:ınmıştır. 

Saat 11 e kad:ır snrfcdilen ~ay· 
retler sonunda enkaz ııllından & 6· 
1ü ile 13 yanılı çıkanlmrştır. 

Yar:ılırar derhal Hoydlırpnşa nı:ı 
mııne ha~lalıaneslne k::ılclırılmışlar· 
<lır. 

Yiik vagonları hnrif hasara uğrn 
mışt ı r. Devlet Demlryollıın işletme 
müdürQ hemen kaza mahalline ETİ· 
derek kıızn mesullerinl ıırıımağ:ı 
başlamışlır. 

V:ıkavn Üsküdar l\luddeiuımımt
s~ lzzet lıizzat el koyarak koza ye
rme gıtmlş. tnhlcikata lı:ışlamıştır .• 

llanll:ro makinisti büyük hlr t .. 
sadüf eseri olarak hlc bir yıırn b~ 
re ıılmadnn sağ s:ılim kıırtulmuşlıır 

Koza sırnsıncln yük vol!onl:ırı:.. 
el i bulunan sığırlardnn G8 tnnc~i 
derhal ölmii5, l 2 tanesi rlc y:ıralıııı 
ınıştır. 

ÖLENLERiN rst:m.ımt 

I>e\'l<'I Demi r.rolları Hııydnr;ıa 
s~ istaı;yonıı kondöklürlerlnden Yıı 
1rnp o.Lllıı Jfn~an, CıizianlC"Pll Mcmo. 
oYtJu ı\li Pııliıt, fülirndi Hns:ııı oğlu 
~folımet, Üny<'Ji Mehmet oı-:ıu f sm:ı 
ıl, Cumrnlı Kerim o/.ilu lsnıail. ni•
milli Tahir oğlu Ahdııllolı, Tireli 
Has:ın oğlu 0'>ınnn. l\lalnlyolı l\lıı~ 
lnfıı oi"lıı Muı;tnfn. 

l\liirlcteiumıımi izzet, kazn '.'erin 
de makinist fle yolC'ıılnrdnn hİr kıı; 
nııııın ifıırlesini ıılınt!!, mnrşnn<li:r.. 
ınakinisli ile diğer ane~ullcri clr SN 

••ııvıı ı;;rkmişlir, 

.Hıınlnrdıın lıir kı<ımı lınkkındn 
lııkılı:ıı rnrıılııınl.ıo '" t-ıht..i'<:ıt e 
'•nııırıı iycı le ~·iiıiiliilııt<'klcclii r. 

Buı;rtiıı ''tıkn )r"'nı!r hir ke~:r 
"''1!'1ısı mıılılrmelclir. 

Balıkeıfrde ıeızeıe 
fBa,tarafı 1 inci de) 

ı.ıufcaml köylerindeki haııar şlddcttJ 
ve tesirli olmuştur. 

Sındırgı kazasının r.iölcUk nahiye 
merkezinde 17 ev tamamen 28 ev 
oturulmayacak derecede yıkılmıştır. 
I<:smeslnderc lttıyUnde 20 ev tama. 
men yıkılmış, diğerleri oturulmaya . 
yıı.cak derecede h::ıııar glSrmUHUr. Bu 
lcöydc bir ölU vardır. Snrsıntı bil
hassa D!ğadlçte bUyllk o!muşıur. 
880 cvln yUzde altmışı tllJ tat Ua. 
tUnde kalmamak Uzere harap ol _ 
muş, geri ka)aalar da içinde oturur. 
mayacak hııle gelmiştir. Enkaz ara... 
Fından altı kişi çıkarılmıotır. Biğa. 

dicin Neyzen köyünde 27 ev tama. 
men 48 ev kıamen, n:ııaun köyünde 
~8 ev tamamen, Clrdckll köyllnde 
15 ev tamamen diğerleri kısmen yı.. 
kılmJ;!trr. 

ANTALYADA ZEl3,El,"E 

Anta lya, ıu (A.A) - Bu sabah 
saat bc~i on dakika geçe cenuptan 
§lma!e dogTu beş 11&nlye suren şld. 
detll btr yer dctıremi olmUŞtur. Ha. 
P<ır yoktur, 

Ankara: 19, (Vakıt ııı 
den) - Sihhnt Vekftfcti 
çük sihhat memurıarııı• 
hay\·an ve yem 1 bedeli dt 
kanunun bazı maddcdıı 
lik yapan bir proje hS~ 
Bu memurlara lıugün ~ 1 
lan 60 lira hayvan bcd:ı,ıt 
çıkarılmnktadır. Yeın Jıe 
halılık nazarı itlbare ~~dl 
halli rayice söre bir rııı 
lac:ıktır. _..-"".'. -Fikir ve ıo• 

(Başla~ 
bir tiJrlll ba da,·a il' 
memcktedir. İ~bölilJll~ \ıf 
i' hayatındaki cıkislen 
cldr~'I gibi, nlifusoJI 
toplanınıs olması ~-"".,... .J-

ra mdaki mllcadeleYİ 
<lirmiş, ya. i5bö1Umttn8 
fazln !;oğaltmııı, ya 111 
re, harplere yol a~• ..ô 
mahalli kav!rnltın, Jıil,...-.. 

o •• , 
sızlrklan, dalı'l\'ettlen 
tır. l9 unl'U :ısnn b 
fettan ve lıile ile dol~_, 
zam uzviyettir, Bu uı1'ır ı 
ı~ doymıyan nihayet 
meğe ba~lryan bUytıl< 
mantığına day1tnrıı 

mnntı'k kazanm.'\k ne ~ 
lursa. olsun kazannıaktl ' 

Jlarp nç Jralan efl~ 
tiha ınt ~d'!rmelc i~~ 
bir harekeUir. ln~a rı _.J 
lıir dünyaya ka'ıısto,,......J 
l O uncu asrr bliyiik f:-. 
r&'ka knsalannda YJt'"'.,. 
~ terkettinnck ;;:erekti'· 

Her milletin t<iiçUk, 
~iyetli \'e ~ercfli bir et 

mıısr nne:ık bu suretle tıl 
tmt\ a)ınmı' olnr. Bııt' ~ 
<le söylenen sözler, :rı0~~ 
ınurl1trı, mesaj ıır.$tA~ 
11\ muharebe mevdaol~ 
flifö• lıa7.in le,·h:ıİ:ır, ~ 9" 
fnletlcır, h:ı'ltalıltlar hiO 
sanlara mecot bir illlfl 
lunn ~iisteremer.. ~ 

Bunun itin icıtil<.,_ _.. 
bir c:ekilde ı:önnllror&I 
Jecek günlE"re milJeK'" .....1 
olmamm tnbii \'e utıw 
rum. f stl'lıbali beJl İl 
rum, görUnen ufku h• 
rum. 

~ . 

Hırsız dıaıl" 
I' dk" .. d JMJ \a ı oyun e, 0ı 

sokııfhnda 3 numar:ıdB ı;ıı 
ye bir müddet e\\·cl ştl 1 

nıiş, <lün dönclii~ıı .z:ı~rfl' 
cine hırsız ı.:ircliğinı t: 

11 
1 11111 sız 100 Jlrolık h r 111 

daha bazı miiccvhcrııll 111 
S • orıı< • :ıılıyc yaptı[İı s 111• 

nuııdıı evine giren ııır§ ııd 
r · " ıdıı~11 
~mın .11lmnı o 11r. 

