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Milli koı unma kanunu tadiıô.t orojesi : 1 Yıldız - Kara yel fır1ınası 

stitçileıi habec verenle- şehirde birçok hasar yaptı 
l' ~ ı'kr ~nı f0 

ı 1 JPrt Ve· C ı·ıecPAk Birkaç motör ve mavuna battl, bir 
~ u. Y ~ _ ~ · kişi öldü iki kişi ağır yaralandı 
ikra:ııiye stok malın degerinde para veya '---o---

varısı nis~etinde ayniyat Olacak Ele'ırtrUı ceryaaı blrbaçuk saat keılldt 

neı eye gidiyor ? 
' t::.~a bir :araltan •elerberlik ilan etti. bir )andan 

ıın orı emri nesrolundu. l•panya günden güne 
müttcfiklerf' iaha ziyade yakl~makt&Jdtr 

Yazan : ! adrl EBTEM 
/'Paraya emniyetini koru· 

"1ak iı;in kı~mi ı;eterberlik 

~, llir taraftan aeferber
t,1 l'i 'erilirken <liğer taraf· 
~ (:njın lspanyollara hitap S.:. 0) tnıri neı;redihli. 
\ ~llftın ilan ettiği seferber
L.~ 1 lııııtrşıdrr! Bunun :rakın 
.._._ lıanı;i memlekettir? h· 
~? 't:;annamesinclen maksat 
~ 4.f llnyoJ seferberliği ~i
~ı. 'ilta İşgalinin doğurduğu 

Berlin<len ,.e Romadnn gelen ha
va kin<te pek çabuk intibak eden 
t .. panyoJ f:tı:ıistleri tn~iltereye 
karşı da kin duymak kiıı mü
kemmel bir sebebe maliktiler. 

F akat t"panya iç muharebe· 
lerde-n yeni tıkmı,tı, Pa-

rasudı, gJdasını Amerikndan te • 
darik e<liyordu. Ekonomik dok
trini fa.şist tt>llikk;terine uy~un 
olmaMa beraber, i""tı"adi bünyesi 
hakımınclan İ!Spanya tıı~iltere \'e 

10 SENE HAPiS VE 100 BiN 
LiRAYA KADAR 

1 

PARA CEZASI VERiLEBiLECEK 
üç azalı ihtikarla · mücadele heyetleri 

sektz günde karar verecekler 
Ankara, 20 (\.'akıt mubıtbirlnclen)-· 

Milli korunma kanununda tadilAt y.ı. 

pılması hakkında bir mUddettenber~ 

yapılan hazırlıklar eona e!'mJ§, pro • 

je ııon oekllnı almıotır 

Bu proje §imdiye kadar tat bika 
tında görült>n nok9anıarı ortadan kaı 

yeni bir te§kilA.t barı:m ve b&n~ 

!ar baremi kanunla.n bllkUm!eriııe 

göre aldıkları maaş veya Ucret tu. 
tarı Uc tayin edildi~'erl kadrolardaki 
maa§ veya Ucret tutan aramndaki 
farkı aylık maktt\ olllrak alacaklar. 
dır. 

(Devamı 3 ncüde) 

Çartıkapıda. fırt;madan devrllerelt Uç kl~inln yaralanıD&Sına sebep 

olae ağaç ••• 

' Evvelki gece başlayan yıldıı _ ka. 
ra~·el tırtınaar dUn bUtlln glln devanı 
e(miştlr. - · 

Verllen maı~ıiıata göre rüzglr "· 
velkl geoe 23.~ de tırtma ha'lnl l.t.. 

mt§tır. RUzglr dUn ııabah 8,35 de 
lza.m.i ııaniyede 28 ınetre ıı llratle eı. 

mittir k1 bu, tehrtmlz lc;:ln flmdiye 
kadar nadir ıutlans.:ı bir hldiM 1d!. 

Fırtına fle beraber hara.ret dera. 
ceııi de · d~m!l;tUr. Evvelki gUn +10 
oıan hararet derecesi dllu + 8'• 
düşmüştür. Bu şiddetli havanın lbl.r. 

(Devamr Sa. • Sü. 5 de) 
S'İıtden biridir. 

Ilı.~ Afrikanm is~ali üıerine 
~ n sonra lspanya Ye Por
~ 'lıireti nezaket peyda et
\...' Inemleketler ara'lına 
~ . • Aınerik,_ tı.rafmdan Af· 
~ h.PJl11.n ihraçtan sonra 
~ lll~ı "e Porteki'Z lıükfıınetle-

Amerik&;l' a hağh i<li. Jlarpterı ev- drrmaııı cezai mUdyylde!erln dah<1 

:~~~~ ~~~~le~=et~~;tn:ra o~~:~k_::.~ ~:111:~~1 b~:y~~:i g~~=~~:~~m:~t::~:~ A 1 m a n-1 ar B ı· n gaz ı· d en 
(l)eı•amı Sn . .t .'iri , fi rln) Proje eııaslarına göre kurulacak 

Tunusta ılk çar~ı~ma~ çekildiklerini_ bildirdiler "tı~ tamamhetlerinc ria
~ ~ği bilılirihniştir. 
~ '-.ıın Runeltin me~ajına 

tıfo\ap Frankonun mütte
, !a11uya hakkındaki ni· 

\....~ memnun oldujuna 
~ ,ktedir. Fa1'l'lt Şimali Af· 
~--'~linclen sonra ortaya. 
\.."'iti 'Yet, kua A. vrupasmm 
~il t~li~ <'oğr.ıfya bakı
~ sPanyayı her tarafından 
~ --~· Bunun için fspan· 
... ~... nı saran tehlike bir 
~ t.j.. ba teşekkürle, bir aözle, 
~it ~tıahede ile !lft\'uştunı
~>'\iı bır feY değildir • 
-...'i t nı en cehennemi muha· 
\ , Panyımm etrafında ce
\t ~ebilir. ispanya Akcleniz 
\ ~ti da toprn~ olan bir dev
\ -'t11~~ Akdeniz ,·aziyeti' ile 

~'-'elt ilin ~imalinde olup bi· 

larda Alman bırlıklerı 
5
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. ura..t e ı er emege evam e en ngı ızler 

ozguna uğradı 120 hava meydanı işgal ettiler 

Almanlar e;zertin cenup doğusunda 
istihkamlara ye~leşerek 

mukavemete hazırlanıyorlar 
Londra: 20, (A.A.) - Geniş bir 

cephe ilsti.lnde ilerleyen müttefik 
kuvvetlerin ön kııımında hareket 
yapan müttefik devriye ve paraşl!t 
çilleri 35 Alman tankı tahrip etmi~ 
Jer ve bunları kullanana müfrezele 

Bizerteye 50 kilometre kaldı 
Londra, 220 A.A.) - Bu cuma 

günü Nevyork radyosunun haber 
verdiğine göre, miı.ttt'fik motörlil 
kolları şiı:ı:di B!.zertt'clt:n tahmi • ı 
nen 50 kilometre mesafede bulun. 

4 ttlerle alakalıdır. ""'- rı kaçmağa mecbur eylemişlerdir .. 
P.ıy,., bai?h ,.e ~ıtanm 

rr.nkt3.drrJar. 
Gabea limanının ehemmiyeti j L• Alınanların 6 zırhlı otomobili tah· 

. a.ıtikadderatiylc sıkı bir rip olunmuş ve birçok esir alınmı' 
\ "ll'tibatı ola.n İspanya. Af· tır. 

Londra: 20, < A.A.) - ~liıttcfık 
(Devamı Sa. 4 Sil. ? de) 

"'"' 

~ J\kdenizdeki hareketle
~ ~el gösterecek Kara AV• 
~ ketlerine ele Jiı.kaYt 

' ~Paııyannı bu \'aZİy~ti 
iı i'tası tizerinde müta!ca. 

VLADiKAFKASTA 
SOVYETLERiN MUVAFFAKiYETi 

tnglllzler t,al'l\fından bu harpte ikinci <=eta olarak lşg 1 edilen Blnga:d 

• 1cal'3ınr.m şöyJe bir lev
~ .. ~ÖVÜŞen İ1cİ büyük blO• 
~ bit da taraf sız kalmak is· 
~""'i de\'let! 
~ ~a da münasebetleri, 
~ lllij arı 'ardır. iki tarafla 
·~.\tı l'lufobetlerini mubaf:ı:ut 
~sundaclır. Fakat birbi· 
'-.' ~ lıanııe etmek, birbiri U
~- ltınek iııtiyen bu bloklar 
~ ~~lltunrnamn en normal 
~ 4-"I ~Ui olmaktır. ispanya • 
\.~ ~ erle olan münasebeti 
~ \' f~ıı kalmasını icap et
~~ lltıyettedir. 
~'-!;. harpten önt'eki dev -
~ ~rii "e A lmanyanın yardı-
~til'~kü formunu bulmuıi 

' taaaV\·orla.r, ekonomik 
;htPoli'tik emeller bakı· 

l. "rı., ıanya ,.e ttalya ile 
~._..Ydı. 
\ı...~ ~ <l~anı, sosyalist 
~ ~ralizme amansıı ııu

~ rıuıko rejimi politik 
"r'llc! baknnm<lan da mih\'e· 

lly<), 

~ 
r, . 

ttlı~~frikada impa.rntorln-
ltiı ttrnek llrzu!innda;\'Clı. 

~ ~ ~ mlisait saha mllt· 
~'lı" fllda bulunan Fransa.
Mı'- t~ lal<j arazbi idi. 

..... rnrt.an "Cebelüttarık,, 
~ .• ,. r t 
- bi e ınde her zaman s-

lıltitt; ltt:ığliibiyeti, bir ha. 
lil( b~ hatırlatmakta idi. 

ır ı>olitika ba,·a.~ına 

Kahire, 20 A.A.) - İngiliz umumt -
karargAhınm Ort&§&rk m~terek 
tebliği: f " 

Sekizinci ordu dtlıı Blngu:tııtn IJI 
mal ve cenubunda. iltırlemeğe devam 
~tmlştir. Mar tuba ile Slunta ıı.ruıo.. 

Umanmm bondar evvelki l.ngi)lz lı_;x-alJnde alının" bir resmi-. 

~ 

Yılbaşı Piyango ortaklığı 
Almanlardan 7ü top, 2350 kamyon 

95 havan topu alındı 
da kıtalanmız 28 tan!f , 2~ top ve 250 

(Devamı Sa. • Sil. • de) Pazartesi günü kuponları neşrediyoruz 
---....... -· J.ondraya gire: 

Balkanlarda 
mihvere karşı 

kaynaşma 
Atinadaki Y~nan batvekili 
çekildi, Bulgar baıvekilinin 

çekilmf'ai muhtemel 
Londm, 20 (A,A.) - Britano 

va başmuharriri. Afrikadaki müt
tefik basaniar.nın, cenup doğu 
Avrupada mihver niifuzu altında 
l;ulunnn Yugoslavya ve Yunanis
tan gibi memleketlerde derin a
khler yaptığını yazmaktadır. 

Çobkoğlu istifa etnıiştir, Yu . 
lloğu r.ephesınde mem dflğl~Uren Si>vyeı pl~·&delerl. .. 

nanist:ındaki mihver kuvvetleri-
350 kamyon, 70 top ve saire kay- nin t:ıkviye edil.meleri yilzünden 
hctmişlerdir. Almanların 12 ıl<' ı burada ia<;e buhranı vahim bir 
zırhlı togayile Rrıınılerburgs alayı h nl almıslrr. Bulgatistan1a · Filof 
en fazla zayintn uRrı ~·an birlikler-j ycrind: tut'.lnmağa çalışryorsa da 
rlir, .~ lman!ar. tam bir Alınan tarafta 

Movkova, 20 (A .A.) - Ncşredı

len hususi bir Rus teb!iğine göre 
Ilıı slar. Kafk:ıs)odn \'l iidikafkas ya 
kınlarındıı miilıim bir muvaffakiyı:: 
knznnmışlnrdır. 

Almanlar 5,000 ölü ve hir o im 
dar da zııyint vermişler, 144 ta.ıı: 

.Moskova: 20. (A.A.) - Atman- rı olan <l:ı!ıiliye nazrn Zavroviki 
(Devamı Sa. 4 Sü. 3 de) (l>nıamı Sa. • Sü. 6 de) 

• Vakıt okuyuculan arasmda tertip ettlklınU l\Ulli Pıyango ortaklığı, 
çok bü~·ük bir allka ayandınmttır. Şimdiye kadar büyt1k yekfın tuta. 
ca!< isabet olma.o.akla beraber blr kl8ım okuyucularımız 25 kııru,ta. ı56 
pı kuru~ al•nı!,!lardır. Valut, hlo oıma:ı.sa, okuyucularına gazetelerini 
be-dava okutrut! lrnkAııı vermek ve ~ kunıt gl.,1 ebemmlyetab. bir harç. 
)ıkla bir mllidar para kazandırmak laternl:stır. 

Milll ı•J)ango ortaklıtı. ber ay tekrarlanacak ve bwıun fçln bjr preı. 
gram haurlaııaeaktır. 

Yılbaşı ortaklığı 
l'rJb&ııı crtaklığı kuponlannı Paıartesl gllnU no,redcceıtl7* Çok 

zengin ıkraı.1 yf'krl bulunan bu ketldeye hUtlln olruyucutarımızın lştjra. 
l<lnl temin itin iki ıterl tertlP edtlecektlr. Blrlncl tertibe %5 ku~lt\ 

lttlrak edl)eM'k ve bütün okuyunular bllttln biletlere ortak otn.caklar.1.'t', 
İkinci tertip 100 kopnn•uk ııerller olacaktır ve yU7.er ortnktan fbarct bn 
lunacaktır. S••ri ortakları 60 kuruı ven>ceklerdlr. Bu IUl'eth~ 100 kh! ı;o 
liralık bilete ortak olacaktır. 

okapcalarımıza 
.... - - ~ ,_, -::wwwı- ~ -
T~ra <•kU)UCularl'nız orta.klığa 10 kuponla iştirak Nleblll'Ceklerdlr. 

Kupon fadeııt ltiıı poııta polo llAve etmek earttır. Tn.m ortaklık ve ııcrl 
l~ln ayrı ayrı k'Jponlar kona.cak, lstey~n okuyucu her ikisine jc l.stlrak 
cdebllecektlr. Httr oklıl'UCU 75 kuruııla yu::ı~rce Ytlb:ııtı plyan,o bllel.tn<" 
ort;alc ole.bill'<ıektlr. lkl-"lCI tertibe iştirak etml't olanlar, hl-.~e nll\:cbut:. 
larmı gönderdikleri taklllrcle yeni nrtaklık ııaralarıadaı. te,..,11 e•tı lo. 

<'ektir. 



Şima:i Afrika tarı hinden merakh sayfalar 
·---·-----------------------...... --------..... ------------.----------......... --~----Bin gazi - Trablusgarb - Fi-
zan - Tunus, Cezayir ve Fas 

- 2 - ı le birl•air. 
. KUçUk Atlas dağları 3300 metre 

Tunus, Cezayır, P;ı., :'Üksek Siroua boynundan bir kol 
Bundan sonra. ::imali Afr!kanın la BUyllk Atlasa ~buttur. Bu 

bu Uç mmtaka.sıntn tarifine sırn dağların sulan derin dereler ya.
geldi. Binaenaleyh hepsinin ayrı pnrak tufeyl!ı.t, Fikik taraflarmo 
eıyr1 ı:zun uzadıya isimlerini yaz- ınerler. Küı;Uk A tlasm şimal \·er
mamak için !iima1i Afrika tabiri ı:anlan ormanlık ve Slılaktır. Ce
tiç me"!lleketin umumun'.!. şamil o-1 nup venıanları kayalıkur. Bu 
lacaktrr. Fas kelimesi de Fas şeb dağlar Fas!n Bahrimuhite chıır 
rini değil, Fas memleketini gös- kısmını (bu kısma Bahrimuhit 
terir. Fas ~ehri ifade cdilmeı. is.o Fası diye iı.ıim vermiştir.) BUyii't 
tcnince ~ehir diye izah olunacak- Sahranın yakıcı, öldUrücü tesirJe
tır. rine ka~t muhnfaza eden bir sel-

A) Şimali Afrika arazisi bir tir. 
vahdet nı-zeder. Onun icin toptan BU~i.ik \.·e Orta Atlaslar ise garp 
m1ltal~sı mecburidir. BU'l"ada tan gelen ynğmurlnrın Cczayire 
memleketleri ayıran hudutlar ta - doğru gitmesine mani olurlar. 
bii değildir. Şimali Afrika arazisi Bu sebepl~ bir tabii mmtakn ha
ispanyadaki Sierrn Navada dağ - s1l olur; Bahrimuhit Fası mUsen
lan gibi a.rozii saliseye mensup • nem ve arazinin hll.lt cihetinden 
tur. Eu mc-m~e&etlc-ri kaplıyun dağ Cezayirden pek nz farklı iken 
larm hepsine Atlas dgğları de- ya~uııı ve kar sulan itibariyle 
r.iT. · Cenyi~ çok faiktir. 

Bu dağlar, bir !:Ok parça.lara 4) - Rif da~ları - lspanya. 
aynbmştrr. Fnkıı.t hep istikamet - nrn c~nup ktyılarmı kuşatan Kur-
leri ~o şimnlidt-n gn.rbi cenu - dilyer dağlan denizi athyarak 
biye doğrudur. Bunlıınn araların- Rif dağla!'T ile devam ederler. 
da ovalar hrunl olmuştur. Nehir - Kurdilyer ve Rif silsileleri a -
ler, dereler burnlnl"dan geçer. deta bir nısıf daire şeklinde Ak-
Dağbr.m bu v:ıziyeti göstmiyor denizin gnrp nihayetini kuşattnı~

ki, mtmleket şimale ka~ı tn.bit lar ve B..ı.hrimuhite Cebellittarık 
anzıı. i~ knpalrdır. Arazinin bu gediğini bırakm~lardır. Bu da~
ttıbiau icabı olarak imali Afrika lamı Tet\•an clvarmdnki en yUk . 
nrn Jimanlan dağtarm dc-nize dal- seik noktası (°~500) metredir, Rif 1 
dıklan Çlkmttlann hep şarkında dağlan bu yilksek noktaclan yel- 1 
hasrı olınuşlardrr. Tuus, Bun. Bu- paze gibi etmfn dağılır, ve birer ı 
ji, Ceznyir, Oran, Biıert hep böy- burunla denizde nihnyet bulur
Iedfr. Atks da~lan Fastn (Va- lar, 
satı Vf'ya orta Atlas), (Büyük Şa.r.ka doğru <le\'am eden kısmı 
Atlas), (Ki!çük Atlas) yahu~ (An Senascn (1420 M.) mhut lznasen 
ti Atlas) adlariyle üç srradır. namiyle Nemour civarına kadar 
Bu üç bUyUk sıra dağların g~1ik- ı gelir. Rif dağlan da her yerde 1 
leıi mmtakalnra ufak, btlyilk kol- türlü isimJ.er nlrr. Rif dağlarının 
lan. tepeleri. etekleri olup her garp lkrSlT!llan Bahrimuhitin ~nğ
yerde ayn adlar verilir. murtu rüzgarlanna karş1 olduk. 

1) VaCJati yahut orta Atlas dağ- lanndan rutubetli ve yesilliktir. 
lan - Mn~in ~imalinde baş- Şark ilnsnnlnn kurut satp, geçil -
1ar, Uran cihetlerine kadar bir mesi zordur. 
t:ilsile h:ı.line gelir. Oradan kolla- Şimaldeki Rif dnğlariyle bunla
ra ayrrlır. Şimale ve şimali gar • nn ccnubundaki Atlas dağları n. 
biye de Fas şehri ve Me!lmez isti- rasmda bulunan sahadan bütün 
kametlerine kademelerle iner. istilil. ve istim:ır yollan geçmiş-

Üm.mülrebia nehri menbalarını tir. Hep istilfılar Tlcmsen geçi
budağlarda.n alır, Bu silsile diğer- dinden sonra Taza. ve (Fas f;eh
leıinden da.ha kesif ve daha imti- ri) yolunu tutmuştur. Yolun Uze
datlıdxr. En yUksek noktası (Ce- ti Roma hara.hfoleri ile doludur. 
beli Musa) olup (4000) metre ir- 5) - Cezayir Atlaslan yahut 
tifrundadır. Tel At1aslan - Bilyilk Atlas 

2) - Bliyillı: Atlas dağları - dnğlan birden'bire alc:alır ve Fas 1 
Orta Atlasların cenubundadır. l·fiksck yaylliları yahut Oran yllk
Ondan da.ha dar faknt daha yük. sek yayüı.lıı.n denilen mahalde Ye
!llt-ktir. Guir burnundnn şarkı ııi- ı;.il ovnlara knrnıır. Orta Atlas ve 
ma.liye uzanır. Uran yüksek yay- Küctl!t Atlas ise biraz alçalmakla 
lala.mıdn birdenbire dUşcr ve yny ber:ı.bel", Cczayirin ic:ine girerler. 
Ui.Iara karrşır biter. Birisi şimalden. birisi cenup-

Bu dağlann ebedi karları ve tan devam tdt'rler. lkisinin orta
mevsinı yağmurlarr epeyce büyUk larmdn yüksek yaylalar vnrdır. 
nehirle'r yap:ır. Şarkta milthiş 
uı;u.rumlarln başhyan bllyük ve 
vasati Atl;ı.sJar arasında ''e 1500 
mt"tre irtifnmda duvar gibi dik 
uçurumlar ortasında yukarı Molu 
)a n~hri yılankavi yatağım takip 
eder. 

