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Şimali Af rikada 
harp vaziyeti 

Yazan: Asım Us 
~tar Llbyadakl m}bver Jruv. ~akında benden yent talfmat l•teY~. 
~lıa ISingıızJden çeklldlğlnl bil uktlr.,, 
... ___... lnıtllz.ler de 0eza)1rde bıı. 

1 ~ llalitte.flk kuvwtlorlnln Tunus ngilJz ba§vekUinl:ı bu aözll rm\na.. 
~ Iıoır; şu itibar ile k1 mllttellk dev. 
.......... de yaptıklan barokfltts leOer Şimali AfriXadakl mfhver 
~:" 1• GO kil<ınıP.tre yakla,m•Ş 
llıııı..~ haber verdller; d~nkü ı.uvvet)erinln ıamaınlyle yok edU. 

~de ı.e Çad g;sııı bölgeıılnde mesı için bütün hazuhklan yaptık. 
~ ~r p.rafınılan teçhiz edil. ları, bu plAnın tatbiki yalnn bir za.. 
~ llaa onbln Jdtlllk bir kuvvetin manda tanı&m olac:..tı ve ondaa 
~ tllllkıar ve kamyonla.r ile Aı,_ sonra yeni bir pJln ılzerine harekete 
' llotru ytırUm,.kte olduğunu, ~~llebUecetı kanaatindedirler. 

lııı. ~ Oll &1ln aonra gerllemekte o. 
lıııı...._ -..ıeı kuvveth:rlnl yandl\a. .._ 
,......_._ ba§layacağını blldlr\yor. 

lıtı '-..,_.Yete göre mtııver kUVVet
~ Alrlkada ıo llktetrine • 
ı..ı n ~lıııırda taarruza geçti:<. 
-..:.:11 • kadar ıa~amlyle Mklm 
'4 ~ halde ılmıil mllttefiklertn 
' tan atet arıü-ında kalan At. 
~taıyan orduııonun yakın bir 

'~ '9 tarafir bir t.ll!\rrlu teb 
-....__ kartrıapcat; anlaşılıyor. 

Al'aba Şlmalf Afrıkadakl mihver 
kU\Tetlerl tamamlyle yok edildikten 
flonra mlitteflklerın tatbik emek la 
teyecekle.rl yeni plAn ne o]ablllr ! 
ln. b:ıtıra gelen ihtimal tabii ııudur: 
İtalya başhca hedef olmak llzere 

Süveynen CebelUttA>ıka kadar şı_ 

ınali Afrika sahUlerinln mihver mem 
ltketlerlne kartı ikinci bir cephe ha. 

Jlne getfrllmeıl ve Akdenlzln mtıtte.. 
flk hareketlerine enıreı olablleee•, 
heı tllrlU tehllkelerden temlzlıen. 

mesL 

· Hergün 
6 

Sayfa 
S..}'Dl HUJerde 6 &anı~ 

' SOVTICT BUSYA VE 
ŞlMAıJ AFRlKANL'li' 

1ŞGAL1 

Yazan: SADRI ERTElf 

(Yazısı 3 nende) 

Bu hnrltada müttetlk kuvvetlerin bu~linkU durumlarını ve mubtem&l lnkifa.f tasavvurlarıoı gorJ,-or111unu ... .Müttefikler alyab oırlarla giJstı"rll. 

ditl gtbl Blngazl ve Tunuıa k&dıu gelmı,ıerdlr. Mihver Jruvvetlerl J.ı?>ya arazlslnde harita.da görtıldüğil I" ktıde arka.dan gelen hGr Frantn7. 
kO\-vetıerl de dahil çenber lÇ\ne almak taaa.vvuronda.dıriar. Dliter larJta Blzerte'deıı lta.ıya llzeriııe bare<tett' ıeçmok ~la. t&kltt etmek lstoye. 

eelqeıt latlkamet &"Özilkmektedlr. 
"4ı. ........_ beraber mihver b~kl)mu. 
~byayı yenldea kurt:,a.rnıakta" 
"h...~ ele Gar'bl Trablus ile Tunusta 
\~tan ümidini keıımit değt;. 
' t t&ralt)an Blngazl boşaltılır. 
'-ıet taraftan Tunu"ll 1H&I et. 
'lııLa 118.rfedllen l'ayretten çıkan 
"ıı.ıdur. 
~-Romeı buncJaa. evel 4e ylıu 
~ Garp TrablnSUD& doğru oe. 
'-.' \aıt~ Blngaı.lyl de yine ~ 
'°~ idi; takat o zaman sırte 
~ Elageyla'da tutunarak ve 
~ 1111 takip eden lnrlllz kuvvet
' ar~' mukabll t,aarruza &'~. 
\ ~ hududuna kadar plmlıtl. 
~ Ya(Mlan bu mant"vranın bU 
~ ,, edilmesi mUmkUn m~. 

Ankara 
kastı davası 

• 
suı-

Taaasta mlllver • mlttellk 
barbl ba,ıadı , 

Bizerlege hava yolu ile tanklar da dahil 
olduğu halde Aıman takvi9eıeri geldi 

\ '-'- iddiada bulıınanlu wna 
' ... ~tllllal pek saJıtPr. Zift mlll. 
~ ~Utlllll Tunuau ı11al etmek ''ille Ctio bir lıe teııebb\la eder. 
-...,~ht •manda LUtyada eaasen 
~ •e pertpn olan ku\·vetlerlal 
~ taarruı.s geçirebilmesi im. 
~ r. Onun için bu tarafta çe.. 
b ~ 4lrııau ve lt,alyaaların ya~. 
~ t1ageyla'da re.r1 kuvvetlen 
' "-k \'akıt kazanmak ve elde 
~~tp llla\z.emelert Ue blrllkt.e 
~ili Garp Trablusuna götU~ 
~ Ondan sonra l.Jbya ne Garp 
~ arasında 600 kllllmetr• o. 
\4' llda olan çöle dayanarak Y~-
'8. tnıunabllmektlr. · ' ~-n mibver 1<ovvet1eria.t ta. c-.. rek Libya çöllerlnl geçen 

\,..; lıacııır. ordusuna gelince. GarJt 
~ hududundaki çlSi böl,g'eAlne 
' aonra onun lçln daha u~
~ 11t.nıe~ çahınuktan ıııe ıual 
~ )erıer:ı bir daha dl\,manlarma 
il.: ~t .."'il l'Qaeyeeek blr dnrıama getir. 
\ .. ~ mUblm:ıtr. Ensen miitte.. 
~\'l•tler için bn~Un Ş~mall Af. 

~l\lıt elde edıtecelc hedef Garp 
~'u almak def.il, Tunuu 
11.. ~ ltuvvetıerlne kaptırmamak. 
' " Ylrden hareket eden Amert.
~ eı:.~•rırııız kuvvatterl ronuıu I•· 
'ı;;:k olurlarsa tıaıyan Garp 
\ ı.._ ııa bir daha yardım eclUme 
S İllcı kalmaz.. Gerek bavs.dao, 
~ de~Clen mfhvercllerln m:.ıva.. 
\::... )'Oftan kP.11tlml9 olur. Garp 
~~da kalacal< kuvvetler ıila.h 
'-ıı-~16p edllme86 blle yardtflJ§~ 
~. '-rnan ne erlmrğe ma.hkft:n 

'ı~ttkaı.ıar ve tııgtllıler Şimali 
~ ~ F'ranıtıı.Iar ııe blrle?tlktf'a 
ı.._' nulJU 11{:'&1 ederler ve bora
~ 81c9tll aurette yerteşirlerte ko. 
""' UYaya ihraç hareketi yapa. 
"\ .._: lroıaylıkla ttalyanın en mil. 
~1- h.U :noktala, ını, a,.kert u 
~~1• demlrylllbnnı, dllter , .• \:ile 111 ke11lf bava bombıırdrman. 
'-~ laıırtp edebtllrler. Böyle bir 
~~ İtalyanın ıı:endl aahlllerlnl 
. .._)\ etmek l.llnden şırnau Af. 
, ~11'hıııknıab bile Vl\ktl kalma-r.. 
~'il "t baş\'ekili Çö~llln Afrika. 
-'~ vıuı~"f!tl hakkında Avam 
~~e rıda eöyted'ğl son nutuktft 

"'11, deter bir fıkra. vardı; b.ı 
" tösıe d<>nlllyordn: , ....... 

' ~~ l\Cl Orduya taarruz emri ve. 
~ , Cenerııt Alek!l'\Rdl'r'e Şlmaıi 
11~ 1

11 lıı Alman \"P. ltalyıın k11v. 
"hı 1 ıı l'.1.ına.mı,·ıp lınbo ed!J o,,ı. 

l~ •. tıı ıt 11\l\rak v~rıUrn Öyle zao. 
"l'llQJ 

ki ıeneral Aleıksandeı 

Çankm aQnceza mahkemesi de 
suçlulann itirazlarım. reddetti 

Ankara: 21, (A.A.) - Çankırı 

A!fır ceza mahkemesi bugünkfi, tor· 
lanhsında Almanyanın Ankara bü• 
yük elçi~i Von Papen'e karşı ıui 
kasd mürettibi olarak mahkQm edı 
len PavJof, Korn!Jof, Süleyman sağo 
lun Ankara a~n· ceza mahkemesi 
heyeti hakkında vaki reddiMklm 

• 
taleblerlnln teskin alır ceı:a malr 
keme!ince kabul edilmemesi dolayr 
sile vaki ilire:r.larını tetkik etmiştir. 

Bu tetkik sonundrı Çankın agu· 
ceza m:ıhkemesi Pnvlof, Kornilof 
ve Süleyman Sağolun bu itirazları• 
nı rey birliği ile reddebniştlr. 

Kah1re, ıı (AA-) - lıltlfterek orta 
prk tebliği: 

Blngazl dlln aabah kıtala.mnız ta • 
rafından lfg&l edllnıiıtır. Sek\zlncl 
ordunun ileri unsurıan Agedabya el. 
~ illltm&ılJ& tenıu b&llndedlr. 
ıer. r.taa haYB ,.rııan dGlı .-. atre 
nayka UZerinde han faaliyetin• en 
gol olmU§tUr . 

SlcUya hava meydanları 19,.20 aou. 
t~trin gecesi muvattaktyetle bomba. 
lanmıştır. Takriben 2 bin tonluk blr 
r;emi bombalanm.ış ve ortasına. blr t. 
aabet kaydoıunmu!'tı:r. Gemi dUn 

Tur.ua aahlll açığında alevler ~indtt 1 açığında taarruz edjlmtı ve gem! to;ı 
bırakılml§tır. Daha aonra torpilli att"ffle takip oıunmunur. 
tayyareleriml:ı:ln taarruzuna uğrıya:ı , Ayni bölgede bır :lunkera 88 dil, 
!>u gemi batarken bırakılınınrr. Bat. ıurtılmU~tUr. Bir ta fyaremlz dön • 
ka bUyUk blr gemiye de Bon burnu 1 meml§tir • _{flevaını 4 ncüdc ı, 

Memurlar, parasız giyim 
eşyaiarı nasıl alacaklar? 

Almanlar italyan donanması 

Ankara, 21 (Vakit muhabirin- ı alanlara peratız verilecek giyiın 
dt'n) - Umumi mUlhak Ye busu- rşyası temin ve ttVzii suretine 
st bütçelerle belediye hllt~e!cri de d::ıir bir talimatname haurlamıt-

1 mU~se ve te~kkllllerden aylık (Devamı Sa. • SIJ. 6 de). 

ile harekete mi geçecek ? 
Verilen bir habere göre, İtalyan 

donanması Doğu Akdenlzden Yuna 
ı1ı.)arına kaydırllmışt,lr. 

lCin emir verilml.ştr. İtalyan douau. ccfi gibi Mısır Uzerlne veya Sirel\L j 
masınrn Yunan sularında toplanmış tk Uzerlne blr harek'!t yapılmalı ~' 

o!!'IlaBI, bu suların dı~ında hıırck9t Ç!'>k uzak bir ihtimal değildir. Al_ l 
Yunan gemilerine de 

blre aemte hareket 
meçhul etmemelrl b;ldlrllmiı bulunan Ro_ .rcanlarrn böyle bir b'rekete teoebbtl!! 

etmeleri mel ordularına yardım için ol&blle , ih!,lmali \'ardır. - Radyo rzeteal·-

Akdeniz tehli-
keli mıntaka 

Müttefikler Türk karasuları dışını teh
likeli mıntaka ilan ettiler 

I.ondra, 21 (A.A.) - Amilarlık I 
mrıkanıı tarafından bugünkil cumar 
tesi neşredilen td.ıliğ: 

.4.lmıın "e İtalyan hük<ımeılcrı 

dakika şimal, ,.e 3 derecede 19 da
kika şark) oradan 39 derece 42 d:ı
kikn şimnl. 4 derl'cc 50 dakika şark 
ve oradan iliharcn t 80 derece Ce -
zalr sahiline kndar. 

J\fiiftcfik mak:ımlurının milsnrlr. 

sini alm:ııfan hu hölA"e)·e A"iren bü. 

tün gemilerin ıı~r:ı~·araAı znrur \'f' 

Şark cephesrnde 

Almanlar 
25 llkteşrinden 19 
ıontetrine kadar 

18,300 esir 
aldllar 

·Berlin, 21 (A..A) - AJman ord '
lo.rı baokomutanlığınm tebliği: 

(Devamı ~a. • ~il. 1 dt) 

Lava lin F rans,z 
ınilletrne hitabı 

Yılbaşı Piyango ortaklığı 
Varın kuponları neŞrediyoruz 

Vakit oktı~lan arumda tertip eıttğlmlz !WIH Piyango orta.klrfı, 
çok büyük tııir allka ayaadırouıtır. Şimdiye kadar bDytık yettn totıı. 
ca!c taabet olman.akla beraber blr kaanı okuyuoolarmuz ı5 lan~ı,ıa ~V. 
pı kUrut al'Uı~l.r.rdrr. Vakıt, biç olma~ okuyucularına pzetelerlal 
bedava okutrur, lmk&nı vermek ve U kurut gibi ebemmıretilh bir b~. 
JıklR bir mlkdar para kıu:andrrmak lsteml1t,lr. 

Milli Piyango ortakhtı9 ber ay tekrarlaaaeak ve bun:ıa ıç10 bir pro.. 
gram haurlarıaeaktır. 

Yılbaşı ortaklığı 
Yr)b&tı t'rtakhtr kuponlannı Pazartesi stıntı Defrtıd~eiir.. Çok 

zenJln ıkraı.1 yelert bulunan bu keflde)D bUtftn okuyuctıbirımızın ttttra.. 
kini temin için llıJ sert ıertlP edllecıekt,lr. Birinci tertJbe :U kurutla 
lttll'ak edllei'f'k ve bUtlln okuyD('.olar bütlln biletlere ortak o]acaklardrr, 
ikinci tertip 100 kopllnluk sertler olacaktır ve yüzer ort.oktıın ibaret bu 
lunacaktır. Sl'rı .. rtakları 60 koru§ vereceklerdir. Bu suretıe ıoo kiti 60 
llra.hk bilete ortak o~aktır. 

'f8$t8 okuyucularımıza - - - - -Taıra okuyucuları'Du: ortaklığa 10 kuponla tıtlrak ~ebflno&lderdlr. 
Kupon fadefoı lçiı; posta pulu tlAve etmek ıtarttır. Tam or:ı&khlı ve aerl 
tcın ayrı ayrı kt•ponlar konn.cak, lllteyen okuyuoo her Uı:lıılne de ftttrak 
cdebllecf/'ktlr Ht•r '>kuyucu 75 kunııla yUzlenıe Ytlb&!jı piyango biletfna 
ortak ole.bilecektir. İkinci tertibe lttlrak etmı, olanlar, blge makbuz.. 
larmı gönderdikleri takdlrdf' )'t"n llrtaldık ııaralanndaı. fıe'ldl edile. 

Ct'ktlr. 