Kendisini ynka1o!ltrrtl 1~,ııı 
Z:ıbıt:ı hu hn)'lrıı 1 ~ t 

kmdo ıoklbot ynpm•• ~ 

SEHIR rır A1 - ~' __ _. ":•' 
\
!!! I~ - .. 

1 
oa•" ı( ' ~ı 1'ol"'.J 

• 11111 1'~ 
Gerhart ıı.u~ 
Senih& :ncdrl ""::. ... 

4oaır-~ 
Asrileşen S-;, 

Ornn,.rteıl ve ....,., ~ ·· 
1&.JO .. ........ ; 



~"Clteptn lMI 
Aazuas ifW!? 

VAK J'.l -ı-

~- - er dilden 1 Şundan bundan: 

_t ~ K -=iacı .-a 1 ea e r:. . ı' ' Küçük tanklar ~ ~ Amerikalılar bir nevi ı;:ıyc t kü 

IJ,_B_u_ı_m_a_c __ af ~~-~f~~l~ 
~ 1 4 ') " 7 8 9 '" ,. 

~ 
ç{ık tauk inıidalııtn lı.ışl:ımışlııruır .• 

[! k ı 
1 

k 1 ' llunhır iki :metre uzunlul;undadır, 
li ırge erin urla rd 1o1 gem 1 1 ~::;. lonl<locdo fö kişi "" olmakla· 

1 \,., 

2 1---1---~-- -1 J 
31--f---1f--i--1-~-\.---t--t--+-~ 

- MALEZYA HiKAYESi -
Krisbu Mnn'ktnn na~leden: Tuğnıl ÜKE 

Asyalı hananuı bir harikası olnn 
bu kadını, s..">luklan kc~i' erek BCY· 

ııederler •• Song - Pöe Mogollara 
vergi bir gülfunscme ile ara1arm
dan geçer ve kabinesinin !rnpwın. 
dan içeri girerek ortndnn kaybo. 
lul"du . 

Onunln beraber üç tane kuvvet 
li yapılr, hasır rapka'ı. astk surat 
h, Çinj de f!.eynhat ediyordu. On, 
lar, 1niavuzJRrın ve tercüman la
nn yattığı yerde uvuyorlarclı. 

~·. 1(. 

Yedi oyun siircn bir ıııı trırnç 
partisinden sonra rın a: 

- Siz fc'ı.1rnltıde bir kaciınc;ı. 
nız Song • Pöc dedim. Milsaade -
nizle sizi Nr kaç kadeh Cin iç
meı'.tc rlavet edebilir mi~im' 

Biraz yen:iı: o'arak f:-kat es -
rıırengiz bir tavırla güliimsctli · 

- Bu a1'r;aın .. Kar~ulık olun-
ca., .. 

- Ncr<'de bıılu~alım $cnr; -

ı P0e? . lsltC'le tarafındaki t;ilver
tede olur mu'.'. 

~'.lhtC' fakat manid~r bir ,gli
lürnsC'me i~ avai!n kalktı ve tn
kun~·alarmt tnlard:ıtıırak merdi
Ycn dC"n inip köşevi ctönrlU. 

HayatJmdi\ bir rok rnnd~vuıa

nm olmu$ttı. Bana inanabilir.:i
rıiz '.. Rio de Janeiro'da Tratro 
Milnisip:ıle'nin yanmda, bir kac;ı 
yüz metre ilerirle. bir sinema var
dll'. Orada güze) melez Elenn i
le buluşmuştum. Lizbonda Vasho 
d6 Garn2nM heykeli öniinde 
Paolina ile. Londracla 'flicc.ıdi'ly -
sirkinde E!!tramodura'nın kızıvb. 
buluştuğumu snklamıyorıı..'ll. Bü
tün dünyanın lıer tnrafındn. ran
ccvularnn olmuı:ıtur Fakat Sunda 
denizinde ~eyrechn' bu kilçUk gc-· 
mideki Song - Pi:Se ile olan ran
devuma kadar hiç bir zama.n, bu 
kadar hryec~ı•lan'llrunııştnn. 

fSonıı ynrmJ 

Şubeye davet 
fünfnöni.ı yer)I ı&!ikerlik ızubesiadcn: 
A§ağıda adlan yazılı subaylo.r.uı 

(15'16) No. lJ• ıubemla. ook aoeıo 
müracaatları llAn olunur. 
Top.Tğm. Zlh.nl oğ, Mustafa .kmı 

'l'op. T~. Nizhi oğ. Mustafa ('1979) 
Top. Tğın. Alı Rıııı. oğ. Oııman Nuri 
(37674), 'l'op, Tğm, .Şnvl<el oğ. Ali 
DUrı:i. (420ll7), l'op. Tğm Necip oğ. 
Mehmet Fahri (28177) Top. Tğnl 
Halit oğ", Reıul Sıtkı (306.21), Top. 
Tğm. Aziz oğ. Yavar (2240) Top 
Tğm, Recep ott. Haı;aıı SlikCltl(20120l 
Top. TktJı, Abdurrahman oğ. :M, Fcv. 
zi (3021.17>. Top. ·rg-nı. Osman ot. Sa.. 
bit (420-t6), Top Tı'\ın, .Me!ımet o~ 

lbrn.!ılm (42615), ·rop, ·rg-m, ;'ll'ajt of. 
Necdet (44651), Sv Tğm. Ali RWl 
oğ • .Mehmet Tarhan (25SSS), Sv 
Tğm. Hasan Basri oğ. Osman Nuri, 
(37713) SY, 'l'Gm. Cemil oğ. Ali Ga. 
]ip ~1460fı), S\'. T,nı. Osman Nuri 
o[;. Hasan Ho.hmı. (305Hi), !:iv, T"m 

t • 
öıııer Lütfı og. Muzntfer !291 l!l), Sv. 
Tg"m. 1''eyzi -.. HUsoyln Avnı (30517 l 
Nk. Tğm. Hakkı oğ, Rürcyya(29504} 

J;>. Nk. Tğm. Dqrvjş o:, Zllhtü (374.88) 

~·iYet mUdUrıüfü 4 Uncu • :to if.. 

~ i\ en aldığını 31 - 2568'3 numa- JtmLnönil 5. ş. d(.'.n: 
)'ı ~et tezkeremi, ekmek kar- A~ğxda adları yazılı, aubaylann 
~~Of lira. paramı zayi ettin çolc acele (154111) No .ile şubemiz~ 

alacağnndan eskisinin mUracaatıarı i!Ao oluııur . 
.\ı..." Yoktur Hasan oğ. Mustafa Nk. Tğm,(3787~ ı 
~~y ıb · h" :ı:. Sokullıı Mansur oğ. Aziz Nk 'l'ğm. (44.977), 

tı.:~ tlilı r& ımab!l Ali oğ. Turgut Nk. Tğm. (37812), 
' l>Mtanmdl\ 2-1 narua-

F~or Burh:\t~Y Ali Kemal o[t. N:yıızi Nk. Tğm. 
• • * (44919), Mehmet Rizo oğ. Arıt 1ıı!. 