Vadi geni~, mahsuldar ve mes. 
klindur. Vadi yiiliselel"ek üç dört 
bin metreye çıkar. Bu en yilksek 
yerlere dern, cebeli dern, yilksek 
AtlMlnr derler. 

En yüksek noktası Arıa~ııe: 
4250 metredir. I..ikourt ve diğer 
yüksek ~peler de dört bin ve 
daha .ziyade yllksck1iktedir. Yük
sek Atlaslar saf Berber kabilele
r.inin cri.~l.!nez iltiı'.agiıhı ve (El. 
muvahhidinin) beşiğidir. 

İbni lWdunun o parlak ifade
siyle (Kürrenin derinliklerine 
kök sa•mıs heybetli ciissesiyle 
f~ dold~ruyor ve yıldızlarla 
taçlarur..ış ooşını göklere yükselti· 
yor.) Dediği yer burasıdır. 

Orta Atlcıs dağlannın Taz..-ı ve 
Tlemsen kısmı yüksek yaylalar. 
dan !!imale gidt>r; sahil dağlarını 
teşkil ve Tel Atla~lnn admı a
lır • 

Tel Atlasları Bougarroun, E
doug volkanik kayalıklannda bi
ter. Küı:llk Atlas ise yüksek yay
lfılann cenubundan geÇer ve Sah 
ıa Atlaslan nnmiyle şimali ~ar -
kiye doğru çıkar. (Aures Ores 
dağlnnna kanŞtr. Tunusun bel. 
kemiği denilen dağlar halinde 
Bon burnuna gider ve Tunus ki
ne yayılrr.) 

6) - Tel Atlasları - gnrpten 
şarka doğru (1840 m.) Tlensen 
dağlan, (1985 m.) Aursenis. Şe
Jif vadisinin şimalinde <Dahra) 
ve Büyük Kabili, KUç!lk Kabili 
Curcura ve Tabar ve ilkbaharvb 
tile tc-pelel'i karlı Lalla Hadidia, 
ve Hodnabiban dağlnnnı teşkn e-
c!er. 

Bıı el.ağlar garptan şarka doğ
ru gittikçe ziyııdele~en' bir ııh7i
lik aruderler. Garp mıntaka!!ın-

V'AKJT 

elçiler oteli 

Arada toır.ıdn ı.u ı,.C'~ e f,,t•l,lll'n :ıj.uıs nıuhublrll'ri blr11··~ lc r fıııılıl •>:ıtrl.ır. 

Bu r~ ·imde An. dolu cıja.n ı muhabiri Smni'Yi bir ııoınen ga.zetecisl 
fil' konu:ıurkcn görüyoruz. 

r 

lllr diplom:ıt lmn ı otl'Jln bıı.nyo odnsmdn. lcocasının ı;:a.m l'Jır(arınr 

yıkıy01' ve bir diplomat çantMmd·ı en ehemmlyetll m dJeler ... 

Bu ölü de 
kim? 

lb y birdenbire t1 urdu 

' 
Harıı il:itip de Fransanın hüku

met meı;k-:"Zi Vişi olunca gine es
ki~i gibi, su şehri sükiınetini el
de etti. Terciim:ınlar, elçiler ote
~ini göstc-rerek seyyahlara §Öyle 
diyorlar: 

- Baylar, bayanlar!.. Bu gör
dü~nüz bina, Fransız hükümeti 

Hangi Viai ~eyahatinde Fransız 
t.üküınetini takip eden diplomat
lar 1940 temmuzunun ilk gUnle
ı·inde bu otele yerleşmiş bulunu. 
yorln.rdı. 

Bu halin ancak bir kaç hafta 
devam edeceği zanncdılıyordu. 
Halbuki bir kaç S-Jle oldu. 

Bu otelde bir oda temin etmek. 
Jünyamn en güç .işlerinden biri
cir. Çünkü. oda ki'ralarnak otel 
sahibinin elinde değildir. Bu i~e 
Hariciye V('kaleti protokol şefi 

bakmaktadır. Aynı zamanda bu, 
gavet mü.5kül bir vazife sayıl
maktadır. Otele girmek zor oldu
ğu ~çin. sırf bu sebepten bir çok 
gece eğlenceJerine meyyal insan
lar otelde ikamet etmek arzusun
dadır. 

A -.aıısörıle clün~·a politik il ı .. 
Pariste hu iki yUze yakın dip. 

lomat nadiren, :l'lağı yukan bel
ki senede bir de!'a kar~ılaşrrdılar. 
Çünkü, Paris, bUyilktli; ve her
kesin kendine göre bir yaşayış 
tarzı vardı. Lak.in Vişide vaziyet 
bn.mb'.1.::kadır. Eu diplomatlar dai. 
mt su-:etle kar;ılac:::mak me~buri
yetindedir1er. 

Mes ... ıa, Çin diplomatı Mösyö 
Kuo - Tse - Fase, asansörde. Ja
pon elçi<1iyle bunın buruna gele
cek olursa.. Ne yapması Iaznn
dır?., Bu 3ekilde. diplomntlar bel 
ki günde yirmi def:t karşılaş
maktadırlar. 

Elgiler otelin.in salonu gayet 
garip bir manzara arzetme!<te:dir. 
Orada her türlü adama tesadüf 
etmek mUmkündilr. Mesela gaze
teciler iki türlüdilr: Hali faali
yette veya. neşriyatı inkıtaa uğ
r.amıcı C?azeteler... Elçiler de öy
le: Bü~lu. bürosuz. Kendilerini 
göstermek istiyen zevatla, onları 
görmeğe g~lenler ... 

•Anı.da sırada kö~eye çekilen a
jnns muhabirleri gazetecilere bir 
şeyler fısıldar. Sağdan soldan 
mınl<hmnalar: 

- İyi biliym- musunuz"· 
- f~ittiniz mi?., 
- Evet, ikinci kAtip derli ki... 
Bu kon~ulan şeyler arasında 

Pek ı;ok yalan bulunmasına rağ
men do~rusu da yok değildir. 

Elçiler otelindeki gece ziyafeti 
billıassa şayanı kayıttır. 

Bir çnvu:;ıun ve bir askeri dok
torun beraberinde bulunan erin 
taşıdı~ bir sedye yamacın sağ 
tarafında göıiinmüştü, Albay 
sordu: 

nezdindcki diplomatların ikamet- Otelin bUyUk salonundnki bü -
gfıbt olmuştur. !şte !., Hikaye ve Lün ma<falıır işı:ml edilmektedir. 
fıkm mcnbal: Elçiler oteli!.. Eks"riyn, gayet enteresan b!'iç 

Vişinin di~er büyük otelle-ri \ p;ırtfüri yamhr.aktadrr. Nihayet, 
gibi elçiler oteli de cihan tarihin ~nbaJıa karşı o<laıarma Çekilip u
de k~ndisine bir yer aynınış 53- yuduklnrı zaman rUyalarmrln Pa-- Bu da ne ~avuş? 

- •.. bir cesed, bir yıl evevl 
ölmüş bir ada:nın cesedi vUcu. 
duoda birkaç kurşun ve gülle 
yarası vnr. Bir kulağı yırtık. şah 
damarı dikilmiş. 

Bu kelimeleri işitir işitmez bir 
tabur komutanı titremekten kcn. 
dini alwtadl, garip bir sesle mı. 
rıldandı: 

- Him ... Ben bu ada.mı tanı 
yorum. 

1 Hu satırlar 

En &0111 akllra'nı 
Birlmç gUne ltaılnr başlıyacağı 

Bu ölüde 
kim? 

R-Omanrn<lan alınmıstır. 

ytla'bilir. risi e-örmckte-dirler, 

Askerlik bahisleri - - - - - --- -
Yeni tip bir torpil 

Alınan tayyarelerinin hücumu
ııa uğra:ı.•an bir 1ngi'iz kafilesi · 
nin kumandanı amiral Vetham, 
ye-ni icat torpil hakkında bir ga. 

1 zeteciye §U iznhatı vermiştir · 
llk olarok dönen torpile tesa

C.üf ettiın. Bu torpiller doğnıdnn 
1 doğruva hedefe doğru ilerliyece
ği yerde döne dör.e se)Tetmekte
dir. Torpil, evvela geniş ve git
gide daralan daireler çiznıekte
eir. Bu s~tlc, "ğcr birinci çev-

1 rede ;isabet vaki olmazsa, ikincisi 
muhakkik bir tehlike nrzetmek-
tedir. . 

Ka!ilenı.iz, bu cehennemi daire
den milı:-külatla kurtaıılcir. .Ayn! 
zıun.ıında i."'rıbet vukuunda torpı -
tin çı'knrdığı patlama sesi gayet 
müthistir. 

15 ~·asmıl:ı pilot 17 yn-;;m<ln 
ı1cni1<'i .• 

lngilizJ.er pilot narr:udinin yaşı
nı 20 olarak tesbit etmişlerdi, 

Ynvn, yavaş bu rakam 2C ;>e, 
ve daha sonra rl R 19 za indi. 

lngilterenin pilot ihtivncı gün 
den güne artmaktarlır. Bn yUz
clen durmad:ın pilot Yetistirmek 
ıcap etti~ind•n 15 - 16 yaşlnnn· 
daki gençleri pilotluğa hazırlama 
ğa ba'>lnmı~lnrdır. 

Vaktiyle. bn y:ıqtaki çocuklar, 
JUh·er romanlı>..nnı ok~yordul:ır .. 
Halbuki simdi, ~ehirleri bombala. 
yıp ölümle mlicadcle ediyorlar. 

İngiliz bahriyesi denizcilerini 
izcil~rd~n ~e~!?lf'ktedir. izcilikten 
yetişmiş olması icap eden asgari 
l 7 yasıannd.a bulunan bir genç, 
nnmz('t olerak k:tbul edilmekte· 
dir . 

Bir harp ır.eydanmda on do. 
kuz sene sonra bulunan meçhul 
bir cesed dllnyanın en anlaşıl. 
maz cnsusJuk va.k'a~mrn esrarını 
nas11 çözdil, uınumt hnrbin ve 
hatta 1939 haribinin bir casus. 
luk hikiıyt>sj bu eserde nı;rğ:ı \-U

rıılmu~tur. Hava harbi, büviik mikfarda pi
------------- ı lot i'lteme-kte'dir. Hl39 senesinde 

Bu izciler Bounty mektep ge
misinde staj göreükten sonra tel 
t..izci olarak Yeti§tirilmektedirter. 

Akdenizin parlak ufuklarına 
alışan Yunan c;emicileri, uznktan 
karaların ortamnda başı Bahri 
Muhitin sis bulutlarına kCımilen 
gömülmüş bu dnğlan görUnce 3a
~rdılır. Şni:rane hayalleri Atlas -
lamı semayı omuzlannda ta~ıclığı 
cfsan~sini meydana çıkardı. 

rla dağların mevitleri yatıktır. İngiliz an.:ira!hb elli bin ızcı 
Nukatı hakime "Of'k az fa-:-kolu- At varışları istemektedir. Bunun için tngilte-

3) K'tl~k Atl:ıs yahut Anti At
las dağlan Noun burnundan baş
lar şarlm d~ 1500 : 2000 met
re yük!Je'kliğinde vaylulal' halinde 
gider. Ccz:ı.>irin Sahra Atlasleriy 

1 ~~l~~~~:~fığ;a;:ı:n!~iı~ g:~-- ,,___ J ---·ıııııı. : ~~ı:a~~e:;:.rinde propagand:ı. ya-

nUr. 
7) - Sahra Atlaslar:r - Oran B 1 1 . 1 . t Amerikan pilnt]an 

yüksek ynyrn1ıınnm cıenubunrla İ et sipariş erı p3Zi r gün erı saa Amerikan pi1ot1annın talim ye-
garntan ilibar~n mütekabilen 

1 
ri Tt>.ksasdır. Bu mmtakanm ha. 

(Ksour 1780 : 2100) Ve (Cel:--eli 1 11 e kadar kabu• edı"lecek vası bu iŞe !!'ayet elverişlidir. Amür 190:1) (Veled Nail), (Zap) 1 1 
J Gökte n::diren huluta tesadüf 

&dlaıiyle d('vam ctlip Edip Ores · edi1m!"ktedir. 

arı·~ıariyte birl·qir. Kazanan biletlerin para1arı da pazar- Teksasda yalnız ı\merikan ri-

Yüksekliği ( 1400 : 1700) met· tesf SlblbJDd~D t bareD ödenecektir lotlan talim ve terbiye görmüyor 
reye iner. Ve hatta daha alçalır ıa la:r. İngiltere de r:enç pilotlarını 
~ahrayı'kebir rüz!."arlarının tesiri. 

1 
I " d yetişti~ek için buraya göndu-

ne karm natamam bir set hnlini HABER Gazetesi Müdür Ugün en : mektedir. 

21 tklnrnt:;.9 

Memurlara a~ 
işçi karnesı 

verilmiyor 
ııır Ankara, 20 (\'akıt uıuh~ ft 

Memur ve ::nUstahd,,mln' , 
ekmek ve cıtmekllk bubll" ~ 

•t 
dakl talim.-: tnamc bl1 kUınr.l~ 
bundan böyle memu:- ve 
lere ağır işçi karnesi ve~ 
tir. Bugilne kadar ağır I~ n• 

" almakta olan memur \f8 " 

ıerln karn~lerl büyüklere,, 
oıan karneıerl~ 

Hak imler arası 
tayin ve nakil~ 

uı:s 
Ankara, 20 (Vaklt :dM 

den) - Hikim ve Il1 ·pi' 
miler arasında bazı ıa)'l 
muştur. Bildiriyoruın: ;_ 

70 lira m~la A~ )J 
ceza. ha.kimliğine Mardıll 
HayruJlah Koka, Kahta. 
ne Kilis hakimi Niyaıı 
Mardjn ceza hakimliğine 

11 
• 

mUddeiumumi.si Ali Oure 
"sliye ceza Mkimliğ~ i 
osliye mahkemesi mUd eaıı 
Osman Nuri Erenler. Jst. 
tiye mahkemesi mUddel ~ 
ğine Adliye mlifetti~i )fil 
zel. . 

60 lira maaş!I KaY8'".'ıııi J 
umumiliğine GUlnar ~a~i,ı 
Deniz. Gllnınşane hakitıl 
!ihli hakimi llyas oğuz. 

·'- ıi1' 50 lira ınaaelr Balı. .. e J 
deiumuml muavinliğine 
müdd~iumumi muavini \I 
Ural, Bitlis ha.kimliğin~11~ 
hakimi Hakkı Alpsoy. • > 
kimliğine Yıldrze1i ha~ii~oı 
rutçu, Hal~imhan haltı~ 
!is müddeiumumisi Sal>~ 
İzntir icra muavin b }.td
ÇeŞllle hakimi Abdullah af' 
me hakimliğine icra JJll.1 'fP 
kimi Enver Ege, Enll~.oi 
ha.kimliğine Ankara baJW' 
ye Ür~k. ; 

40 lira maaşlı Mani9' ııf 
t!lllumt muavinliğine ıo 
tan Hikmet Eğinlioğlu. 
hakimliğine Balrkesirdeıı, 
Altan. Salihli ceza bJ ft 
Çiçekdağmdan SUre:>'Yl' JCt 
yn, Tosya hakimliğine ~ 
Azmi Altan, Seydişehir c,tY 
mumt muavinliğine sfı 
Abdülkerim GUl!ç, CeY11 ).~ 
deiumumiliğine Kiğidslld i 
Tuzcu, Durs\mbcy mUd e 
ğine GUmlişaneden ~!\ 
Kırklareli hakimliğine ıı•ıf 
dan ~mil Tulunay, IJJ~ 
hakimlii!ine KızılcahafT\ 
dull:ıb Oner, ~ 

35 lira maaşlı 7..ongıll 
kimliğine Erzurumda.n. ddeı 
Damalı, tstanbııl mU ıı 
muavinliğine Ankara~!ııt 
Tıır:rn. E.'lmatı hnkiınlıt»~J 
ramiçt~n Yaşar Turall· deıı'J 
hakim muavinliğine I{ıı~ıı! 
revli"inden 1brahim ö.:ı:~ııe 
Bilecik hakim muavinlı~ dt 
yeden Hasan Tan. I{n~ıı<İ 
revlisi müdd"iumumt tJ1 •11 . ~ 

ne Paz3rc;·ktqn Havrct ut<' 
Adana müdrlriumumf rıır't. 
ne Erbaadnn HU!!eyin 1,11D 
nım mUddeiıımumt 'tJl~er· 
~ankaml"tan Kartir. !.ı:.ı,e 
mild" ciumuml muavınlı~· tııl'f 
nımdan İbrahim Tekelı 
1ilmiı;ı)erdir. 

işçi aranıyor 

O. H. P. Enılniinll Ji•l::ı 
nıa - Kurtarma Ynrd011~ 

Aşağıdaki l§lerde cal ~,.t~ 
yenlerin Nuıı.ıo3nı11.:ıJye 1 -.Jı" 
amdakl yurda bll!'l.ı'lhal it 
resimle müracaatırı ~~ 

Marangoz, l'esviYecl 1'0 
cı, Hizmetçi, EJektr1kçl. 
Amele, KalorlfcrcL 

VAKl11 
tfl) 

Daima halkın "' fP. 
tini düşünür. he:J 
r ,da en secme 

* Bugiinkü hnrp liclcrJeri scbC"• 
hine nıilyonlıırca müreffelıler fa · 
kir. gene o kadrır fnldrler sefil ol
dul:ır; bu mule~nvhler illi nesil i· 
çin hrırp diyorlar rım:ı bu ccfııl ır · 
ln fakr ıdcıne miipteliı b. b::ı l:ır ·e· 
tlştirhorlarl Lehinde çalıştıkl an 
-...n t1l12 otnr.:ıtrr 

1 · ı ı Buradaki talellelerin muallim. alır. Gazetemiz Ankara nt ~·nrıo;la· etnıeği temin ctmı:: bu unnın •ta· H ki' A- ·ı 
" lcri Amt>tikalıdrr. er•e ı rı Ores da~lnrınm en vü!tsek te- rmm hnhsi mlisterelderine 15ehfr yıı. Ilıı saatten onrn ipal'İ5ler te· 

• U\·lmdn kolunıuzıı dürlıılın<.K 
"'llr<'lile hld hl" nlıibl elmcğc '{'l• 

t r ı ' r rrn kurlr ı nr k ııl nr hiir 
...., • .. ı·, •1- b i .. t t ı-.irlık'iı ! 

be Ş l • (2328) . . ·ı k . İşin !?Bribi, genç nilotlar ı:ölde pesi olan Ce li ~ yn mizclen i~tiriık ecleıı okııyurulnn- lefonla Anliııra\'a lıılıhrı ece ·tır. ~ 1• 

k · ı J 1· k d kontrplaktan vücuda getirilen metre-dir. }{ısın ı: serıya mr n mızn bUyilk bir kı)layhk clahn te· Huntl:ın beşim ~imı ıre n nr 
örtUlüdür B!ikcntilleri çoktt·r. min etm~tir. kn.1aııan biletlerin çar nmba giln- şehir m2.ketleri1ıi bombalayışlan -
Muhtelif taraflara kollar vermic::- Bundan biivlc hilet sipnri~lerini. leri dnğıttı~rmız ikramivelerini de drr. 
tir. Bir çok sular tU'radan çı.k•,r. cumnrtesi akş:ımnın lcaılar <leğil, ı ııa.zartesi "!lb:ıhınrlan itiharen \er G"nç piJ,.,tlar, maketlerden bi-

l ... k bol ~ rine Tok,•o isıni:li vermişlerdir; Bu s1ar iç havza ?.tua ay 1ır ıı:ıznr güntı sant 11 e kınlar lmb11l meğe baslı ·:ıcnı..rır. " 
Yahut Mecerd! nehr4~·1e deniıc l ve şimdilik T-:ks3sdaki Tokyoya 

•---------------------·· bombalamakln iktifa etmektedir -ri lcr -----· 
(J)c,•anıı vnr) lH . 

Husnı.ı matl:ıba 

Cihanda k~ret.I 
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lllalto.raft t ina 1111 
.. ~Wt l&ITedtldifi takdirde 

~llrl&t'l, a.yrı bir ft.Sitey• ~ 
~ b.dar ayni m&&fl al&eaıldar. 
Gır, 8u illerde çalıp.cak m•murl&r• 
~ vazifeleri için 300 ıtra:ra .ka 
4"1 &1h.k bir tazminat verilecektir. 
~. fatura vermek e1&.11 be.ki 
~ta, pazar yerlerinde perakelL 
~tıf!arda fiyat koymak mecbu.. 
.-.r.a lbncut bulunmaktadır. Fiyat 
~ ~& talebin artmaqıa •ik o. 
'cıak ı.er tUrlU ne.ıriy&t ... renıa YA 
"k Olac&ktır. 
11,~et hU8Wll p.lusl&ra •it ar. 
~ depo, t&bmil ve tahllyı murat 
-.ı leebit edebilecektir. 