Fransa ile akcletlikleri m!itarekeyı 

howp Akdeniz sahilini işgal ctlık 

!eri için Birleşik Amerika \'C fngıl

ler hiikt1mctleri Akıtenizin ha1.1 
bölııelerini seyrll<1efaln için lehli • 
keli adi!erlen hundan en·elki ihhar 
!arını genişletmek zonında "kalmış. 

lıırdır. Binııenalcyh bu hükCıınellcr, 

Türk knra suları hnrit" olmak üze 
re. aşağıda ınrif edilen hntıın şar 
kında bulunan bütün Akdeniz stllt' 
nnın seyrfisefoin için tclılikcJi ol · 
du1(unu bildirirler: 

"r···~:"~~~~·,~""· ,FransaAlmanya ile lje-
hi~~!~~~r!~~:~ ni bir anlaşma qapıgor 

Frnnom: • İsp:ınyol hurfıtrhından 
itihnrcn İspanyol karn sıılnrının k<' 
n:ırı m:ıınlııltıınC'n kröz hıırnıına 3 
miJ mesııfccle !lO rlcreC'cde hir noı.. . 

taya kadar (takiben 42 derece 1!l 

asteğmen Doryo, Marsel Dea ve Benua Meşen 
Yarınki ırayımızda kumanda mevkilerine getirilecek (Yamı+ ncuı· 
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ar ten bir yapra !_k'!_sadl _bablS!!!__ 

f R AN-SAN iN -KA N~I GÜNLERi ,Varlık vergisinin gayesi 
mek. 
rne.~ 

ihtilal mahkemesi yanlışlıklal Smct ve kaznno •ahipl«inin sok dar_hlr 83haya ~hisannd~n . . l servetleri ve fevknlil.de kaz!ıı.clan Bu kanun Türk mali ha dolayı pıyasaya a.rze ı en cm ıa 
b•ır şahsı dig"' er bır şahıs yerı· ilzerinde~ alınmak ve bir d~fny:. yatının belki en mühim ıru1tBta.: :ı::r~lli mUdafa.a. ih-

Sııbay, erba§, asker• 1~ 
far, dul ve yetimler -

J an naaıl autıoC 
VlLAYETlN 1'oıJO' ,, mtılısu! o!D'lak üzere varlık • t'l"gl· kanunu olarak kalacaktır· . • h k A d • d si adile tesis edilen yeni nıUkelle- .. .. tıyaçlnn sulh zamanlarına. n~za-n e ıdarna ma um e ıyor u ~iyetin ne gibi mali Ve ilttisad[ Bu kanun. b~tu~ ~~·~~our ran fevkalade ~rttığm~an pıya- ı - ~ehlr hududu ela~~ 

kert birlik ve muess~leı9 ~. 
nuL:ı • ve e~l:ırla ıuııetl ..... ' : 
ekmek kartlarını aıınak ~1 
met ettikleri nahiye ve ~ "1. 
hk.lara evvelce vernılt 01 ~ , 
yannamrJerlnl geri aıara'ı ,.r;; 
dukları a.sl•cri blrljklertı ,1 

Y:anaa tarit.lnuı en mllhlm glln.. 
:erini ve bir dönüm noktasını yavı.. 

yor. Fr8.Iı8n, bugUne pek benzeme. 
mel:OO beraber bUyU!t ihtlJAl yıl!aruı 
da d& tarihinin bir d6nUm nolttasmı 
Y"§&Jlll§tl. 

tııtc thtlltLl seneleri tarihinden blt 
sayfa.,. 

Danton fdam edildikten sonra "Ce 
n:.1blhak mezhebini tesis için., bl'!" 
projo hazırlanmağa hnşlandı. 

O vakte kadar milleti mUdafaa. 1. 
çln devam etmıo olan Torrör bundan 
sonra. ruhun tastlyeJi ıçtn devam e. 
dt•ccktl. 

- Dine rjayet otmiyenler, hUkQ. 
met aleyhinde clnay~t tşıomı, saye.. 
l.ı.eaktır, lhUUU ma.hkomeııl, ulOhly.a. 
t.l tnkAr edenleri mUletlnc lha.net~o 

lthn.ın edecek... 
Bu emir, Parfs ve bUtUn Fraıuıayı 

nltUst etU. KMılI D~molen ile He. 
bcr'ln karıları, birkaç general, bir -
kaç Hebcr taraftan mahkemeye ve. 
rDdiler. Bunların a.r:\llmdıı. piskopos, 
luğu tcrketmi§ bulunan Gobel de 
vardı. Mahkeme :reLsj: 

- Sen, dedi, ul~hıyet fikrini ko.•. 
chr&rak Fransa hllkCmettnl dlnslzll • 
llzerine lrurmağıı ÇAlt§tm. 

Gobel: 
- Ben plskoposluğU Parla beledi.. 

yestnln ııırıı.rı üzerine bıraktım, .. dL 
Ye bağırdı. 

Kıaaca fU cevabı verdiler: 
- Hiç k1m8e hllkamct.ln mUsaa 

dem olmadan mezhep meselelerine 
dair blr§cy icat etmek s:ılAhlyetlne 

malik değildir 

Gene maznunlar arasında blr kili. 
acde ruhıuı! Ayjnl meaettıren Şamet 
vardt. !Reis: 

- Sen de, dedi, Aylnl menetttrmı~ 
aln. Bu kudreti nereden ve kimden 
a}ıyordun Cezanı işte bura.da. öda. 
~celtsln .•. 

170' yılı cinayet mahkemesi dLıl 
knldırmak f.steme auçu ile mahkeme_ 
ye aevkedilmi§ olanlardan kadın, er. 
lt<'k hepslnl idama. mahkt"ım etti. 

• ~ * 
BUtlln burıları yaptıran Robe.!J>!. 

Y"rdl. En bUyUk dllşman!arını orta.. 
dan kaldırmağıı muvaffak olıın Ro -
beııpiyer ıılmt'll bava. geÇmtınt. Onun 
bu din uğrunda yaptıklannı ihtll~I 

tnrlhl ~ısyle anlatıyor: 

''Tcr6r, artık yalnız btr §8.hsın Rll 
bespfycrln mentanti l<:ln devam edl
yoTdu. Korku ve dch~et içinde kalan 
meclisi mjlll, se!Amctl umumiye ko. 
m1teslnln teldlflerını hemen hiç mu. 
z:ıkcre etmeden kabul etmekteydi. 
MJW meclisten daha ziyade ıfikı1 fs. 
tlkıa.Ie malik olan ve dini irtica sıra. 
amda Foşe ismlnde bir dinsizi rlyıı._ 
set maltammıı. g\1Çlren Jakobenleı 

iculUbtl bUe Robesplyerln fcvka!Ade 
.ııöhretinden çekiniyor. Aleyhinde bil 
:ı.unıımıyordu. 

Terısr, giln geçtikçe art,ıyordu. 

Milll mccljs •. Fx-anııanrn neresinde 
bulunursa bulunsuıt, hllktlmet aley. 
hindeki glzll tertibata iştirak eden. 
!erin muhakemeıerlnln Parjs 1htı1Al 

mahkemeSinde yapılmasına kara:
verdl. Eski .za.dek&.n ecnebi tebaanın 
:Parlsten, kaJ:elerden, bahrt mevkiler 
den çıkmaları emredildi. ltaat etme 
yrnler, lbUA hUktlm öldUrüldUlcr. BU. 
ttın Fran.!n dahU!nd mevkuflnrm 
ahvali hakkında. bir karar vermek 
için ahalklen mUrekkep encUmenle: 
t<ekil olundu, Bu encUmcnlere hlçbtr 
(§ ne ~ı oı.madan yaşıynn ve ne 
lhtJyar, ne de malOl olmayan kimse. 
!erden •1ınkrlA.ptan §ika.yet ettik.lerl 
tahakkuk edenlerin, muha.kemestm 
yapmak gibi mUhlm ve gıırlp bir va. 
ztfe verildi. Bizzıı.t Robcsptyer ts.rB.
:tmd&n Oranj'da. teşkiJ. edilen encll. 
men sel gtbl kan d!Sktn. Pe.rıs aha.ti 
encUmenln vazifesi ihtuAl mahkeme 
a!ne mllmkUn oldu~ kadar !azla 
m1lcrlm sevketınekt.f. 

lhtllAl mahkemesinin !ııaUyeU dln 

.Y. Mütemeddln milletlerin kUtUp_ 
hanelerinde 1nS3nı o.kıllnndıraca.ıt 

çok faydalı eserıu var am:ı o millet. 
lerl.n mahzenlerinde de muvakkaten 
olsun dllnyanm aklını zayi cttırma. 
ğe kAfl dağlar ka.d:ır yığtlmış !jnrnp 
fıçılnn var! O ne l)'!rhiz, bu turşJ 

neı 

Jı~ Batrı !tiks.t neler yapmağa muk 
tcdlr deği.1. Herkesin b!ldiğjni bile 
~mekten mahrum olan çingene 
k~ln.fn Içlnde kayrbdan hııbcr ve. 
ren hatxflar yetl~tirlyorl Fnlctlık 

mflteber bir,ey olu ~eııelerln oll. 
- -u'la r •t 

ırtıca.ından evel ve sonra, mUthl§ bir 
derece arttı. Bu mnhkcml'nln en meş 
hur kurbanları o.rıı.sındn L:ı vve.zlye. 
ntn on altıncı Lulnln hemşiresi ma.. 
d:ım EUzabct.in meşhur .Malzcrh•Lıı 

idam olunduklarını söylemekle iktl. 
fa edeceğiz . ., 

lhtlllU mahkemesinin ne derece 
horkunç olduğunu anlat.a~llmek için 
JtOçUk bir misal verelim: 

Gene ihtiltıl tnrlhlnden birkaç sa. 
t;ır: 

•'ŞOpheaiz ki mıı.hktlm olanların 

hepsi masum değildi Blrçoklarr ec.. 
nebi ordularına tstlnaden vatana ha. 
kikaten ihanet etml§lerdi. Fakat, 
bir hayli masumlar ela telef o}du. t ı 

tilAI mahkemesinin yanlt31tkla bir 
eahsı diğer bir şahıs yerine idama 
mshktlm etmcın gibi mUthlş hataıar 
g6ı1lld0. Elhasıl, mlL'!um veya muc. 
tim, binlerce qhas • engizisyon za. 
mnnma IA.ytk vah~jyane bir tarzdn -
it,:A.f edildi . ., 

Acaba bugiln aynı ~tbcte uğrayan 
Fransızlar yok mu? Harp 80nund!l 
bunlar da meydana. çıkacak. 

?lr"tYı\Zl AHl\IE D 

Beden terbiyes1 
kadın öğretmenleri 

yetiştirilecek 
:Maarif Vckfl!eti, çok ihtiyaç 

hissedilen beden terbiyesi kadnı 
öğrc~nle-rı yetiştirmek üzere 
eehrimizde bir lklll'S nçmağa karar 
vermiştir. Bu kurs. hirincikı:lnun 
b::ışmdnn itibaren faaliyete geçc
e('ktir. 

Beden Terbiyesi kadın öğret
ırıenJeıi kl~una §t".lııimi:ldeki yük 
eek mekteplere devam eden klz ta. 
lebe..ile kız ôğretmen m~l<teplerin 
den mezun olan ve yatılı talebe 
olınadıklarmdan mecburl hizmet
leri b11lumnıyanbrdan ııimdiye ka 
dar tayinleri -:vapılnıamr olnnlar 
bu lnırsa devam ede">ilecektir. 

Beden Terbivesi kursundan çr -
kanlar liSe ve orta mekteplere 
beden terbiyesi i.i ~'l'etıneu yardım
ust olarak tayin edileceklerdir. 
Bu yaruYMcı ö~retmenlcr muayyen 
::nilddetlerini ikmalden sonra yine 
bu mcltteplere becen terbiyesi öğ
rebneni oJmnk Uzere Gnzj Terbiye 
EnstitU Une gideceklerclir. 

1stnnbulda :-cılacak bu kur!I yıl 
b1qma kadnr dewım edecektir 

Eski medreseler 
yurd yapı lacak 
Ünh·ersiU: Talebe Birliğinrle 

yoksul tnlebeye yardım için seçi· 
len ko.."l1;te ~nlışmalaro ibnşlamrş ~ 
Ur. Bundan SO!lra biltün yardım 
.işleriyle birlilt uğra.sac.'.tktrr. Üni -
vcrsite tal'afından burs verilecek 
talebeyi de birli.'lt seçmektedir. 

Birliğe devredilen Fstih med -
reseJeri, yen.iden tamir edilmiş ve 
burada. bulunan talebeler de tas· 
nif edilerek Jıakiki muhtnç ve ii
rJversite ile ilgisi olanlar alınmış· 
tır. 

Birlik, bilhassa Ana.doludan ge 
l~u ve yer t~ininde güçlük c;e -
ken talebenin yırrd işi ile meşgul 
olınaktadır. Bunun için de ltniver 
f'.iteye yakın ve metruk :Vir halde 
bulıman bazı ~dreselerin yun! 
haline getirilmesi nz~rinde duru1-
maktadzr. Birliğin mUracnatini, 
Vaktflar Umum MüdUrU Ji'nhri Ki· 
per alaka He !k.-:.1"1jılamıs, bu hu • 
susta icap eden yardımda bulun • 
mağı vadetmiştir. Birlik, yı.ırd tt"" 
sisine elverişli olan medreseleri 
tesbite ba'.jlamı'}trr. Bunlann. yük
sek tnhsil gençliğine tahsisi gibi 
yer.inde otan bu hareket, Univerı<i
te muhitinde sevinçle ka~ıJanmu,
tJr. Aynca. vnkfi~·~lerinde göste -
rilen gelirlerin de bu binnlnrı"l 
ihtiyacına Vt"rilmesi için tetkikler 
yapılın!lkt:ıdır. 

Cir nuıırete cevap vern~k Ü"ere ların levkınde hııyt.ıktur. sadan talep e<:lılen cmtıa mıktan 
meVkii meriyete konduğunu anla- çoğrJnuştır • • 
malı: iç.in kendisini doihır n ikti'ıa- Yazanı Şu halde harp dotayısıyle a:z 
di ve mali şartları tetkik etmemiz ı Tarnau ÇARIKLI IJ ve _t,alep mıktarlarmda bUyUk hır 
icn.beder. D cleg-ı!likl~. mevcuttur. . 

Bu şartları Uç nna nokta etra- • C - Nıhayet tt'dav!lldekı para-
fmda. hUlasa etmk mUmkUndUr. vülde bulunnıı ve bizim m.emleke-

1 ııın ço~almnsınclnn dnlavı para 
ı - Harp her memlekette ol- timiz içiıı mıktnrı çok fazla olan kıymeti nlt•n:ı nazaran d~ş~Ua .~·e 

duğu gibi, bitarcıflık siya.setini r,nrıı.nın mUl:im bir krr;mınr bu vergi fiya~lar <in PLıra. ~ıymetı:ıı~. du~· 
muhafaza etme.sine rağmen vata- r:ayC'sinde tekrar Devlet kasasına mesıurlen <lol.a~·ı vııkselı:ııı:ıtıı. 
ncnızda da iktisadi ve mali tt'sir- r.okm:ıkttr. Bu şekilde tedavülde- Varlık vcrgı!'lı l;u son UçllnnU !'le
lerini gö .. termiş. istihsAI azalarak ki para hacrnen kUçillUncc p:ıranın hebl ortaıian kn.ldımt<tktadır. Fa
ihtiyaçlsr çoğalmış ve mC'Illleket- kıymeti ned~tinden dolayı c:§ya kat lı.ay:ıtı. zorla~tırnn. \'.e hat.ta 
te harp ihtiy~l:ırına göre iltti!'!n- lcıymeHcrine ııazarnn Ql'ğala<:ak ted3v?ldekı p:ı~a hal'mının .!!enıs
di ve mali bUnyeyi yeniden tnn- ve fiyatla'!' d:ı. bu yeni para lrıy- ltm"sıne sebebır.et veren \ ukan: 
zim etmek zanıttti hngyl olmuı;ı- metin~ uymnk mecburiyetinde daki diı!er iki mUhim ı.ıebep. ~:anı 
tur. Bunun i~ndir ki Devlet bir- lcalacoklaı-clır. FrJmt ortnda bahis harp._ ~il~Un. m~vr>udi,•ctlerı~e 
birini takip eden bir çok kanun ve m:-vzuu olan mesele yaJnrı Yarlık kendılerını hıs'>ettı'"M"ktcıl.'": . :" 
nizamn3.melerle iktiaaıii havatn verg;si say(sinde tedavUldeki pa- hal<le fiy::ıt)arm vnrlrk vergısının 
mU<ls.h:ı.J .. etmiş ve bu çok lbuh- rr.nın mUhim bir kıt"Jrlının geri n- tatbikiyle <loğacak veni iktisadi 
ranlı ~lcrin çok vahim netice· lın.ması ve fiyatJann dllşmesiylc h~yau.a __ ic:t~r~:: . it-in. yuknrıua 
lerini. sefale<tlerini ~nlemek iste· iktisadi hayatın eski, harpten ev- Löylerlıgım rıbı ıstıhsalı arttırmak, 
miştir. velki durıl!llutl3 rucuu değil ayni istihl;ki tahdit etmek laz·mdır. 