~ (41714.) Tğaı. (32:?69), Necip og". Emin la. 
~ " İ1rinl'f Erlt k liseııinden Tğm. (529()G), Server o~. !_ımıajl NA. 
11~ ())du~ c "h zım 1ıı Tğ"m. (30073>. Ah dt. Hnlll 
~ ~a}ılt ~d~4·940 . tarı. ~e Kl'lmll la. rıtm. ca<:ı.!Hl). $aldr of 
~ıı~lliııın· Ik !.ll'le~ı :r.ad yı c!- Hasan Top, Alb. (3!?~ 9!. Mustafa 

İlt h t <' aracah.m an c - ı h 7 32 Ab iiknıu ·ok ur (41713, oğ. Msz ar, Top. Bnb. 132 ), • 
~. ~ Y t · durrahman ot,. Ömer Top. Ö!lyzb 
~o, hı Snbit ~alıra t:r. poc;- il (3588:?J, Nılı."ll 011" Andon Top, 'J'ğm. 

llıernuru; Memduh 1'~l~ıi I (38294), ZcltlU oğ. Fazıl 1'op. Astğm 
~? :t- ;.~ * (45113), Rıfnt oğ. Yuau! Kemal Top. 
~ D 938 scnt;Sinde Brılıl\e"İr astğm. (Yok), l•'cridun oğ. Sabri, Toıı 
~İ~n 'Uncu smtfmdan a1d•f:ın nstğm. (46lJ48l, naır oğ. Mehnıet na_ 
~~11 lırı.enııe 2497 sayılı orıil sıp Eczacı (\'ok), .Mehmet o~. sa. 

'tftı~hlıyetııamemi 1.ayi ettim, riuılab :ı-~czacı t.ğm { Yokı. l\fustaf&ı. 
U 1 aJac:ı.fandan e"'\;;isinin o~. Ali, l!:cıncı Tğrn. (14•ıı ı Hasıın 

~. ~ l'olttur. 0171~) Nafız o~. Adli Ec7.aeı .ısteğm.(451251 
0
• "abit ::alıra er. JlO'i:t .lz.zct oğ. Remzi Lv. Yb (3'.!0.45) 

Ale. Şadi Erkan 1brab:m oğ. Scydl Eczacı OstgİJ\ 
1
Jt\>l ~ :f. * (150651, Ahmet Hamdi og, Şcmset 

~ı~\t. dcmiryoJJarınrlan aldı" tin Lv. Astğm. (1340) Fethi og 
.ı ı.: 'I\' 
·ı~tı • ~ ('llzdannnt zayi etti- Rcmz.J Lv. Tğm. < 4 ı !'>3'l) , Kerim oğ. 

" C°'.!ki<Jinin hUkmH '.\.'Oktı.r. Tacettin Muh. Tğın. <43!547)', Ömer 
41, 1) (-071~) ot. Mustafa Muh. Tğm, (460301, 
"'lilıd Yollan llardnrıw:on de. Haydar oğ. Selim 2.S M1lt.1e.(S23.29) 
~t il kll~l\net lts•R<ir 'fch. Nuri o~ . .Mustafa RUı:tll !l S MI, Me. 

> ~f:tal. Sicil 'I'\Q. 47 lfi (4/382), Ali Rı1.a oğ M All 8. ~ 
ı_::tl\ t :t. .y. * MI. Mc, (321.0) .MClltnı>t 'lğ Ali Hil: 
~ ~~~tiltcsi lsn. kimya ve ı:a· met 8 S. :MI. Mc, (1S'l9ı. Hllooyir. 
~li ~ t. ~o. 3610 Cem~tcttin İhsan oğ E. Ccmjl. ô,SMJ bte.t31547fl 
l&i.~tt~hekc ~c hüviyet kartımı Mustafa oğ, Ahmet ŞUkr\I 2.S Hıı 

İrıi~rtı. 'enicıini alacağmı1an Mc. (Z21.29ı. Alıme. oğ M. Nty:ı.zı 
hUk,...,U yokt •r. r 41720' 6, S, Hs. Me. {318.fi:S) ömer o~ 

Cemalettin 1ı;mcli Mustafa 8. s. Ha . .Mc. (1955) 

Bir oduy:ı sığabilecek hüyGklük 
le olıııı bu laııklnrın bir lopu, lıir 

milrıılrözil vardır. Bu tanklıır. hıı 

rcl,cllcrinde gayet kıvr:ık oldu~ıı 

sihi sualle de 100 kilometre kııtcı , 
ıııeklcdirlcr. 

Pul kolleksiyoncuları 
artıyor 

l'~ıriste nul J.:ollcksiyoncıtları siin f 
den ııiiııe artıııııktadır. 

Gt:çcıılerdc l.au\'rc postalıaner.i 
;reni bir pul ~ınis.ronu )'apmış1ır. 

Arııalürler, snhahlcyin erkenden pes 
lulrnnenln klşcslnde bulunabilmek• 
i\·in 110 talıanenin ch·anndakl Ofl'i 

lcrılc oılıı kiral:ıııınk mecburiyetin· 
de ı.ıılmışl;ırdır. Bazılıırı da sahalın 
karfrıı· rıoı1tnhıınenlıı önfindc hekJe 
nırı:{' tcrı-ih etmişlı;rdlr. Sahııhleyhı, 
PUi :ı;alışı h:ışlayıncn müthiş bir 
kalrılıııJık poslnbancniıı önünü kap.. 
l:ımış hıılıınııyorcfıı, Polis, müd:ıh:ı· 
in c ıncchıır ka!ııw;lır. 

Sab.ıhleyin rtikt frnıı~a alınan 
rıııll ıı r ak~::ıırı iiı:cri ııllı frmıga sn · 
tılın ı~tır. 

lsv~te erkekten f ıtzla 
kadın var 

.Son zamanlardıı İ.s\·eçlc dikkate 
değer lıir dııyn olmuştur. 

Kııriııkrona mahkemesinde cere
yan eden bıı duru,madn Sylvla St..ır 
son isiıııli gayet güzel bir l\aarn 
cebren lıir delikanlıyı kanuınnağa 

lcııebl>ii sucundan itham cdiliyor
<'111. Mcısele şöyle cereyan etmiştir: 

SylYia scrdi~i delikanlı Olmere 
ıııütemndl surette sarkıntıhk :yap ~ 

rnaktııdır. Fakat genç adam tam ma 
oasile soğuk kanlılığını muh:ıfaza, 

t'derek kadının bu hareketlerine 
lemamen higı'lne kalmaktadır. Kar
şılıklı oturclukJarı fcfn gfizel kadrn 
fırsat huldukca sevgilisinin pençe· 
re camına küçüt çakıl taşları atmak 
tan da gen kalnıamıştır. Bu vaziyet 
karşısında da a&vdi~ adamın la· 
kayd hareket etti~nl görünce, "Ro 
meo,. sının evine bfr anahtar uy· 
dur:ır:ı.k içeriye girer. 

flıı cesurane hareketten sonra, 
rlclikıınlıntn ailesi gilıeJ kadını mab 
kemeye vermek meabm'f:ıretfnde kal 
mışlardır. 