.... a&tla ça.ıı,,maya riayet •t. 
~. etiket nya fiyat liıteıı 
ı;:--Jaıllar hllk~metçe kOD&a sert. 

t ltararıarma aylan hareket eden 
~r ıoo liradan 5000 liraya kad&r, 
~ilde 600 liradan 10.000 ıtn.. 

>a ~ para cuamoa çarptınla • 
~. 
"-.J! mtWıaueleri h&kkmd& rL 
~ iatenilen maJQmatı nrme -
~· ~ kararlara ay.kın hare
";ıt 'dıanlv, ihraç satıolamun tekil 
' •rtıan hakkında almmıt karar. 

ı.._: riayet etmeye,n!er &00 llr&da'l 
~ !ıra.ya kadar mabk~m olacak • 

' '4ke.rru.nınde ıooo liradan 10.00i> 
~h lı:adar bu mlkdar artırl!acalt. 

1thaı '" ihraç maddelerhlin teeblt 
~len btıktı:mterlııe rjayet etmeyea. 
• bar &yda.n bir aeneye kadar haplı 
' ltebit edilen ihraç, lthal flyatıan 
~' 1&ıı,m veya mübayaıuun yapll.. 
~ fiyatlar araırmdakl fark tutaı:t. "'-?o znı.u ağır para cuamıa mah 
cı. tdflecekler, bu ceu. tekerrtırth 
~ bt olacaktır. 

"'""'-~tll memurl&ra m&l~m&t 
~ehn.ıer, veıılka ve detterleei 
~ıneyenıer 100 liradan 1000 li. 
,.,,.~ _Cadar para ceasm& m&bktml 
--~1-r. tekrarrııda bu mikd&r, IOO 
~ '1llıı l5000 liraya kadar artırıla.. 

tir. 

~ "-71 w maadin ml>uMMlertnl 
ııı.~ il yerlerindeki llimnetlertnt 
ı-. · taiz bırakanlar bu ma..ıe.. 

~ Uıı de#frmeDlerbıe n un f&brt. 
'rtnıa el konarak l§letttm.r kara 

~--~ıo:ı::~~ ~~~~rit:~ 
~utılıı:ıaıın h&kkmda.kl kararlara 
~ •tmıeY•nler hububat •kmek ve 
~ k&Tarlarma ria79t •tm•. 
~ "1rmej dcfamndıı. ıoo lir&dn 
~ 'CIOo Uraya kadar, tekerrtırilnde L 
'1 ~t ~- Termekle beraber bir •Y 
llb.....btr ıııeneye kadar haplı cen91na 

: Ptll'ılacaklardır. 
- ~etçe yapı!a.n m11'ba7a&Ja 
tıı..\bı.ı.ret e~n. ticari kftdftertn talı 
~ tlYin Te mı.m'i'ne ait kararl&t'a 
~etmeyen mnn mllfflleleler 

Baaı çeıit eiğaralar 
ıatı9tan kaldırıldı 

.. ~ idareılnhı huırlamlf ol. 
~ _ JIJ'Ogt"am. mucl bince mamulJ.trn 
~Phıe edUmflllitıi temin iÇln n. 
1" 1'llbdut olan Te harman ltlb&rlle 
t-._ >1ıitditer.ıne benzl;en be.Si 1Mv1 81. 
'~ Uıtunıer plyandan bldfl'll., 

"'-ldınıan aigaralar ıunJardır: 
~ --~ lnce, Çe§it algarum.m 100 
ıt. '- 25 llklert, 1 illci kabn, ııınt.ıt.. 
~•11, Köy.IC lııoe. 'nryaki lDCt! 
~larjyıe EnA.lA ve lkinol köJitl 

1-ri. . 

Mühendislerin d:inkü 
toplantıtı 

l?~ Ytikse• mühendisleri dün 
' O da Beyoğtu Halkevinde rk bir toplantı yapeca:klardrr. 
ik~kapıda e9U tren yoluna bi· 
~ l'arlardan t.irisi ilzcrine çc
i.~ otan buz dolabı tertibatlı 
·~ onun boş durduğunu gören 
t oflu Ali Uzunay adıııdaki 

ıı.ı ~rıç ile hristiyan olduktan 
t, ~lltakla bt rı:.bcr hüviyetleri 
"'llıt t O!tınamıyan i'ki a~d.aşı va· 

_,. 11Nd&11 80,000 1tra7a bdar ıı--
1'& ouamıa mahkilm olaea1dar, t• -
hrrllrUnde b11 mikdar 6000 liradan 
100,000 liraya kadar artınlacaktır. 

El konulan. matldeyl, yardrmCJ 
ma.!zemeyl tesllmden kaçan)ar, ka.. 
oıranl&r, Aklayanlar, bunlara teıeb. J 
bUa edenler ve bunlara bilerek yar. 
dmı edenler 250 liradan 100,000 lira.. 
ya kadar pıra cezasma mahkCın ota. 
caklar ve mallan müsadere edileeelc 
tir. 
lılemaulyet bll.lflDa Te ttca~t 

makAdı il• Smallt yapan Te .. taıı. 
lar 100 liradan 1000 liraya kadar, 
tekerrüründe 500 llradan 6000 llray.t 
kadar para cezaama mahkO.nı edU.. 
ceklerdlr. 
Halkın .,.. lliilt müdafaanın kaf1 

ihtiyacı oıan maddeler hakkında alt. 
:ııan .kararlara riayet etmeyenler 50'.l 
liradan 15000 liraya kadar mahkO.m 
olaca.klar, tekerrüründe bu mlkdar 
2000 llr&d&n 150,000 liraya kadar ar. 
tmlacaktır. 

Tesblt edilen mlkdarlar UstUnd'! 
at.ok yapanlar, faaliyet nhaları d:. 
fJDda •tok yapanlar, tüccar o\ma • 
yanlardan her hangi bir maddeyi ti. 
caret kaSdı ile birikı.irenler 1000 lira 
da.n I0,000 liraya kadar tekerrUrUn
de 5000 liradan 50,000 liraya kadar 
mahkO.m olacaklar Ye aynca bir ae. 
neden bet aeneye kadar hapia oeB&. 
sma çarptD"tlacaklardı:r. 

Her hangi 'bir maddeyi h~met 
tarafmdan tesblt edUeoek plı.111 lht; 
yaçlar llatllnde birtır.t.irenıer 50 lira. 
<lan 1000 liraya kadar tekerr11rUnde 
iki mlaU para oeza.11ua v• ayrıca U.; 
aya .kadar hapse mahkO.nı olacaklar. 
dır. 

Bu mem.ııu twerdea btr banfi bl. 
rini bUerek lflemete tqe)b\ls eden. 
ler, bu fillere bilerek yardım eden. 
ler n yaptıranlar 2000 Jiradan yU.ı 
bin liraya kadar para oezaımıa n ~ 

•neden 10 -.eye kadar hapse .ma'ı 
k9m edileceklerdir. 

Kemnuiy• ait itleri haber Yert'l 
len bu1una11. malın tamammm "bede
li •eya mmtınm WQNdaa almara it 
nrilecek n haber ftl'flllin laml ci•'t 
t.utulaa.ktır. Hakild lhbe.rda bulun _ 
mayan}ar memnu ftüi11 la&mt cezası 

eden kadın 
Abanozda umumi bir ev işleten 

F.Alline Engin adında bir kadın, 1S 
yaşından ıı~aiiı y11~t:ıki birçok ı:.ıcnç 
kı7.ları fuhşa tcş\"İk elmiş Ye kenrti· 

terine hül iik yaşlı tılrer s:ılıte nıi

fm kA~ırlı tl"darlk ile ayrıca s:ıhte · 
karlık da yapmıştır. 

Emine Entrin ya.kalanmış, e'fin-

Kömür narkı 
arttırlldı 

Belediye daimi encümeni, aöril· 
len Jiizüm Ü7:erine lromür n11rkına 

zam yapmı,tır. Zam miltarı kilo ba 
şına 2 kuru.,tur. Buna na?.aran e'• 
Yeke perakende 10,5 kuruşa satı 
lan yerli köınfil'!er 12,5 1mnışa, Bııl 
gar kömiirii ise U '-nruşa saıılac.ık 

lır, 

Son bir iki lffin iclnde baaı <>
du nculan n odun flyatlan fiı:erinlte 
isledikleri ııllii oynadıkları ıöriil
mü~tür. Belediye, vaziyeti •etkik et 
linnektedir. fcap ederse. omına da 
n:ırk konacaktır. Konulma~ı diişii• 
nüJen narltın geçen sMıeki narktan 
viiksek olabileceği hesaplanmakta N 

dır. 

yakalandı 
de fuhş yapan 18 yaşından küçük 
Meliha, Veliye, Zeynep, Behice, ,.e 
7.arife adınrla ltıe~ llcı-r: hıılunm°"tur. 

Emine Ensin ile ııaht• nöfıı. 

kA#nclı tedarikinde kendisine yar • 
d ı.m edenler adli)C~ c verilmişler 
clir. 

iplik tevziatı 
başhyor 

Bir ınüddellenberi yapılmayan 
iplik teniatına btlliinlercle tekrar 
haşlanacajı haber •lınmıştır. lp
likJer Sümerbank tarafından verile 
cek Te bu ipliklerle dd\11nan pa • 
mııkluların miihirn hir kısmı ile 
yünlülerin yüzde doksan hlilciımel 

tıırafı~an Nhn alınacaktır. TeT
T.iat li.telerl huırlaımuştır. f pUk• 
\er, farklı fiyatla sahlaeao\tır. 

lıtanbul müddehnnumi 
muavinliğine nakil 

lıttaooııl miidde.iumumt munin• 
)erinden 'Hikmet Unıl Balıikedr, .~n· 
kara hAkLm muavinlerinden Nuri 
lstani>ul möddehımumt muavinliği
ne tayh cıln.-nuştM"tlır. .. ....................... .. 

Hetly Lamarr'ın raltibi JOAN BENNETT 
ideal Jönprömiye FRANCHOT TONE 

lhtlluda e•P8rlılıık ......... 

I zdivaç cilveleri 
Fllmhlbt ~o~. 

Bu !eh •ktaml 

SUMER Sinemasında 

ne aeaaland.rirıluakl&rclır. v k t' H k • -
Her Tl!A.yette ft ltıaım. sörtıl•n k1 a ı ın e tını ~~ 

.za merkeslerlnde 11c; badan m\lrek. ~~ 

kep blrer ihtlkArla mUoadele heY•ti Vakit; onJtM!Qla,llllll iter t;Drlö tdtlııl eonılarma Uıplds ...-eoek. ~ 
kul'W&o&ktır. Bıı M79t ~ iki'li .._....,._ .. ...., 1 • l , •lıı tp .... ._. ...,.... • .... •ll&ıc 
~tediye .nctlJDAtlli aa.rndaıı ve1a 8onalanr. mdı ,_ stmlfırd• p ıt uat1419 cıeT&p nrllelıılleeeti stllll a7ft118 ~ 
dlf&ndan ~k, tlçUDeüıl\l adliye Ilı .ıa lu ;;:...len bu111181 elarak da ftTllp verlleblleoekttr. 
veJd.letinoe .. otıecektlr • .Bu .b•Y"tl~ l po pa 

aekis stlnd• lcararlannı Tttrecek~r ı ~~ v k t' A · k t 
Ye bu kararları kat'l Ol&C&ktD'. • a 1 in vu a 1 

Heyet,in re'.ıan een!andıracaf.r a:ç ~ 

lular 50 liradan 100,000 liraya kadaı il~ --ı--- _....._ o•-,. \'akrt, ay...,. t&DDtllllf bir &ftkatla da ....._..q _. ... ayor. •u-para ce.z&mlla mablcOm. olacaklard::. '" 
DQkkb, matua Ye tmal!tbanele~n il yocıalamnız111 her tttrltt bulnıld aoralanna ee IEna &&maada 8"ap Hri .. 

:de Mr &ydu lf:ıir HDf'7• D.dar lr.ıı.paN Jecıelı. k•dllerhle laklb edecekleri ber baall Mr il laaldaılda • ._ JOI 
ta:lmuı aeıu.l&rl bu hey•t}er tarafm. 
dan Yerllebllecektir. 

gi\n ben veya henlnı yeri.me geçe • 
cek arkadaş ı.rafından yakalanı1 h 

caksınız, anuna artı ebediyen mıı· 
zaffer olanıazs.ınıı. 

Loll MltibfaOa 86ylendi: 
- EY.imin araDması ne Jse, ll· Nakleden: M . KARU/f.~ 

km ftctetilı: bir de cece ~arısı Taa:ı Dik tasdik etti: 
ve nasihat dhılemele talıammiH e- _ Ha-IC'lon nr dn~htm, hn "eı-1 
demdll do{trosar •• Simdi artık miıe serilerin ırkuında ırıüfm:hı ıdıım
saade edin de Ridip yatayım, YRnn Jar olduğu muhak'kalt. 
kendimi «iw.ell~tirehilmem icin _ Mr. Gordon, e-min olmak idn 
ııykusu.z ka.tmam3m liızım. bir teşehbtis etı<;e.k nuıl olur ıieı • 

F.Jk, zarHane mukabele etti: siniz! 
- Gilse114ştJnnıe-,lı: mi1 Sir.in İll • _ Neden emin olmak için ve 

tiyacınız olmayan !ek şey güzellik; neye teşe-h'hlis t'dtlim' 
bol hol var ('liinkü ~izde! _ M'atrmnıl'l Rl'nnet'in Jıu i~lf'rlt 

J..olA da gülıHi: 
_ Fena ·bir aclıım deitihlnit E\'k, 

deifi. fena hir poli<; hafi~·e~hiniz a• 
ma altından hir kıılhiniz var! 

Elk if ışıırı çıkarkt'n CC\'llP '""r
di: 

- Elter lc:ılhirn a1tından ol!'la i· 
"di sizinle '·nlnız hlmak1an korkıır
dım, halhı;ki lılrıız daha ııenç ol• 
<ıam ~izinle yıılnız knlmıık idn can 
atıı,rdı.ml. 

- :ıtıx -

hiç bir alı'\knsı olmadı~ınılnn. 

Dik ha,·retle bağırdı: 
- Ondan gene bir şiiı>heniı m: 

\•ıır! 

çelıiniyorımllf gibi yavaş sesle : 
- Ne nr1 dedi. ne oldu1 
EJk cevap verdi: 
- Vahim bir mese-le Cldil. Dün 

.Rece gizli tıir racn-o istasyonunun 
bir mesajını dinledik ,.e spikerırı 
sesini !kn:ını7.ın sesine pf"k benzet· 
tik. 

Con Ben net ka~ılannı çattı: 
- Pek garip şey. Fakat sö7.ünüz 

don şiiphe ehneık fı;fl'ınem. Rir da
ldku bekleyin, şimdi kn.pıyı açıyo
rum. 

Sırtında "5ki bir rob dö şam'br 
ile aşağıya inerek kapıyı açtı ve 
iki polisi salonıı aldı. 

- Şimdi gidip Ell~yı çağırayım, 
d<'ıli. Kızım ak,Rm saat onda yallı 
ve hMA uvııyor. 

Ptrdeleri açtıktan sonra kızını 
r:ı.ıırmak iiure Ytrkarı çıktı. Dik 
kallı! tallı lıir heyecanla çarparak 
bekledi. 

Biraz sonra merdivenlerde Ren 
nelin ayık seslerini duydul11r ve ih-

.. 
Tabiatın 

lnun ölkeaioin de korkunç ol
duğuna söylerler. O da kızdı mı, 
kırar, döker. Fakat tabiatın ~·
J'aph ,ahlanıp kar111smda, ne ka
dar ınska ve çelima~ kalır •.• Om
riimüt!de buna herhirimiz kimbi -
lir ~ kere göritp ürperdik. 

Dön ll'ltanbalun haline bak· ' . mak, tabiıttm öfke&indeki heybeli 
anlamağa yeterdi, 

Ben &ababm ta ilk Matlerin· 
' -n bftflryank. ~ kavu,anMya 

•adar onun bi'r ~nk !Ulr'alr nö
betlerini g6rdüm. 

Esen, riiı:~r delil ltir laell icli. 
Uha ~marlann dallan içine dehe· 
lenea bir e.idf-r gibi (iriyor. K&.J· 
koca gövdeleri inlete inlete bH
Jdiyordu. Yapraklar teker teker 
de~1 rllzgir ..-.traı11 ile traı olu
yormu~a disi dizi, Jlltn ya
iın cltl.Jtiyor. 
Ourılann 4}al'JJIDadan zodaaırıuı 

bir bez gibi prtılıhl:rnı girdim. 
Evet •i~ bir yere ~' 
nln~ "8tttne dtl~n ritqlnn a
frrlıiiy1e yrrtrhp, pngırdı)twda. 

Y altnar damla lan dola dane • 
ferinden daha ..ertti. Bir •l•na· 
im önüne dti'"' sa wpludıti, 
•nlolctan c:rkıvor ve ytlı41n8se tnmr 
sertli'iiyle ~rpıyor. Bnlatlıar, ti
yatro perdeleri Jra.1.in4e 91J'9"1or. 

-·-

Damlann üstüne inecek kadar 
raklıt.rda clolaşanlar d& vu. 

Sabahlevin, sokaklar tenhaych. 
Bütün ~ec=e uluyan kR!'llrrgadaa 
•~m, ki yıhnı,ıar. Her vakit 
mitin~ kala.bahğiyle örtülii Em 
önünde in t'İn top oynuyor. 

Sirkeciye gelmt'eye kadar 
tc4< gazet~İYe bile raoıtlamaclık. 
Tramvayda da ıtltı kisiydik. 

Denize baktım. Kıyılar ~ 
renginde. Su ile toprıığm b0

iıiıllll._. 
ği yerler, köpiik iriııde. Dalpl 
&ıynbnı~ dlsler ~ibi karanın eti. 
ne sapla ili) or. \' n r:t lı kara mı ir
kiliy'>r, cJaJ~lar mı ı~rıyor peli 
belli değil!. 

Asfa.ltl&mı illc rneziyetletf • 
lirdi. Kaldrrmılı ı .. tanbnl, bllyiı, 
bir kunı;adaıı sonra, inJ,le~ 
sellerin kunluğu hari1•atla.rla dee 
lar&. Simdi hava dıı.ha l'lert, 
mor eh.ha ina~ı; fabt 7olla 
s~'k ae1 bulamıyor. Atıf• 
ıib:glrm öniinde dlilıtnllM ... 
nryw, 7al'tnar altındR sadee!4t 
mi•lite b"'8Yor. Lodos. 
dolnlsa derken, ~te tam 11'.a'Nllıll 
yele r.evJnli. 83yle siire~e, 'lı~m"lıaı.rt 
nm JUID. sahb ka:rlara bınthıılı.;ıım 

11111 cıfarak ayamanfrı, 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 

Harp ekonomisi bürosu 
T :icaft't VeklletiDiD kur

duğu "Harp ekonomi.si 
büroeu,. nun vclll:l\et malfamına 
bir QPOI'. verdiğini ajaulardan 
öğreniyoruz. Bu mpor, harp i-
çinde olup da harp lfetiain do
ğurduğu ikUMdi zorluk]an doğ
rudan doğruya duyan veya harp 

dıpnda bulunup bilvuıta sarar 
görrn muhtelif memleketlerde 
bu zorluklara kar31 ahnan mt1-
cade1e ve korunma tedtlrlerini 
hülisa etmektedir. Yabancı 
memleketlerdeki ticaret mtimes
llli1Uklerimıl9in bir de balm lı:ea
dilerine vaızıi!e ediıımderi 'Ye 

neti~~r hakkında hüıkhletimi

ri aydmlatmalan kanaatimizce 
iyi bir UiSUl olmu~ur... Gergi 1 
her memleketin, içerisinde bu. 
lun.duğu iktrsadf güçlükler, o 
memleketin bünyesine uygun bir 
şekilde gideri~ JA.mngelir; 
ona g6rc bir tesviye sureti bu
lunmsk gerekir. Faı'kat ba gU~
lü.klerin umumt ve milfterck ta. 

nııth. pek ıu U)°11dum. Dana bir dı· 
kika müsııa-de eder mbfnh: 

Orlıısını çık1ı Ye hlraı ıonra si· 
\•iıunlf olarak döndü. Hep beraber 
hahçeye çıktılar. Bennet nhı arkn 
tarafına gidip bııkh Ye dönüp Jma• 
nın o tRrafta (f11 olmadılhnı slh le-
di. 