2 - Avnıpada başlayan hnrpla zamanda bıı verginin tnrhından 3 - Variık vergic;i nihayet ii-
berc.ber bi:zim de milli mUdnfaa sonra doğ;!.cn.k yeni ikti!adt v.e ma- çUncU büyük bil' iht!vac.:l da Ce· 
ma~::rrmı:z sulh znınnnlarile ı~ı- ]i ha~·ntın idame!idir. Çtinkü ik- \'8.P vermektedir. Bu ihtiync; hal
yas edilemiyecek bir nisbett: art- tisadi ,.c mc.Ji hs.yattmızı bugün- km giyeceği, yiyeceği velha:.;ı\ en 
mış ve bu fevk:ılade mnfnıflan kU miis.'ltill duruma sokan harpten zaruri ihtiy:u;larmı istismnr ede
hatbın ~siriyle azaltma temayUIU rntite\'ellit sebepler aynen ve bel- rek hayatı 1N·Jaı;t:ran mul:tekir 
ı;österm vergi gelirleriyle kılrşı- ki de dah::ı vahim olarak mevcut- zilmrcy• ku·baçlim:ısı ve hunların 
lamak imkdnmı bulamıyan maliye- tur. Yapılacak iş bu m~kül gUn- elinden gayri kanuni ve oh'ôki rı
ıniz fevkalide tedbirlere mUraca- lerin bir daha avdet etmemesini !arak kıızandık•arı fe,·khl!ı.de ka
at ~k mecburiyetinde kalmtıı- temindir. Bunun için de. zancı geri ı>..lmc.k suretiyle adal'!· 
trr. Fevkalade vergiler ihdas edil- A - btihsnli h~r ne r>a.hasma ti ~·erin~ getirmesidir. 
mi", ~r tUrlU sermayenin kolay- olur~a olııun arttınnak, Bundan sonra Devlet kuvveti
ca pl!se edilebileceği muhtelif is- B - fc:;tih!Aki mUmkün olduğu nin ~nd;sini nd'M adım takip et· 
t!kra:zlar yaprlmı~ ve nihayet bti- kadar :ısgariy-e indirerek tahdit tiı!ini gören muhtekir :fiyatları is
tUn bunlar kafi gelmediği için te- etmek. tediği ı!ibi yani k~ndi menfn::tma 
davü.ldeki para mrktarının çoğal- C- Fiyatları en !ltkı bir kont- tn uygun gelen Ş('kilde tayin C'de· 
tılma.sı mecburiyeti hasıl olmug- rola t3bi tutnrak istikrarlannı miyece'ttir. Vivatlan mf'mleket ~ 
tur. tem;n etl"'...ek. makul bir talep, fa?.'nlnnacak is-

3 - Yukarıda en umumt hat- D - Nih:ıyct karaborsa deni- tihsal ve nihayet halkr ha.kiko:ıten 
lan içinde izahmıı çalıştığını ikti- len gizli pa1.arı kökünden süpür- ctüşiinen ve o!lun menfaa~inc: uy. 
sadl ve mali sebf'pler tesirlerini mt"ktir. gun gelen !}"kılde hareket etmek 
milli fjyatlar üze.rinde de ~öster- 2 - Varlrk vergisinin ikinci mı>C'buriyetinde oJ:ın Devlet tnyin 
mişlerdir. Yurdumuzda dn fi- ga:resi de bugün pe-,k yukarılarda ede<'A'ktir. 
yarlar beynelmilel fiyatlar ahen· tC'~ekk.Ul e..ıt>n fiyatı.an parayı kn·- B·ı t<anıın Tilrk Milli hay.ltmın 
gine uygun olarak yükselmeğe baş metlendirmek suretiyle diişünnck- belki en mü~.im kanunu olarak ka
lamak ve fiyat yükselmesinden tir. ;acaktrr B:.ı lmnun Mlt1iı·: taı> ı\•
istifade~·e ~ah~an bir çok muh- Tür:kiyecle fİ\·athr aııathda sa- vu'rları~ fe\'kinde bU:•iiktıir Bu 
tekirler de bu aralık keselerini yacnğcnız ikticıadi ve mali s"bep- k.-ıdar bUvük bir kanunu n':lfılet-
fı:ıkir mütevassıt halkın sırtında.n l~rin tc-s;riyle yU~clmi bulıın- teH\.k';<iei lm!:ikatcu nıc\'cut bu k?.· 
doldurmak imkfuıınt bulmu .. Jardır. mnkta~hr c!ar büvük bir millet yapabilir . 
Fiy.a.t yüksekliği son zamanlarda A - Ham do'avısivle istihsaı:n Bu kanl'ıHın tathikinrlen çok 
en hô.d ~eklini almış bulunmnkta- ı•:zalma'!tıı'lnn ve harM ticaretin ı:evler heklh•onız. 
idi ki sabit gelirli mütevassıt ha'k 

Yüksek Sıhhat Şurasının 
tetkik ettiği mevzular 
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4 - lstaııbu} ;ıeblr h9 r• 1'.J 
onwallııden ınaı~ıt alım dı&I ıııt~ · 
ı.ı hldeuıutı vatanlftı ve,)"' ,_ı>l'J 
ıı.aafjı alanlar fotoj rafl• ~;111 ti' 
nrlerinl ikamet ett Jklerl ) 
<1ıırliiklerlnden alacaklardır·~ 

~ - HrnUz. ruan:t tıtııalı ~ı /"{. 
tkm:ıı edilmemi~ olauıarı- ,. ~ 

ııı; ,,., 
ccl•t lrllı~nler Ve kadrosıı -" I_ 

smrfıııın geliri ile Ya!::ımasına ve 
hayatını idamesine maddeten im· 
kan kalmamı~ ve ~u vaziyet kar
ııunnda harekete gecmek ve tam 
olo.rak iktisRdi havata mUdahalc 
etmek m<'cburiyetinde kaian hü
kumetimiz son nlc'ığr tedbirlerle 
hayat zorluğunu hafiflt tmek iste
miştir. Yeni alman tedbirler ikti
sadi h:ıyntmuzda tı-ı:irlerini bir 
kaç gün zarfında güstermeFe bnı;
lamış ve nltın fiyntlarında yonı
nen dU!}liklüğU diğt-r bütün fiy<ıt
lar da takip et:nektedir. 

Ankara 21 (A.A.) -· 19 ~on
t~şıin<te:nberi tnnlr.nmnkta olan 
yiikıek sıhh?.t !'fır:ıst bııgıııı Ç'l· 

hııll"alnrın.ı son vermiştir. Y~k

sı-k sıhhnt şurası bu toplnntıların
ch gii ndeır.inde bulunan adli ve 
iıla!i mrseleleri tetkik ettikten 
.:o:ıra meml~k:tin umunıf safhlt 
\'e blıhas .. a bulaşıcı hAstaiıklar 
durumunu gc\1.<.!en geçirnıiı.ı ve son 
znmnnlard:ı Mardin, Urfa \'t' $iirt 

lerle \'Cl<lllet emrine al•n::ıerl'Y 

1 
ınınt:ıkasında zuhur eden ~çek lar foto~raflı memur knr 111ıııo hastalı~no kan;ıt alınmış olan mtl- "l•p oldujtıı daire mtıdllr .J 

Bu yazmıtzda l•Uki•ınetin al
makta oldu~u yeni tedbirleri te· 
ker teker iZ3h ve trtkik imkanı
nı bula!nıyaC2ğunızdan bunların 
en mtlhimmi olan ve kencH~inin 
iyi tatbik eı'l.ilmesinden cok mü
him netiedt'r ~klenilen Yıırl:k 
vcrı:risinden bahse el eccğiz 

Varhlc Vt'rgisine yl•karıdn izah 
<.dil:n iktisadi ve mnli zanıretl~r 
tıebe'biyet vermi"}tir. Bu v~j ile 
maliye ilminin vergi telekkilerin: 
l·ilha~c:a. meehur adam Simith'in 
klllsik: ''ergi k~rnkterlerine uy. 
gun olmn~"llhilir. Fakat ne olursa 
olsun lbu vergi gllniin ihtiyrıctn;:ı 
kelimen?n tam mana.siyle ce,·ap 
vermekte ve günUn biltün mli!!kil 
ciurımnınu ortadan kalcıM'ı:ı,.;, v~d 
etm .. ktedir. 

Eu vergi iiç bUyUk ihtiyaca <'e
"nn \•ennekter1ir. 

1 - Fcvkaliide mr.!!rafları kar
r;ılnmak zoru ile kabaran psra 
hn<'mini klir·ültm~k. 

c:ıdele tedbirleri dıFııııc!a olnr:ık aıacaklu rdır. '' 

m~n\le-ketin diğer mınta~a.1a.r~n~a 6 _ 'lal)rıt.dA bnlıırı"" fil': / 
yapı makta olan aşı tatbıkı ışının ı .. ıanhıılıla ikamet ı:-deP 'l!f 
daha 2iyad:: ı::-eni!'llettirilmesinin ı •wrııılıın fn•loj!'rufiı oıcıı:ııır 
muvafık ol!!eatı ın~tnleasiyle u- , .. rllmi~N'Pktlr. tfl~ 
munıi sağlık durumunun memnu-

111
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niveti murip bir "Cki'rle oMuğıı Uıınlara nlt karneler ~il 
. . ı • ~ il' 'l't ,.e ı.u1.:ılll' ııetir>rsine vannBtır. ıuıcueıı " a~ 

lst2nbul bas1<etbol
cu iarı Edırnede 

Tren kazas nın 
mesulleri 

Ed!rne. (Vııkit muhabiri?ıclen) Suadiye ile Ereııköy arasında 
- Buı;-Un Edirueye gelen ve Ediı·- vukubularak sekiz kişinin öhimıi· 
ne sporcuları tarafından h.:ıraretıe ne, 13 ki~inin de yaralanmasrna 
karşılanruı İstanbul mıntnkası b.;.•- !'ebcp olan tren kazası tnhkik<'.tt 
ketbol takımı ilk temasını liSc b. dUn tamanılan:r.ıştır. 55 numaralı 
takımı lle kapalr spor ~ıılonunJa martıandizi:ı gardöfireni Muznfi"e:
yapmış ve gaJ!p g,.Jr.•iştir. Bundan 1 :ıe mn!tinist; llasan ve yaJcı Ali
evvfl Edime Gen~Hk K'.llübü ılc ı ııin dikkatsizlik!• ka1.aya sebebi· 
li3C a. takımı da karı;ıJ~ ve 1 yet \'erdi~eri anlaşılm:ş. hakla -
k:ı.rştlQ.6JOa lisenin ga libiyeti ile rında takibata giritihr.i"ltir. 
neticelenmiştir. MUsabalcalar al l 
kalı ve heyecanlı olmuş ve başta 
vali Da n iş olnıak il zere kal ab l\hk 
l;ir seyirci kUtlesi hazır bulunmUJJ· 
tur. Galip l!se a, ile misafir takım 
yarın ka~ılaşacaktır. 

--"-'--
Eski A vusturyanın soıi 

hariciye nazırı öldü 

Dün akşam geç V<'.kit tahkikat 
evrakın ı ikmal eden müddeiumumi 
Sıtkı Korultan, bu Uç suçluyu d:.ı. 
'I'Urk ceza kanununun 289 uncu 
maddt'si mucibince tecziye edil • 
m~leti ve t evkif olunmalan tale • 
bile mahkemeye sevketmiştir. 

Öğrendiğimize göre, bu miiessif 
kauda yaralanan ve hastanede 
bulunan yaralılardan bir genç dun 
tl'een nün etmi~tir. 

cel.qir. ~ 

tt•• ,. -:ı - Geclkmiye tahılf1ll'fl 1 11.-' ~nn hı• hlcr;n biran e~.,1,ı';J 
hu tebtll!le oliikah vsta11 , 

ameleler lnl sUr1t tle ııurı-1 
ehemmiyetle t rbllt oıu110'· 

Uçan katel~ 
Japon şııepıe~ 

taarruz ettli8 ~ 
\'a:ıington, :ti (AA.) - • 7 

il''" ııt:zareti dUn öğleden ıo • 
kj tebliğı neşretmiştir : .ı.ı.l' 

Cenup Pasifikte l'i eonttJ~ ~ 
çıınkaıclcrden mUrekkeP 

0 5-l:omon takım ad'l.lnrınd1 ı f 

\'ıile adaaınm cenubu şark\tri'i 
Buin sularında Japon ,neP bil 
arruz ctmişlerdlı. İki b0111 (Ol 
fsebct etmtşttr. Japoıııarııt il'; 

trJO 
d~ ıo av tayyareslle '!Ur 

11 
~ıJ 

ı;uJunnn çifte ka '18 tlı iki r .,,ıır ~ 
r.p cC:ilml§tir. Orduva ıne :JP 
r!ye tayyarelerl:ı.deıı bir n et -

rruı ı 

:ı;~~ki ';!~:;:le~:~ o .!~~ 
Japon tayyaresi dUfUrtıı11" ,,; 

Romen petrol kur..ılarında 1~1 ft er, 
Şlmdj yapılan tııhrı1 ı•r /• 

Yukarıda ne gihi sebeplerden 
dolayı para hacminin geni~letil
me .. i :rn~cburh'.ctinin hasıl olduğu
nu kTr:;:ıca !Öyll"mic:tik Türkiyeclc 
m=m ile 70ll milyon li'ra g-ibi meml~
k~timizin iktisadi <hrrumu Ye f"ali 
Y~ti iı;in çc-k sayrln'bilecek evrak: 
ns!tdiye tednvill<l l'dir.Hnl'mki har 
ba tıkarld:im crlen ~nelerde tedn· 
vllldcki para m•l!:ta!'11'<'men hem~n 
bu meblfiğın y:ırmnda idi. Bu~Un 

Maltaya hava taarruzları artık riyazi lbir Jcat' iyctle ifnrleııi 
J,ondnı, 21 (A.A.) - Matta adası.JmUnıkiin olmam:•kla beraber teda

na, ufak bir dU§man hava teşklll tıı. vü]·l~ki pa.,.a mıktan ile fivatlar 
arnıza kalkmt§ fakat İngiliz uçakla!'t <>rnsmdn doğnıdan d,ığnı~·a bir 
vırafmdan sahilden muayyen bir ml' münaselJetin bulunduf,ıı ikfü:ı.rli 

Viyana, 21 - 1916 senesine kadaı
Avusturya hariciye nazırı olan Kont 
F.:pold Bershfold Avıısturyadakl ma. 
llkt'aneslnde 79 ya§mda vefat etmt~· 
Ur. MOteve!!a Avusturya • Macarls • 
tr.n imparot oru birinci Fransov& Jo.. 
~ftln son hariciye na.zrrı ldl. (EP.) yangınlar :ı.s sontcorln geeesı J 11P'11 1 .ıı~;I cinırında 1500 kfşlJık bir ,.,, 1 

Stokholm: 21, (A.A.) - Arton tantı çıknrmıtıiardır BU ~ 

s!l!ede önlenerek dn~ıtılmıştır. l:iı· P"'Vilrn t ol:ırak kı~ul erlilmek-
-- t~dir Tcı'la,rüldt'ki para m•kta.n 

kumanda ediyor <·n;;rlchk<'':!. fivatl:ır yük~elınckte 
ı.ondra, 21 (A.~.) Çör~ilin oıtı:ı fivntlar vükcıeld•kre de fa2h pa-

}'•lzbaşı Çörçllln. ç·mdl şlmaıı .Mr. r \''1 i~ıtiv:ır c~·:''1.tlmalttaıJır .• 
kndakl komsndoıı bMfkterl'ld"n biri ı Vıı 1•1t \•crl"ı•unın va!'mak 1ste~ 
de bulunduğU öğre,.,Um~lctedir. 1 digi r,ayelerı'lcn en mühimmi teda-

Bulgar;s\anda yen! elbise 

alma şekli . 
Ceı11!,·re: 21, (.\ .A.) - Sofyadn 

c kileri gösterilmeden yeni elbise 
ıılınak mümkün olmaclı~ı öğrcnll

m,ekledir. Eo;'ki elbiselerin artık ~!· 
Yilenıiyt>eek ılercccde olm:ıs1 dn 
şnrtıır. J\nh,·e ve ~nlııın tnyınlıırı 

yeni<lcrı lndirilmi51ir. 

Bladet İsveç gazetesinin yazılığın:ı yarısı yok edilmiştir tJ~ 
göre, Rumanynda PJoesti petrol ss ~ 

mantara dağtlmıvtır. , 
hasında devamlı yangınl:ır çıkalı - _ 
dnnbcri 1.000 den tezin tevkifol ya ========::::;;;- ,·JI~' 
pılınıştır. A r:ılarında birçok leknis 
yenler bulunan insanların tevkifine 
devanı eıiilmckledlr, Rıımnnyn ge
nclknnnoyı ile Ga~tnpo petrol ku nı 
l:ırı muh:ıfırl:ırını 1rıh·iye için kuv 
\'el göndermişlı-rdlr. 

Herıekli Ari l H;ktfl#_ ;s· 
Blllnme~ cllve.ı ahkA•D·1 ~ 
Gönlll, beyhade eerı eaıt~_;f 
Bu rlz..1 m Ubheml kllll ,. 
Neden bllmezllftnclen 6f 
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a V Şi t.ıeklr,k v j ıramvav U. Muutırün '" üeyanalı usy ,. \ .___ • , 
f ·kanın işgali HaJk elektrik tasarrufuna ahştırılacaı< 1 

--------... tazl;ı sarfıya! için fazla para alınacak .. ~: ~:ı~:':i.~;~.~~~:::. ~:;: ~'.~'.'."::.,~~::1·~.~~:~ ~ .... ~ 'al . b" k •.•• ött'"reıı rU1•,..,•fır duımus_; bulut- ı;ibi İUİ.)Or: nurun, füznmlUz iıit ltıQJ• A l S z b" ··d f lsı~ı.uıun elektrik \C tramvay Yeni dura'k yerlerinın ır aı: u u H 
1 

l"ltrikamn isga i ovyet er ıçın ır mu a aa .,,...., b 
1 1 

l:ır da':llmuı , c nl çılmnş!'I. Yattı· ~ iik, Srnkudıın ma1u"l1Itısun~ t1r. ... • b · ı· "k l ·a· ı"şlerı· errafanda alül\ad:ır ııı.ıkıımlar sünlük tntbikntı müs et net cc r o 

1 
, 

1 
J •• U d d ;;.:, .J, .. •eaeln · ld "' kadC"<r ı"r ıç po ıtı a mese esı ır ; ...... yerdAn "'enı"mnJınlle sırt arı hını •>n< :ır m.\ "e e. e_, ~r --sı O U(!U A k · vc ... ni•lir. t~ıetme jJe temns ederek ..,.... ~- ... .. 

la temas etmek iızere rı :ırııya gı ·• v v füıtüncle titreyerek parlayan bir· !'.:ek, hatta :ımon) n. l<a~u bl· 

1 ~. 