Koriskrona hlikimf Jülyetin su· 
~·unu 20 günlük hapi5 eeza~ile ce• 
zalnndırmıştır. Jiaplse girmek i~tc 
mcdi§i takdirde 21> kuronluk :ı.ğı:
prır:ı <'C rastnıı tfthi hıtulııcnklır. 

Holivud' da çok para kaza-
nan hayvan-yıldızlar ... 

Hollh· ııdcla çok nara kaıanan 
:r:ı.lııız insan yıldızlrırı deği!clir. Hay 
vnn ~ıldızlıır dl\ çok pnrn kazan· 
mrıklııılırlar. 

~lcscl:i Penğoven Pcte gayet mc.ş 
lıurılur. Birçok filmlerde görülen 
hu SCHmli hayvan, stiidyoda ı:ıcçir 
diği Jıer ı.rün i~in 7:i dolar kıızan · 
ınııktnllır. 

Sin Sıın, Skippy isimli kiipck!Pr 
de lıirı:nk filmlrrrle \'er ıılıııakta • 
ılırlar. Bııııların knııı.neı birn7: d::ı · 
ha fazladır; 100 dolor. 

Liıkin liıııo;:ı!ı llilly 12:; dolar 

- 18() -
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Soldan sııAa: 

1 - Hakikat olmayan !blr şeyi 
söyllyen (iki kelime), 2 - Atlıya, 

rak, .lı°ılife, 3 - .Munkkat, diş geçi
ren, 4 - Bulroıya çalışan, nazik ol• 
mıyan, 5 - Çöllerde hnsıl olan bir 
h:iıllsc, b!r hayvanın ya\Tusu. 6 -
Bir onılr. köprilhaşıııdakl htr scm
lcn, 7 - Asyadn bir memleket, )'Ü• 

7.fin kısLmlıırınclan, 8 - Tekdir, e ... I 
lcl sac Te tırnak l>oyasile boyalı, 9 
- Bir sonı edatı, bazı hnyvımların 
tı~:ıkkabm. 10 ~ llıki bir kadın sah 
ııo :ıı llstiıniz, 11 - ntr cins snnd;lı 
çiftçinin Jevnr.ımslından, 

Yukardan aşağıya: 
1 - Hnstahakıcı (iki kelime), 2 

- Rcwilonin hiiyüğü, çok a11lay1,.1ı, 
3 - Tarihle mr.şlıur bir Sırp kralı, 
hir cı:şit ayakkabı, 4 - Vasıla olau 
(ilci J.elimo), 5 - Kısa zamanın ter 
şi, bir emir, ağacın kolu, 6 - Ilil
cum, bir hnl edatının tersi, 7 
Hergün muayyen olarak verilen, 8 
- Rekabete girişen. (J]d kelime), 
hayret edatı, 9 - Ateş ntılan (iki 
kelime) 10 - Her şey onun içine ko 
nur, erkek ç.ocuk dadısı, 11 - nir 
tarafa dUşen (iki kelime), 

Dnnkn bulmacamızın lınlli: 

1 - Çiviyutan, P, 2 - OdunRtan, 
Kı, 3 -:- Ray, koşman, ' - Araya!l, 
Tana, 5 - Belalı, Zar, 6 - Oc, Ta 
şınnn, 7 - Hizan, Tfrol, 8 - E, Aw 
ğalık, 7.1, 9 - Nuran, Ray. S, 10 -
Fin S, Baca, ll - Gtlf, Pul, Yen, 

lst. SJ>Ortif oyunlar A]anlı~ın· 
dan: 

lsıanbuJ \'oleyboJ Şıımpiyonast• 
na 29. 11. 942 Pazar gnnn başlana1 
caktır. Bıı mftsabakalara lştirftk at"
ztmınrla bulunan teşekküllerin 23, 
11. 9~2 Pazartesi günü sıı:ıt l8 de 
Bölge Merkezine bir murahh:ıs gön 
demıelcri tebliğ olunur. 

Güreı müsabakaları 

lst. Güreş Ajanlığından: 
~2. 11. 912 Pazar gilnil Fntih Gfı• 

rcş 1\'.ulübii salonund:ı tecrübesiı 
Güreşçiler arıısınd:ı serıbest güreş 
miisnhaknları ynpılaca'ktır. Saat 11 
den 12 ye kadar tartı olacak ve ıııa
aı 14 de mfıo;ah:ıkalarn ba,lıınaea:..-.. 
fır. 

knz:ınmııklnclır. Derisini hesaba ka 
tacak olurs:ı.k kazandığı pnranın 
gayet cfi:d hirşey oldııliunıı derhal 
hlikfim 'l"Crileblllr .•. 

C. T: 

Meyrnuaenlın yüzü SMardı. 

- Beni te\·dlfinJ ı.öyledlktea •onra. artık ne ltıterıltn 
sli) I•\. 

\"e sonra 5uno ııave etth 

- Hayır, acele etme-.. ıöyleme,. ı,orl<arrm bendeıı "'1'· 
rıhııak lstcdlflnt ıöyUyecel>ıdıı .. 

- Y,n•t ama, bu aşkıQlızın şartlarındandır. 

Oıııı l'ltemU bir glSılc slııerek, ruh okf&11cı bir eeııle: 

- ,\,kımıza prt)ar koydu#unu rürüyoruın. Ben l1e 
seri l<ayttaıı: ve ıartsız se,·ıyonırn. 

&>h7.ad, bu kibarca ıterzen"'ten utanır ı;-lbi oldu. Gör
ll'r lnl ona ~e'Vfrerek: 

- Dufnı s6ylüyonun ! dedi Şartlı ~km fayd&.~ı yok. 

tllr .. Fakat ben senin menaflln itin ~art k6'ınAk lstlyomrn. 
lJaııa mllıuade et, anlatayım. 

- Dediğim glltt iten 9elll ~ıtrtınz &evlyorom. F'&kat bo 

mııtlnl< "'kın tc.ab&t,ınclAn, !lllna mll,~A.t çıkarm~makh. 

~ıır Jammlır. ::;:tmdl ll'tedljtln şRrtr ko,ablltrsin .. 

- 8-:ııinı 3 ola çıkmak Uzere olduturuu blllyoraun. Hem 

el: bı•ıı htı J okııluğu size hlı.met etrul'I' fçln yapal',atlm. 

ll"r h·ıldl' rn heraeyl biliyorsun ve ıtri5tl~lm 1310 iıttikba... 

ljııılc 11e dere<'<: alakadar olduğunu da t,ılkdJr edlyorsu11. 

llu•rt•nıilerlıı ~1çısı olduğ\lm için, ııana ag•l(ça itiraf edeJ1m 

k; lntii<u •1 ıılm·ıd~n bo :ı,kımızdan lllylkfyle ıtlfa<le etme. 