- Otomobille ır•llıicen yolda 
klmsf'~·e ra~t lfelınerliniz m1' 

- Otomohile binip Şoreham ta
rafına dolrıı şıitse-"k nasıl olur1 

Dik cevap \'erdi: 
- Ben de size hunu teklif eıde

cetttim. Bu sa11tfp ynlnız h:ı~ına do· 
111~m11sı do~nı del!il, ~·ollıırdıı sers!'.' 
rilf'rle k11rsıla5nl>ilir. 

Otomohile bindiler. On kllome!· 
re klldar Rittlkten sonra ,ileri diinfip 
akııl istlkamette de ıırndılar. f:ye 
doğnı f!'eri döntrlerlcen hir aralık 

Dik ellle bir omııına giden ~ olıı ~ö~ 
!ererek sordu: 

- Buruı ner~1' 

Ben net cevap Terdi: 
- F.l<ının ormanına ı.tidr-r. Fakat 

Ell6nın o tıırafa gittiğini znnn,.I• 
mem. 

- Riı ıtene bir bre bak:ılım. 
Otomobil o yola saptı, Rir kar 

raftıln da YardU ki, aııJan = 
dCllllllek kin. ba§ka mıcaııe 
l~en fikir edinmek btf 'dıt 
dua: okxıaz. 
:&t:lhl>ın azaltrlm.uı kf:rı . ..-. 

ca.k tedbirlerin be:yneJm"'1" j!ijjıi 
hiyette bul unmasıda Mı bir 
memnar yoktur. Bilhuı!a Myle 
b\ttlln dllnyanın ik~ ~Unye. 
lilade 11akatlıklar görlildilğll bir 
zamanda, şu veya bu aabiYedıt 
beliııeıı anzalar hakkında ~
Jaeak reçetenin, umumt tedatl 
fenmnden fu•dalanmam :tadsr 
tablt bir eeY olamaz. 
Bk bndimizi ne kadar ~ 

dlPJ<}a sayaTSRJı: My&bm; di5ı1 
yanmı'IZ at~ çevrlluıfş -ve ,. 
mum! durumdnn - ekonaml 
nha!ltld& ol!tın - dafn:ıa nı"9 
teemtr bulunuyornz. Sadtft 
mt\dafa.a balkmımdan UJ&n1'ı: ~ 
Junmanm H!i ge-1miyeceği :mlH 

baldraktrr. Her haagi btt-'zama• 
da .. Bihnediğimit! bir t!lltiltRmPt. 
ten, ~timiz bir bltbane ~ 
Je" bir tttıwftz hareketine ma• 
nız kalıma.1th'f.'mıız, ya'ln11; ı:ıt'k 
:mahiy~e olPınaz. lktıo;Mlt 
yafette bir dü<mmntn, h .. an fıfe 
mizden de zuhur ed.cr('k hi7 i c;t.11' 
cTimi?".den v1rrm~ğa ycltc dill'O 
lc.!ini maalesef görUyoruz. B .. 
rekct T~rs:ıı. bft!l!tmn::daki l !\-
metin - aman Yermeree az-
miyle - derbal almak tc,cbbO
süne tirltıı•Mderi çe~itli ted'biıo.. 
ler, tedavinin cabu~lnğı.ı hıılt· 
kında bize timit verivor "'e eko
nomik bir ~ang~n Metinin her 
an binz dRha uznlc1arch tu
tulmaeına me!lar oluyor. Oı un ;. 
tin htikfımetin biitün di-er ~
vaş ltllre'kctl•ri gibi hı tedavi 
carelerini arast•rmakta :::-··~ter 
diV.i dodt ve •amimf ti'. chh 
de mtmnuniw:t ve limitle knr:cıı
lavm, ondım •lcı!!acnk faydat11rr 
teqMi kı1mnğa el birli~ivle YR?'· 

dnn etme~i 'il"İf.c bilmeli'< :.z. 
HiKMET MUNIR 

~ıl evvelki Vakit 
~ ti1'nli11J('r, ısmmak ıçın ıa • 
~ 'tı.ft. ~ömür y:ıka'l"ak vagonu icer 
~t'rni'1erclir. 

EllA Bennet hakkındaki şüphe.<1=· 
nin talıakimk etmedi~ini anlıı~·Ru 
DJk Gordon ıecf'lerini iyi ,.e İ!!lifa 
deli hir şeldlde JP<;:irdikleri kıına•ı• 
tinde bulnnıryordıı. EJk'e ırelinre 
rı hiç de hu fikirde drğilıli. Polis 
'lürliirlüğüne rlönerh~rken hep dii· 
şiince1i durdu. Bir aralık: 

- Hayır, fakat hen artık nerede 
l!le krııdimdrn bile şüphe rdcrc• 
ı;rim 1 Ren şah~en rııdroda konıışn

nın ~latmazcl nennet olmaclığındnn 
eminim. T.~kin ;rukar~akiler (Elk I\• 
ınlrlerinden yul<ıırdakiler diye b:ıh 
sedl'rdi) için ı't\]>Or iıımrlarken rarl 
Yoda :M:ılmıızel Bennet')n sesini i· 
şifm~lde herahl"r inanmndı#ımu: 
cihetle ilenç kızın o sırada nrrl'dt 
ol<luıtıınu tahkike lilrnm görmrdiği
mi1i söyleı-sek garip olmaz mı1 tiYar bitkin bir tavırla içeri girdi. dnkfkR sonra ormanın içinde ileıl! 

21. 11. 018 

lngilterede askerlik 
lngilterede 50 yasına kadar (11 

efracl silah allına alınmaya ba~ı 
dı!tı ,ırihi ı;inıdi~!.' knrlnr n kfıl 
hizmetinden mıı:ır olan ihrnr:ıt ~ 

nayiinde çalısıın. anıele\'İ ıle il 
alhnıı almnit:ı has1amışhırdır. 

' 
Oumarte&l 

~ n. tet.: ıı 

~ 
~ ZUkade: 11 

Kı.,.ım: H 

PAZAH 

il. tr.,: ''?. 

Zilkade: 12 
Kft"nn: 15 

• 11..a n Y.rJıLr. 

'J.M 1.09 
11.00 '7.M 
15.Jl t.-H. 
1'7.41 1%.99 
11.n :u& 
e.n UM 

- JıirRf ederim .lti, bu aifıımlıır 
neni lrorkntuyor, '.dedi. Bir yerden 
lehl~ell ~ir şekilde tınadi!I ~ızı
Yor ama nereden" J..olA, 'Balıter'i Ha 
ırenln hücre!line lrnyıhıfnmıt nrrc• 
Jden ~rtndi 1 Runa JR'ıyorıım. Rıı 
işf hilen hi7.dl'n lhıı'k-a llllC':tk iki 
ki,i nrdı. "Kurtialalıır,, hıı ı,Pkil· 

1 
de havadis Aldı1dannı •öre Haıe
nin Jı:endisinfn aJtzından mah\mAt 
almafa calı~ılımızı da biliyor de• 

-
4 ktir 

Dik ıiüşüneell hir fa\·ırla: 
- DoJnı, dedf. 
Elk dl!'vam etli: 
- Yol ııerh~t. ~imdi g!dt~ck 

bir saat sonra &rsham"Jla olnbili 
ri"E-

Dikfn sftktltunu görftnce şorörc 
:·eni ııdresi Terdi. 

Otomobilleri HoMhııma 1rcldilti 
zaman .Wn~ doltııyordu. Con Beı• 

net'i uvandırmalarına haeet kıılmn• 
d1. Kııp1nın ~nftn@ ıuılıHkleri 7.Rman 
P.lk sesle-nildiitinl duydu. Bııloneı 
Rennet'hı ı>enpNlde oldu~nu gfir-
dü. ~ ı 

thtinr. tmnı ayaıtaırmaldan 

- Aklım almıyor, CJiye konnşttı, 
F:lld oda~ında delil. Yataktıı yatıl
dığı hrlli 11ma Jcenrlic;i ~nada yolc:. 
Y:ıtağını dfü:eltmeden giyinip çık• 
rnış. 

Elk, DHcıe ı:r3zglb:~ gelmelneJ'! 
ÇRlışarak: 

- Geneler erken hllcmımnı se• 
\'l'rll'r, rlf'rfi. Ren ~ençken ,ntnpşfn 
ılol{ıışıınıı seyretml'~e hll)'1lırd1m .. 
1'17.ınııın da böyle ~ahah gemıPlerf 
ili~ adı nr mıdır7 

Cnn 'Renı:ıP.t tia!lını Hllaifı: 
- Hayır, o bilAJcl!ı geç bllcar·dı. 

RaThhlını tiıı~·mamış olmama ~aşı
~ orum, çünki hu gece uykum ka~ 

yorlardı. 

Dik hir ıırahlı: : 
- Yerde tekerlek blf!T'l var, Öe· 

rfl. 
Con Bennel l'evap Temi: 
- Bıırava Jnr !Jfl'P.İntisfne gelen

ler QOtc olur. 
Rıı cevap Diki tafmln ebnedl. 

fzJer ilaha pek yeni iıfi. fzleri takip 
rtlilrr, nrm:ının içinde lcayholm·or 
rln. Rıı he Rtnnt'lin izahını teyirf 
l'ıien hir şeydf. 

Cftnkft Y<>l da tin noktada ııifııçla• 
n kf!Silmiş ve otlar bftrftmlif b"r 
me:rdanlıkfa nihayetlenlyordu. 

"(Derıamı var). 

Ahın fiyatı 
Evvr:Jki ııün 34,10 lira 

Rc~:ırliye allını dün 3:1 lira !lO l 
nıo;a dilşmiişliir. Diin kırlr-r .ıllı 1 

bir 11ram fiynh ise 450 J,ıınıc;lıı. 

V AK I T'A 
ABONE 

OLUNU Z 
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VAK iT 

s~:~ıis~~~et 1.:~, ~~~~~.~:,;:~ ~~~g~~~~]:.~~;.: ı;~;·~:P;;'h:ı;~: 
dunku•• mu··zakereler sup kılaların büyük kı~ınının T.ı· tik Fransız garnlzonJarının kontrol.1 d t b t ~ ld 

Dünkü fırtına 
Waştaraf i 1 inci de) 

lmı;: giln ılc\-a:n cdcccın tahmin oltm 
maktadır. 

lspan11a nereye 
gıdiyor 

Ankan: 20. (A.A.). - Büyfik 
M:Uet ?.tecllsi bugün Şemseddiıı 

Günaltayın başkanlığında toplana• 
rak, seferberlikle Te fcv?:.f\IAde hat· 
!erde hudut ve kıyı garnizonlarıı:.· 
da mwtahkem mevki n mUstahkenı 

mıntakalardn, dllftiz Te han üsl::• 
rinde, asker! şahsiyellerin aileleri 
efAdı ile birlikte ikıuneUerlnic yfi· 
sak edilt'bileccğine ait kanan Jd:;i
hlf':lnı müzakere etmiştir. T\:ıııutı 
iAyihasındn de:-piş edilen memnuı· 
yetlerfa .Baş kolUulaolı.kca •eya Ge• 
nelkurmay başkanlılınca nya or· 
da koı:nuıanl:i}ınca, tayin edileceği· 
ııi teshil eden birinci marfılesl iizc• 
rinde söz alan lı.ıtipler Millt Müda~ 
faa Ye.krıletinin bu işle alakadar kr 
hnmamı' olmasının tevlid edebile· 
ceğl mahzurları büyütmfişlerdir .. 
Meclis bu mese üzerinde geçen mil• 
:ıakercJcrden sonra l\filll Müdafaa 
Vekilinin bu f.,ıe a!Akııdar kılınn·ıı· 
11 h:ıkkındııki takrir reye konula
rak Jcııbııl <'dildiğinden kanunun \,ı. 
rinci nınddesi encümene gönderil
mi,Ur. Bu netice üzerine riyaset 
makamı kanunun digt'r maddeleri
nin müzakeresine birinci madd~ 
encümenden geldikten sonra de\"aro 
cdilet'e~ini bildirmiş ve rnznaınede 
gön1şiilecck hıı5ka J!iyilıa hıılıınınn• 
dı~ınd:ın topI:ıntıyn son verilmiştir. 

nus topraklarında nereye kadar il :ıltında bulunduğu veya bi~:ı.t mllt-, a\la a il 1 1 
laşlıklıırını bildinnemektedır. A'· tetiltler tıı.:a!ı.ndan l:Jı:ıı e:!llm lıı ol. 
manlann Bizerlayıı ağır ''C Gabe•c duğu nnlıı~ılnı!lktıı l:r. Loııılr:ı, !?O ( ,\.A.) - Diin, Vaşjn :. 

b 1 fır 1 11 k l ki So-v Almanlar dUnkU çarp••malnrdı. tondan alınan bir haocrc göre, gcÇCrı 

•I 
J,1MA:1'.i) ,\,\:l lL\ZALA it 

Fırtına dol ıyısiyıe dUn llrm1n11n17.. 
(/in<; tarufı '1 rrırl d 

beraber, iı.t~ndi, mali ~artlar ~ 
u:ı. u!cık b:ızı k{lZal:ı.r oiıuu,tur. Bun. lnyısiylc .ı\lnmny:ı , c İtal.):a 
!r.rı l11saca yazıyoruz: dnr snrbcst hareket cdenuf 

azı ı:ı nıı' nr çJ nr< ı · :ırı . • ..,, 
1 ki d • G b ı· 1,0 çok ağır kayıplara. uğramışlarsı. d, cumartesi gJ.nU s.uouvııı adaların. enme c ır. a es ımanı , nınw ı - Hnyd.ı.•-paşıı. ıncnd!n~ l!:inc!c Ilnrp h:ı~lndı~ zammı hı•trıY' 

lim:ı.n jş!ctn,_-sine alt ıltl mc.vnıı bst esen h:n'a, mih\·erJe borat?e' ııJ 
rnıııtır. Aynı yenle bir de nıot1jr bnt. be ~i'rtnek lehinde idi. ııarp at" 

tin Trntılusn dol'lru ynptığı geri çc· l:UyUk sııyıda lhtll"at ltuvvetıcrl t'f:
kilme hareketinde kenrlislııc lls ol:ı Urmektc ve tıllylece l>uratnrda tUyU't 

çarpışm:ı.lnr yapılııct1 k gP.>i :;örUn • 
mektedjr. 

Kararg(ı.h sözcüırth yeni Amcrl _ 
kan seyyar topçu '.J~rllklerlnin. vm:< 
muhnrebes:ııin yapıldrğ't kıyı ~evre. 

d.ı cereyan c len ııııılı:ırclı<.'i<.'r de J.!· 
pon deniz lrnvvttıo-i !'i h-ırp gemi!' 
tlnhn kaybetmlı;lcrJı1". 

Bu gemiler BııJl'l Vt" Gonıı sahili 
boyuı:ca ııeyretrncktcyd!ler. 

Va5lngt'Jnda ne ;nı.1U~o b! r tebll~ 

Gund:ı}kan:ıl ada.ır. e Jl'lrınlfa ikinci 

•nıştır. 1nsanc~ kayıp yokt•Jr. ıli rlcri şfıyle bir mantıl.:l:ı ııı 
2 - Hnllı:te bulunıın Mete vapurıJ lea edilivordn: ,_. 

Jcnıirlni tnray:ırak Clb:ı.ll llLerinl!, llnrıı yıltlınm !'illnıtiyle (J_, 
Tunç vapurı.: ise Ayakapıyıı yo.slan. t•alc hitceoelair. Mütterr.der ııfıf 

rak kull:ınalıilcccği ana linıoıııdır. 

Tnşıt ucaklarıle geıirilen Alınan kıl 

:ılarını G:ıhesclc lılrçok lıinnl:ın <·:c 
se~irdikleri fak:ıl nıüıterik kuvv~:· 

!ere d:ıyarıntıilccck kadar çokluk ?ı 

mar]ıkl:ırı söylenmektedir. 
Gabr;:~ kı5fno;mı Almnnlıır 

z:ı.ptettiler 

sine tnltrlben 30 ki!.>metrn mes'.lfcd~ bir Jflpon zırhlısının b.ıttırıldı~mı bı! 

Alman motörlU kollannın yUrilyU _ dlrmektedir . 

nu;tır, I .. lmar.:!a bulur.an Alman ban- clıı"' tco;}İm o)ne..-.kltırclır. nıı""" 
liyet csnn .. md:ı. İspanya c!a 

dırnlı Ossek gcroısı, dcıulıiııl tara. krinc n'?.i! 0 ,ur. d 
~llnQ durdurmak için Fr3.nııız ve tr.. 3 gt'mj c.lı- hasara u~ratıımı~tır. ML:J.S!I: da. Ii:nn:ı ckıplerl tıııaıında.1 F:ıltat, ıı;Ldi-.cler İ<;IJanys~• ti 

Rabat, 20 (A.A.) - 17 son tcş 
rinde birinci ordunun kuvvet 1 i 
dcvriyekri Tunıı.!!un şimnl kıyı böl 
ge~inde mc.kincli Alm'1n müfreze
leri Ue tcm:ısa g~iı:tir. 

ı;ıliz kıtalnrına illlhı:.k ettiklerini SÜ)' Bunlr.r, bir zırhlı, bir kruvaz1>r va bir lrıı.znnın önUnc ;;ı.:;llml~lır. ynlıut dün~·nıım h•r han&!• , 
ıcınlştir, hir mtıl'rlı>tlr. .,ı. - Hallı::..:: lıııluı: .n ı Şı.şmanı m;ı .... • 1 ıı· se_, 

Kosesını c fn<.;a\·nır c ılen . 

Meclis gelecek içlimaıoı Pazaı
tesi gfinü yapacnktır. ------
Tekrar hizmet 
alan mütekaitler 
Kazanç vergisinden muar 
o1anlar hakkınJa Maliyf! 

Vekaleti bir tar.:ı;m ıne>fretti 
Ankara, 20, (Vakıt muh:ıbirin· 

den) - Bilindiği gibi 65 yaşını 
ı:.:ewniş olup scrmnyesiz veya !.e'"
ınayeslnden ziy:ıde bedeni kuvvc.t• 
le çalışanlar kazanç nrgisinden 
muaftır. Hasıl olan tereddütler ii . 
zerine maliye Tektileti 65 yaşını gez 
mlş olan mülck:ıidlcrden tekrar hi7 
met nlan kimselerin bu muafiyetten 
istifade eclip cdemi;recekJerl hak
kında bir tamim ynplt'ışlır. Bund:ı 
şöyle deniliyor: 

"65 )'8şını ikmal edenlere alt 
mu:ıfiycı. sermnyesiz veya sennnve 
sinden ziyade bedeni kunetJe ;.:ı.
lışmak knydilc tahdit edilmiş oldu. 
ğundnn yaşları altmış beşi geçkin 
olan biz.met erbalıındıın işleri dı· 
h:ı ziyade hedent kU\·vele dayanan 
odacı ve nmele gibi kimseler lıu 
mu:ıfiycıten islif:ııle cllirilt'hilir. 

Hin:ıennle:rlı fikri me ni erbabın 
dan olan memurlar aldıkları tek:ıfıı 
lük maaşı ''e ikramiye.o;i veya l:ıı· 
mlnatı, mr.sbıık fikri mesaileri k:ı:
şılığını le.,kil eden miilc-kaltlerln be 
dcnt kuv\'elle çalışanlara münhao;ır 
bulunan hu muafiyell<'n islifnclc el 
lirllnı('[crine kanunen fmknn :rol:
tıır. 

--- ... 

Berlin Lavalden 
ınemnun değil 

General Veygand mevkufen 
Almanyaya gö'"ü:iHmü~ 

Stokholm, 20 (AA) - P.t"rllnde, 
Lbalden peıe memnunluk g5stcril_ 
memektedir. Yl!Jide H~rilcn kanırla.. 
nn aynı ak,am Lonclrııdıı. hab"r nlt:ı 
nıııamn. hayret edllmeme;cıe:ıır • 

Bunun önUne gcç-.,ek ~çın, Dce.;. 
h! ktımetlnln Vj~ld~..:. Parlec tnşm. _ 
muınr tck!lt etmL,t r. Bu tedbir, iJ. 
lert daha 'Xtk güçıe,tırecekttr. Ger_ 
ı;eltte Almar.lar ıııtls:ınım: o?nra.'• 
bUtllıı Fransızlardan §llphc ctmekt'.ı. 
dlrler. 

General VeygsnJ'ın tevkıtı 
Roma, 20 \A.A) -- Popolo Dl Ro. 

ma gnzete3inln blıdlrdi!,tl'le göre; 
Fransız generali Veygand tcvkit e. 
dJ!mI' ve Alı:ıanyayıı gettrllmlııtlr, 

ltl{le,. n t>elen 
Londra, 20 (A.A) - Drit: Tlıneı 

gazetesi yaz;yor: 

Dü~anın sava."!a iştirak eden 
30 tankından ~kiz: tahrip edil -
miştir. Birkaç !ngifü tank.ctnvnr 
topu ile ağır topu savaş dı!jl ol • 
muşturı 

Eaııka ibir çarplf,IIlada 3 l~Iman 
tankı d3ha tahrip cdi'miş ve tank 
!arla isbi:diği eden Alman kıtaln
rı <;ekilmek zonınch kalmıştır. 