\~~ lı ( 1\.) -· Vatfington,dan 
~)·1\ı ~~"e gtıre. general Do!it 

'tt 0 terıı etmi:ttr. 
llu komandoslara 

~r~~aganda 
k'tıci cild 

r : Sadri Ertem 
~t')j çıktı 

V ahıt Kitabeı 

den t~mvau ,.e elektrik umum mu· trntn\"ay ihtiyari dıırııkln ının kol- I 
1 

l>i'l'L b. ...,., " 
',. o1 kAI' 'JldlZB. bn}mrak dtt<rtİniİ~ Or• C il lll:!Z

0 
1 ue ar l"laDLJ. Gny,. d ·u·ı·u- }lulkl Erem dün, Ankarad:uı dırılması üzerine her hatta ıran·- ..,.. "' , - b" 

1 
- lı .. 

tlıırn. Gazeteler, iırtınnnın ;l ıkıp ~usu:ı: ugu, ır p:ı..'! ııeı ıgr ,,rı • schrJmı"ze dönıntiştür. vııy arahol:ırının llrnznndıkl:ıra s:ı:tl• _ • c• f . k f""•L "Or'· b--
,. •löktü~ yer)Qrin, yaralarıgı ınsan· Nl ena, ) 1) e<'e L~•.., " ua ., •. 

Hulki Erem kendi~ile goruşen leri Jıe~:ıp ediyoruz. Bu suretle dıı inrın, b:ıtırclığı gemilerin Jio;teJe- bat, ığnra lrôtıi .•• O kad :r %t\'k• 
lıir muhıırririınizc Anknradald le• :ho fazlıı seftr yııpmak için iıukfırı· rile dolu. füm der lri i te imdi le içtiğiniz tUtiln bile, tt" fa-
nıasfarı etrafındn ~unları 5Ö)"kıniş· lıırı temin cdik:cektfr. llıızı durnk dıımlar tistune erilen bu dalgn.,12, tlnu J.ı kanır. 
1ir

·. ~·erl"rinln nralarının fnzlıı, baulıı· h \' d ı lm"k -br' T'"t ti_ 
.J ~ bu uyu'>u1\ \e knraııhk ala, şu n ev e a "· n..... • • .&H ., 

"- Eleldrik ücre-llerine ynpıl. rının ndk~:ın ()Jduğu hakkında ya• nnlatılan lrn1"run~ şeyleri y pıın- yunııı!inl· bir pra11gnda11 ba5I a n • 
r.nk yeni uım işi etrafmdn olnkadar pılan şlkflyetlerl de lııcdl~ornz. dır!.. d.i'r! Dernıansızltlı:, sizi or ayn. cl• 
mnkamlorla görüştiik. l\Iol<ımnnuz fcap ederse tndlll'tt yapııl'a~ız. DllnU görme~ler, asla buna f. \İle~iııce, yatnğtn zindandan far• 
olchı~u ii7.ere, ıkömilr flrntlanna YO y h "'k k 1 ~ıat""a7.Ln. Hele s.'lbah, btisblitUn lu knlır nıı? •• 

\ t1 ıılnı:ı:: şurasını mu n.. n o a· • ~-lHlıcn zaıııdnn SQıtra eloktdk ücret• .,..... , 0 ..-rı-• bn.,hıdı. Günler ı;tt. ""z.tlntızll n1>r1t tatsanrz bir ttır. rıık kabul etmek ıaumdır iki, yeni "'".. A- <»• ...,. 'l.:nJ ~ 
lerine de lbir zum ~·apmnk icap et ren vıı,.~tırlardan, sar.ıki gtlneo;in JU·, knpaııı:tnı1 bı"r ttir:lil. Acar-ınnit durnldarm tııtbikı m!lsbet netfcoh'r .,. ı-ru 
mcktedir. i d() ıııuldan yıl anmıştı_ Gözleri a-

1 
-0danın drvarlnn. <innki :raylar Cs-Bu' •ı:ı.mmm ne '~"ilde ol""ar.. vermlş-1 r. 1 ki hl a ib ,....... ··~-""'t 

.. "'"" "'" e• lan bir beyazı a JS1 ar uz nıyOT, tttnde imi.. i ,.,uı ,~ n-::n- ::r. 
toplanııcıık bir komisyon marıreu. Dfser taraftııa tJcıırd vektıldl gör1lnmez ıtynalardan sUrlilliyor· htb yekb!llırlar. 1ks" 1a•ml'a od 
le tesbit edilecektir. BugilnkO Va%i• hesabına &elen 25 otöbil~len bir ln~ muı:cnsın panldıyordu. so~, Ustm.--tınrız. Yn'kla9nea rıı. 
yctte kilovat ISllate lkaç 1mn~ r.nm mı bize ,·crilecekHr. Dunl:ırı şehrin Trende u aysn yolcu, katnT chJ. • \ıtliar arasmdn mıp C7İP'" 
yapılacaltı haJ..1'ında henüz t~lt mulıtellf hail. rına ıtalt is ede ·e~iz.. l"Onta nyMır. Ihı gecenin durgun- te~leJ'e ~!'5ınız. Ter, ~önin..Te-ı 
edilmiş .kat'! f:>irşey )'Oktur. JuktJ dn, bende böyle ters bir te-o bir J•et-.\1edir. vn eıu .ıı· t"1met 

EiPktrik btihlfık1nf a)·nl znnıan· Altın fiyatı &ir ~· pb. Uç cfört g"dnlüh 6\irekli bir wıtabkta yontsr. Yııt.ı!rt m, 
da azal1rnak ve IMarrura riayet et· YBb"Dlurlal'dıın, :o~rnltulu rllıgilr- yorganlara shi ffofü f!i'bi emc1li 
tirmek için yeni 1etblrJcr dilşiinfie &svekfl Şükcll Saracoğhı'nun fardan onr& bu derin scssizlı"kte lir. B~le be'rbnt bil' geeed"n "O 

'Me6llmeln tarihi mrtkn fu.crlne 3R, beni'm uy1:auıu kntmın bir §eY 'l'a tartıJmız, ne "atlar im~ bctff"..j. 
90 Hmdan 81 ıtmyıı bdar dfişcn var. Snııt: bu ses idiğe sinmi' bir ttiıi anla?Pmrz. DaınMtla m:tmıp 

yoruz. 
l\lüCS6eselerin, ederln aylık e

lektrik sar.fiyatını te.sbit ed~lz .• 
Bu mikdnr icin iicrc.t ödenirken ay 
rı bir fikat, bu mikdo.rdnn sonrn 
y:ıkılııcak elektrik JcJn daha yil1<4 
sek bir licret alınncaktır. Bu ıhU5U!I 
ta tııtbik edilecek şek.il koml.ııyon 

marifetile korarlaştınlacaktır. 
Bıı suretle halkı etektrlk clcon°"' 

misine ah~tırımak lfiıumunu hl e
diyonız. 

lsıanbutun elektrik ihliyae! kıln 
)Azım olıın )ömfir temin edil."tl\~· 
tir. 

Ceryanın bsiJeceRi lıaberlenl te 
marnen asılsızdır. Dfger fmoaftan 
1rıımvııy ncretlerfne {le bir t:am )'a• 

pılması dlişfinfılmektedir. Bu zam
mın mlkdan Jlerfde tesblt edlle-
c.ektlr .• 

.hir R~:ıdJye ımtım, l50n fkf gnn f- takım ~üpheli mahlfıklnr bu derin at~f '\'eı',k:eu, rHra llcmi l :y 1 
ctııde tekrnr )llkselerc.'4t 34 llrn 10 boı:luğa gömUlcrck, bi:r »eyler ha· bu!oJ C!Unyu1 0101'. Ila\!ı •i b 2l 
!kuruşa çıkmıştı. Bu l'Ük ctlş •<mu· zırlıyorlnr. Etraf, mı<Jmn dUşpıım ~lğl\ttlel", tıtrit'ik 1te IJ J \tıizi rüv 
vnkknt lhlr yoklama,. m:ıhfvctlnde kesiliyor. Rcııclinb:i 1rr.ak tılr Yf!I• Ufc:klarmdnn bckleıi7 .. '.Bütün bu 
telflkki "'dllml~f. Nttcklm, nllın te-1,• de, telıliltC'ler, pu ular ~nl'fe sam• nZftptan btıieik !lm7.aneım, " I>.rust" 
rar tfüWQck lstfdodını gös1enmiş- yorsunuz. u daJm; iyi anlamnlıh~ ofı:'fu. 
Ur. Dün lblr Reşadly,ııı nltınıoın fiyıı· K!ı111 tutu~fur:ı.n hastalık ate- -rJ y·~ rL' r.: 111':°' • 
·tı 113 Ura ldl. 5urn !ıfnde, u:ı:..-nz bir sihirbaz ktn-Ve- nQRRl ~fina uezgrn 

o 
Jstihlakln tanzimi fçin 

Ticaret Ve1ı:Alet1, htlhUkln tan• 
2!fmfne !Hal .. lb!r shidller hoıırlayn• 
ırak ~ır.lmfzdeld rtld'lrıtdarlara e~n· 
ıdemılştft". Bu liridlle?'de, 1thaırıt ~
·yasının wrguncn eline gc('l'llemesf• 
nf lemin icfn &ffi'kacbrJnnıı ne sıı· 
retle ~ef edoedderi la~rlh ooU• 
rnek:teatr. 

Elk onu y:'.'fışlırm:ık luzmnunu 
duydu: 

- Husust bir kn!tim yok, hen 
de matmazel Bennete inanıyorum 

an •. EJH\ nennet h:ıllfne c:ılıştı~ • 
mu: murunm:mın ane;'lk kfıçük bir 
p:ırç.'!sı. Esas rnMeleyi halledersek, 
o kendiliğinden balledilir. 

Kt~:ı bir sük\ıtu mfileakip ila\'c 
etti: 

- ton Bennet <le bilmeceye ifa• 
hil. 

Tiuluntiıı'klnn yerı(fen or'llana ı::l 
den yolun haşl:ırı"?ıl'ı görüliiyordu 
Elk 1,onuştu: 

- Merahmı çeken şey gene kı · 
zın btt ormana ne için gittif:iiclir. 
Gere yansı orada ne işi vardı 1 

I>evrun edecekti, birden <turdu· 
Dir otomobil sesi öuyultryordn. • 

- Nerei!en ncaba hu otomobll? 
Bn suıılin cev:ıl ı gecikmedi. Or

man yolundan bir Jinm.zin aralı 

~ü.;tı, döneı-r,k g.g.bı.a dolru •elme-

ti saklı, Bizimle, çevremı-Z Armmıa 
istediği renkte, dilediği ,;apta '* (l) M'sroel Prou 

Vali Ankara.dan 
şelıri ize dönd 
lstanbulda haftada 3 

gün et kesilecek · 

-xx-

Bir kaç dn1dkıı sonra EJIA onlara 
seslendi: 

- Bir otomobll mi geçtiT 

Di bu sualde bir enlişe serer 
gibi oldu. Cernp verdi: 

- Evet, tbılyfil; bir lliks otomo
bil gc~ti, fnkı:ıt fçınde kim olc111il11· 
nu göremedik. 

rrıtt otctuAu lxahntll glire, 
i!e ~t. haftada. fiç ve) ıı 
m ılı:ıh~a ke<ılleccl~ ve J 
JO sl\n vertleccktır. 

Dükkanlar nı 
yan kömürcül 
il Korunma 111 
mesine verilece ' 

Dııiınt cncilmen kııtnrlle m al 
lklhnilr!lnltn ~tlo!iı:t l·erti 12,a P. l 
.-i tandnn , ~leıı l-ö'mfirün d 14 ku 
hış:ı aatılnııisınn dfuıd l ıt n.r n 
baştanmı hr. 

l>JgeT! tnnıftan bıt%1 5cnıtlcr ıi l4 
lt&ıınrcntertn <ı 
ırak lk!Smür ntmrıdı1dnn 
şfkA}eller iizerlne nnl ı ış. 
ye bu işle rnc: ul o1mnya. b 
tır. Btt ş60do dllldfiinln ın T 
ihp gidenlerin fülWnl:ınnı 
ijnlıa nçılmasmn irin ıverHır. ey~ et, 
!kendiler1 de mllli korunma mnh 
rocsine vcrHeceklf'rdir. 

Terkosazem 
Teııkos ikretlcrinfn lı ht'r m t. 

:re mr<ahınn "\"iİr p:ırn r y r • 
mıs•ır. n-nden it"bal'('n b l 
mcriyc1 ım vkihıe girm ş 

zır. 

- İçeri bu urun, kahvaltı lın• 

* • • f25;,, evvel ı Vakıt 
Con Bennetin evinden yanm ~:ı L 

ot sonrn nyrılclılar. Her ikisi ae r.:b 
nen o Imdnr meşguldü ki, yoldıı u· 22• 1!. 918 
zun mfiddet Jılc koııuşmadıl:ır. p 0 • Amerikanın yardımı 
Jis Gentcrin öHisünfin bııhınduğıı İngiliz :;ıueteler:fnin Vıışingtor. 
:kaş' tin önünkn geccrlerken Dik bu dan fslihbar eylcdiklerine gör A 
kö kiln IT r }ı:ıın'a pek ~ okııı old·ı- merika hükômeti llıi nıihon 
~unu U!i•f'ndii. C'..on Ben nelin ve .a sill\h nltuıdo lıulundunı~ or. 
kızının bu 'şlcrde hakik ten ynkı~ -------------
bir nlaknl. rı mı ''nrdı? Knıil eliiıı ı.---
buhınanınrnıştı. Fakat Hog .'l eie 
seçır.lşti ve muhnldrnk ccznsmı gö

-1 PA7AR 
r rc'1i. 

F ' o:ıun bu düşüncelerin! ke' 
fct. :ş gibi: 

- Hagen'i m:ıh'kenıeyc sevketme 
mlz ve mnhkn'll et hımemlz için e
limizde :k.ıfi deli! nr mı demin.iz? 
dedi. 

- Ben de şimdi hunu ifüşfioü• 
yordum. Ma:ılesrıf elimizde rııfisaae 
re edilen otomobiıden ve (;ınrafcınrn 
onu t nıyabılmcsi fhtlmııltnden onş 
kn ,delil ve Omll )'Ok. 

(J'cvanu ra.r) 
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V~KIT 

italya üzerine 
şiddetli akın 

en 

T orinoya 2 bin kiloluk bom
balarla taarruz edildi 

Londra, 21 (A.A) - Cuma. gecesl 
Torinoya kar§t yapılan tıınrruz:; '"
rıısmda, İngiliz ha.va kuvveUerlno 
mensup blr bomba. uçak gurupu 20~J 
kiloluk 54 -bomba V!) ISS.000 kl!oluı: 

da yangın bombasını bir saı:ıttıın ıı~ 

bir zaman zıırtındıı. atmı.utır. Heaa. 
ba göre, daklkndn. bir 2000 kiloluk 
bir ahrlp ve saniyede bir 15 kiloluk 
yangın bombası atıımı~ bulunmaıt. 

tadır. 

Londrn, 21 (A.A.) - Hava ncza. 
retinin tebliği: 

Vat.ikan, 21 - Papa Oenovıı. b:ı.~ 
pcskoposu Kardinal Bo~ttO' ya gö:ı 
<!erdiği bir mektupta. Ccnovanır. 

bombardımıını nelieosindc kUlseler".e 
tarıbl Asarın tahrip edildiğini bUyUk 
blr teessürle öğrendiğini bu vestle ~
le eehlr halkının ıııcılıırma igtlrak et. 
tiğinl beyan etml.§tir. (EP.) 

Veygaad 
1 evkif edilerek Almanyaya 

gönJeTildi 
nerıı, zı (A.A.) - General Vey • 

gandm tevkil edilerek Almanya)'ll 
17.önderlldl.ği haberi §imd1 teyit edil • 
ruektedlr. Berlln, b1Jr.u dUn aksam 
b:Jdlrmtştlr . 

V:tŞIDE AZl.ED:tLEN 
MR'fiJRLAR 

B~rne, 21 (A.A.) - Vişi'den 
öğrenildir,ine göre, hariciye na
zrrlığr mem~rlarmdA.n 45 kişi, tn
giliz - Amerikan tnenfaatleri 'le
hinde çalıştıklan s:.ıçu ile vazife· 
terinden a7.!edilmislerdir. --Tan usta 

(Ba,ıara/ı 1. tncl ile), 
Londra, 21 (A.A.) - Braz&villo 

radyosunun blldlrdlği.lle göre, Tun'.18 
şehrl ve Blzert bölgeleri mllatuna 
olmak Uzere bütün Twıua mUtte!lk,. 
lerin ellnde bulunmaktadır. MUtte • 
t!K kıta.lan Tunus ıebrln}n cenubun,. 
dan geı:mI§ler ve d!l§manı en çok el. 
Jl mu genl§ll#inde blr sahaya kapat 

1 mı§}ardır. MUtte!lk kıtalarm Tunu,. 
----------------------------- sun 215 mu cenubunda mihver krtala. Botta cepbeılade acmağa muva.f!ak ol&n takvlyeıı btr rne 1-0masa geçtık1er1 stsyıenmekte • 

Sovyct sUvarl o.layı ku~at.ııauv ve dlr. 

Torlno dün ~ce güzel bir ha vads 
tekrar bombalanmı:rtzr, Şimdiye ka • 
dar ltalyn. Ozcrlne ynptlnn bu en şld.. 
dctli taıırruza Stfrllng, Halltaka, 
L6nkaster ve Vellngt'>n tııyyareter! 