Mir mllnı•clin ıl,.gllılir. Bu mlltad<'ledcn eat çıkıp mumffer 

d•ııırrsı•nı o z:ı"IJ'ln ikimiz arzu ott.lğlmh: saııdete uı11,ır11~ 

Hem ha~ııııı lıe'U de ond11Q evvelki ~uuıun lııtlkıımını 

u1cl:ktıın t-ıınrıı. erl:iilecek saadet her halde gıbte edilecek 

blr-.ey olauıktır •. 8111.)orum ki bu o:ırt a&Da ağır gelecektir 

izmirde yakalanan ve 
cezaıanoırılan ihtik8rcılar 
1unfr - Alsancak .Mesudiye cad· 

desinde b:ı.kkal Aluncl İzmir ve l\lelı 
met lzmirin 1ncvcut şekerlerini u · 
tı~a çıkanna<Jıklanndan dllrder ııy 
hapislerine, ikişer liiz lira ağır p..ı 
ra cczasiyle ınııllkümiyctlt'!rine. bir 
buçuk ay müddetle dükkftnlnrının 
kapatılmıı~ına dair olan hllkilml .. r, 
İnönü caddesinde bakkal A. Kırğı• 
nın fazla fiatle rakı sattıAından do
layı 300 JJra ağır para cezasiyle 
rnnhl"tlmJyetine ve karnesiz ekmek 
salan Anafartnlar caddesinde l\lfı, 

min Çıtağıp furunundn tezgahtar 
Hasan EryıJrdun 150 lira ağır p::ırn 
eez:ısınn mahkümiyeUerlne dair o
lan milll korunma mahkemesi ka
rarları temyiz mahkemesince de 
tasdik edilmiştir. 

• 'Karşıynkada 1714 üncü sokak, 
9 numarada o1uran sabık belediye 
iaşe bfırosu nkar yakıt dn!iıtma me· 
murile 334 doğumlu lhsan Falay, 
şoför Tahir o:ıu Reşad Olgun \'e kil 
çük Kardiçalı hanında kahveci Yey 
sel oğlu llfehmct Ertan gaz, bcnz:n 
ve motorin vesfkalan üzerinde tnh 
rlfal yapmak sucundan ch1n milll 
kormıma mtıhkemeşince tevkif olun 
muşl:ırdır. 

* Dibekhaşınila DUmdal' S(lo)calt 41 
numarada Osman kızı Sani)'e Gül"' 
su, mal1arının üzerine etiket koyına 
dığından 5 lira, İkinci Mnhmudlye-
de 63 nnmarada aşçı Adem Datı• 
tan karnesiz fazlıı fiyatıe f'.kmek sat 
tı~ndan 35 lira, Alsancakta aşcı 0-
mer ol],u Ahmet Baysın, kameslz 
fazla fiya!le ek.me>.k sattığından elli• 
şer, Şehitler caddesinde bakkal İb• 
rahim oğlu Karbil, Y&ıl Kavaflar· 
dıı Hruınn oğln baldca1 Bekir, Te· 
pecikte bakkal Emin oğlu Demir 
Ali Kafadar etiket kullanmadıkla • 
rından, Tepecikle bakkal Reşat oğ-

İzmir - Ankara, İstanbul, Adıı· 
na, Mersin, Antalya, Yosgat, Kay
seri, Diyarbakır belediyeleri sık sık 
beJediycmize mfiracaat ederek İ:r:• 
mirde iaşe ve ibtlyaç maddelerinin 
günrlclik salışlarım ve fiynt]arını 

soıımaktadırlar. Belediye riyaseti 
piyasnyı sıkı surette kontröl altın
do bulundurduğu icin her akşam 

gündelik fiyatlan bildirmektedir •. 
Dünkü fiyntlar şöyle idi : 

Birinci nevi Sabun toptan 102 
kuruş, perakende 112,5 kunış, ikin• 
ci nevi s:ıbun 95 .. 07 kuruş. pera
kende 105 " 107 kuruş, Pirina Sa
bun toptan 83 kunış, perakende 
92,5 kunıttur. 

Horoz Fasulyesi toptan 70, pe• 
r:ıkende 80 kunış, Nohut toptan, 60 
nerakende 68, kabuklu mercimek 
toptan 73, perakende i8 kuruş, Bö
rülre toptnn 45, Jl(!rakende 48 " 50 
kunı5. hal}·asız Saman 11 kuruş, pa 
mıık Kfisbl.':;i 16 1..-ıın.ış, Reçel toptan 
110 kuruş, Bal 190 kuruş, Pekmez 
130 kunış, Sirke perakende 20 ku· 

lu Şaban 1Ildıl\Ş eliket koymadıAın~ 
dan yirmi beşer lira ağır para ce
:znsına, Karşıyak:ıda Kcmnlpıışıı cad 
desi tub:ıfiy<!cl Ömer o~lu Fevzi A
hunoğlu, satışa cıkardığı l\lolinn ip· 
liklerini fazla fiyatla saltılJın(lıın 
160 lira para ceznsiyle 25 gün dük 
kanının kapatılmasına, Karşıynkad 
tuhafiyeci Ömer oğlu Hüseyin an 
bşa cıkardığı malların üzerine eti 
ket koymndığından ve fazlafiyntl:ı 
sattığından 150 lira aJır para ceza· 
sına ve 15 gQn müddetle mağııı~t 
nın kapatılmasına, Kadiriye mnhal 
lesinde .Mescit sokak 19 No. da seb 
zeci Mehmet oğlu Ahmet Altı~a 
hun fazla fiyatla scbıe sattı#ından 
30 lira ağır para ce'la11ına mahktca 
edilmişlerdir. 

• Mimar Kmıaleddtn caddesinde 
kunduracı Celebi oğlu Ser:rara Bfin 
yamin, ayakkahlannın üzerine eıtl• 
ket koymadığından, Alsancakta Şe
hitler caddesinde Mustafa oğlu E
mJn Yilrc.klltnrtr:, ge9IJliş güne ait 
4 adet bııyllk ekmek karnesinin t:ı 
nesini 12,5 Jrnn.ıştan sattıAındaa,. 
Keçecilerde Sflkercller, caddeslade 
şekerci Avranı Kohen, badem ıelceı 
rlnfn Jdlosunu 450 Jcunışa sattığın
dan yakal.anm1şlardır. 
KAZA~A: 

Bergama inkUAp mahal1estna.a 
KAmU oğlu Önler YaTm, yübek ft 
nUa peynir sattJAıııdan 42 tuthn. 
peyniri mftsadere edilmiştir. 

Bergamanın fnkfUi.p mahallestıı· 
'den manifaturacı Hayreddin .Ar:ma
~ım, Hasan Tunç, Süleyman Celebl, 
Fabrettln Yazıcı 5ttbşa an:etttlder.l 
malların fizerine etiket g.oyıoadıkla 
npdan ve seyyar satıcı Abdnllah' 
Mcçay, di-klş ma.Jcanmnın tanesini 
60lmruşa sattıAından mahkemeye, 
verilmişlerdir. 

ve 

J"QŞ, Zeytin tanesi toptan 62 - es br 
rtıf, tnltan peyııJrf toptan ıso ku
inlf, Kqer peynfrl toptan 185 tu
r:oş, pekmezle ynpıhnış Helva pe. 
rakende 160 kuruş, ya~ peraken 
de 60 kuruş, sııt 50 kunış, çcldrdet 
siz üzüm toptan 70 kunş, rezatf 
toptan 85 iunı~, incir toptan 90 kr 
nış. 