MHttcfik par.ı.§ütçüleri dün ge
ce mib\•erin 6 zırhlı arabasım tah 
'tip etmi§ bir miktar esir nlmı!}
tır, A lmantar Biz,.!tl'Yc bir kaç 
ağrr tank çıkar!Dağa muvaffak 
vlmu§lardır. 

UÇ3kla. setirilen 250 Alman pi
yadesi, Fransız :ıskerlerinin mu
kavemetine rağmen Gabeı: beledi
ye dairesi ile kış!a.y:r ele geçirmiş 
tir. 
Bizerte yeniden Alman R!lkeri' 

~etirilili 
Londn. 20 (A.A.) - F:ı.'! rad

yosu, bu akşamki yayımında baş 
ka Ahn3n kttalarmm Bizerteye 
~eldiğini bil<li~~ktedir. 
Büyük ı;:upışma!ar bekleniyor 
Şimal Afrika. Amerikan umıon! 

kararg2...lı1, 20 (A.A.) - General 
EinsenhoVerin sezcüüsil, Amel'i -
kan ve Alman knvvetleri arasın
da i 1k karn. ı;arpr~rrıasınm, Tunu -
sun 28 kilometre cenup doğusıın
ds, Hammn.me~ k5rfe1l colaylarm 
da ceoreyan ettiğini if~a ctmiı;tir. 
Alınanlar 4 ~iddetH taarruzcia 

bıılunmtL,larsa da, Amerikalılar 
tarnfınden ağır k3ytpl:ım uğratıla 
rak geıi atrlmışlardrr. 

Amerikan kuvve-Uerinin daha 
~imdiden H2mm:?Jneti ic;gal etmi!' 
bulundu.ltları ve böylelikle Tunus 
ile bir taraft:ın Bizcrte, diğer ta. 
raftan Tra.blur.;;:ırptaki mihver 
lrovvetlcıi ile kal'adan irtibat yol 
larınr keS!.lli':! ohra.lı>..rı muhtl'mcl
dir. 

Bu taarrttzla avnı zamanda, 
Bizcrte i.'lt!k~tincle doftıdan j. 
lerlem~tc olan lngiliz kollan bir 
Alman tank kohnu rozguna u<t
ratm.ış'nr ve hu kolu t~~il e:l"n 
!H tanktan 8 ini ta!ırip etmic:l~r
dir. 

Bu ka."Sıl~. Bizcrtenin 48 
kifometrc lxıtı~da, ~bladn vu
kua gelmiHir. 

Müttefiklerin h~efleıi:-ıdcn hah 
S<'den !'Özçü rte:miştir ki : 

''Doğu istik2:nAtincle yapılan 
müttefik ba~kısınm h<"defi. mih • 
Yer ikuvvctlenni bir çöl Diinker
ki durumun:ı. clüşünnektir. Hficli -
seler lmd:ı. birbirini takip ctmc~t
tedir. P~k yalunl!a bir ı:ok reyler 
cercy:ın eclt'<:ektir. Bü: ·ük «;:ırpıı;. 
:na lıir daha yapılecaktır .. 

Cepheden alınan raı•orJar:ı r:ö. 
re, bu ille <;o.rpışnınlarrla Amcri • 
1':an - !n~izl kuvvetleri bazı J;:ı. 
yı;ıl:ıra uğramrşlars~ da. Alm~n 
zayiııtınrn ~ok rlalın. öncm'i oldu. 
ğu sövlcnmektedi?'. 

Abn:ı.nlar, en ıyı muharebe 
tnnklan o'an Mark 4 tipini kul -
lan:r.ın,la!" ve mUttefik l.-uv,•ctlerj. 
ne k:ırşt pike bo:n.'ı:ı. uı;:aklannrlan 
İ"tifade etmisl.erdir. 
Almnnl:ır mukavemete hıızırl:ınıyor 

Şlmnl Afrika milttetlk umumi lcıı 

rargG.hı, 20 {A.A) - Tunus toprnl<
lannda yaprrnn bUytlk çarpı~malo.rda 
İngiliz ve An1erjkıın savaş ekipleri 
blr .Alman ZTrhlı kolunun Uçte birini 
tahrip f'ltmlıılcr vo l1!rl kalanını ç.,_ 
:t!lmek zorunda bır:ıl:mtşlardır. B·ı 

hareket. mUttefik ltrtnlannrn mu~. 
teJI! istikametlerden deniz üssUne VE' 

Tunusıı yUrUdllkleri sırada B!zcrt•e 
150 ,veya GO ldlometrc mesafede vu _ 
kua gelmiştir. 

Hltı~r, mare~al Hlndenbur~ kul. 
!l.Jldrtı gibi, marc§:ı: Petenden de is. 
tıtade etmı,ur. le manevrn.Jarı ort
v.ıek lçlD Petenjn IJ!!hretlnden 1st.1!&
da edllml~tlr, Şllpbe yok kl Hinde~ 
burg", hayaımın aon aenelerinde AL 
man-da ,.~-• rl h Almıınlnrın orta h!>yUklUkteki en 

~- rw .. ,.....,e n epalnl öğren - 1 ' 

1!ıtiyatlarm ııUf\h altına c;n.itırılml 
sı Qzerine mevcudunu tamamlayan 
Orandaki birinci :ıı~rıuısız tUmcnl TJ 
nus hududuna. doğru hareket etmlş. 
lir. 

• Alman tebliği 

Ber!in, 20 (A.A) - Alman tcbli. 
ğinden: 

Cezayir Tunus hududıında tayya. 
relerimiz alçaktan l!Çarak Uerl ha. 
reketlmlzi yavn~lntın~ya çıılışan dU~ 
man !•eri mUfreı ... •lerlyle DögolcD 
kıtalarn karşı munffakiYetle hU -
cum ctmlşlerdjr. 
Hızlı Alman motl'rbotları: 19 sor_ 

tt.şrln gecesi Jnglllz sahUJerine bU -
cum ederek bir kafileye mensup v:a 
lıuvvetle himaye e.ı!Jen 4 ticaret g11 
misini batrrmışlar.!ır. Bunların tonaj 
rıccmuu 9,000 dir, 

Holanda ve Norveç kıyılan açık. 
larında İngiliz tay;arelerl ukert ce 
(:eri o~m:ıynn hUeumlard:ı bulwım·ı., 
ınr ve O uçak kayl>:tmlşlerdlr. Bun
!nrdan üçU deniz u<;~k sa.var topln:-ı 
tarafından dUııUrUhnll~lUr. Biz bir 
tayyare kaybettik. 

:uuı tc.flkler 'l'ub:ırka'da 
eBrlln, 20 (A.A) Sallhjyetll 

Almıın mahtillerind?n bildirildiğine 

ı::r.re Cezaylrden ge1.m ve Tunus top_ 
raklannda s:ıhll bo)-.:nc:ı ilerleyen 
birinci İngiliz ordu:ııına. bağlı kuv • 
vc·tll tarafın geçit mfifre-.zcıerl ara. -
Eında ilk çarıı~malar olmuş ve lıı_ 
gillzlerden esirler alınmı,tır. 
Tııbarka Cezayir budu:!undan ıse. 

kiz kilometre uzakta bir Tunus 11. 
manıdır. 

.r.nzwltln oj;lıı Ş!:ııali Afrlkıı.d:\ 

çarııı,ıyor 

Şimal .Afrika mll<tefll< umumt ka 
rnmı;tı.hı, 20 (A.A) - Re!J!t Ru.ı.vel

tln oğlu yarbııy Elllot Ruzvelt blr 
keşi! birliği ba1Jindll bu cephede n~r 
yerde l:ulunm:ıktadn'. Yarbay Ell!ot 
!<uzvelt lnglltereyc geldikten üç sn. 
nt sonra blrUğo 11tUıak Içln yo!a .;ık 
nuştır. 

cephesinde 
.................................. 

(IJaştarafı 1 ııcid•J 
Jorın Ordonikizdeki mağllıbiyellerı 

Jı:ıkkında, So\'yct lıah<'rlcr biirosL. .. 
nıın lıusust bir tebliği aşağıdaki mü 
temmim ınıılüm:ıtı vermckleıJir: 

Alm:ınlnr muharebe ıncyclnnın~ 

da 5.000 ktıd:ır ölü lıırakmışlart:ır. 
Bu yeni m:ığliı!.ıiyel, Almanların 
Mozdokcln Grozni petrol sahasının 
nıüdafonlarını cevlnneğe {eşebbüs c 
<lerkt'n, uğrudıklnrı ııınğlubiyeli t:ı · 
kip etmektedir. Almanlar, l\Iozdok• 
du da nğır kayıplar Yercr~k geri 
çekilmek zorunıJa }.;almışlardır. !:ivv 
yet ktıv\'Clleri t:ı.rafıncl:ın ele J{<!r;ıri 

Jcıı, Alınan harp malzemesi ar:ı.,ı.ı · 
d;ı l IO tnıık, ô zırhlı olomobil, 'lO 
lop, 0:5 lı:ıvan lopu, Si makineli IÜ· 
fek, 183 molosiklcl, ::!3j0 k:ımyoıı 

ALMAN llA\'A KUVVETl.Ent 
Zı\lFLEDl 

Moskorn: :w, (A.ı\.) - Sovyc~ 
km·,·ctıcri. Ordzhonokiclze z~rcriııi, 
13 ilneii Ye 23 üncü Alm:m zırlı!ı 
lıimt'nlcrine karşı elde etmişlerdir. 

Askeri münekkldlerin fikirlerin' 
Söre, bıı haşarının nctlcclcrf, Hııs 
Renclkıırmayının fstcrfiği nokt:ıcl:ı, 
So\'} e! kııv\'cllcrinln, taıırruza ı;eçt' 
bilecek bir h:ılrle ol~uklarıııı ispat 
elrne1ctedir. 

Kışlan islifodc eden SoYyct çe• 
lt'leri, Alm:ınl:ırı hırp:ıl:ım:ı!!a, ı .... 
lih:ıl hallarını kcsmc•l?c ve malzeme 
loplıılukl:ırını tııhrlp ctnıt'ğc yeni· 
den h:ışlnınışlarrlır. 

Arrik:ıyıı hüyiik s:ıyııl:ı ur;ak gii:-: 
derilmesi yilziinılcn, Almıııı hanı 
ku,·vc!lcri, rloğıı ccrıhc:-.iııılc hoyli 
z:ıyi r rlilşrnii~lcrılir. 

J\l.;\I \N TEBl.IGf aı:ıı,u Pcten 1 in aö 1 Y1 tanklarını ve pi ;e bomb:ı uç'lklıı.. 
hayır;ı § y k ç aınU: enebfleeek e.:ı. rını ku!lnndıkları aöylcnmekte:h~. Berliıı: 20. (A .A.) - Alm:ın or· 
~cnbuPP•~ ' en ..... I ddek" şlmdl Hin- TunWJ topraklnrındR yapılr.n ll't ç:ır- dııl:ırı B:ı<:l,ııııınııd:ınlığınııı tt'l1liiF: 

·o n ° ""v r e ı duruınun:ı 1 d kl u f l\:ırkos.vıının lı:ılı kısmınıJıı • '\'il· bt'nzemckte olduğudur. Pl§mB a nı tte ik kayı~tarı, söy • 
" lendiğlne &IJrc azdır. Umumi Juı.ra•. ku Jııılon mnlınlli ıııii•:ıcknıcler es• ----o----E . 1 gUı sözcUaU, Almanıarın Blzert cc. ıııısındn 1\lmıııı kıtal:ırı çok ıılçnk · 

. dırneye kar yağdı nup battsına takriben 50 kilometre l:ııı uçnıı ı:ı.nnrc rilohırınııı ..rurıh· 
. Edırne: 20, (Yakıl mulıabirin•ı mesafede ve 'l'unuıı çevresinde slpeC' mı ile ınııkııhll hücıırnlıırıln hulıııı• 
'ien) - l\Jc\'simin ilk karı hu s.ı- lere glrd!l:lerlnl ve ~ureda muknvı;.>. ınıı-;J:ır '\'C ıliişııı:ııı ktınellcrini Jı:ı. 
1'~ Edlmeye düşlü ve höylelikle ınete ha:ı.trlanmıı gibi görUndUklcr!ni n•l,ct mevzilerine almışlardır. ,\J.ı 
,.rekiJ r.ılmr:rl•r ~üı:ünrfen r.pey 9!5yleml1Ur. ıtir ""~l·ııinılc ve Moıdok Ye ıJo~u· 
~l'!:llllf tn.ıluıD"l •ırhl:lt'ri:ı tıı~:mı Tunustakl Frnns'Z!:ırm duygulıtrı I '>ll 1Hh dü~ııı:ının tckr:ırladığı Jıiı· 
rf'lıf!lcf'd Ottnr~on J:pll,:1:,15 ,..;r111.' '>•l(l(md!!"I ı'lıırıım r1'V i mlltıhem O! 1'11'11'1r kıl:ılıırıınızın UYOlllk llJİiıJ:ı 

Rus harp esirleri 

Finlandiyada 
açlıktan ölmüşler 

Ziirih: 20, (ı\ .• \.) - Heulcr -
15,·icro hii:.üıııcli, heyııclnıilel kı
zıtlıııç kurumunun lılın:ı~ esi allıntlil 
Finliindiyadaki Rus harp esirlerine 
yardım clnıck işi llc ıncşırnl o.:ı · 
caklır. Burada inanılır nıahfilkrdr. 
üğrenilıliğinc E:lire, lıinlcrcc Hm 
lınrı1 Psiri ıloğrıulan ılo8ruyıı veyn 
mııhlclir selıcrlerlc nçlıkt:ın ölınü5• 

>erdir \'C Fin hiik(\mcli hıı \ı" <t'.: 
lrn lıfıylik hir fl.'l:ikt'lin iiniinc sec;· 
mck için gerekli \'tı'iıln ,.c çarelere 
sahip bulunmam:ıkladır. 

Libya cephesi~uıe 

törU batma!( !izcıc !\<en llmnn l~O'l- defül, rcnlitPnin tertifl f'tfiP 
t rol kaptn:ı1 ın Diınitrl nıoWrU il~ ı~m ir'rıdr vütümcfc bn,,t:ıılı. 
imdadına yetl.,mlş'crdir. M ıtör I< ı r. , i:rl!J ü.,U l.t<ö~ l:.;r ıamnn <öO 'j# 
tarılmıı;t.ır. tsrıı.n:ranm karnrlannda da~• ... ~ 

5 - Evvelki gece Kumkapı açık . · 1 lm · i.rd ""' 
lıı.rında bir motör batmışt.tr. İçind~ lı'Yat ı o ıısını ırap ett ı. bitf 
bulunan genç bir kaduı bo~ulnıu~tur. defa İspanya, 1'1'ansa bir<lell 1' 
C<.'scdi diln :{ıımko.pı sahUlerlne vur. ı,:.öl<üp Alm::ı::ıya ile mütarelıe ııJı" 

pmca Afrik:ulakj araz.isini rflJ 
ınuş ve morga kaJuırıımı~tır. Mo~ör_ fnnı. etti. Ih suretle A1tıı:tl 
de bulunan diğer iki ki'i yll?.t?rek kur ııafına gecen Fran adnn 81ı11• 
tulmuştur. }chL 
(,,'AHŞm.• l'll)A A<MÇ UEVı:JJ.llJ arazi p:ııı;n.c;ı bir haynl o ,.-

Dlln ög-le üzerl Çnr§ıltap:da, fırtı. Ii'raıısamn su~utundnn ~ 
na yüzünden bir Jmzn olmuştu:-. ingilterenin ~il!ihını teı:1'.e rl'.' 
Ç&rşıknpıd:ı. polis tıoktıısmın bulun. teslim ol:ı.c:ığı tnlımill cdılıl~ 

Ru hiidisc de tahal•kuk el ıM 
duğu kısımdaki meıarlıktan on be; 1sp:ınyıınm ''Ccbclütturıln,, e,,. 
metreye yaltın uzurııut;t.a irt b'r n., etmesi iı;in ~·a)no:: karndan h~P. 
ğaç şiddetle esen tllzgı\ra !azla ~a.. yol ordul:ırının yüriimesi de . 
hammlll cdememi~ ve taın saa~ 10, İn~ilterenin ı .. p:ınyoJ taleP~. ıl 
55 de birdenbire C!iddeye do~ru y:_ d gı 
lul.mıııtır. 5uUı masasında I:nbul c ece ıU-S 

Muauam ağaç, yıkılırken, b~yUk Yaziyetin ihdas cdilmc~i 1' f' 
bir gUrQltU d"""•rm·.:• V"e tnı.mvay, geliyordu, lluııon i~in de ÇO ·~ 

"'6 .. v zun siirecek bir muhıırebeYİ ı;,... · 
elek t.rfk tcllerjk te!lerlnl de lrnpd "8. 

almak Ifızmı ~eljyordo. t 
rak caddeye boylu boyuna eerilmi,. lfnlbul•i İspanya b ö y l 'ft 
tir. zım bir hnrbe de,·am ecJece~ ... 

(lla~tara/ı 1 inci de) Bu sırada cadded;l:ı geçen halktan zh.•ette dcg-ilıJi. Çünkii: İ5Jl""".Jt 
otomobil z:ıpt veya tahrip etml;,lcr. Uç kf~I de ağacın altmd!t l{a\mL,!ar. ıŞ ıır 
dir. 18 • 10 .sonteıınn gecesl Tunus dır. Bun)ar Kirkor, Kasabldla v.e iç mulı:ırclıedcn ~·eni çıknl · I 
bava meydanına ltnrısı hUeıımlara de AJJ adında u çklşld!r, de,·lcHi', İ!: muhal'l"beden !e0;111-
vanı cdjlmigtir. Hanırarlarıa isabet. Kirkorla Kasabl:1'..ıı muhtelit yerle kan fal>ir bir memleket İ!:'tJI 
ler kaydcdUmiıJ ve yangınlar çıka. ı ı1nden ağır surette J:aralanarak der imkin rz bir Jıiıli~cdir. .,.J'. 
rıtmı..~tır. DUn Slrcnalk bölge.si u. hal Cerrabpaşa hıı.ı.ctahancslne :ı.~ı. Nitelıim mali ''a7.iyeti O ~ 
§erinde kUçUk bir hava !aallyetı o:. dırılmL,lardır. Alinin yaraları .!ı:ıt :t boznl>tu 1•i buna ~arc olıoa~ 
muv ve bu arada avcılarımız tar.ı, olduğundan kendisl eezahanede teds re 1nttiltereucn 3 bu~uk ;;;'.! 
tından bir Junlccr 89 ve bir Meascr_ vt edlJerck gönder,:uı,tlr. ı.:tcrli'nlik lırcdi ile iş ~ö f' 

mecbur oldu. Diğer tnraft~~ chmidt 110 dUgllrülmllııtUr. 18 son. İri ağaç, boydan boya yolu kapat J>a.'>'P,...~ 
teşrinde bir Junker 52 dalın. dilşUrül. makla kalmamış, 'Jt)'rllseferl dt in. panya ı:ıdn. nıailılelcri , 
dllğU öğrcnilmiftJr. Bu hareketle~. 1 t - T ! , , <!an, bilhassa elanek mcsele5•1 "" a aa u.,.amt,tır. rnmvay se er.er. Iayısi~·Je Atl:ı.ııtig"e hftkim 

0

0 ~~ 
den bUtiln tayyarelerimiz geri dön. cıg-Jeden aonra saat ikiye kadar ya. " f'P""', 
muşıcr .. ır. pılama.nuş, Beyoğlu tramvayları Sit. larlıı iyi geÇinmek mccbun ı 

AUılı\N TEllL1Gl keclden dönmlişlercllr. tleydi. Atl:uıtik ü1.eriııde ..!'~il 
hattınr yarmak İ"İn mUeR,,. ncrlin: ::!O, (,\.A.) - Alnıaı1 leh Ağaç nihayet parçalanarak kaldı. "' 

liAlııılcıı: rılmış, kop:ın elektrik tel]erinin he• elen bir Ahnnnyn mevcuttur; 
Scrcııaikacl::ı Alrıı:ın ve ltııly.ın hangi bir k3zaya sebebıyet vermes!.. l<at bu mttcndele bir mukabil 

k "( k t 1 J • ı.. r 1 k nin önUne g""llml"tir. lak:ı. halini alın<'a. Ve lsp• 
~~ş:ah~-~; !~~i;;~~~f r.< uşman on ı• Fırtınada;"' blrç~k evlerin çatıları bir başlm. mmtaka.flıın b~ 

Bütiin askeri tesı!ııı!ı tahrip eıli' uçmu!J, ağaçlar yıkd~. sinema ve tedarik edinn.eyc ~dnr j~ ~ 
diklen sonra Binr;azi tahliye etlıl· dl\kktlnlnrın tabe!!lan parçalanmıJ. mn mllttetilderle ho' geçll'~ 

. ı· tı.. Aksaray Kasrıopa... Sirkeci ideolojisine rağmen bir cınn•".J 
mış ır, •• • ,,..., ld İ ' d' ~ 

Alnı:ın h:ıva kun·l'llcri lnhılız semtlerinde bulunan ovıenn alt kaı:. 0 u. spany:ının ~ım ıye 
0 
b~r 

k:ırnyon .kollorına hiicuın etmişler- larını su bruımıştır • 1 <le"~ c<l?~ tarafc;ız <1°.~ 
Sirkecideki GUnırllk anbarıo.rıyı,, le bır tnr:ıhı ~eyre mııbkbf· ~ 

:ı:~r.zmm J\AÇlnJLABtr.nt Mİ'! Aksaray eczahanes!nl, Mahmutpa,.ı. b <=ii~lhilyo~ ki ha~bin,_hM'f~' 
d ı'll k u b d •·• t t ... crı m1 ' erın ort3b'1 oıan , •• _ti Kahire: 20, (A.A.) - Rommcl~n a ~ r ç a"ltn a...., mensuca a.:.1. 111"'; 

Dinr;azideki ııı:ılzcmc-yi \'tıpurlar:: 

yükliyerck kncınnnsı imkilnsız el· 
dıığu sanılınakladır. Bu yüzden Jıı 
gillz m:ııkl:m tt'rclhan Tr:ıblıısa lıü· 
cum !.'tıneklcdirlcr. Oir nctrol gc· 
misi batırılmıştır. 

l\nlıire: 20, (ı\.A.) - Mılıver ri· 
cnt horekctlni korumak için. Li:~~:ı 
nın gnrp ynmoı:larında kunılnı.:ş 

olan ıniidnfıın lıallının yarılma ,:n· 
dan sonra, Slrlc körrezinc ıloğ•ıı 

ileri harekellerl esnasında tngili1., 
kolları 28 !ılınan tonkı nı rlnlıa t.ılı 

rikaaını do. su t>umıştır. yn •r hİ!discJer arzusuna. ~ 
ntGEn ı<A'l.Al..AU. hütbriııc :rnğm:?n mih,·erderı il 

Fırtına ve yağmur, <liğ":"r bazr yado ruüttcfilderc yaldMıtırSlliltt' 
kazalara sr-~p olm~tur. Aksaray lıar dıııel>tcılir. Ru~iin ise ın 1" 
dn tı-oJUvay h:ıttr bozulmuş, park fikler simal Afrika~·s r,ıknl.ş~ 
chr;ınnr ı.ular ba.rnıış, bir b:ıkkal luııdukları için oolnrın ıs ,,. 
dükkanını istil:i eden sular 1mrıvla ktıwetleri İspanyol Fasını çe 
ki Şekalerin bir kı!:.nını eritıni~. te\'J'e ~c,·inn!~tir. . ıiJ! 