ı,tırak etmtettr. 

Roma, 21 - ltnlya dahiliye n:ı-
2.Irı valilt'rc gönderdiği bir ta
mimle Cenova ~!'hri de dahil ol
mak ilı:~re hava te-hlikcsine maruz 
bulunan mmtakn.lardaki kadın '\'e 
~octtkbnn ihtiyari olarak btmt
'ardan u:zaklaşabile<'dderini bil
dim-J~tir. Faşist fmkası te~tlül,tla
n !konusu olarak buralardan ayn-
1acıık oJ.ct_nlara czamf ya.rdrmı gl>s
t e'l"eC t-kti r. 

(Baıtarafı 1 ncide). 
imha olunmuıtur. Londra, 21 AA) _ Cezayir rad. 

Terek çevresinde dll§m&nın ya.pt'
ğı ji.ııadlı .taıırruzlar ııimdlye kadıı: 

"'lduğu gibi. Sovyct kuvvctkırlne ka'j 
J: ve ağır kayıplar verdlrllmek ıure. 

Dllftnan tıır&fında.rı ·birçok d"1dZ YOl!Unun bugün verdl.ğ! bir habere 
mot6rlerly1e Neva nehrini geçmek göre, bir Fransız &layı Gabes körfe • 
lı;in yapılan te§ebbtlA Almıın mUdcl- zinfn sahiline mihver taratmdıuı ya. 
tan temerkOz ateşi Altında. akim kaı pılıın bir çıkış lc§ebbUsllnU geri püı 

kOrtmU§tUr. Gabcs, Tunusun takriben 
mı~tır. 

ti)"le pUııkUrtUlmOıtUr. 21S Slkte,,rt.ı •• 
den 19 aonteıriııe kadar bu J<esim<le 
~·:ıptlan m.tldafaa ve taarruz ııava~. 

ıan mruındtı. 18.800 eaır ııılınmI§, 189 
zırhlı araba, 283 top 'Ve 630 aflr. •ilA
l!ı ele geÇirflıniş veya yok edllml§tlr. 

Stallngradd& Kalmuk bozktrlarm • 
< ı. d06Illan tanklar}ıı. desteklenerek 

örcaıll kuvvetlerle taarruza geçınlş_ 
tı • Motörlü bir dU,man kuvveti da.. 
~ıcılmıoıır • .A§ağı Don•da :Alman ve 
P.oı:nen Jataıarmın ~ddetJJ mlldafaa 
ı.avqlan dcTam etmektedir. MeT.&t-
1 rımi.z arasından kendlline iblr yol 

Bu cephede yapılan mahallL çar • 
p~maıar aıraaında lnadla. mUdat&'.l 

edilen 60 Sovyet tabyası ele geçl.rU.. 
ır.lıUr. Sava~ !utalarınm t~ebbtU 

ettikleri bir hareket sırasında smın 

nl~ındıı.kf hUcum kıta1arındıın mUreıı: 

lteb bir te§kl! müteaddid dll§man sı 
'V&§ mevzilerin! yok eetmlı ve dU;, • 
mana büyUk klı.yrplar verdlrmi~r. 

Alman aavaş uçakları uzak şimal
de lıiurmanak demlryolu gube hat!~. 
nndan bırlne iYJ neticelerle taarruz 
•tml§lerdlr. 

denizaltdarının Akdeniz ve Atman 
Atlantikdeki muvaff akıyetleri 

Berlin: 21, .(A,A.), - Alman or-• 1da.ha batırmışlardır. Başka bir dlı' 
duları BaşkıımnndanlıAı umırml ka• .mnn gemisine de torpil isabet rt -
rargtıhının tcbll~i: Sirenaildc ve mişlir. Jlu surelle düsman himaye 
Tunusln C~nlr arasmdnkl fmduttıı kuvvetlerinden lınşkn, 120 bin tc• 
ke lf ikofüın arnsındaki tesirli sa- nflato ful:ınndn 23 .gemi kcıyhclıni~ 
\aşlar gclişmişllr. l>fişman takvlye !tıalunmaktadır. Bu çnrpışmnlar sı
kolları lıombalanmışlır. rasında deniz yüzh:ışı Scheldcr 

1nglliz • .Amerikan takviye filo- Jrnm:ındasındo.ld clenizaJtırnız has• 
suna ka~ı ynpılıın mücadele sını· snlcn temayüz ctmlşlir. 
~ında hir Alman denizaltısı Cebel!it 
tank halısında kuvvetle himaye c
ciilen hir kafile nrasındıın t:ımn· 
ıncn harp malzemesi yfiklü fıc bü• 
yük ta,ıt gemisini ib:ıhnnıştır. Bıın 
Jarın tonllülo tutarı 15 hindir. Bun 
dnn başkn dördüncli bir semi c!e 
torpille yarnJnnmıştır. 

Alman bava kuvvetleri Cezalr 
ve FillpTflle acıklnrında iki büyük 
dı.iş.mnn ticaret gemisine ve her iki 
sckildckl liman lcsislerine homba -
larl::ı lnm isabetler cldc elmişlerdir. 
~undan ba}kn demiryol lesi lcriyle .. 
Jiavn 11lanlarına 'karşı da taarruzlar 
l'apılmıştır. H:ın[l.ılrd:ı ve yerde dıı• 
sınık halde bulunan uçaklar nleşe 
'c iJrniştir. 

B:ıtıd:ı fşgııl altında bulunan 
nır•nleketlcrdc fi İngiliz tıçni{ı düşii 
rülmfiştür. 

l9 - 20 Sonteşrin gecesi her birinin 
refakatinde Jıircr plünör bulunan i· 
ki ingiliz S3\"ru) uçağı cenup ·orvc· 
çe bir tıkın }apm~lardır. Bir İıu;i· 
liz ~avaş uca~ı bir plllnör yere in• 
mck zorunda }lıral.:ılmış ve cngcl•t· 
me lıarekeUeri ·yapm:ık üzere Lin· 
dirilmiş kuvvetler son neferine l:ı
<lar yokedilmiştir. 

1- 20 Sonleşrin devresinde in· 
siliz h:ıvn kuv\·ctlcri, 120 si Akel~ 
niz ve Sim:ıl Afrika iistündr olınuk 
üzere 219 uçak knyhctmiştir, H:wa 
knrşı lto3~:ı 4opçusu ile harv fılıJ· 
su hirliklcrl hu Jı:ış:ırıyn 40 ımfrr 
kaydetmek suretiyle işlir:ik etmiş· 
lcrdir. A>nl müddet 7arfınd::ı, .bıi· 
yük Brflanyaya Jmrşı yapılan mii• 
cadele sırnsındn Alman jın'"' ku'' -
vellerl yıılnız !17 uçak kııyhclmi~cr 
dir. 

Akdenlzdcki dii~nan ihrnc du• 
nnnmnsın:ı knrşt :r:ıpılan lı:ırdt'lier 
sır:ı.sıncla dcniı ~- üuuışı l>omme51ın 
kumand:ısmdnki d"cni:r.ııltı g<'miıııiı 
bilh:ıssıı temayüz c!Jni~lir. 

ı:vvelce hususi tchli~ flc rle hil. 
ôirildil{i r.ihl, \iman denizaltıları 
şiın:ıl Allı'\ollklc tıir knrıteyc 1.1nrr11~ 
cimi ler nı bir cok cünler c;iircn çe 
tin !;avnşlardnn onrn ton)<'' iııı 7r 
hin foııil"tlo lııfnrıııdn ı:; c\iL~mrm 
Jıemi<;i ile iki llltıhrip YC Jıir kon Cl 
hnlırmı<ılnrclır. n:ı .. ırn 4 ,.:emi !or· 
J'fnM'lıt ....,.. ~:ıh\mışlır. J:un 

llısıfl9 .........., ~tr.ıTtı!:ın ,ı. 
,...p ._ ftf'fıt .Amrrfk:ı kıvıları n~ı· 

'iınd:ı "f' f"ml l hurııu <lo.ihı,.uncl.ı 
42 Mn lnnil~lo lııl:ırın<l:ı R r.c ııi 

ispanya ve Portekiz 
Kendilerine verilen temi· 
nattan dolayı lngi!izlere 

teşekkür ediyor 

Londra: 21, (A.A.) - Şim:ıl Af• 
rikası barcUtı mün:ısehclilc 1s:ıı.ın 
ya ve Portekiz hükllnıcllerine sön
derilcn tenıinol mektupl:ırına bu 
hükumetler tararından '"erilen ce• 
voplnrın şimdi Londrara scldıği 

resmen bildirilıııcktedir. 1spnnya 
hükumeti Ycruilii ccvaııln hu l~nıi
natın minnellarlıkla k:ıbul cdlldPI• 
nl bildirmiştir. 

Porfcltiz hfikiimeti de hu temi-
nntı büyiik llir memnuniyetle l ~y
detmiş'fir. f ll(.li!i~ ·.-c Portekiz 11n·,rı , 
metleri . ~ ııırl:ı <·ski illifok rnu.ı· 

hcde.,ine d:ıya'1 r:ık daimn mcvcu! 
bulunmuş olan <:ıl, r ünnsrbcller 
dolayısilc, 1ugili.ı: lıukfııııctı l.ıu cc• 
Yohı fıususl 1ıir memnunlukla knr
şılamıştır. ı 

Vurd içinde yer 
depremleri 

Ankara, 21 •(A.A) - AJdığımız 

malQmn.ta gBrc, bugün saat 17,03 
fte 17,18 arasında .ı\nkarn, Kastamo. 
t:I, Sıvas, l{alecjk, :M:crzl!on, Sam. 
ın:n, Çarpmb:ı, Ktr-:rhlr, Çorum, Si. 
nop, Tosya "e J{ayscrlde Z3r rsıı: 

yer depremleri olmuınur. .. 
Hırvatistanda çete harbi 

şiddetlendi 

Berne: 21. (A.A.) - Delgrarldrm 
hilıHrildlilinc ,;öre, Hır\:ıll tıınd:ı 

ccıo har,bi ve is~ ıın lııırekcllcri o 
derece genişlemiştir ki, Alın.ıııbr 

bur:ılıırn n ilerle mücadele için lıir 
lümen nsker göndermek zoruntln 
kalmışlardır. 

Amerika bir m\lyon asker 
gönderecek 

Ht'rn, :.?l (A .) -- VaJngtondan 
ıı:man bir hllbcre g-6.-c, Amerika d~. 
ntza§ır1 harp snhnl:ı."ID"l asker glSn. 
ı'lrrmeğe devatn edecektir Bu sene • 
ııın .!!Onunda bu mfütar b!r mıııonı: 

bı.lnıuş olacaktır. 

~co kilometre cenubunda ıahll tlemlr 
yolunun bittiği noktada. bir limandır 

FRANSIZ l\tUKAVEMETt 
l.ondrB: 21, (A.A.) - Cezayir 

radyosunun bugün verdtnı iblr lıa· 
bere ~öre, bir Frnnsız alayı Gabe'l 
körre?.lnln sahiline mthver tarnfııı• 
<lıın ynpılnn bir çıkış teşehbüsflnil 
geri pfütkfirtmn~tnr. Gabes, Tunu • 
sun lakribcn 300 kilometre cenu " 
bunda sahil demlryohınun hilll~I 
noktada bir llmandır. 

J.ondrn: 21, '(A.A.)' - Fas rn·n· 
yosu tanklar da dahil olduğu halde 
havn yolıı ile- gönderilen Alman 
tanklnnnın nızcrtcyc fndlRlni b:I• 
dlrrnlştir. 

Rabnt: 21, (A,A.) - Şimnlt Af
rika mülle!ikler umumi knrnrg{lhın 
dan öl:'l"enildiğlne göre, Alman kuv 
vetleri Bizcrtenin 48 kilometre ce
nup doğusunda siperler 1ı:azmo.kta
dır. nıındnn başka düşman hüy'ik 
sayıda malzeme toplamıştır. Ve 
iddetll lılr macndele 'beklenmekte· 

dir. 
Londrn: 21, (A.AJ; - Cezayir 

rndyosu ihugün öğleden sonra yap
tığı )'a)•ımda, Almanların Tunu• 
ve Bizerteden zırhlı otomobiller ve 
tanklnrJa hareket etmek suretile b::ı 

tıya doğru yer değiştirmekte olduk 
Jnrını ıbl1dirmektcdir. lıUhver kuv
''clleriııiıı Tnnusn ana girI5 yolln• 
n Tunus Jim:ını ve bilhassa dcvır.n 
lı olarak n·üttrfik km·vetler tarafın 
d:ın h:ıvn yolile nkınlarına hedrf 
lnhılnn hava limanı olduE;tıı anlnşıl
makt:ıdır. 

l\liiıtcfik kuvvctlcrJn başlıca lın• 
''nl:ırdn hfıkimiyel gösterdiklerini 
sö)Jiyen Alman iddi:ıl:ınna karşı, 
Ccza}·lr radyosu şöyle deme1ctcd"roi 

.M'iıtcfik ha.,•a kuvvetlerinin .düş 
manı şim:ıl Afrikndnn atacak ol:ın 
kulı\"cllcrln hlr kısmını teşkil cH:i:; 
nl pe~ iyi Jıiliyonız. 

lTALYAN TEBI.IGt 
Roma: 21, (A.A.) - ltnh•nn ·~ı· 

dıılnrı ıımumt ilrnrnrgahının !11 O nıı• 
rnnrnh tc1ıliği: 

Sircnoiklc ileri miifrezelerimiz 
hüyiik bir faaliyet göstcrrolşlcrcrr 
Muharebe 1:ıyyarrlerimlz çöl hiil;:t> 
sinde düşman tnnklarını milrııh·:;7. 
nleşi nllınn nlmışl:ır \'e ynknıışlnr
dır. 

Mihvrr kıtaları Djng:ızinfn aı.• 
keri tesislerini lnıllanıimaz bir halt! 
ı:ıelirdiklen sonrn hu harp içinde 
iiçiindi dl.'fn olarak düsmanın cı:n,, 
gc~rn şrhrl 1nhliyc elnıi5lerdir. 

Crza~ ir - Tıınuoı hudut hö!ııcsin· 
de kr-:ff ıınsıırları nrnsındn yarııhn 
ç:ırpı,.mal:ır mihYer kun·rllcrlııin 

1:.-lıinc neticelenmiştir. Dlişın:ı '1 

lnrıkl:ır \'e molörlii tıı~ıll:ır kııyhri· 
tikten sonra geri çekilmiştir. 

Fransız ı;imnl Afrlknsınıtıı fıııl· 
y:ın ,.e Almıın ha\"a lcşkillcri lıa\·n 

meydanlnrınn. liman tesislerine ve 
drnıirli ırnmilerc tnıırnız etmişler • 
dir. On ıııyYnrıı yerde lııhrlp cıJil
mi5. orlı lon:ıj<l:ı bir lkaret va_rnırn 
l•nlırılmı~. hirknr hü' iik \'apur ıh 
r;'tır Iı:ı .. :ırlnrn tı~roılılmıc;tır. 

r.nıııifü: vnpıl:ın hu lı:ır<"kcllcr
clrn hir layv:ırrmiz diınm<'mişlir. 

Torino rliln grre fnı?iliz t:ıy,·nrr 
Jerlnln okının:ı ııJ:ıramı~tır. Hirhiı ı · 
nl lakihnrl<'n cfoh1lnr h;ıllnde yıırı 
lııı bu nkın e.<;n:ı.,.ınıln lnvyııre!"r 
'ıilhn .. ~:ı "'ehrin merkez mnlı:ıllr:c.
rinc lnhrip \'C y:ınr.ın homh:ıl:ırı 
:ılm·~lnrrlır. H ~:-rnt rıek Jıü,·iikliir 
Si\'il eh.,liılrn 2ıı lilü '"" 1 :rı ) :ır:ılı 
':ırclır. Hürurn eclrn ıov ·ıırclC1rclC' ı, 
n .. u dü~urfılm051ilr. nunforı' ın in· 
rt 'r"" nvrılırırnız tarnfıncl:ın t.ıh• 
rin eılilmi•lfr. 

Fraaıız - Alman 
anlaşması 

lladrit, 21 (A..A.) - YJol memba. 
mdan alman aon ho.berlere göre Fro.n 
s& ile Almanya. arasında yeni anla§. 
malar yapıllill§tJr. Bıı anııışmalar 

Franaayı alyast bakımdan olduğu 

~dar a.sker1 bakımdan da katı su,. 
rette mihver 41eml iç!no almakta.dır. 
Şllndi IAvN. Almanya ilt? bir iltlfc.k 
muahedesi akdine dalr teferruatı 
tamamlamak 1çln Abeç, Krug vo ton 
N1dda De mtıza.kerelerde bıılunma.k • 
trı.dır. 

İlk görilfmeler muvallaklyetıe ne. 
t1eelendiğt takdirde IA'dl BerUne gl. 
derek muahedeYi imzalayıı.caktn". 