Patlıcan toptan 25 kunış. Pasa! 
ye 3~ Jrumş, kabak 20 kuruş, domaıo 
tes 13 • 15 J."1lnlş, ICıhana tane.si 15 
• 20 kuruş , pırasa toptan lS • 15 ):o 

ruş, kuru so~an 20 • 22 kuru~ Sar 
mısak 75 kuruş, Armut 30 ı,~ 
Ayva, 25 kunış, Nar 35 l,"QMJŞ, taze 
'Ozihn 35 lmnı.,. Odamfş Ehnm 40 
kıınıştur. 

Yağların perakende fiyat!~ 
Eritilm~ Urla ynğı 450 ~ 

eritilmiş Di~·amı?kır ya~ 400 Jra
ruş, bir bucuk asitili Ze}1in yalı 
160 ktın.ış, 2,5 nsitili Zeytin ~ 
150 kuruş, 3 buçuk asitli 140 k1Jm1 
Sabunluk ~'llğlar topian 130 kumş, 
Rafine yağlnr 175 kuruştur. 

-ın-

•ttemll bir tavırla ona ııesJe.n4f: 

- Meymanel Nereye sldllfonaaf 

Onan ytlztıne ha.kmada1l oenp Yeril: 
- Beni bı:rak Bahzad?. 

Ve .11onra yaralı bir aitveratn ctbl oııpuaara)i onu etJn~ 
den kortulıak 1~ 

Behzad, mlUAytm lılr ffSle ona yaf.qtırmaJr 19t,ecllı 

- Mıy:nıune? otur •• ŞWdi buradan aue19 l'fcleaekBln' 
Bu diyarın ~cıaııra. Srfinacatın halka bir yerla de 
yt>k ••• 

Bu 8Ö:der, onu yatı,tıracııafı yerde blllkt• ıee-nruno 
arttırdı. 

BaıJlarına gelen v0 etranamu saran felAketlt"rl hatırlaya. 
ruk tekrar ağla.nuığa başladı: 

Belwid onun bu hallne çok a.mdr. Adeta ytlreğt par. 

çalanır gibi oldu. Ne yapacağını pııırdı. O!lon göl; yaslan. 

nr bilerek yııvaııca son1o: 

- Bıına bl.raeyll'r söylemek istiyordun .. söyle. 

Meymun\\, &lnıdl kendJ hl11lyattyle mücadele ec!iyor, 

a~kınln heyecanını glzlemeto ça.lqıyordu. f'a~ bir tllrltl 
ınuvafiak olamıyordu. 

DJzlerfode de ayakta dorınak için derman kalmam11tı. 

Seıllrfn üz.erine Jrnndlnl nttı ve onun yttznne balrma~k 

lgln giWerlnln ~'Bjını ıırtlmeğe bqladr. Faka/ arada bir onu 

ıüzetıemektcn kendlnl ıılanuulı. 

Beh:md on~ gözlerini d\krı"!· a.fzındaıı ı:ıkacak sözlerJ 
l'llbınuzlıldıı beldlyordn. 

Behzaclm bu hail ona ıevdlğlnl pek IUA göster}yordu. 

Mt:ymn!ll', )B\aş )11\&s bununla l;;:ınl ulur glb! idi. Bllk<ı<ı~ 
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SAHIBlı ASIM US 

Umuml Neıriyatı idare .den 

Bosıldığı yerı VAKR MATBAASI 

~e~k Ahmet S9"9n9n 

Kaloriferci alınacak 
Dnlet D,.mlr)·ollan Umum Ml1dltr1Uft1ndea: 

thtıyaca btna~n Ankarada Wltlhdaaı edilmek Uzer• 111~mu kadaı 

ıtaıorlterc! alıracaktn'. 

Yapılacak lılıtibands. muvaffak olanlııra liyakat de:-e~lerlne rör1; 
ı net aınıf ust~ muadUJ 100 Uraya kadar aylık llcret V<tr!l<.cekt.lr. 

AJ!kerllğ'inl yapm~ n bllen illflğl bulunmayan taliplerin djlekı:elerl 

ne bon&ervı.:ılerlnı, §lmdye kadar Ç&llflrkla.n yerleri blltUrl• lrı..ııa bal ter . 
cUmelerjnl, nurwı hüviyet cüzdanı t&adik.ll örneği ile en u okur ye.za, 
belgelertnl ve 2 adı:t V6dl1'a toto,ratla.rmı akliyerek en ~ ~l).11 IH2 tar~ 
hin• kadar Ankarada cer dalresı reisll#ine göndermelerL (14:52) 

ı rlu~unku radyo 1 
7 .30 Program '\"e Memleket saat 

ıya rı. 7.32 \'iicudumuzu çalıştıra· 
ıım. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 830 
\lüzik (Pi.) 12.30 Progra.m ve mem 1 
leket ı;aat ayarı 12.33 Müzik (Pl.) 1 
12.45 Ajans haberleri. 13.00. 13.30 
llicaz, ve hica:tkar mıı.kamlan 18.nıı 
Pro$1ram ve mernJel<et ,aat ayan. 
18.03 Müzik. 18.40 Dana müri~i 
(Pl.) 19.00 Konu~a. 19.15 Şa:-kı 
ve türküler 19.30 Memleket ~sat a• 

1 yan ve Ajans haberleri. 19.45 KIA 
sik Türk müı.iği. 20.15 Radyo gaze 
lesi. 20.45 San sololan. 21.00 Konu~ 
ma 21.15 Temsil. 22.00 Rady0 sa• 
lon oıicestrası. 22.30 Memleket sarıl 

ayarı, A)ans haberleri Te borsalar. 
22.45. 22.50 Yannkl program ve 
bJ)1lntş. 

, 
Yeni Çocuk 
HikAyeıerı 

' 
Küçük DoRanın ~rttvenlerfnden •ı 

lao bu hlk&yelert ~r aoa ~e baba 
oocatun• tavıılye edt>bllir. lUı 

hlkAye lıttabı 

Sihirlı 
Saray 

Renkli ruimler, mük&latlı 
müıabakalar ve yalnı~ 

5 kuTIJf 
Çocu~ bir tane almayı 

ihmal et.meyiniz 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 -11 - 942 vaziyeti 
AKTiF 

&uaı 

.&ltm: eaıı k1Jornm 
Banlmcıt 
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• • 
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1'ftrk Llraa .... 
Bartı:t.eld llılahatılrler. 

&ıtm: Bati KDogram 18.8H,fıl50 

A.ltma tabvW kabil eertleırt oeı.. 
Dlter dÖTiZler ,. 8orçJu JdlJdlls 
tıek1yelet1 • • 

Baı:lne Talntilert. 
Deruhte edilen evrakı aakdlY9 ... 
ka.rfllığı • • 
Kammmı &-8 IDCl maddelmı. 
teY:tlk&D Sazlne t&ratmd&tl n.lr 
~t •• • 

&Dedaı ~ )"11 

'1'1caı1 senetler • e 
Esb8m .. TalaTIJM Ollr4rıaaı 

' Deruhte edl1eo nrakJ naJt. 
al dlJenin k&r§ıJ.ıtı eeb&m ft 

l t&b.Tiat (1tfb&ı1 kıymetle) 
il: Serbest esham Ye taJml&t • 

A.nular: 
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ona l'tilüıml)erelı t\deta yalvarır ıtbi ae tıöylemılr tat.edL 
tfnt aormaıı, ~kının birdenbire yenldea feveran etmesin• 

eebeb olmOJtu. 

l'üztt .renkten renge glnııeğe ~ladı. So.n bir I&.) r'-'t 
daha ııarfcderek blmz daha •brettL 

Behz.ıı.4 tekrar sordu: 

- ~yle ıeymune.. ııenı dinliyorum. 