Demelc ki ı panya~·ı mUtt~ 
tirOniversite talebcJerinden Men. lerc <foğnı siirllkliycn talih ~ 
met i!imli b:r genç de, Fatihten lnşma~·r icbar odeu ~·eni "e ,d' 

\'etli bir seht'p daha orta? " geçerken, ~ir duvar yıkılmış. hu 
genç, vücudunun mııhtellf yerle_ butn ... m:ı.kt::ıilrr. ~ 
rinılen yarnlanmı·nır. D ii;cr tnraft:ın Ahnıırt ti,' 

riv etmişler veya ele gcçirrııişlcr- 'fF:PI·.nA~I TİYATı:oStJNllN ô~J vctl~ri de rreltcler~ 
dir. J\lSl\11 liÇ'fU lunınaktaclır, Böyle bjr ' ı"ıl. 

120 HAVA l\IEYD.\Nl 1ŞGAL 'fcpebaşın !aiti Ş~hir 'flyatrosunun ortasmrla İo;;ııaııymını tarttf5'11' I 
ımıı.ut ö.n ıusnırndan bir parça da. uı::uıuDtu:. ~"'lll:ııı kemli ''arhğını koruıtlı~r f 

1-~alılre: 20, (A.J\.) - lıı1tilizlcr, !"'ahredcltl, saçaktaltt klre"nltler d'J ~ıısmn dayanmak Jizıın ge.
11
• ~j 

Sircnaikdeki 120 ham nlııııııııl:ı lıa· ) 111 uçmuş, ısaçaıc iplcrto b.,ğ!anmıştır. lıu!ılc Fnlnnjm (lO emn tt' 
zıl:ırı s:ı81aın olııı:ı üzere rı;;o kntl 1r 'I'aksim ın.>ydanındald m<?"'divcnl~. defi nedir? Falanjııı nc:1!~ 
ınill\'cr uçu(:lıııın tahrip edilmiş ,.e rin kenıırlıır;ndakı ııJtıınl!\~.lıın bir. bu emirlc-rde İspanyol pol~t'J,,;-' 
ya Jınsar:ı uğrntılmış nlıl11~11nn say· knçı ricvrıım:J!tlr. ıırn ahlftki ve felsefi prcn!lıP 111,.ıı! 
mışlarclır. Dlişürnlen fıOfl uçak hu Sll!'ıhtarnğadakl e.ektrlk fabrika. ıröriiyoru1_ 1"nl>at bu beYa11 ııtİ).f' 
rnk:ım:ı illh·e cılillrse, ıniJı,·eriıı fak sınn d!l. sııl!l:: girmı1 ıttu!ye derhıı; İspan~'ollan bir harbe sU~i .. ~ ..... 
riben l2fl0 uçak k:ıyhclli6i nııla~ı · fabrlknyn t;'lderek ıı:ııan bo~altmı~. celt mi? Runs ihtimal ,·cJ11~~ 
lır. tır Çünkü, J-:pany:ı:} ı m\itte.fılö1 ,,, MfSIRD.\ J:Slll D{'ŞEN ALMAN J)Uo akrs:ım on seı<lzl Dı: &eçc '9. karşı lmrc:ıya g~tireet:k ~,.dd ,.fıl 

(jfü\EllAT.f l ı ·r.ır.TETIEYE lc.ok~rik cereyanı kcsilınic:. se?ıir hcıı 10 emrin ne.5ri degıl, ,.,f 
Ciİ'I'('J>( } f,l>t' 1 1 , , ' ı..; J::-ıra:ılıkl:ı.r:ı biirUnmüı·tiir ı.kıta Jeaı"'Jarıl::ı.n ınih'·~rc iİ" e l Jı 

hirhuc;uk sa:ıt k?cfar 8İirmli!i, 1\5. rnek olurdu. llallmki 1spall1° J 
ğıtlıancd~'<i t-lektrik fahrikaıoında kum eti, l'alanjın ln.ı:iıterere "'" 
\'UICU'l aelen bir arı:::a:l.!ln doin ''l me.,irı0 en İYİ' i pam·oJ1aru1 t·l' 

J.ondra, 20 (A.ı\,) -- :uıcır cla 
esir edilen A!m:ın seferi kuv\'cti 
komutanı gen .. ral Ritter Von 'fCI_ 
mn tn~iltftrcyc getirilmistir. 

•.• .J -· • • ... p 

cereyan kcsilmi~tir. ~·ıula clovUsn1~te olduğtın° ııtilt' 
=-----!!..!' www::a • - -- n. - nıasın:ı rağ-mcn Balenrlnrd". fi 

l!aHraP.1l8J'~8 '<'r cleY!ctlcrinc ns , ·crmccl!· ~"" fmısı kıırşısınrl:ı ııkiın ı,nlııll'~lır. 
iki clü1ııı:ın ı:urupu }Okcc!=f• 

nıiştir. Slulinsrnıhl.ı lılir.ıını J..ıl.ıi.ı· 
rııım; lıirk:ıc ev hluku i g:ıl clıııi~· 
lcrdir. Dii şııın ııın ıııuk:ıbil lıiicııi•ı• 
tarı akim kalmıştır. 

Don cephesinde Alın:ııı \'C He· 
men kı!:ıları clıişıırnnın ııılilıim pi· 
ynıle \'C ıııotörlii kııv\ t'llcri ne k:ı r~ı 
çrliıı nmlıı>rclıe:n- girişnıi~lcrdir. 

J\IS T,\ ,\HHUZ!l~A llAZIHi.I!\ 
Aıık:ını: :!O. (füıdyo g:ı1.clcsi) -

Bozı I,oyıı.ıl:l:ır Sovycllcrin kış t:ı~ 

nrrıızları ıçın SiheryıırJan oskrr 
cc.lbrdl'rck t\lııınnltıra karşı 50 iü· 
ıı•enlik y<'ni hir kıt\' \'et tıımrladık
l :ı rıııı- lıilıliriyorl:ır. Mn:ıın:ırih lııı 
l.ıın elin anc:ık :.lj lümen nl:ıbilccn 
i;iııi sö~h·~enlcr eli' ,·:ırılır. 

lıarel\et, Fe5ist ilmihaJiııi 1
•
0 I"' 

lr aynaşma clnn daha kıınrtli bir ccy(ll~~ ,, 

r nn ~lıırrıf ı t ııclrl"' ıı:ır:yn lıe.'11 crnrİ\'alı:i'lcri, Jıe· ıstı' 
:·i r.ctimırk i~in :--crc1tli tedbirler r.::~litclcri. hem ıloktrini ~tııııı• 

fo:ı: etmek istiyor. llatt1i • ( 
almışlardır. ını 

:Mac:ıricıtıındn, nmir:ıl Ho'rty, Jnrılnn bir rnlh·27enr. İ"lc :ıııüı,, 
naip muavininin S!'rirri i~ini tnlik lmnıml. Mirnr. nir tarafltıl1fs1"' 

tcfil\lc:'re do~nı yana!ıyor, , • ~ 
cttirm~ğe muvnffak olmııo;tur. bt>rj tur.üt.an faşist ilmihaht11 

noı-;,.ı n:ı.!kanlarda ro'is vazife-
rarlıyor. Mnm!lra. budur.~<-'"' 

~i ~örmek üzere ııltr Maenr tiim:. SADRİ ER'f"'ıv ~ 
Tıİ Ru11 C'ephesinden g:ri alınmış-
tır. 1iı 

nelı,..'1'rndc1:ı 18 jı1nm Macaristandn el.:mek t~ıııı 
I..ondrn 20 <A.A.) - Alman ı.-0ndrn: 20, {A.A.) - dil r 

rndyosu, Yı:~osl:ı.v mukavemet Ii- rodrosuno E:Örc, ~lacııristAflcl' 
df"rlerivle f~c;2t crkarmak1nn maz- mek tayini y:ıkında bir çcyr .11 ıır 
nu'l 13 Sr:"plınm Bn'';{raddn idam lıl:ıcnk \"C günde 150 sr:ıırıll 1 

edilr1L1<'er:,,: :ı-iJ<linncktedir. leeeklir. 



- MALEZYA HiKAYESi -
Kriı.t.İan ~lııııkt:ırı rıa1.le<leıı: 'J'u~ruı t ıo: 

<naıturu{ı duııkü :ıayınıı:clıı) lanın tuı.ag:na duştüğürrU dli~ii -
k ı:iiyordum. Geır.ide, bilhassa bu-

aPtan köprüsündeki vazifem runda mliszd~meler devP.m edi-
tıa~a cri!ıce, sU~·ari Hathawny )Or, p~tlıvan tnbnncalunn, oağt -

i <1c.g:1J geldı . . ran ins:?.nlann, kap:man kapılarm 
ba;;) Bcıni <lirılt>rinit. ' .. Gemıd~ ı güri.iitl'sü birbirine kar.§r} orclıı. 
dt Ut ar var ıanııedcrım. 1kı Ba'ikın mU\·affnk oluyor ~ibi gö
~tcc dahn !!imali garbiye ~t~ı- :.ükUyordu. 
bııl'tı Tanı3.IJ1. Tayfalar gemının 1''akat birde: , gecenin kn:-ıın!ı
:ııııa Unda kalacak. S~ndallan ğmda gittikc;:e yaklaı;an :ıc,.yip 
\ö;/~ıı~ ettiniz mi? GUve~ede bir uğultu işitmeye bnşhıdı::n. 
İQ ~ lıır clo:aııın haknım1 bır ı;e- Song .. Pöe .kru-ş!Jlldn gayet so-

ilrkına varacak mrsmız? iuk dl!ruvor; fakat havaya bnkr-
~; naşüstUne ~\iv~ri. bey.' de- rordu. Uğu'tu şidrletleniyor•!ıı. 
f·ııı · Tam ar'.kıımı donilp gıdece - !çi~den bir ~C'S Y<'Dİ bfr lıelliya 

_ ıanıan: ı:at.ır.!ık Uzere (llduğumuzu söylil-
htrı Yaııınızdn her halde bir ta- ~ordu. 
"-itca ~rd•r'! Diye arkamdan Birde-n duvarlara çarpmı:ııfa, bu-

ndı.. caya vur:nac;s, havayı doldurma-
dıı - 'F.\•et ı!Uvari bey. C"TIU~~a ~n ba'?ladı!ar. Ve nihnyet Cz~ı i • 
·ıı""'l"dıt.ki r.ivi]eri !;3.kıyorum. l'{ı • :nize dUFtUI~ .... Bunlar nevcf, bilı -

t> d'! \•(lT :m .' yor m:.ısunuz?. 
t. tdim. Gü·me,ı;e ba lıu'lı ve bel - Çekirg~ler .. F.:vet çekircc-
ta~ nın ara.sın dan koskocn bi!' ier uç;11• ı'bycırn.k, ~:llzUmilze. vU -
~tıca rıkardı. Me.!;"!l:Tl Ozerine :-udumPza c:arpn·orlıır ve sonra 

\'! lt~t!· Rirbiri ardınn Uc; kndrh Yl'"e ~iı.,üyorlardı. Ra~ tnrnft::ki 
Ş~ tl'ti. r atl:lm3br kes\1.:ti. Büti•n gemi 

tbıı tnı_diye k{lrlar hiç göstcrmeıli- denizden t?'clcn bu yeni bela ile 
~.l bir itina ile t~<; oldum. Rn - ı·ğrac:ıvo'rdu. A rtılt Song • Pöe'yi 
":lıı'letinıi ('<:bir:ıe verle<;tirctim ve göremivorckm. Adeta kör o!mtı!l • 
q I'\ gü"Vertere frrlad·m. Pfukta tum. Oraıfan uz:ıkla!':ttm. Yerle:-
~ ;~ın üzerinde. kmnızı gün'!Ş ae ka~·naŞ<ı.n, bin't-rce malılfıkutı 
•:ıııır:ı~k üzereydi Yn!c•ı1ar her ak üznine bacı3rak kendime kaptan 
1'v ltı gibi pirine; tepsilerinin et- köprüsüne ~iı1~n bir ~·ol arıyor· 
~a 'rıa toplamrışl:ırdı. 'qjr çcık1 nn dum. Pencerenin ışı~'Inda yeni 
rt~Vkuya dalm~tı. C":emi bu Se • gl'len Çekirge bulutlar1 :ÖnlııÜ· 
tf. ~t ivice rlo'uydıı. Yolcıılnr:n ynrdu. 
i 'l"iYet:ni i\Inl:Z\'cıhlnr te0 kil e- Milsaıieme =it."ni;ti. Korsnnlnr. 
•ı~rdu. Çinliler o knda'r c:ok de- baıokın yapmakl::ı. e!de ettikleri 
~tdi. üstli•1JUğil kaybettiler Gemi ınll -

d'lıı. '1 iskele taıcıfme doğru luıy- rettehatı bu beklenmedik hiıdise-
So den istifade ederek top1anmıştı. 

0 ıtg • Pöe nrndn dunıyordu. Bir kaç korı;an yakalandı Hat-
11}1 esra:engiz ve sakin ıluru- haway sHih dnğıttı. :tki sns~ · >n
bt~·a Cinin seyahet e<len bir 15r- ra ç~hlrge yarmuru dinince kor-

1"di. Onun ko\'U renkli haya- Fanların hizim t'lhlisiye s2nc!alla 
ı: :~ıınıın limon. renr,i snrnaeiy. nna binmiş oMukları halde, he -
~ır ~el bir tezat t .. ı:kil eCHyo'rdu. cenin karanlığıncfa kaybılıluklnrr 
dllt &igcra ''erdim. lçmeğc ~la- m gördük. Arkalarmdnn ntP~ et-
il~ G.ceenin geli~ini seyıC'diyor - tikı.:e de, is~bet kaydedemedik. 
&.i Sin!:apurda. Song - Pöe'nin 

t'i·r .Aı:ılezva ~·elkenlisi epeydir Çin den'zlerinin ~n meehıır kor
~?rı.ııe dü5'Dlll"tU. Bir.e yaklaş- Pan krnııc;esi olduğunu 15ğrenclik 
~hı' baııı.::.:ıı. Ha!hawayın kork- Ben bUtün şark mevhane1erinde 
tr ko~r.lar hu gt-roide miydi- alavtara maruz kaldım. Çünkü 

•~ba., bu ~ong - 1>öe'nin kalbinin yeri-
~t~ ~ine korsanlar varmış'··· ni ararlııb ve çekirgeler tnrafm
' lllı. ~İı:ü.rrıı;ınm c1umnnım yü- dan kurtıı.nlan adal'lrlım . 

_,,: Üfledi: Artrk ne çekirg-ei!en ne de 
\.. ~{o .. ku,•or m11aunıız? B~ı ka- kors~n kadınlanndnn bahsc;lildi -
~l'i Ve kuvvetliı.oiniz~.. ğini işitmPk istemiyonım. 

tıtti k.omplman n kadar hoşuma 
~~ kı, kendimi Hergi\l knrl~,. 
~ t Ct!i zann!'ttim. Bu ;ıı'1llık ~e

ı:aı arn-.ı~iylc ba0trrınrRtı. 0.!'H i~a-
~\'?.1 SC'rcl)ili\·ordıım · 
~ So'lg -- Pöe · dedim. Kan~ıı
lj~ \•' r'Pl!nez misiniz? ÇC'.'k giizel 
~ilkim v:ır. 

'>ıı .a dö'1dli. Badem renkli 
•
1
1: ''lini ~·iizfüne dikti. M·nl'l'ln-

s~ nenden ne i~ti~·orcıunuz ?. 
~a. 1arını okşnmağa bış!a'1m1 . 
1ll ~'V?.ı; bi .. &•slr. \•nlntt \iFki 
ı~ ~ın <'ok can ~ıkıcı bir şev ol

ııı..1:~.u :uılılttım. Q ... :ı.. bir Mogo1 
>ıı 11 61 o'duzıınu. gökten ~·.eryU
diııı~ hct>im ic:iıı iıı<liğini söylc-

rM' ~nim n:uni!!lil!imd .. n İ!!ij. 
,-'"' .. el' 1t .. d - ıvorsunuz d .. rJ.i Bana vaq •• l • . - . . 

ı:t·"' 11~ de Janeiro'(laki sinem ı'la. 
~r,1 n~l1<i abidenin önünde, T.on 
~Ilı; a.\ı Piccarlill v ı;:i~indc llile 
~il~ Cin denizindeki o akııam 
~ .atmamıştı. 

........ nk"rit:"'n bir fcraP-ııtl:t f.IOr"'u· 
"illi .. <ı.ltıniz ner~e ? •• Ona ve -
,, g0ııt~rcHm. O ~naıin hir pnt
~aı duy·.ıldu. Runu ıremiı:lcki pat 
~'1ı-., ar takln .. ui. Delı!'el ic;in•!c 

'"t ..,., k· . 
n U('~. .... p·· . ,. , k 
•ı i>. • >:'>C"'r> • o~ • " ~ Fflt!ll ~ :l'l 

"IJtl h' '"' ~ 
......_ ı~ ka\•betmiw•rclı! 

"-ıli t>el'l'lC'k kall;ini:r. bunırla ' .. 

~ ~ır 
1Jbj~de hir so~uklı!.k \'adı Vt> 

~ '1 do~ bir ı;ev rlavamıc:ıtı. Asa~ı
~ bi l"\ı b:tkınra nrıldıyan so

l)'la 1/ tabanc<t namh•su !!ifrrHim. 
~·a b'lrk11\'Ja karıs·k bir ş:ı~k·n -

~1ttrm 
ıL ........ ~ ••• 
''l~ll · iz~n ~l'Ji nizin Ilt'rerıe ol
~ltr tJ bılmek r-:ık ivi bir ıı;evı'lh·! 
'\ · ;\'U'k:ın• Kımıl<lıwav1m . de. 

ırı • • • b ... 
~İll ~<ll enı renk:; ~özlc-rinde bir 
I~· ,. e\>• 
~ ·ıı~.. ! PRrlıvor"u. Geminin 
lı. 'l' bır 11arnatR devam e~ivor-

1ıı ll~"kJer. t?.lnnca'ar pat!ıv"r 
:~~İ ilttd .. n 2t-mi<1en lıir tel'\ir fi
İ'ı,li~ h!dı. Gt-cenin karanlı~ınrla 
·~ ql'lııven .,..,m;l~ri:ır k'>r<ınnhr· 

~·-;v '"in Volıınrl~ 0Jdu1hın11 biJ
~Orb,.11. 

t'\ı" h6,1ft "':>"lonlılrln vuk1r.na 
or, nasıı olup c!:ı. bu san şe\ 

Aksarayda yeni 
telef on santralı 

Aksarayd::ı. inşasına karar veri
len İstanbul tarafı ikiııci otomatik 
santral: inşaatmn başlanmıştır. 