:Madritto hnail olan kanaate göre, 
IAvM kumanda mevkilerine Dl>ryo, 
Deat ve Benuva :Ma.§iD.i get1recek o • 
ıursa bunlar son derecede §lddetU 
tedbirler a.ırı.ca.klardır. Almanlar, 
Fransız tuosunun Tulonda serbest 
buiunma.8llll Fran.santn tamamile 
mihver tara.fifıı iltizam edeceğine 1 • 
~dıkla.nnm yeni bir delili olarail 
sOstermektedlrler. Alman}ar, Uval 
tara!mdan ya.landa aunaca k olıı.n y<J. 
nl tedbirlerin Fransarun hareket hat • 
tı ha.klanda. hlçblr §Uphe bırakmıyıı. 
cağmı söylemektedirler. 
:Veygandın tevkt!lne da!r vetjlen 

haber diplomatik mahflllerde blrço!r 
te!.ııtrlere yol açmıştır. General Vey. 
gand 1Yl bir Jl'ranmı ve mOkemme} 
b1r asker olarak tanmmış olduğu i<:lıı 
bu h&ber k.arfmnda Franaızlarm hay 
ret ettlğt g!SrUımektedlr. 

Yişl, h!Zmet edecek yaşta olan su_ 
bayla.mı, hattA ihtiyata nakledilen • 
!erin .B'ranndan a.ynlmalarnıı menet. 
mi§Ur. VtaL §Upheslz bu subayların 
Darlan, Jlro ve Nogues•e iltihak et; • 
meıerinden korkmaktadır. Kara, de 
nl:z ve hava subaylan da vazife ile ee. 
nebt memleketıere göndertımeyecek. 
tir. 

Zannedlld_lğlne g6re, bQ aoııuncu 

tedbir, bJr Fransız askeri heyetinin 
gıırbt Afrlkaya gelml1'ken generııl 

J1roya iltihak etmesi üzerine alnı • 
mı,,tu. 

••• 
VIJI, 21 ( A..A.) - Bqvekll IAvrı.ı 

Fransız mUletıııe hitaben radyoda &, 

§ftğldakJ demecl Y8PD1%1tı.r: 
"Gecen 20 nl.aanda sl:zlnİe radyoda 

konU§Urken, bUttın hayatımda blr 
çok g1lç1Uk1er1e knrşllaştığnnı ısöyle_ 
D!jştim. 

K&repl, iDaaıı omuzl&rmm ~ıyıi: 
bileceği en ~ yüklerden birini ba • 
nıı. tevcU etml§tır. 

Durumu ıt• anlatmak zorımda • 
yun. 

Esasen mağlQbiyeUe yaralanmış o. 
tan mllletlml.z1, eski mUtteflklertmlz,, 
şltndl bUtlln bütUn l!Oymaya katkı • 
Jtyortar. 

Fransa, ımparatorluğllnu muha.fııu 
ettikçe Fransa olarak kalabllfr. 1m.. 
paratorluğu ellnde kalmndıltça Fran. 
ea yqıyamaz . .M:Utteilkler, Fransız 

mOstemleke imparatorluğunu sonra 
gen vereceklerini söy!Uyorıar. Bu va. 
adleri l§ltt1kçe aktımıza. Hindistan 
Ye Kanada gibi eski Fransız müstem 
lekelerlnln geçirdiği ntbalar geliyor. 
Angloaakııon cömert.llğlno tnıı.nmıyo, 
rum. 

Fransızlar. 

Boston ve Londra radyolarının tok 
bt.def oudur: SIZ! yaull§ yoln sevket 
mek. Bize her akııam rııdyolarla. hl • 
tap edenler Frnnsadan kaı;an ve ya. 
bııncı memleketlere giden muhacirle: 
d.ir • .Muhacirler her bakımdan her 
zııman hata. iııteml§ ;.lanlardır. Bun • 
iM' kendi mllletlerlne çnmur sllrmel'. 
ten ürkmOyorlıır 

Ben hiçbir zn.man l.ıtı hnrbl istem': 
d"~im, ve esasen hiçbir zaman mu. 
harebe taraftan olmıımışımdır. Hn:
bi l!An edenler delt olanlardır. Harp 
esasen da.ha önceden bizim için lcay. 
bcdllmlş buıunuyordu, 

Blllyorsunuz kl dnba 193:5 yılın 

dıı İtalya IJe bir anlo.§ma yapmıştım 
Fa_şlst]erle ıınla~ma yapmanın bir 
harbe sUrUklenmek 'Jl,!uCU söylenmiş 
ti. 
Fransanın menfar:ıtlerı b11kımında'I 

>...!manya ile de bir a"l!a;ıma Ç!lrcterı 
Stadım. 

Blrle§lk Amerika fJe harp halind" 
1:-ulunmasına raJi'men, A}mnnya, hl~. 
bir zaman Frnrsnd'\"l b::rlıanı;l bir 
t=:ı.Jcpt c bulunmamışt n. A tmnnyanın, 
l:nzanncağın:ı kııvveııc eminim. Al • 
or.nya hıırbj kayooı miş bile ol.sayd•. 
kendisile bugtınkU ııtyıı..setı tnklb:ı 

1'.arar vermiş buıunuyordUQl. 
Ruzvclt bizi hiçe 11:.ıymıştır Ul7., 

go.yrimUsnvı §artıar nltıııd:ı çarpış • 
tık. t"'ımıerlne il\yık olmırnn şeClı:ı
l<vz,·eıtc bu ı,te orl9k!ılc ctmekted!r 
'e!'. Mareeııı yeniden 'l'!lltUn m!ılete 
J\nglosnkson tecnvUzCne knrşı dur . 
r:ıak lll&ıımunu hatırl:ıtmı~tır. 

Bir gUn gelecektir ki. Ce:ı:aylr kn _ 
leı:i Uatllııdo ;talnız lılzlm b:ıyrn&•mıt 

~: Iı:;-n.nn:ıcaktır 

Ben anayurdumu 'evorıoı. O:rnn 
maruz: kııtdı~ı relll.ke~ler oonı kıımı;ı 
lın·. 

Hltlerlc Mllnlhtc, ve Moı:ıtolr'dal<t 
.gC.rU ıııelerlm benim ıçin ı:<>k ce.!ınr{': 
V<'rlei olmuştur . 

Fr:ınsn:lar. 

Frıınııa ve lmpllratorlu"'u olmadık. 
çıı blr Avrııpa olamrı7. 

r• 

or 
Fransayı !1urtarmak için Amer 

ı arla işbirliği yaptım f,. 

ara 

Londra, 20 (A,,1) - Cez:ı)ir rs<.l "Her ne olursa oısuıı 
rnmnnmın Frnns:ıyı A110 • 

den ~11\'o'dnn, Nisden. ~ 
ve Şim:ıll Arrikadao ınB 
isllvcn ii5ilerden tarafa 

yosunda hey:ınaltn hulunnn Amirn: 
Darlan, Mnreş:ıl Pcıcııin hcıl'i7-

"Frıınsııııın e ııılı ·timsali oldu~ıın.ı 
faknt işgal ııllınıJ3ki :ıraıinln \!. 
manlnr tnr:ıfınılın istilası ü:ı:erıne 

hareket serht'slliği ıı i ltn~ he iti ~ın! 
söylem iştir. Dııı l.ı ıı sözlerine şöyl., 

devam etmiştir. 
1'farcşn1 tarafından kııh11J edllr., 

mntarcke Frnns:ıya ya~amak ve Ar. 
riknnın mihver tarafından irsaline 
malik olmak imkünını Ycrrn yMf" 
ne siyasetli. Eğer hriylt' bir sıv.ıo;"l 
takip cdilnıe<ıcydi Alınnnlnr Afrıka-
3, coktnn ellerin" Jıccirirlerıli. B:ı 

tnkclirclc miiltcfiklcr hiirriyeliıniıin 
iadesi için lıize yardım tlme:. .P 
çok giiçlük çekerlerdi • 

Darlan, 1\1,ırcış lin el" nirlcşlk A. 
merika halkımı karşı r!o~lluk hio;i". 
rlylc JıağJı huhınd11..,unu hıldiğiııi 

söylc~iş ve den• şiir ki. • 

,em.uriara 
eşyaı 

araa!z 

(Başlarafi t inci de). 
trr. Bu talimntc.amc csaslarrna 
göre vi!fıyet ve kazalardıı. umumi 
muvazeneye dnhil her daire ka
nunun n~ri tarihinde bu konun 
hükümlerinden istifade edecek, 
biUimum memur ve rnUstahdem1e
rin adları ooyn.dJan, memuriyet 
ünvanıarını. varsa :knrılar..nı, ken
dilerinden bu hu~usta alınacak 
birer beyannameye müsteniden 
tesbit edecek ve bu malfimatı ha
vi hazrrfay;ıcnğı: üç nfüsha cetveli 
mündcrecatt daire amiri taı-nfın
dan tasdik edilmiş olarak en bü
yil"t mülkiye nm.irinc tevdi cyli
yece.ktir. 

Nahiye ve köylerdeki memur
lar :için !hazJrlanncak cetveller be
yannıune-lerle birlikte bunların 
ba.ğlı bulunı:iukle.rı l•azn. kayma 
ka...,Janna vcrilece-ktir. Viliıyet ve 
kazalarda en büyük rnUlkıyc a
mirleri tarnfmdr..n toplanan Ut:er 
r.Usha cetveller bc>ynnnıımelerle 
birlikte bu amirler tarafından gö
rlllUp t::ısclik ed!ldiktcn ııonrn. '\i
ffiyetlerde deftcroarlrklara, kaza
:aroa ımol mUdU'rlüklerir.c tevdi 
oluna~akttr. 

Mülhak bUtç~ıi dairelerin vi
lfiyet ''e ikazalardalti teşkilfı~t da 
vazife gören me:nur ve mUstah
demlC'r ic;in bu teşkilat tarafından 
hazırtnn:ıcak beyanname ve cet
veller, yine mahallin en büyük 
mUlkiye amirine verilecek ve bun
lar tarafından yukandıı. yazılı e
~slara göre mahalli defterdar1ık
lıra veya maJmüdürJUklerine tev
di oluntı.cnktır. MUllıak hUtçcli da
ire'erden isteyenler bu talimatna
me ile kabul edilen esaslar d:ıhi
ande tevz: i5ini doğ'rudan doğl"U
ya kendileri yapabilirler gerek 
tevzi işinde gerek bunların bedel
lerinin tesviye tam fü:erindc sn
merb:ınk ile do~rudan cloğTuya 
f'.ir anlnS!ru!ya na varabilirler. Hu
susi id:ırelerle bel ediyelcr ve ik
ııs~df Devlet tC1;cl:-.kUl!erinde:ı ve
ya hunıara ta'>i mllcssesc ve te
şekküll"rde ç:ı.lış:ı.nlara ve bunla
rın kanlatııın \'eril.ecck cc;vnnın 

temini ali\ka1ılara tevzi ve l:ı~de1-
lerinin sı.1mcrbanke ödern'!si me\'· 
1ul:ın fü: .. r:nif.. bu t~timntıınme 
csMlan <la!ıilinde icabcden ted-
1 irleri do!?nıdnn dof.nıva nlm'lfra 
ve mıı.,me·cıeri y2pmağn olfıknlı 
h:.ı~m;i idıırcJ('r, belediyele.,. v ik
tisnıii Devlet tec;e1'kiil'f' ... İ nıecl:ur
clurlar. 

Masrafları bu ie için verilC'C'C'k 
tahsisattan ödenmek Uzere mer
kezde Maliye Vt>kfı'ctine ba~lı mu
vakkat bir tüm kuruJucı-Jt, bu bü
ronun rnesrıis! 2yni v ı:· ıet tara
ruırian tayin c<li1""ektir. Biri 1 mu
mi muv:ızeneye clnhil tloir<.:Jcrc.le, 
tıi·{cıri milllı:ık btitreli rlairelC'rd-: 
Cnlı an1nra f.it olmak ii.,cre iki 
renk ilzcıiniC'n kııponl"r hnı.ırla
rıacaktır. H•l" renk kupon biri U· 

ynkJ:nbıy:ı biri mrIT'unın kendi"İ· 
uc ve diP'cri de l:ansına ""ı ilccck 
dbisdik kumasa ait olmnlc llzc
re ne.: nevi olnca.k ve bu cihetler 
kupo·ı 1arın \'l~kıın t:ırnflnrındu 
gôc.:terilecc~tti r. 

Her renk ''e nevi kupon hirnen 
lıaı::lamru< ~::-er~ müte!!clsll numn
rnları ve Maliyi' VckôJetinin so
ruk d:ımgnsını ravi ve dip koçanlı 
oJm::ık üzere t!Lbettirilecektir Bu 
l•uponlur valiler vnsrt:ısilc iaimlc
ri cetvelde ~·azılı nı:ır.urlara dn
f ıtılat'aktır. Ayakknbılnr ve elbise
lik kuma!!hr Sümeri>:ınk mUesse
seleri wyn bu b:ın.knnın te:nin e
deceği yerli mileSS!'Seler mnmulfı
tındnn olacnktır Arkknbtlar ve 
elbise1ik kıımn.,lar istihkak sa
lıirıJrrine S:tmet+ankı bn.ı;.h VC'TJi 

t:ıs:ı,·vur edemem. tJ 
Amiral IJ:ırlan, 

1 
Fr:ınsayı nç hıral•tıldıırın. 
,.e şunlıırı ilave chnişllr."11ı ";\fnre5<ılin diişüncelcrı 
ınlyle nkı;cttircliğimdcn 951 ' 
Ben l"ransnmn kurtnrıltıl e~ 
kimlyelinin ıam:ımJyJc ~ 
sısi için AmeriknJıJarl:t !111~ 
rinin yardımını knhUl ~ 1,ı 
rcşalın Jııınd:ın C'"·cl1'I ,. 
rlnyet ctml'i oluyortıl11· 9 

D rlan, "Alman Jıas1'~1 
mareşalin snl:ılıiycLJeritı s0'" 
dcHcıtiğini söyledikten 
lcrini şo\·le bilirmiştlr: 1"' 

"Biz l\l:ıresal:ı sadııknt 
lik. 1.ih·üle değil.,, 

lran Başvekil' 
beyanatı 

lhtikarcılara ıidde~i ~ 
paranın kıymetin• 

i§i ~ 
Tahren, 21 (A.A·) -d 

vekili, iktisadi duruın11 • ..:~ef 
için meclisten tını .sclıum 
ıniştir. }i'tt 

İran Başvekili Dtec ).!• 

natt.n. bulunarak d~ştlı',.or' 
dan ti<: ay evvel bütilll ı9i' 
rağmen illetin \ e Jlleel silldf 
yaptığı yardımlar sııYe 
dUzeltmck gayesiyle .b~e. 
kabul ettim. Gerek ıÇ 
dışard:ı. yaptığını t ~
L-0nra bir yol bulabildi.Jlı. ,ııe" 
11 dertler nrnsında iUC 
Şe nl('"eles.idir. Hayat 11'~ 
yaratan mühtekirlere 1;:e;~ 
detli ccz; ... lan tatbik e ,, 
yal'in kıymetini nıuh~!s9 
müttefiklerimize b~~' ;~ 
l::ır, her tUr1ii iktisadı Y '~ 
pncaklar, iktisadi öu~d ti_ 
decekler, her nltı sy ,'. 
tıklan Riyo1'm kr)-metJllJ 

işini Uç ny~-~~,I 
18 - 60 yaf aTaf ~ 
Fransızlar se~~IJI' 

Ilerne: 21, (A.A.) 
0 

cenup Prons:ıda kıyıl:ıf'l 19 
tındn kull:ınıJm:ık oıereıoıı 
dcın GO ynşın:ı t:ııdar lı~dl 
ri sdrrber ettikleri fı 
dir. 

~ 
mallar paz:ırlan ~ 
ponlar mukabilinde tc~~ 
tir. Gerclt ayakktıbI ii. 
ı:rerek dbiselik ıcuına!i1~ I> 
a_YYen numuneler teS1ı1 

_,,_ 

tır. : ~ 
Bu nUmuneler gerelC '" 

renk, gt'relc bedel b~1<. ,,i 
tün tevziat mllddeti ı~~ 
lacnktır. Tevziatm biltııfl1'' 
krt d!lhi1inde aynr ı: • ' 
pılmnsmn miiessese]erit' 
~npasite<:i mlicıait ~uı~,111' 
a.nn bu tcV?iat Ycrlı t,)' 
zarları tarafındnn Jll111ıı t' 
ta'tıı vnpıla"aktır. K1:P0 

11
e 

mn hitn:nınr rnütenltıı>ıi•J1 
~Y"k~rılır ,.e hımaş te'~~ 
lan"e"~ı mıntakalnrın 
ikfr•nc'lf vaziyetleriY~Bt!!, 
sevk imkfınlarr ve Jrt1'1.
ynr1nr nazarı dik.kJıte a ~ 
kıimetçe tesbit olupaca tııı 

Yerli Matlar Pazarl:ı~J 
Yel'lerde her istihkak eDetr. 
znt burnlnra mUr:ıcsst ~ 
l<'ri~fülıi kuJ'On'nr 111~~d'~ 
tevziatına b· ,JanıI.an d·~~ 
C'ak!nrdrr. Y~rli Mal'ıır03i!'t• 
lunrn•ynn yerlerde her ~ ~ 
ınemtrrJarı için en bUyil ~s)l'Af' 
<>mirinin de rey ve :mu" 8r91'i 
in:z.imamivle memurııır dt"re'_ 
l:irini mlitemet tııyjn ~11~ 
tün m<'murlann istihk .~,& 
ronlnnn1 kenclilcrindeıı 711,~f 
rctMc ve bu memur. 