Genç kız, bl~yler söylemek lsted.L Fakat kendlnıle 

cesaret bul:ı.madı. Nutku da tutulmuştu. 

Gözlerlnt ona çevirerek birkaç dakika yilz.une bnkh, 

baktı •• Belız:ad kendini Uz.en bu <'.&zlp g-öz;ertn teııjrl aıt;uı .. 
da .)&VB§ ynvn~ eridiğini hl settt 

Genç kız titrek bir se!!le: 

- Oörilyoruıu ki bana falla jlt11a.t etıne.l;e hs!!flldnı., 

JUra ederim ~:.eter .. Benlınle hıtilıı.a etme!, Sen benlıuJe ._ 

l!Uı.ndar olmak f!ltembor un! 

Beh:r.ad, hırçın bir ae51e: 

-Bll!iklıı cnl.nle Çok nUil>ll:la.nnı, ılı>o.11. Kaltıln bunıı 

hlll!letmiyor muf Yinr anlamamal',Jığ's cellyorııun Yokııa 

eenln kalbin .>ok mu? 

Meymunentn gözleri sevinçle parladı. Aroba hııkllmt 

lDı söylfiyor djye Brhzndın yllzUne diklratli dikkntll b:ıktt. 

Elinden oyuncagı amdık~n sonra tekrar ona ,_eri \'t>rlleo 

bir ~ocuk gibi gör.lcrl ya~lı olduğu halde birdenbire ı:u... 

IU!l'sedl: 

- Ben ~ıtl çok mu ntftkadar edt~·oruınf Çok mu? öy. 
I'!! lsı> söyle, ıten,_ 

Onan "" deınl'lc i tcdisioJ anladı. F"'kat gene toolhıit 
R'oı;ı ererek mırıldandıı 

Banınnrretltl'ln Ofııllan -111-

- Ne aöylıYim Meymunef Evveli. een 16yle_ • 

- Beo ne aöyleytm. ltte rözy&J)arım beolm ne dernek 

.. tf'dllhnl ~k t.ıA anlatıyor .. Art.ık aeo 9ilyle .. Allah &fkt. 

na eörte bt-nl aevlyo.r muııun T Yoksa beni kendi ba11me 

buak._ 

Meymune, bOnları ııöyledlkteıı ıolU'a •ı:Inlranlığındu 

7üzuntl. öbür tarata çevirdi. 

Şimdi yürej'l beyecandan tlddetle ça.rpıyordo. 

Beh1&d, artık &fkuıı dalıa fa%la Jfzllyemedl. lhraa 

dı.rakla<lı Edecetl ltlr&fm, mühim itlerjne mlnl olup ol. 

"Da)acağııu dU,lindU. Sonra ona eeıılendl: 

- Sunun it.aha lh(,lyacı yoktur .. Evet 1'enl 11evlyonıınl 

Meymune, bu tözleri ı,ıtınce, aevlncloden ne yapa.eafı. 

IU •o,ırdı. ()yle ki kendini zor tntarak k&hkllha llP ıt"ıilme .. 

it! ba11ladı. Sonra ilendin) toplayarak dedi ki: 

- ~ınek beni 11evlyo~n Belu.a.d?, Seviyoraun öyle 

mi:' Bu ı,ıtt,Iklertm hakikat mı. yoku PVharn mı~! av ,.,r 

bB)lr,. Rü)·a da (OrmU:rnrnm. 8D:,ı;ı\'l('ıtı.n S~\·;:ill'!l •k. 

n1rk heni eevtyorau.o ha :. 
tiehı.ad, Meymunt>nio bu hararetli a,•unı görünce lrir. 

lfrı • bire ho,a ı;ltmeyen btrşey hahrl:ulı. ÇPne!lnl tut,ıırak: 

- F.'fet .• diye m•rıltl:ındı. 

~fcynıune, Bchr.:ulın bu kı'1\ CC\·atıın l:ın knrktu. l'i,. 

t'!'Jtıı olduğunu 1-&nnederek, titrek bir ~""''' .. ordu: 

- r-.·~ varf ~eyf' mütereddit dur..ıyorı.ıııw Beni 5e\"nıl. 

7ın lllll'IUU 't 

- Seni at'i\Jyorum. Fakat.. ' 

- Fal<at nef. 

- Oc&na nıtiııaad .. et ana b:ı-,k:\ l>irı~'" "il.>lirece~i•o . 

Türkiye Cilmtıurlyeti 

ZiRAA T BANK ASI 
~W'WUf tartbl: U4M - !!if'rmayefl'I: lOO UUU.IMKı lUII> ~ 

ŞUbt! ,,. •Jaııa ıadecd: ıı66. 

~· "" uca.n oeı n•YI oarıu muıunelelert. 
~nı !'rtr11<tıteoıer~ 't.11 OllO ura tk:Mı.ınıve "nyoır. 

~ı ~nıc•sm11a •umoarıı.u re ltlt>&rııı;; l.&6&ıTW 'lllJIA'.;r; 
~11 u 60 ıırıı.aı btıluııAJ:Jar• een~ • det• ceırtl~elı ırura \it 

Cl&aıı.a ~Ore uaamlye dağt!.llacaktır. 00'- #1 . '..S• a.ooo ~ 4ı.OOU un IOCI ~ 50 Uralıll ~ ' 
4 • 100 • 1.000 • lJO .. tO • ~ ı 
' • SGe • Loot • 18' • ı:> • 
'" • ıot • ..000 .. o,; 

DiKKAT: ee-.ııaımaaıtt ı:-ıı.·ıı.ııu bt! •AD~ ı~o,,, "° u,..n-" 
~11fnı1yeıı!ere ilu·am!ye yıkug. :.a ııcıroe ~ ~ ra.z;aatl• rerlJe~' 

Etar'alar teııecı.- • "etıı. l1 aıtart. U t:l.azuao.. U ~yll)A. 
U 81rt.rıctk1Uıunıt• Çf'KUec .. l<tlı ' 

---------=~-Eim!-/. ~ 
. lstanbul Umum Sigorta Şir .<etin~~~ 

latanbul timum Sigorta Şlrketi Hıescdıı.rla.rıuın a.5ağıdsl.d ,·ıttılj,I ~ 
ni.Jl müzakereal ıc.ın 15,10.1942 tıı.rlhlndc yapmış oldu~u i1l< fc 11~ f ~· 
t)mada kan..;n1 nı..Sa.bi ekseriyet bulunmadığı cınetıe yevml ~ d• • 
edllml,. ve bu:.un zımnında ynpılan ilA.nat llzerine ikinci tevıuıl~ ıı;ô 
18.11.1942 tartiun.de yap.J,ml§ itro de yine kanunu ticaretin ssô~ il 
desinin aradı~ı eıuıerlye. temin cdılcnıodığinden mezk~r aıad g\S 
lert dairesinde .ı.ynl n.ıznamenin mUzakere3i lı;ln 24 tlkkttnun 1 

li 

hinde saat 11.3~ da Şil"lietin Galata'Ja kfıln İdare M.crk.:Zlnde 
edilece~1 ilA.n olunur. 