Bu santral önUmU:::cle-ki nisan 
nyına kadar ikmal edilecek ve e
sasen gelmiş olan l•tltün tesisatı 
yerleştirilec::-ktir Bu yeni santral 
faaliyete gcçinr.e şimdiye kndar 
beş haneli olıın lstanbul otomatik 
telefon numaralan altı haneye çık 
mış olacaktır. 

Diğer t:ıraftan, İstanbul, Beyoğ 
hı ve Anadolu yakasınm Üs.ltüdar 
ve Kadıköy otomatik saııtrallnrı • 
r.ın kurulmvsınrlon sonra tiili mer 
kez halinde çaJıı:m:ıltta devam e -
den Tar:ıbya ve Bü~iikdere eant -
rallım birleştirilı.-rı-x bir otomctik 
merkeze. Erenköy ve Kartal snnt 
rallan bir otom.atik merkeze. Kan 
dillj ve Paşal:ahc:e bir otomntik 
merkeze ve Bakr:-köy ile Ye~ilköy 
s:ıntrall:ırı da hir otoın:ıtik ıııcrkr

zc bağlanarakiır. Bebek santrali 
de r.tomatik merkez haline gele • 
cektir. 

Avrupadaki Amerikan hava 
kuvvetleri humandanlığır 

Benı, 20 (A.A.) - Gencrııl Miller, 
A vrupn harp s:ı.hasıncla bulunan A.. 
mcrikan hava kuvvet lor! ba.şkııman. 

danl.Iğına tayin cdllml:tır. General 
.Mnler, baglta bir vaz~fcyt' tRyln edll 
mi§ bulunan general Sp:ıa ts'ın yeri. 
ne gelmektedir. -15 Belçikalı idama mahkum 

edildi 

Rr.rn, 20 (A.'\.) - Bir Alman kay 
nağln<!an alı'lnn b'r hatx-rc göre 
Buruje askeri maknm!ar 15 Bclçikıt 

lıyı ldnma mahkQm etmlşlerdjr. 

--<>---

Madagaskar valisi mevkuf 
Bcrne, 2(1 (A.A.} -- E"ki Mn· 

rlag-Rska'r aıinsı u!!lumi valisi An· 
net. şimdi Dur0anda mevkuf bu· 
lunrnakt ·ıdır. Y"'nıncln karm \'~ 
iki m~f'ai arka-3'.l:ll bulunmakta· 

ı dır, 

~oldnn .sağıı: 
J - Hem ;yemiş verir hem lah~ 

tnsmdon kı~ ınetınr mobilya yapı
lır. (iki kelime) 2 - Papanın hi:
lıırıstiyanı Jfınetlcıncsl, dilşfincc, 3 
- Şnrkıclıı tekrar edilen, bir emıı·, 
4 _ Orta tlcrcce bir hararet, lu· 
kırdı. l''\ki uırahcde bir harfin okw 
1111511, ;, - Tümsek yer. yükselır> 

ıoşış, 6 - Alfabeden iki lıorr yarı· 
~ana. A'>~nnın şiınalinde IJir nehır, 
bir işaret sıfatının tersi, 7 - Acele, 
ıılr sorıı edıılı, 8 - Ziynlnnan (il:l 
kelime), fillere ı;clen bir edııl, 9 -
IJır cıno; molıilyn n§ac boyası, bir 
millcl, 10 - Fıkrin nrkad:ışı, lovu
sıın kemiklerinden, 11 - Almnn~·.ı 
da iktidar mevkilnde olnnl:ır, ma • 
tem. 

Yukardan aşağı~ a: 
l - Kcyii :rerlnde olmıyan (ıl:I 

kelime), 2 -- Kolıaılayılıır, Uıti(e, 3 
- Zaman, şişınuncu, 4 - Komşu 
bir memleket, üzerınde parça pn!'< 
ç:ı kir bıılıınıın, 5 - Güç, tekrar 
eclalı, li - Eksilen, bir çiçek, 'l -
Thtün ~·e .slız:ıru. k:ıplnrı, 8 - Bir 
hııyrnn, nota, mnnn~u: ısrar, 9 _ 
Bir emir, bir kavim, bir ickl. 10 -
Hararet veriş, dört ayaklı ve can
sız, 11 - Cereyan ediş, devamlı gn• 
J'e'T. 

Dünkü bulmacanın halli: 
l - Yalan:ıtan, Y, 2 - Aşarak, 

Şaka. 3 - Rlzıı, !sıran 4 - Arıı
yan, Kaba, 5 - Serap, Tay, Y, 6 -
At, Galatalı, 7 - R, Cin, Yanak, 8 
- Azer, Kınalı, 9 - Nereden, Nal, 
10 - Kınar, Y, A, 11 - Kik, L, Sa· 
h:ın. 

Vapurla iskele arasında 
sıkııarak öldü 

Enelki akşam, Bebekte bir kaıa 
olmu,,, bir adam vapurla Jakele ara
sına sıkışarak feci bir ~eklldc öl• 
müştür. 

Ölen adam Mısır tabaasından 40 
y:ışlannda Mehmet adında birisi • 
dir. 

Evvelki nkşam Debcğc yanaşan 
'apurdan çabuk inmek için atlamak 
istemiş, fakat ayağı kny:ırak düş -
miiştür. nu sıraclıı da '·npur yanaş• 
mı5 ve !ıfehmet vapurla iskele arn • 
sında pıır~·nlnııınnk sıırctile rlerhal 
ölınü51iiı·. 

llıidiseye miiddciıuııımı1 mııavln 

lcriııılcn Kcın:ıl Oz~·obıın clko~mu~. 
cesedi nıııa;renc eden oılli)c dokto 
rıı cldııinc rnlıs:ıt ''cnnistir. 

Zehirlenerek öldü 
Şişlide, Ş:ıir .:-\igiır sok.ı~ınd:ı 30 

nııınar:ılı ap:ırtıman kapıcısı lla'i:ın 

dün ,:;ece od:ı ııı<l:ı bir mangal nt~ 
yakarak yatmış, R:ı:r.l:ı zrhirlenerek 
ölnıiişliir. 

VAK 1 T .. 5-

Emir dınlemedıkleri için zafer 
kazanan meşhur kumandanlar 
Hnrp tnlihinin çok dem l'Ürcı· üzerine koyarak "Muharebeyi lı•ı·k emarelerini görünceye kadar üç sa 

kfir ,c alılg:ın, ani kıırnr Yeren kıı elıııernl lıildircn hiç bir iş:ıret gö nl yıışadı, v~ şu cUmleyi söyliyerek 
ıwıııclanl:ıra siilrlfığii ıııolrım bir !11:• reıniyorıım,. diyordu. O esnada İn· ölclUI. ''Allaha şükür, vıızifcmi yap
kikuttir. Dıı ıırad:ı fıınirlerinden ha giJi,. cloıı:ınma5ı Kopenhag civarıı..· tını,,. 
bcrsiz Ye hatifi fıınirlcriııin emirle rln dönmüş muharebeye tutuşmuştu General Gallfcni ve Par/sin Taksi· 
rincrn!iınen harekele Jıeçen kumnı .· \'C Amiral gemisinden harbi derh:ıl lcrl:. 
danlnrın znfere kavuşlukları da gö bırnkmn!;ı için işaret veriyorlardı. . General Galllenl 1914 • 18 hal"' 
rülrniiştlir. Bu bir kaide olmamakl:ı 

1 
Fnknt o "b:ızan kör olma~a hakkım bınde Parls kumandanı idi. Harb~n 

beraber bıı ''azıda bu mevzudan 1 vardır!,. diyerek, harbe devam elli ilk ayında Alman orduları Marna 
birkaı- mi'ltıİ veriliyor. ve biiy{ik bir z:ıfer kazandı. 1 gelince, hükfunct şehrin düşeceğini 

Milıitt:ın evvelki en son asrın • l 793 den 1805 e kadar geçen zn· tahkminb ederek pııyit:lhtı, Bordo~· 
d K 1 1 Jill na le aşladı. Frans11: orduları Ba 

yarısında, Roma a onsu o an man Xel'ion havatının en müh\r, k . 
Sczar ile Pompci, me,·ldl lkticlan devresidir. · umandnnı Jor.r GaUıen.lye bu ks 
ele gecimıek için daimi mül'arlcle Fransa o zamanlar ihtilCılin ne- dl şerait dahllındc Parısi mfidafa 
hnlindeydiler. Sezur Senatonun cm- Ucelerlnl bütün Avrupaya ya~mak etmesini emretti. Asıl o~du Sen net 
r·ı fız"'r·ıne r. 11 1,·ıı ..... fethe ":ılışırken, rlnln arko.smda yeni bır cephe ku· ~ ., • ' lstlyorclu, N:ıpolyon başına gcçinr.P ak G Uf 
Paınpei ondan. kurtulmasının çaı ;!• İngiltere bunu mani olmnk istedi.. rac tı. a enf, Jofra kıtaların o 
leriııi arıvordu. Bunu haber alan Nelson o znman Akdeniz filosunda kadar çabuk gerlliyemlyeceklerlnt, 
Sezar orrl.ımıylaber:ıher geriye dön• idi. Frnnsız filosu Tulonda ,Korsl· A.lmanl.ar tarafın.dan ycllannın k~ 
ılü. Şinı:ııt ftalyada Rnvenn:ı:r:ı yrr· kad:ı, Rivierndn. Livernoda, San sıleceğinf sll:rledı. 
leşti A~ıı ordusu hula Galy:ıda idi. Viccnl burnunda, Nil ağzında vel· Perlsin mildafaa tertibatı tamam 
Sen;to ona derhal ordusunu terh!s hasıl nerede boy gösterse Nelsoııu lanmamıştı .. GaJllenl şehrin mftda• 
etmedijtl takdirde vatan haini ad· karşı~ında buluyordu. faası fcln Oo kolorduya ihtiyaç ol· 
d Ilı ,.. · b·ı ı· dl s d du~nu bildirdi. ec ccet'ını ı cır . e:r.arın or u• San • Ylccnt burnunda umirleri· s ti d ,.il dak 
su dokuz senedenberi onun emrin· , na er Ce • ikalar s:ıyılıyor 

nin emirleri hllllfına ve ma~lUp or au. Bıına rıı~en Jorr onu bir ~u 
de çalışarak G::ılyayı, Ren ınemle· ması ihtimali çok bilyük bir ,·azt· 
k 11 

. . n . . ya kumandan yapmadan evvel A-'-' 
e erıııı ,.e rıtanya,•ı zaptctmış· yette hücum cclere'k İspanya donan \,ioU.& 

t . o ' k b ,.l idi s· d dilşündii .. Jofr yeni vaziyeti incel~ 
ı., na co ae ı .. r.z:ır or usuy masının en büyük gemilerini batır ke Galli ı sü tJ '! 

la berııber yürüdü Romaya glrd' . dı. İngiliz h:ı"·ı cesıır .,..elsonu el• n en ra e aallyete geçlf. 
• " ıı< •~ Fransnnın Marndald kumandanı 

O diktatör olurken Pompe( ve ar-
kadaşları kaçıyorlardı kışladı. General Monoury ile anlaştı. Monou 

PRE~S YON HOlllBOURG Fakat hüktbnet ondan memnun ry taamıza geçti, fakat ertesi gllnft 
olmadı ve olmamasına ra~men çobuk yardım edilmedHU takdirde, 
Lord Jerviııe biiyilk nişanlar ve be Fransanın malıTI:>lacağını bildirdi .. Prens Yon Hombourl( 1675 sene · 

sinde, Branderbourg dükasının ern• 
rine rağmen. İsveçlilere hücum P.f· 
tiği iı;in, harbi kazandı. 

Rranderbourg düknsı Rnthenorı 
\•e 1\anen şehirlerini geri alın~o. 
lweçliler Pommere doğru çckilmış· 
!erdi. Brander :bourslular iken<llle· 
riodcn fiç defa faıln olan dilşmarı!l 
kovalıyarak Fehrleltine kadar gcl• 
diler. Dük, Prens Yon Hombourg'a 
düşmanın mevzilerini keşfetmesini, 
fakat kaliyyen hücum etmemesin' 
emretti. Prens <iüşman:ı yakln~ır 
yaklaşmıız iki hin süvarisiyle mer
kezlerine hficum etti. Dük asi zabi· 
tinin kendisinrlcn knl kat üstün dii' 
mıınla muharebeye tntııştıııtıınn gl\• 
riince, takviye için süvari kıtııları 
gönderdi. Prens Von Hombourg gp 

len tnkviyelerle beraber geri çeki. 
lece~ine ikinci bir hücumlıı rlllşınn• 
nı hozğuna uğrnllı. Dük eürelkAr 
lakat ad zabitini asarladıysa da co 
za vel'!ITlelfe ~nın nın olmadı. 

AMİRAL 1\ELSON 
Nelson hemen hemen hfıtiln r.n~ 

ferlerini emirlere mughir hareket 
clti~i zaman l:azanmıştır. !\el.sonun 
hayatı acaip maceralarla doludur •• 
O, zayi!, haslahklı, ,.e müthiş suret 
te sinirli bir adamdı. Her işe bu,. 
nunu sQkar. fak:ıt .kendısi kattiyyen 
emir altına giremezdi. Ona lıun<lan 
rlolııyı beş ~ene y:ınm mıınş Yerdi· 
ler. K:ırııdn <ılıırmaya mechur etli· 
ler, f:ıknt bütün bunlar p:ır:ı etme
di. 

Nelson on iki yaşında bahriyeye 
ginniş ve mülhis tecrübeler geçire
rekyirmi yaşınd:ı bir harp gemisi· 
ne kaptan olmuştu. Kırlcyedi yaşın· 
da Fransız filosunu Trnfalg:ırua' 
(1805) ma~ltip ederek zaferini hı-• 
yatiyle ödedi. 

2. Nisan. 1801 de elindeki dür
hllnü hnrpte ko)·bcttlği sağ gözüntin 

diyeler verirken ona hiç bir şey yap 
matlı. 

Nepolyonun filtühatı genl~lfyor 

ve Akdenizdeki vaziyet gilnden gtl
ne <inha müşkil oluyordu. Donan • 
ma Fransa ve ltnlyn sahillerini 
bombardunana memur edildi. 

Napolyonun Şarktaki İııgll!z 
menfııntlerini ziyana uiıratmak icln 
Mısıra gittiğini görfince, tayin edi
len hududun dışıınsına cıkarak A· 
mirlerinin emirleri hilCıfına on ge
mi ile Mısıra gitti ve Abulhfrde da· 
hiyanc bir ustalık ve çıJğınca bir 
cesaretle hücum e<lerek Frnnsız do
nanmasını lmhn etti. Emir muc!bin 
ce kendisini geri vazifelerin iheklc-
dlAI G:ırbt Akdenlze döndü. Napol 
liye gelerek gemilerini tamir ett!r 
di. Ve 1798 sonb:ıharındıın, 18CO 
yazına kadar orada kaldı. İngillz 
elcfsinin karısı güzelliği ile maruf 
Lady Jlamfltono orada tanıdı. Jlu 
kadın Nelsonun fizerfnde o kadar 
bfiyfik bir tesir yaptı ki; askeri A
mirlerinin ve hükılmetten gittikçe 
sertleşen emirlerine ra~en Napo
liden h:ırcl\etini tehir ediyordu. An 
sızın Napoli etclsf seri ça~nldı. 
Nelson Hamillonlara Londrnya ka• 
dar refakat etti. Halk tarafından ~1· 
kışlarla karşılanarak bfiyfik hir res 
mi kabul gördll. Hilktlınet ve aris· 
fokr:ısf fse çok soğuk davrandılar. 
Nelson az sonra l{openhait 7'.aferlnl 
kıızandı. 1805 de teknfitlüğünü iste
yerek kenara çekildi. Fakat birkaç 
hnft:ı sonra Fransız donnnmuuıa 

karşı gelmek için f og:illz donanma• 
sının Aaşlmmandanlı~ını alması 

emrolundu. 19 dan 21 Teşrinicvve-
le kadar devam C<kn Traftılgar m•ı 
harehesinde Fransız - İspanyol dO" 
nanmasını m:ığlılp 'ederek en bfi· 
yük zaferini kazandı. Kendisi ele 
aAır suretle yaralanarak zaferinin 

O ak~am 6 Eylüldl1. General Gal 
Heni Parlstekl taksilerin, otöbnsleıı 
rJn, ve hususl arabaların mllsaderr 
siı ' emrini verdi. Birkaç dakika 
seomeımlşti ki, sokaklarda pollslııır, 
nskerler hfitOn motörlii vasıtalan 
durduımaya ve boşaltarak kışlalara 
göndermeğe ibaşladılar. Binlerce .. 
raba, billıassa taksiler, tam bir fır 
ka askeri hamil olarak cepheye ha• 
reket etti. Şafak sökerken takviye 
cephedeki yerini alınıştı. Alman or. 
dulan durdunılda. Ve harp ba~ka 
bir istikamet aldı.. Mütareke fmza 
lanırken Kleırnanso ''Gallienl olına• 
saydı im zaferi tmkAnı Yok kazana
maulık,, demiştJ, 

TUGRUJ .. SITKI ÜKE 

Mantar kadm ayakkabıları 
ile müca"ele 

btanbul ticaret ve sanayi o<lası, 
mantarlı kadın ayakkabıları ile alfı 
kalın erkek iSkarpinlerl ile mQca. 

deJeye karar TermişUr. Bu tip :lf. 
karpinlerin, lktlsa.d ve tasarrnf li• 
kıınından memlekete zararlı bir kdl 
haline geldiği anlaşılmıştır. Bu hu-o 
susta ticaret velı:dletfnden emir IJ. 
tenmfştir. Emir gelir gelm~. ttc.ı 
ret odası faaliyete geç.ccektfr. 

- o 
Denizde bir kız cesedi 
Dfln sabah Kunıkap sahU.lerln. 

de 20 yaşlarında bir genç kız ~ 
di bulunmuş, dı~ cıkanlmışbl' •• 
Denizde ~arak öldilğil anlaşto 
lan kızın Beyazitte CeylAn apaıtı

manında 5 nmnaralı dairede ofu. 
ran Kadriye otd~ anlaşılmıştır •• 

Adliye doktonı, bir kaza eseri 
olarak Oldüğü anl:ış1lan Kadriyenfn 
cesedinin defnine izin vermiştir. 

- 184 _.... Harvnvrreşid'in 09vııarı Horunurreı1t1'1n 0'611non - 187 
. -. 

Jez parçasını aldı. Muayene ettikten sonra sevinçle haykırdı ı 

- Evet ... Evet .. Hiç ıüphe yok ondandır. 
Ve sonra eskisinden daha büyük bir gayretle açtığı çu

<uru geniıletmeğe baıladı. 
Bütün bunları Meymune pencerenin yon tarafından dik

<al ve merakla seyrediyordu. 

Selman bir koç dakika daha ı:olııtıktan sonra dinlen· 

mek üzere bir az durdu. Kon ter içinde kolmııh. Çok yoruldu

ğunu gören Behzad eline kazmayı olarak : 

- Bu okıam muhakkak bu işi bitirmeliyiz 1 dedi. Bir az 

do ben çalııayım. 

Ve sonra kollarını sıvayarak toprağı kozımoğa baJladı. 
Çok geçmeden kazmanın sert bir cisme tesadüf ettiğini 

gören Behzad durdu. Eğilerek uzunca bir kemik parçasını eli· 

ne aldı ve Selmana haykırdı : 

- işte ya bacağı veyahut baldırı .. Müjde Selman .. 

Bunu gören Selman, çukura yaklaşarak toprağı atmağa 

ve arasında bir ıeyler aramoğa bşldı. 

Bir az sonra sevinçle Behzoda seslendi 

- işte buldum .. Bir mühür •.• 

Behzad, mühürü eline alarak onu gözden g~~irdi, gülüm-

seyerek : 
- Çok güzel, hem de onun mühürü .. 

Selman, meraklanarak sordu ı 

- Nasıl anladınız efendim. 

- Hatırlarmısın, merhum Horasandan ayrıldığı z:amon 

kôtibine : "ismimin tamamı yazılı mührümle bir mektup aldı

ğın z:aman ona ehemmiyet verme, yazısının yarısı bulunan mü 

hüre dikkat.et, o bana aittir,, demiıti. 

ra kat ne yapayım. Mukadderata bas etmek l&zmıcb., 
Behzad, bono söyledikten 110nra ayala kalktı: 

- Meymune, haydL Sen ele Latlrahate çekil! 