1 
1et&/I 

bağlr bulunduğu roah'.1a, .J 
l:ır Pazarrndan atdırın=- -~ 
dur. rd' ti {Ti 

MUmkiin olnn yerle {~ ~ 
re veya biitiln d"lrctet 11ııJ 'l 
hnrcl"":ıh vc·i'mesin• Jl'I~_, JP'p 
kılmamnk üzere vnli "'\,,ıı~ 
kamlnrcn yaınız bir ın11118r 
yin.i !izmıdrr. Yerli ı.ra _.ııııi 
lnn vnlmz kendi mınt3u.st·-_.a1 
lıilinil~ki rnem•ır ve 1ll ;ıv, 
re ccva tev?."ı edecek ~]ce ..df • 1 eP-
Jerek kuponl:ırclnn mt J1l ıı 
:nr veya tnlditlcr ,11 ~ 
meydanı. eıkm:ıc;·na \'tl 

oJnC'ak ve bu knhfl 1ı 
n15.kadıır mal":ındı·ın 
ıtımnt vercC('-1<tir. 
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Matsuyama'daki avna :== Fenerbahçe taş 
mevsfmin 

yapıllyor 

- JAPON MASALI - ' Bugün Fenerbahçe stadrnda 
en mühim karşılaşması 

I 
~ . 

~"el ıaman Jçlnde, kalbur sa•ı 
t:ıaııı1tinde, deve dellAl iken, bc"'l 
i hın beşl~ini asllarken, bir vat· 
te lr Yokmu.,, Caponyada EchiıP 

le. bir Yer varmış, Bu Echigonun 
~ıı.ınn denilen yerinde de lıir 
t't!t l'ıı.şıyormuş. Bir gün bn ada:n 
tııı bir iş f('ln payıtabta çağırı!~ 
ltr,'t? larnanlar şimdiki gibi araba 
...... !'enler nerede? nö ·le rııhnl 
"ııer •.• 
~tin hiçbiri yokmu~. Tabi!, pa· 
~ 

1 
Olan Ryüto ile Echigo arasın 

t 'hbat herhalde iki ne günden 
~ 11~ da düşmez. Artık ad:ımın y.:> · 
~~il tfkftrh çı'kecn~ını, karıs~nın 
ljı b 11 rıas-ıı derdleııece~ini varın 
~~81> edin .• 

c.l:ıı;at?ı karısına : - Çahuk dönr• 
ha .. Den yokken e-rc fri bak 

~lık de olmaya ki, küC'iiAe bir fe · 
be ııeıe .. 
~ ltılş. Kadın da: - Sen hlc nıc 

~~e, kendini iyi gözet yeler,. 
it ~1~1nce hemen dön, bir gün bi• 

l>ı ıne., 
q, i' hem aAlamı' hem :rnl-rar
t et 6~ük masum, )'rınlarındu, bin 
•. l>kınhk e<f"rek haha-:ının , .e •• 8 • -

~r sılır: - Bıık :o.en gelene kP• 
~t ~lsıı uıııu oturacağım .. Ama sen 
'1? f)~e süze) O)'tınr:ıkl:ır gelir, e 
'd•ııı ı~·e söylenJrmlş. En nihayet 

Ritıntş, 

••• () 
'~\> taınıın annesi, tutnr kürüğc • 

, ııt iktrnız bııkııcn~ız: der, - O· 
, e "erirsin'! 

h:ıı b Ne fstersen .. Hem bil baka · 
'~~an ne gellrreek 1 
~ı. ..... >. .• 

, ~ fertn .. Se,·indin mU 

1 
~n lhetıe anneci#im .. 

ttıı 1 1~caı çocuAun yüzfiniln sevirç 
~fııe ışı) Ynndıjtını gördükçe :rli4 

'· co''rkat dolrlu#unu hfs~erler • 
.! )ar nler geçmiş. Kadın ('ocuğıın , 
·"il~ 11nııı11ıaınn ıısr: yummu~. o· 

1 1.ıııı,, el'cfk oynamı,, masa !Jar an• 
~ . nôylellklr be"klemenln yii· 
CtıllıaJtmı~lar •• 
~ G~aınan git zııman, edam dön 

~t >•~ne, yilzilnQ, azasını öyle.si~ 
~ ış ki, kendlslnP. mııh:ıhbel• 

ttıı.: karısından, kızından gay
t,, Jt. r Adeta tanıyamaz olmuş • 

t lQ dın ve kız ona koşmuşlar. 
~onlilkJemfşler, otıırlup ılgıt 1l· 

1J ınuşJıı r .. 

~htrlc * •• 
~ tılc en adam cebinden bir be· 
~r, 0rarak çocuğa: _ Evi iyi 
~~1 ta ~tnıf,sfn, al bakalım kar 
~: ...:·n"ll~f!J, bir de ayna ('ıknr
·'llıı1., u da senfn .• Diye karı~ınq 

' t._Clı 
~'lıı1, f l'lcııtıı, htdf:\·f'yl minnet!~ 
~n ~"kat Rmn.1nrle doğup hiiyll 
~ 8a higo daRlnrınıfon bn~ka bir 
> llıed;edi~in<fen, ha kn bir şe~· 
l lol'ttı'llden: - Bu ne ~a? .. IH 
~ıı111 nş .. - Bıınn aynıı rlcrl"r. 
~~ltdlibllnü nk~eltfrir. Pııhnlı 

'1 • i'ıflcaarı bizim bnl'tl!ardn yoı, • 
t ıı t. rfo§rusıı ben, r:ınlıılılf:ı 

~ ...._ b l.?C'irdlm, sana getirelim. 

"ll~tetnek hu kAdar klymetll ha!. 

11 \'el' tanım gibi salclarım .• 
r llıa~;lere kapanarak nrnııyı tek 
tı atasına koymu,. 

~h eıt 
~ ~l' en aradan sl\kin Ye uzun 
~tsıııırı8'0oıfş, Evin bir tantsi, :ın· 
,~ dtird l>Urdftnesl olan çocuk ayır. 
~~Erel Q !fibl serpilip gelinlik ç11 

~ tııı~llJI sırndn kadın hasın diiş 

~ "••aa·· ~ Rı_t, 
1
1n ha~ ucunda genç kız, el 

~~r il~fıclnrını verir, sabnhlıırıı 
~re. c· OnQn içine bakar ama ne 
\: hır ünün birinde hasl:ı ıığırl.ı· 
• eıı ~kşam kızını )".ıın:na çıı~ı 
~•tıı, ~lırıde, sözü glhilnde - Bak 
1Q~le er, ben arlık öleı-r~iın, lırn 
~ n • 
bır d sorıra bab::ına iyi lı:ık •. !:ip 
,.. e ernanelim var .. 

""~l'll lsıe ~Pden ııYnnyı ('ıknrara";;:: 
~~ rı1 1~ 1"<ıktile b:ıirnnın K;ötod::ın 

• beıc hediye: Aılınn ayna dcı· 
ıı t e kıymetli hfr şeydir. ~nn:ı 
, b diyorum. Her b:ışın sıkıl · 

~ttı, enı hatırla<fıkçıı ona lıa!: 
l>ı1 5ırıı Fıibl ı>nna f!lirüniirüm. 

11~bl>a:· "erir. Bu suretle f çf f e • 
·~ "I! ~k, kadın, kedersiz, nrzıı • 
~ ,~ozn arkada knlmad:ııı, ya 

iter. 

~~b • ~. 
~lQrf11~ kıt, başlarlar ağlamaAa. 
~'Qı, b başlarını parolamn{l:ı. n~· 

t bu~4larını ~·olmaAa.. Ölüme 
\ 011 '1nrnu, giden gelmez, sö 

rııııa~llrtıa.z •• Cenaze hazırlıklarını 
\ ~~. llıecbur olurlnr .. 
)'lııı.ı" ktZln sanlünden anasınm 

-.la ısllen:ıez. Yağnıurlu ve• 

Çeviren: Zahir Güvemll. 

ya fırtınalı eünlerde, çocukcağız, 
ağhyarak anneclğini anar, hiçbir 
şey, ölünün son sözleri kadar J.:eıı 

disine tesir etmez: ''Annem, her 
başın sıkıldıkça, beni hatırladıkta 
ona bak: Yaşarmışım gibi sana gö · 
rünürüm, dediydi,, "Acaba b:ıksam 
mı?,, derde başka bir şey demez .. 
Ve baktığı aynanın icfnde öllıyü 
başkn bir gençlikte gördükçe şaşar 
kalır biraz da Üt'kerek: - işte ruhu 
aynada, diye düşünür, hıma acıdığı 
için, bana yardım etmek için gelı• 
yor .. Ah ıınneclğim, sen ne iyisin 
dir .. 

Ve böyle günlt'rinde, sabah nk 
\>am , büyülü aynanın knr~ısına CC• 

çerek gizlice nvıınınn~n çalışır .. 
~ .. ,,. 

Masal bu ya .. Bir glin adamııı 
yeniden evlı.>nece~i tutar. Başka bir 
kadın alır. Çocukcağız bu fena ka 
dına karşı ne kadar itaatli olsa, ne 
l.:adnr onu asıl ıınnesi gibi sevme 
ite çalışsa o sene fenıılıklnr düşü· 
nür, kızcaıfızın nleyhine söyler dıı 
rurnıu,. R::ıbn-:ı i~e, kızına gü,·endi 
~inderı, önc-elcri. hesbclli karı 1n· 
zınıdoıı kurlulınnk isliyor ıler geçer 
mlş. 

nir Rİİn Ü\"CY 11110, ytılrı.n~ıktaıı 
gözlerini silerek kocnrnıa çıkışır : 

- fü•n gideyim ılc göriirsün, di 
y~ .• Adam ş:ışırır.: - Ya •. Deııwk 
e,•im o kndar kötli,. 

- ?\:ısıl htersen öyle <lüşıin. 
Den burarla fazlayım. 1sıcnıniyonı:n 
hayatım tehlikede .• 

Ve ağlamağa b:ışlar. Adamca~ız 
ne yapsın?. Anan yahşi hnban yalı 
şf demekle işin düzeleceği yok. 

' e 
9 

Soldan sa~a: ' Bugün ll'enerbahoe stadında mev. 
1 - Kirli suya ayağı giren (ikı ~lmln en :mUhim karş!laşması yapı. 

kelime). 2 - 1.:;yan eden, boyu fa7. lcca.ktır· lsta.nbul ilk §S.mplyonun.ı 
lalaşan, 3 - Bir hayvanın tersi, hi. a:atı yukan t&Yin edecek bu maı; 
yancllik, 4 - Mutedil dcrccei lııım· l~enerb:llıçe ile Be§ikta§ arasında o. 
ret, bir ha:p·an, nota, 5 - Bir renk, hcııktır. 
bir cins posta. 6 - Saksıda yctışır, Bu maçın diğer bir hususiyeti de 
blr çeşit oyun meraklısı. 7 - Ka• Galatasarayın Oj'nB.Ul&ması Uzerlne 
pılara vurulur, Yugoslavyada hir listUste yapılan iki maçın rcvan,ı 
şehir, S - Yemek, karındaki çocuk, "'imasıdır. 
9 _ Kanunun arlrnd:ı~ı. dil, 10 - Bu maçların ilkini S-1 Be,,lkta,, 
Xota, çok değil. çaAırma vasıtası, ikincisini 3-0 Fenl!rbahçe kazan. 
ıı - Bir Hiiç, et satan. nııştı. Bu maçlardan birinci.sinde F~ 

nerbahço, ikincisinde B~lktq eks\1t 
Yukardan aşağıya: ~ndro!a.rla. oynamak: mecburlyet,lnde 
l - Evin bir kısmını aşağı in• kaldıklanndan mağ'11p olmuı11ardt 

diren (iki kelime), 2 - Soyun<ln BugünkU maç ise evvelce ya.pıla.n 1-
kibarlık olmak, cenuht Amerikntla kt maçın yapıldığı şeraitten btısbü. 
bir memleket. 3 - Nota, söz ka· tUn ba§ka &ıartıar a.ltmda oynana • 
maştıran, şÜP'he, 4 - Çift yah-:ır· caktır. 
ma (iki kelime), 5 - İnsandaki n:.a 
nevi kuvvet, bir kadın ismi, G -
İstirap, itiknt, esası, 7 - Bir m~s· 
sese~i lmran, hak esasına görc~u 
amele yapan, 8 - Kur'anın parça· 
larındnn, kovgn, 9 - Afjzın duydu
f!u xevk, vücuttaki kıymettar su, }'e

re inmiş bulut, 10 - Pek aı zam:ı.n, 
acıklı, mükemmel, 11 - Hoş gı• 

den. 
Diinkii bıılmacammn hanı: 

l - Ce-riz ofj:ıcı, :? - Aforor. 
Tosa, 3 - • 'eknrat, Yık, 4 - Ilık, 
f.df, Tı, 5 - Set, kabarış, 6 - İr, 
Len:ı, Uş, 7 - K, Tez, Kim, K. 8 -
Işık alan, MI, 9 - Lake, Alaman, 
10 - Akıl, Lades, 11 - Nozilcr, 
Yas. 

Her lltl takım d& bugün sahaya 
en kuvvetli kadrolarjyle çıkac&klar. 
dır . .Afağt yukarı ayni kuvvett~ olan 
lkl ta.k:rmın yapacağı maçın berabe_ 
re bitmesi a.kla en yakın gelen lhtl. 
mal ise de, bu gibi şamptyonluğu ta. 

Yeni Ginede aftır 
çarpışmalar oluyor 
?50 Japon askeri öldürüldü 

Londra, 21 (A.A.) - Yenl Gine 
adasında müttefik kuvvet!eri aahll 
yolu boyunca Japon kuvvetıerlni ar. 
Jue,tırmaktadırlar. ABtr çarpı~malar 

omıaktadır. 

- Söyle kadın, hayalın neden ı---------------
lkinclte§rin aymm ba§mda. Guad!.l 

kanal adaıımd& buluı.aıı Amerikan 
mevz.Uerlnln §imaline çık.mi§ bulu • 
nan 1500 Japondan §imdi takriben 
yansınm öldUrülmllJ olduğu blldlrll. 
mektedir. 

tehlikede olııyornııış? 1.---------------. 
- Neden olmasınmış?. Kör ole· 

sıca kızın beni sevmiyor. oımeıni At yarışlarında 
istJyor. İkide blrdc oclıısına kapa 
mp hann hüyil yamyor.. k k • • 

Adam içinden "yıılnn,, diye d!i azanma ıçın ••• 
Londr&, 21 ( A.A.) - Amerikan 

bahriye nazırı albay Nok.I Guadallca. 
n&ldakt çarpışmalar hakkında §Un • 

lıı.n söy1emiıtir; 

şilnürse de, kızının bir zamandın 

beri sıksık oda~ına kapandı#ını ha Nasıl 
tırlayınca içine kurt <füşcr. $11 işi 
bir gilzel ö!frcnmeAe karar verir. 

Kızın bir şeyden haberi )'ok; blltı• oy· namaıl 
ki~ gelin kendisine sataştıkÇa, ıa 

''Japonlar adaya tııkv:fYe glSndere. 
bllirler. Fa.kat, bunu yapabUmek içln 
çsrpI§mak ıa.zrm, Henllz böyle bir 
eeyde muva.Uak olamadılar. va11ı, odac;ına kaçıp kaçıp aynaaına 

d~rdini yana dursun, babası bir te 
resinde ansızın üstilne vanr. 

Kı7. şaşırır, kızarır. bozanr, ay
nayı yenine saklar. 

- Ne yapıyorsun orada !>aka 
yım? 

- Ben mlT Hiç lfal>acılım. 1 f 
- Yenine ne ı;akladın7 .... , .. 
- ? ••• 

Çoı-uk su.sar. O zaman liab"a ate, 
puskurür. Vay, domek karunın hak 
ki Yarmış, demek Onun 3JnmQnQ f~" 
ıiyorsun, demek bilyü yapıyorsun 

ha? Bre nankör köpek, ben sana, 
üvey anana nsıJ ananmı~ gibi hlı
ı'ncı edeceksin demedim miydi? 

Diye haksız :yere üstüne Yfirtır.
Kızca#ıı: - Yapma babacı#lm, Ö1" 

le şeyler aldı.rodan bile geçmez, ba 
n:ı iftira ediyorlar, seni kandırıyor 
lnr.. Diyerek dizlerine kapanırsa 
rl:ı adam direnir: - Yenine ne sak· 
l:ıdı n haka)·ım ?,. 

- Ayn:ı,yı,. 

- Ayn:ıyı mı1. Su I<yötyoıtan 
~c!lrıli~inıi mi7 Ne yapac:ıklın ., 
nu? 

- Hiç .. 
Diyerek, kıl, ölece#l JıÜn annc

ııinln ,.nsirctlerini birbir sayıp dö 
kt-r. lmansız herif: - Annenin ru 
hu aynada ha .• Güleyim bari.. 

Der, bir türlfı inanmak hlemez. 
Kız nihayet kendi akseden ha,·ali• 
ni gösterir: - Gene innnmıvor ·mu 
sun111? -

O 7.anıen hahnsı anlnr. 1Arl z~rı 
aRlı:rernk pişmnnlık getirir. Over 
ana rfa YBrılıl'iı f Pnnlık!:ırdon iilfırii 
of eliler. yüreifüıdeıı kiiliilliljü slS 
kcr atar, ev :\'enirlcn nr.şesiııc k:ı· 
-rıı511r, onlar eı·er murııdınn, hi7. cı 
knlım kcrev<"lfne ... 