RUZNAME 
1 - Şırketlııllz. Es~ aız.amııameaınin 20 ve 21 ln::i madd"19~ 

pda yazıll o!duğu Uzeı-e taaW: 
ZO inci maddel aal.lye; 
Mectiai idare mevadı aıa.ııau.aa ve 

bir mUddeti muayyene ıçm ll&!Z oldu. 
tu lktldare kısmen vey~ut tama. 
men Aza.smdan bir veya birıta.ç zata 
ba vekAleU mahauaa lh&le edeceğı 

misillU mesa.llhl cariyeo.1.D rüyet "t' 

tesvlyeaı için hariçten dabj blr veya 
birkaç zatı tevkil edebtllr. 

bir 

"""' ıo incl madde! muadd ~ 
Aılecl!Jt\ idare mevadı ıss r1 

bir müadeU muayyene ıQlSl_,ıır 
dutu iktidarı ıaemen Y~ 'f 
mamen A.zaaından oır v•Y:',.:ı 
zata ba. ve k!U.e ti maııslJ.!MI ,,ı' 
ceğj mlsllJO mesallbi ~ 
yet ve tesvtyeaı ıı:ın b , 
bir veya birkaç zatı teY1'11 

lir. ~ 
Encümeni idare te§kil etmek üzere Bundan maadaı Meclıll ısı"' 
Mecli.111 idare a.zaıan meyanından tk1 Encümeni idare teşkil et 

Bundan maada, Mecu.t idare 

veya üç Aza intihap ve EncU.meııl ldt... Mecllal ldare Azaları ille, 
re Aza.!annm gaybubet v<:ya mazeret.. iki veya Uç lza ın:ibaı.J '~,; 
lerj takdirinde kendilerine vekA.Jet et- menj idare A.zalarır..JXJ ~ '' 1' 

mek Uzere, blr •• lndelbacı ikinci ya mazeretleri takdir!Jlıje ııtr ~ 
bir &.za mWA.zımı tayin ıder. Yevmi ae vekA.let etmek uzere 111~ 
muayyentnde ve daimi surette i!:tlm.ı delhace. lk!nei bir aza oı rJP' 
Ue muamelatı rilyeL edecek olan &.za. yın eder. Yevmj muııYYt,. 
ıarm gaybubetinde keza Mec!jal idare dalmı suretle lçtlaıa ilf ,rfP 
11.zaJarr meyanmdan uıtibap oıunmıı§ tı ruyet edecek olan ~~ 
olan Aza mUIAziın!erl anlllra fııyab4-t bubetlnde keza 14ectıst t ot'" 
ederler. lşbu encümen LA.a'{&I ayoa rı meyanından intihap olll ,.rl" 
iki defa akdi lçtıma edl?relı M.eclı.aı 4.za mlll!zimleri anıarıı ıılf~ ~ 
idareye arzedilecek bltcıımıe evraıı: ler. lşbu encümen ıAakS1 .ı'1. 
ve mesaili MlldUrtl umum! U• bera.. defa akdi 1Çtlma edere• 11 'I. 
ber tetkik eder. EncUment tdarenın dareye arzedllecek blJcUıı: I)' J 
hukuk ve vezaiti M.eclj.st idarece ka.. ve meııaill müdürü uıııu~ ~I 
rarlqtrnlacak bir ta.!jmaınameı da.. ber tetkik eder. EncUıO:; ~ ~ ! 
hill Ue tayin edilecektir Encıımeru hukuk ve ve:z.alfl Mecl ıoı' ~ 
idare A.zasma bazrr bulundukll\n her kararla.ştırııacak blr ts.l ,. ~ 
bir cel.le IÇin llçer Türk 11ruı bakkr d&hlll He tayin ed1ıece1'tl'-f ~ 
buzur verilir. meni idare A.zı!sma haı;tt rl~ - ' 

ları tıer blr celse i<;ın ••u";.t' \ 
retln tıılkdan HeyetJ u!ll ~ 

~1 inci maddPI utıye: 
Mecllsl idare Azıuıı tıa..nlatı !'afiye. 

den kendilerine tah.ııta 1'11macak bl.s.. 
seden başka mecliste tıazır tı"Jluna. 

cakıart günler IC:in kendilerı:ıe üçer 
'I'Urk llraaI hakla b\UUI' vertllr. 

Yin olunur. , ı ~ 
21 ıncı maddel mııadd~~..J' 
Mecli.si idare A,zasın• IJ s-.Jl"I 

CıyeC:en kendflerlne tall~,,ır 1 ~ 
hisseden başka mecJ.iStf' nıet';f' ~ 1 

nacaktan günler ıçtn ft od>" ~ 
retl.n mlkdan Heyeti f 
tayin o!unur. f.1"'9 ,J 

2 - f'ıre::.-n seneler zarfında Mecllsl ida'1!1 A.zalarlle tdııre JJ'". ~ 
Azalarma ve-:ıın.L; olan tıuzur baklartyle İdare Mccll•I kıı.raril9 ~ 
hazııart'la verilmL, olan t&hajeat tıakkmda karar ittibaZl. { 

ııı" 
t~bu revkaı.ıdc Heyeti Umumlyf! ıı:tlmaına her bir 1'1""c ~ııı ~ı/. 

rıık etmek bal.kırı haiz (>!du~undan muhtı-rcm hiııscdarıa.rıll t11• rtlıJd."".J 
tarı hiııse ııcnetlerınl Ti<:"tHet kanununun :\71 ıncı mart:if'!ll d ff' 

• a ıı 
tnplant: ~llniln·!en nlhavct bir hafta evvel Şirketin Ga.ıat" tııtı!ll" 
hanı blı:asıı~da kAln İdare Mcrke?.lM te\•d ı etmeleri ıuzıı .,,,ı tıtşr' / 

~/, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Devlet DemN-yoUarı Ye Limanları ftlettrı-' 
Umum idaresi ilanları ' 

,ıcı ı 
ltluhammc.n tıedell ; 24000) yirmi dört bin lira olan (61'100l t ı•;; 

'luct toprak l<&zo,ru;ı (30. tklnc!t;?:ırin. 1942) Pazartesi ı;-u.,tı 5~:11 
altıda Hay<iıı.ı pa~ada Gıır binası dahillndeltj komlııyon taratın ,: f 
znr! usulllc ı:c.tın ô\lınacaktır. .,ıııı 

Bu iş.~ -;irııı•!i< !Jıteyenlerin (1 00) bln ackiz yüz llraıık ıtıU~ ıf~ 
n'nı\t kRnunı.r, t,P.yin etliğı vcsjlta!arta tekliflerini ınuht.ı\lı 1~ı;ıı ıynl gUn sP.at (1!51 onbc:e :,adaı komisyon reisliğine vcrıneıer .. ~ııtj 

ı!JUI'" ' Bu ı~e a11 ,,:ırtnaıncleı koııı13yonı.lan paro.s.ı olarak da (1411 