Genç kız, kalbi ısevtng ve heyecan lçlnde ayala kaDtfı. 
Der ne kadar Behz&dla evlenmek için bir hayli zaman bek. 

temek mecburiyetinde lae de b&bamım lnt,lkamı &lına.a.tı 

için bollu mavafık sör4tl Ona alt blrteyler eormak iete41, 

fa!lat sonra vazgeçerek onnn lpret;i ttzerlDe od&4an ~ 

Behzad, t>llnde kanclll oldutu halde Meymunenln 5ntlncle J.D 
rtıyerek köçttk bir odanın kapıauıda durdu. Orada bu1uDaa 
bir yatağı göstererek: 

- Meymune! dedL Ba akpmkt yat;alm badıır, 1ııa. 

yurun .. 

Gene kız, sıkılgan bir tavırla odaya girdi. Behzadın 

elindeki kandilin ışığiyle yatağı buldu. 

Biraz sonra Behzad onu yalnız 
Meymune karanlıkta soyunarak inc:e 

olan yatağa uzandı. 

bırakarak cekilip gitti. 

bir· deriden yapılmıı 

_39. 

HAFRiYAT. 

Sıkıntılı ve derin bir sessizlik Behzodın evine hakim ol-
muşf\I. Uyumak için yatağa uzanan Meymunenin 

bir türlü uyku girmiyordu. 

gözlerine 

O ıimdi, gözlerinin önünde o günkü vakalar birer, birer 

bir sinema şeridi gibi canlanmıttı. Kisranın viran saray1ndlllci 

heyecanlı dakikalardan, Behzadın aıkını itiraf ettiği ona lo
dor geçen hadiseleri hatırladı. Bilhassa o siyah sandık onu 
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Askerlik işleri 
Bmtnöntı yeril askerlik şubeslıade.n. ı Ali Kemal oğ. N»••Zi Nk, Tğm 
A.3&ğıda adları yazılı ıubaylaru ( H919). Mehmet Riza oğ. Arll 1.8. 

15tH) No, i.le şubemize çok acele Tğm. (32269), Necip oğ. Emln Uı. 

mtıracaatları il~ olunur. Tğm. (52966), Server oğ lamail Na 
Top.Tğm. Zihni oğ. Mustafa ,kmı zım la. Tğm. (30973), Ali oğ. Hallı 

Top, Tğm. NlZhi oğ. Mustafa (41979, KAmlt ta. Tğm. (32L29), Şaklr og 
Top. Tğm. Alı Rıza t1ğ. Oaman Nuri Hasan Top, Alb. (325 9). Mustata 
(8767,), Top. 'l'ğm. Şevket oğ, All oğ. Mazhar, Top. Bnb. (327 32), Ab • 
DlhTt •(,2097), Top, Tğm Necip oğ . durra.b.man oğ. Ömer, Top. ö.ayı.b 
Jlı{ehmet Fahri (28177) Top. Tğm, (35882>. Nihal oğ. Andon Top. Tğm 
Halit oğ. Resul Sıtkı (306.21), Top (38294), ZekA.t oğ. Faul 'l'op. A.stğm 
Tğm. Aziz oğ. Yll§ar (2240) Top. (45ll3), Rıfat oğ. Yuau! Kemal Top 
Tğm. Recep oğ. Hasan SUküti(29120> utğm. (Yok), Feridun oğ. Sabri, To:
Top. Tğ'm.. Abdurrahman oğ. M. Fev. utğm. (46948), Rat! oğ. Mehmet Ra. 
zl (30297), Top. Tğm.. Osman oğ. SL gıp Eczacı (Yok), Melım.et o~. Sa 
blt (f2046), Top Tğm. Mehmet oğ dullah Eczacı tğm. (Yok), Mu~tata 

lbra.hlm ('2615). Top. Tğm. Nail oğ. oğ. All, Eczacı Tğm. (H91). Hasarı 
Necdet (4.fs:>l), Sv. Tğm. Ali Rız.ı Nafiz oğ. AdU Eczacı aateğm.(4512:'51 
ot. Mehmet Tarhan (25888), Sv. tzzct oğ. Remzi Lv. Yb (820.45) 
Tim. Hasan Basri of Osman Nun tbrah!m oğ. Seydl Eczacı Üatğm 
(37713) Sv. Tğm. OemU oğ. Ali Ga (15065), Ahmet Hamdi oğ. Şemse 
lip (1'605), Sv. Tğm. Osma.n Nurı tln Lv. Aıtğm. (1340) Fethi o~ 
ağ. Hasan Rahmi, (305Uil, Sv. Tğn:: Remzi Lv. Tğm. (41530) , Kerim o~. 
ömer LQt!i oğ. Muzaffer (29119), Sv Tacettin Muh. Ttm. f4.3547), Ömer 
Tğnı. Feyzi oğ. Hüseyin Avni (805171 oğ, Mustafa Muh. Tğm. (46030) , 
Nk. Tğm. Hakkı oğ. ~Ureyya(29504) Haydar oğ. SeUm 2.S MI Me. (323.29) 
Nk: Tğm. Derviş oğ. ZllhtU (37'88) Nuri oğ. :Mustafa RU~tU lJ S MI. Me. 

•• ,. (oi/332), Ali Rıza oğ. M. Ali 8. s 
J!:mjnlJDO Aı. ş. den: Ml. Me. (321.9), Mehmet oğ. Alj Hik 

Afağıda adlan yazılı. ıubaylanrı met 8. S. MI. Me, (1Sf9), Hllseyl'll 
çok acele (UIUf) No .l!e ıubemlze lhaa.n oğ El. Cemil 8.S MI Me.(35474.J 
müracaatları U!n olunur. Muıttıfa oğ. Ahmet ŞUkrU 8.S Hs 
Huan oğ. Mwıta!a Nk. Tğm,(87878) Me. (1!21-29), Ahmet ot M.. Niyazı. 

Mansur oğ. Aziz Nk. Tğm. (f4977), 6, S. Hs. Me. (318_!U5) , Ömer oğ 
.Ali oğ. Turgut Nk. Tğm. (37812), Mustıı.!a 8. B. Ha. Me. (195ll) 
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Re5mi iliir.lann mercii Türk Basın Birli~i ve ortaktan resmi ilanl:.ır kollektH sirketidir Bu -irket is~f'nerı e;;:~ 
lerrJc ve J;?r:steı-ilen ~ünlerde ilanları muntazaman nsrf'ttirmekt.?rfir. A-iıesi ls\anbul Ankara cadd:.:sind~ l(af 
Türk Basın B1rli~i ve ortaklar1 resmi ilanlar kollektif 1irketidir. 

1 Yem Eser:er 
VARLIK - Bu ayın ilk sayı.-.ı 

cıkmıştır. 

Şiirler: Şevket Hı rzı, Sami Gür· 
lev, Nlizhel Erman, Şükrii Enis H .. 
ı;ıü, Faruk Menderesli, Ahlakın ka\· 
naı}ı, ve ehemmiyeti, (Cemil Sena) 
l\leşrulb etin iadec;i sırnsıncln İrak 
taki mülki durnm, (Nahid Sırrı) . 
Er~ane (Şinasi Özden), İspaıl\ol e 
debiyatından Se.,~izlik ma~arası 1 
(Bchı:et Necati). 

ıı: *. 
T0RK VEZNi 

Türk şiirlerinin .-.ayı hesabile öl 
çülerini gösteren bu emek verilrnic; 
eserin ikinci tabı cıkmıştır. 

Kitap Türk ~iirlerınrleki bölı;;~ 

ve durakları ve brışka ölı;;ü koidele 
rini gösterdiği !{ibi en eski Türk 
şiirlerinden , dı5 Türk şairll'rinin e• 
serlerinrlen örnekler vermektedir .. 

Rütün ed<.-hiyat se,·crlt'ri, dil• 
cileri, bu e~er memnun erlecektir. 

Ankarada CAkha) da, htanbnl • 
da (Zaman kitap evi) nde bulunur. 
Fiyatı 50 kuruştur. 

Paralarını alamıyan mükel· 
lef kamyon sahipleri 
lstanbul Vilduelinden lebli4 o 

lunmuştur: • 
1 - Ücretli iş mükelleriyetint', 

tabi tutulan ve şimdiye kadar üc• 
retlerini almamış bulunan kam)'(ln 
sahiplerinin tahakkuk eden i!'ltih • 
l::aklannı almak ü:ıere seyrüsefer 

,. 
1 Yeni Çocuk 

HtkAyeierı 
Küçük Oofanın SerUvenlerinden o. 
lan bu hlkAyeleri hf!r ana "e baba 

çocufuna tavılye edebilir. tık 

blkAye kitabı 

Sihirlı 
Saray 

Renkli resimler, mükalatlı 
müıabakalar ve yalnız. 

5 kuruı 
Çocuğuııuz" bir tane almayı 

ihmal etmeyiniz 

IS'J.'.A.NUtlL BORSASININ 1 
%(}-11-912 Fiyatları 

K.apıt.:11': 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 132.-
Cenevre 100 İsvic;re Fr. 30.32':. 
Madtjd 100 Pezeta 12.8!.l 
Stokholm 100 lsvec Kr. 3UIO 

ESBAM VE T~'D.A'J 

9U De.miryolu I. 
% 7 blrlnci tertip mllll mu_ 
da!aa i•tikrazt 

Arkadaı katilinin 
muhakemesi 

19,-

1.9.10 

1 

Tlr41ye camaurıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
li.uwot ıa.rthl: ı!Wl - dennaye.1: 100.000.000 1ur11 .w-" 

Şube H a.JaAa •deAJl: ta. 

&raı re ttc:.rt ııer oeyı oıan.ıca muam.leJerl. 

Pan tıtrUrtlrerılere 21',000 un lkramtye nrty«. 

~ Ba.DJrumda lru.mtıarab re thtıann tuarrııt ~ 
en u GO ıtruı bcı.lun&nlara eene<Se • aaıa ;.lıtlleceıı sur'• ~ 
p:ba ~ tıaamiye da~acaktır. 

t IM!eı ı.ooo 11.ralJ.) t.oocı Ura ıoo Wflt w u ral.d 

• • 600 • ı..ooe • 12'1 • -. • 
ı • tGO • ı.ooo • ıecı • n • 

40 • IOG • &.000 • ,,, 

Bugünkü ra dv:-) r -----·· cüzdanlarıyla birlikte !'lalı günleri 

At 1 d Hadımköyünde Tahkimat komutaıı-
Bir müddet e\'vel bir gece yarl

sı, Tepebaşında bir cinayet olmu,, 
Ziya adında bir motör makinisti 
Hüseyin adında bir genci gırtla~ın 
dan blcakla vurup öldümıü,tür. 

OIKKA 'l'! Seaa;ııarmö&kl para.Ju Dlr eene ı~d• 50 ~ 
~~ett ilmamJ1• ;urug. :AJu111ae 9'ı :aı tuı.uuı r.rtJeCI 

Kuraıar MDeo• ' ııera ıı Mart. U Hutran.. u '"'°" 
· 7 .30 Progrom ve memle'ket uot 

yarış arın a lılh dördüncü şube müdürlü~ı.e 
veya Cuma günleri l tanbulda Dl• 

kazanmak l·çı·n 1 van yolu blnbir direlc meydanındn· 
ki askert l{arajda bulunan komutan 
lık irtibat ~ubaylıltına müracaat et• 

Nasıl meleli ilftn olunur. 

u eıruıclkA!ıuııd• çexUee.kt.ıı. 

mıştır: l ~ 

ayarı, 7.32 Vücudumuzu calıştıra· 

ıın. 7.40 Afans haberleri. 7.55. 8.30 

Senfonik program (PJ.) 13.30 Pro

gram ve memleket saat ayan, 13.33 
Tüı-Jı:ce plaklar 13.45 anAjs Haber

leri. 14,00 Ri>·aseticümhur bando· 
ıa. H.30 Ankara Sonbahar At ko

şularının tahminleri. 14.40. 15.00 1 

Temsil. 15,30 Riyaseticümhur Filar 

C?!~~m'!l!IJ~ r-Pr-op-ag-an-da~I 

Bu hAdiscnin muhakemesi dün 
sabah birinci ağır cezada haşlamt}, ....:

1 
.. ~ 

&Orgu ya çekilen Ziya şunları anla~· ~~ 

- Arkadaşım Mehmet ile o f(c.:e ~~ 
!etikten sonra Tepebaşın<laki Ala· ~~ 
banda revüsüne gidiyorduk. Yolıta ~~ 
terzi l\fhmet lk ölen Hüseyine rast r-"""~"~""~'~ 

monik orkestrası. 18.00 Program 
ve mr.mleket saat ayan. 18.03 Rad., 
yo dans orkestrası. 18,45 Radyo ça 
cuk kulllbü, 19.30 Mmnleket saat a. 
yarı Ye Ajans haberleri, 19.4!5 Ser
best 10 dakika. 19.55 Şarkı ve tür
küler. 20.15 Radyo .ıtazMesi. 20.45. 
müzik. 21.00 Konuşma. 21.15 Dinle· 
yicf isleklerf 21.45 Konuşma 22.00 
Radyo salon or.kcstr.:m 22.30 l\Jeru· 

leket .snot ayan, Ajans haberleri n 

borsalar. 22.45. 22.50 Yarınki pro
gram ve kapanış. 

TiYATROSU 

OllAll •tllHt 

Kollege 
Krompton 

Gerhart; Bauptm&ma 
Senlb& 3edrt Gölaı.l} 

KOM.CUJ IUSllıD 

Asrileıen Baba 
Oamartest ve Pazar ,.onıert 

U.SO da Ma&t11' 

rqlarmda Ye bıitün Derbl yanalı&.. 

nnda tstlsnaıız olarak kazanan ve 
lmrduğu blr alstemle hle yanılma. 
yan O. Wllllam'm meı:ıhar eseri, 
Ttırkoeye tereüıne edllmlı ve netıı 
bir tekilde butlmıntr. 

Yarış merakhları 
Türkçeye Dk defa ıercllme edflnıjj 

olan bu eserden mutlaka latlfadı' 

edeceklercllr. 

Fiyatı 30 kuruştur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilir.iniz 
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tok alakadar etmiıti. Onun içindekini görmek için ilk çıka. 
cak fırsattan istifade etmeğe karar verdi. 

Meymune, iki saat kôh sağa, kôh sola dönerek vücudü 
yorgun olduğu halde bir türlü uyuyamadı. Sabahı beklemek
ten baıka çare bulamadı. 

Biraz sonra, bulunduğu odanın duvarının arkasında bir 
kcızma sesi kulağına aksetti. Yüreği hopladı. Evvela buna 
inanmadı. Evhama kaprldığını zannetti. Fakat sonradan bu
nun hakikat olduğunu anladı. Çünkü o kazma sesiyle beraber 
bir takım fısıltılar da duyuluyordu. Korku içinde yatağından 
fırladı. Odanın duvarlarına bir göz gezdirdi. Tam yatağının 

bulunduğu taraftaki duvarda ufak bir pencere vardı. Oradan 
gayet hafif bir ışık sızıyordu. 

Cesaretini toplayarak o pencerdeen başını uzattı. 

Eski bir surla cevrili boş bir arsada uzun boylu bir ada· 
mın, yere koyduğu bir kandilin ııığı altında yeri kazdığını 
gördü. 

Kandilin Behzada ait olduğunu anlamakta zorluk çek
medi. 

Ba$ı acık ve kolları sıvalı olan bu uzun boylu adam, 
yanında duran başka birisiyle hem konuşuyor hem de ~te· 
madiyen kazma satrayordu. 

Meymune her ikisini de tanıdı. Kazma sallayan Selman, 
başında duran da Bchzaddı. 

Büyük bir korku ve heyecan içinde Behzada görünme
mek İçin başını cckti. Ve yandan onları gözetlemeğe başla

Ilı. Bircz sonra Behzadın Selmana seslendiğini işiıtiı 

- Her holde buradadır .. Daha kazı •• 
SP.lman· 

ikinci cild 
ladık, Hüseyin ile Mehmet ara'iında -------------------------

Yazan: Sadri Ertem 
''f eni çıktı 
Satıf yeri: V akıt Kitabevı 

,-- Bir Kafkas 
Romanı '"\ 

Blrcok uabancı dillere tercamt 1 
edilmı, olan bu e!U, Niytl%i Ah. 

met tarafından do4rudan doDnı· 

ua Gürcü dilinden terclfmt edi' 
miıllr. Baıtan ıona kadar aık 
•rınr.uo 11e kahrnu wlık menkıbe. 
lerl ile dola olan bu neftı eıeı 
Tllrk matbuatında ilk nilmunedlt 

f'lptı 40 lnıml otaıı e.a eeer, bo 

UAıu keelp pttreaıere vaıaı &ita. 
bevlnd' Jtl7Ale 50 &enzl'Mla IO tru. 
rop ternmell1edU. 

!Mevcudu aza 1mıstır \ 

bir münazaa çıktı. Sonra bana d.ı 

hücum ettiler. Kendimi kurtarmak 
üzere blça~ımı çektim. Sonrasın! 

bilmiyorum. 
Muhakeme <Jiırer mA7:nun ırAyri 

mevkut Mehmedin celbi için ba,kn 
bir l{line bırakılmı$hr. 

(kA!JPLARJ 
lstanbul 2. No. la S. S. Posta 

müdürlüğünden aldıltım üzerinde 
fotoltrarım )'apışık askert hüviyet 
ve bin vesikamı zayi ettim. Yenhi 
ni alacağımdnn e.cıkisinln hükmü 
yoktur. (41727)" 

2. No. Sabit Sahra Po<;la Memuru 
Sadi Erkan 

•.Y.• 
Koca l\fu<;tafapa,a a<;kcrlik şube

sinden aldı~ım a<ıkert terhi<ı tezkc 
remle nüfuc; cii:ı:danımı ve clr.vlC'i 
liman idaresinden alrlı~ım işçi kar· 
nemi zAyi ettim. Yt'nilerini olaca 
ıtımrlan e-;kl!'!inin hiikmii )·oktur. 

Vefa Azap ac::ker ~okıığı 5 nuına• 
rada : Mehmet Adil. Rtıd:ın:ız. 

Horunurreıid'in Oğulları -- '""' -
- Yanlışınız olmasın efencJim .. Bu kadar toprak çıkar• 

dığım halde cesetten eser çıkmadı. 

- Hayır .. yanlışım yok .• Saburun lvanı burada değil 

mi idi?. 

- Evet .• 
Behzad ı 

- O ihtiyarın anloıtığına göre, Elmansur bu eski saray
da oturuyordu ve şimdi aradığımıı: cesedi o zaman bu sarayın 
bahçesinde gömmüşlerdi ... Sarayın bahçesi de bu olsa gerek
tir, her yeri kazdık, bir şey bulamadık. Her halde burada ola. 
cak .. Onun için bir az daha gayret edelim. 

Selman, terini silerek mırıldandı : 
- Keşke o ihtiyar bu gece yanımızda olsa idi .. Bize ka· 

!ayca yerini gösterirdi. 
Behzad, dudaklarını mrdıı ı 

- O ihtiyarın vefat ettiğini ben scına söylememişmiy. 

diın . Ben onun son zamanlarına yetişip ondan bu mahimcıtı • 
aldım .• Onun sözlerıne inanım vcırdır, çünkü o Elmonsurun 
zt::ımanında delikanlı idi. Ve facicıyı gözüle görmüştü. Sen dur 

modan kazı muhcıkkcık bulacağız. 
Selmon eline kcızmayı alarcık tkeror faaliyete geçti. Bi

riken toprcıkları başka bir tarafa atarken ümitsiz bir tcıvırla : 

- Efendim ! dedi. Gene bir şey cıkmcıdı. 
O sırada kazılan yerden çıkan toproğcı dikkatli, dikkcıtli 

bakan Behzad birdenbire yere iğildi. Toprcıkların arasında 

bulunan bir bez pcırçasını eline aldı. Üstündeki toprakları sil. 
kerek Sclmono döndü ı 

- Bu parça onun kefeninden değil mi ~. 
Selman, kazmayı atarak, Behzad n elindre o yıpranmıs • 
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Tahmin bedeli 

f70,00 

641,70 

35 25 
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~" 
Ycşllköy KimaeBjz çoeultlatS ~; 
ma yı:rdunda bulunan (94) ,; 
ki karyolanın aatışı. ııs.ıı"'1 A' 
Aksarayda Mimar Keınal ıcıı1'1"j 
nin AzlmkAr ve Ktz•ltat 50 ıııı)I'" 
da 26 mcı adada 27 90 JJJetrf 
baı sahalı araanJn satl§I· 

Tahl'T'.ln bed~ llE:rl ilJ ille teminat mlkdarları yukarıda yafl-ll 
ayrı ayrı eç.k ıır: tırnıaya konuımuııtur. ıııet\> 

. d g31"'" ~ 
Şartna:ııP~er• Z!l.btt ve MuamclAt MüdUrlllğU kaleın1n • ıı.d• 1' ,. 

• t.ha!eler1 7.ı:.ı.ı.ı~ı Pazartesi gUııU saat lf de DalnıI Enccıne1<al1~ ' 
cıtktır. Taljpleriı~ llk temınat makbuz veya mektupları ve 0a1ıı:ıl 91 
ra:ıı lAzımgelcn diğer vesikalarile ihale günU muayyen saatta (1~ 
cUmcnde bulı;nmaları. ____......... ~ 
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