Gcorges nonnrnıı 

SEHIR TiYATROSU 

l/ı~ıl·ı'Jl,'li/11/ O R ~ ıtMSOt 4: M t 
, • 

11 
KoJlege 

111' 1 Krompton 
Gcrtuırt lla!öptnınna 

::ıeıılha :ledrı GökrılJ 

ti.OM1t11J tiJSM 1 

Asrileşen Baba 
Cumarte .. ı ve l'aıar glhıtıın 

~.so da lttttımo 

80 aene, dilnyanm en bllyllk 7a. 
J11la,rmda ve bUttın Derbl yanoıa. 

rmd& fstlınaaız olarak kazanan ve 
kurduğu bir alstemle b!Ç yantlmn. 
yan O. WlllJam'm m~bur eaerl, 
Türkçeye tı·rellme edltını, ve netıa 
bir oektlde b:unlmıstır. 

Varış merakhları 
Ttlrkpeye ilk de.fa ıercUme edllml'J 

olan bu eaerden mutlaka lstlfad•' 
edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuruttur 

V akıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

Birmanyada hava harekatı 

LondrB, ıı (A.A.) - Blrmanynda, 
Blenhaym tJplnde müttefik uçakları 
per§Cmbe günU, trravadl nehri dolay. 
larmda, petrol aahıı.la.rma taarruz 
etmlJlerdir. 

Japon ünü, Hanlrov da taarruza 
uğramqtır. 

lngüiz tayyarelerinin 
baskınları 

Londra, 2!1 (A..A.) - tngmz han 
kı;vveUerine mensup uçaklar, Fran. 
sa, Belçika, ve Holanda. kl\?'8. hedef. 
ltrlne taarruz e~erdlr. 

Bu hareketler sonunda bir tek u • 
çı.k kaybedflml§tir • 

-188- Harunurre§td'ln Ofullan 

oşalr vardı. Gemlnln arka tnrafmd& ytlluekge blr yerde 

temiz glyınm~ bir deUlmnlı oturmıı,tu. 

Meymnne onu g-örilnett t.anıdı. Bu Eltadıl lbntlrrebl'dL 

Geno kızın çebr~l blrdt'nblre eolgunLt.~tı. Onu kfa vıt 

nefretle ı-1lzmekten kendlııl al:ımadı. Sonr.l ona ehemmiyet 

verrnlyormn3 &1bl başmı öbUr tnrafa çevirdi. 

Bunun fıırknı& varan Uh:ıdenla de ca.nı aıkıldL YUzU 

u.rardı. O aıraıfa yanında duran Selman& baktı. 

Bu 1-J.kııım mfuınsıııı anlayan Selman, ona ~llnıslye. 

r'!k yavawa: 
- Korkmayın efendim! det'll. Bu çocuk, blı Elmemuıı 

~feadtmf7Jo gemisinde iken blU> ıı:ıta,mafa cesaret ede. 

m~z. 

Ubade sordu: 

- Pc.ıkl, ;-ı a. bar:ka gemide olmn, ols'\ ydık 

ıtııM!lrdl 't 

blr.e ne yn. 

- Her halde bl1.1 durdutur, gemlt'l • kimlerin bulunda. 
ttJnıı sorardı. Çüııklı o, l'\Ie:!alne fil~nr anı.mata &idlyor. 

8un>;ın Urerlne Ubaıfe dişlerini gı~m.ıattı: 
- Allnh knhr('ltsln onu, bir tUrl!.\ oırzusanılao vnz geı;. 

mi yor. 
~rlmım, ı:-UJUmoılycrel• mınld:arı ih: 

- O mUnecclmlere. f,ılcılnrn b:ı1vurm•ı' Ona iU t'l ılnl\ 

.ı:; 1 t ~l!;hıl s6y)mnl ler. Herhalde o l rın süz.~~rlne lr<ınm:ınuıt 
1( 

o!ncak iti hlunt lşj tnhl•lk etm'~e gidiyor. 
Ru Wizlflre l.."Ullll• mls'.1.flri olııı i\13y.:n11:ıe ~ılı:ıl; ınlığın. 

"a~ anlamanıl7.1:ğn g eler .. ;ı; s · r.n nı'l;hiıal~ t•t-n•"'1 nlr ~ı. 

raltıın dd seını~nııı b. "'rl:ı. 1 ııueJı!n u;-r..ı 1 llğ"lne hayret 

el mel<teıı kendini nlunınıfı, 

yln edecek maçlarda Be,,Ikt~m da.. 
hs temk!Jlll ve daha. verimli oyna. • 
mn.sı maçın SiYah-Beyazlılann lehlıı 

de de bitmesi mUmkUndUr. 
Fonerbahçe stadında Beşiktaş..F.a 

nerbahçe maçından f'VVcl Ga.tatnsa • 
earay ile 1atanbul5por oynayııcaktır. 
Galatasaraym malO.m hadlseler yü. 
ztlnden ve en iYi oyunculanndan U9U 
nlln Ankaraya gitmesi ba.kmundan 
hayli zayıflatn.1§ bir oekllde sa.ha.y.l. 
ç;kacaktır, 

Mamati İııtanbul.9porıular da geÇen 
seneye nazaran daha. za.yıfdrrlar. B.ı 
maçın da Gnlatasarnym lehine neti
celenmesi ancak blr sUrprlZlo ktıbll. 
~lr, 

Fcnerbabçe stadında illt maç SU
leymanfye ile Kasm:,paşa arasmd'l 

olacakt;Jr. Bu maçm da daha ziya.de 
S\lleym.anlyenln lehinde bitmesi müaı 
kündür. 

Şeref stadında ilk maçı Taksım ile 
Davutpaoa yapacaktır. Takaimlller 
hali hazırda. kUmenl.ıı BODUDCUSU va. 
zl)•elindedlr. Davutpaşnlılar da küme 
nin en gene ta.lmnıdir. Bu bakimda.u 
hu maç ta hayli enteresan olacak • 
tır. 

Şeref atadmda ikinci ve son me.~ 

da Beykoz ile Vefa arasında olacak
tır. Vefatılar Beykozlular& nazarıı.:ı 

dnha kuvvetli bir vaziyettedirler. Mn 
ırıatı Beykozlular da Vefalılar kar§t. 
ırmda muvaffak olan bir oyun siste. 
ml içinde çalı§madI ve n15beten Ve
!nlılarm ka~smda fyi bir netie& a!.. 
malan da beklenebilir. 

Kütahya Sulh Hdldmliğinden: l 'bölıoe içinde 22 buçuk lira kıymet4 

Maruf mahallesinden Koçaklı oğ · Ji 15 ve blHük ormanında beş Jirn 
lu Oınerin eski karısı ve halen Mch kıymetli beş ve sene çatal erikte 
met eşi Fatma Kaçar ile Pirler ma• 1 6 lira ikılmeUi altı ve gölicakta 19 
halleslnden ölü Omer nrisleri Ap· lira kıymetli 13 ve 'kızıl göynükte 
tullah ve Hesna ve Ahmet ve Deldr h~ lira kıymetli beş ve pınarlıkta 
Sıtkı ve salrenin şnian mutasarrıf 8 lira kıymetli 8 ve kızıl söynül..-te 
oldukları hudut ve evsnrı saireler! beş lira kıymeUl be$ ve :kınn ya• 
~ortnnmelerinde yazılı 28 parça tar nında 20 lira lnymeUi 4 ve köy Ö• 
lanın kablll taksim olmadıliından nilnde 20 Ura kıymetli 4 dönüm ki) 
satılarak şnyuunun izalesine d.ıt:- ceman 685 lira muhammen kıymet• 
verilen 2. 7. 942 tarih ,.e 149 j291 il 157 dönüm tarla 17. 12. 9i2 Pet'< 
No. Iu karara iblnaen satılığa çıka- şembe Eriinil saat 14 ide mahkeme 
rılan koçak köyilnde yıkılan kayn kaleminde açık arttırma surellle 
mcvklinde 75 lira mubaınmcn kıp satılacaktır. 
melli 5 -re ayni mevkide 150 llra Arttınn!l şıırtnamesl 20. 11. 942 
kıymelll 10 ve cukur me,·kifnde 60 den Jtibaren acıktır. Alın:ık iste
lira kıymetli iki n ayni rnevki~e yenler yüzde on nfSbetlnde teminat 
90 lira kıynıeUi üc ve gene bu mev· vermeye mecburdur. Muayyen gGn· 
kide 60 lira kı:-,metli 3 ve çam dibi de usulen nidadan sonra en çok art 
mevkiinde 3 lira kıymetli 3 '\"e Yu- tmının iizerinde l>ınıkıhr • .Müşteri 
nııs pınarında 4 lira kıymetli 4 ve- ibir hafta zorıfında parayı vermezse 
mıı~luk mevkiinde 4 Ura kıymet'! ihale ibo'lulara:k 15 sQn müddetle 
4 ''e çatal erik mevkiindc l 5 lira yeniden arttırmaya çıkarılır. Bo 
kıymetli 15 ve gene muslukta 4 ti• ikinci arttırmada en ziyade nrttıro 
ra kıymelll 4 ve gök taşta beş lira nın fiıerfne ihale olunur. İkinci i4 
kıymelli bc.5 ve l\öy elvan n:ımı eli· hale arasındaki fark önce :ılandan 
~er kaya n~nçlarda 25 lira kıymet· tahsil edilir. l~bu tarlaların ihale
li 5 ,.c kuş pınarında J5 lira kıy· sine kodar birikmiş vergilerle del· 
melli 3 ve çatal erikte 8 lira kıy · Jllllycsf alana aittir. Mfuı:orı şart4 
melli 8 ,.e kışla deresinde altı lira namede yazılı bütün ernlti kabul 
kıymetli 6 ve gene çatal erikte iki -re itiraz hakkını Iskat etmiş sayı• 
lira kıymetli iki ve meme öldüğü lır. Fazla malümat almak isteyen· 
namı dlı:ıcr J.:uyu yanında altı lira lt'r hukuk mahkl'tlleleri boş kiıtıbf• 
kıymetli ,.e kuş pınarında 12 buçuk ne mür:ı.caatla 94'.?/19 dosyada mev 
lir:ı kıymetli iki buçuk ve gevelll cut şart meler! okuy:ıbilirler. 
mevkiinde 30 lira kıymetli iki ve (1633) 

lnhiıarlar"V,, Müdürlüğündenr 

ı - Ebat l,ı&tcsl mucibince birıı .,e garap fıçıları için 42 ton "çcl!l~ 
çemberle 4'/150 kllo perç!n pazarukla .eatın alınacaktır. 

2 - Pazaritk 8.12.9C? tarihine rast.ıayan Salı günü saat 9,80 da Ka. 
be.taşta levazım g-ubeslndekl aırm komfsyonund& yapı.la.e:ıktır. 

3 - L111t.eler 249 kuruu mukablllnde s5zü geçen §Ubeden ve Ankara. 
1wUr baş müdUrlük!erindu alınabilir. 

f - lstck~lle-rln pazarlık için tayin edilen glln ve s&atte % 15 gll 
venmc paralarlle iblrlikte adı geQen komjsyona geıınelerl na.o olunur. 

(1566) 

11Artın11r~şlıJ'lıı Ofıılıarı -185-

- Evet,. 
- Bu mUhUre dlklcat et, yazısının yıuısı stlJk .. Demete 

bulı'ıığumoz kemik de onıı. nlttlr. Şimd! ltııfııta'>ını araya. 

hm .• 

SE>lmarı, bunun üı:crlne toprağı e~eleylp, Bchındın de. 

dlklerlnl aromıığa koyuldu. ]{ısa bir ç:ılı:;nıadan onra kn. 
lat;n.Slllı ç.ıklll'ıp Behzadn verdi. 

Behzad, onu eline Blaralc, Ustllnden toprukl:ı rı ilkti: 

ISoara Selmnna dönerek hazin blr sesle: 

- :lıte maı:Jumun bıı§ı •• bnnu bulmakh hllld\mıl:ı.rlığın 

yarı!r.ını <ılde etmle olU;>'onız., Bunun intlk;.mını alt'lığımı:ı. 

tamaoda bUkQmdıı.rbğııı t,am:ı.mı bldm elJm!zıı gccmıs ob. 

cal~tır. 

Behzad, aöiferlnt bitirdikten sonra Sc.mıın dılyn.n:ımt 

rarak o kafatasını o.lıp öptU. l)onra Behzad& d!indli: 

- B;ı mu,·affııklyetlndcn dolayı scnl tebrik oderjnı. 

Aradığını buldun. ArLo edersen bJrnz Jııtlrahıı.t ctmclt i~111 

eve c!önatım. Bu a.l*m çok yorulduk.. 

Selman, efendlslnln itiraz; etmediğini g6rlln4M! hem ·ı: 

fProen kıuıdl!l alarak yilrilmeğe ba.'ladı. Behzad da mUt ~

l'fi!!lr bir halde onn takip etti. 
l\leyınnne, Behmdla Sclm nın eve doğru dllnililklcr:nı 

görllncc, hemen ynf;nğına girdi. Fu.lmt geno a.ru.> amn•!J. 

Birdenbire Eehzadm yaıım:ı gltmeğe ve ona be ~<dut,ı\~11 • 

1110 kime alt olduğunu ormn.ya yeltendi. Yaktt ıanraJ41l 

bu ~I sabaha bırııJmıayı daha mtmulp ı"C•dCL 

Bir müd<Jct Nr:kl coslmu bir 4eı.~ .. Catarr ıt.R 

Pıoda ımı, ı!lbi ~t.-.fmt'la krYraaı'l:jltazı 110arıı NMM bı-.l 

DYktıJS •IclJ. ,. o IMIG&ll b9)11k anuMbııhl ına-.ıtne -..len-
• 
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Resmi dair lere • • 
Resmi ilanların nı~Tcii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanhr kollekt\f sirketidir . .Bu sirket isttın~ :.~~r 
lerdc ve ~=-:sterilen ~ün!erde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-ııesi lsfanbul Ankl'lnt caddesindf' • 
Ti.irk Basm Blrfü!i ve ortaklar' resmt ilanlar kollektif lİrketidir. 

ri* • s 

·ı·ür Rlye CJümlr.arlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
4iGı'U1Qf taritd: l~ - Serma7eat: 100.IXIO.O'J(; J.'Wll u.ı-wı 

Şu.be " aJ&1lS ıı.dedlı ı64. 

'
1 30 senedenberi 

Meşhur b!r 
Güzellik reçetesi 

11KAYIPLARl 
H'.1vdarpa~a askert hastahanec;ı:;ı 

den :ılmış olrhığnm asıkeriye tcrhic; 
tezkeremi z~yi etfiliimrlen, yeni.,.ini 
çıkaracrığmıdan eı;kisinin hiikmü ol 
madığını ilAn ederim, (41731) 

mnJ h ticart ner nevi banka muame!eJert. 

Para blrlktirenlere 28,000 Ura l.kram.lye nrtyor. 

Z1raat Bankamıda lrumt>&rab •e lhb&raa tuunıı ııeaapı.armc1ıı 

eD U liO !lfam bllluııaııJan Mil.ede 1 <leta Q&ldleoeJs Jmra ile &pgıdak! 

pWla a&'e lJD'amlye datrtJlacUtır, 

1 lldel LOOO llralds 4.000 lln 100 adet 50 Draldl ,,000 lll1t 

' • 408 • 1.000 • uo .. tO • t.800 • 
1 • IGO • J.000 • uo.". uoo. 

40 • 111 • '9000 •. 

DJlCIU.T: Be~nnde.ld p&ra1aJ' bir MIDe ~de 50 llrad&n qağı 
~yenlen ~ ~ ta.kcı1rde 'Jr. 20 tuıuı.ıe rerilecesuı. 

&w'alar tanede' f oera. 11 MaJt.. 1l B.uln.Q. 11 S)'!QL 

b B!rtncDtlnunda Oüfleetıtttt, 

---~-......_ ___ _ ------- -~- -

1 EMNİYET SANDIGI iLANLARI 1 
T aksıui emıaK satışı 

yüzde 5 faizle 
seKız seneae 
ödenir 

BC'ğaziçinde A..nadoluhisartnda 
eııkl Otaktepe yeni Sakabayın 

eokağınd& eski 17 yeni 8,ll/l 
No. iu. 

Clln.91 
.\fuha.mmeıı 

krymt>tJ 

Birbuçuk katta dört odalı 1600 
maahı.t' ah~ap bir evin ta.. 
mamı (hAlen bir kat ah. 
ıap ve birbuc;;uk kııtx kA.r. 

gir olmak Uzere altI.fdaLt
1 

bir eT) 

ı - :Arttırma 28.11.9'2 talihi.ne dU~en Pazartesi gUnü yapılacak ve 
H ter 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale, arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapı}ır. 
2 - Artl!tnıaya girmek için muhammen kıymetin % 15 ,.ıi nlsbetln. 

de pey a.kçe!i yatırmak lA.ztmdxr. 

En sert ve e.n donuk blr cildi 
yumuzatıp beyazlatmak, siyah 
noktalan gtdennek ve açık mesa
melerl sıklaştırmak ıçın !Beyaz 
renkteki yağsız> Tok.alon Kremını 
• uzun seneler t.ecrübelerinl ge
çirmiş güzelUk reçetesını • kulla
nınız. 

Tokalan.> Kremi 

Kütahya Sulh HdkimliiJindM: 

Lala Hüseyinııaşa mahallesinden 
Baki o~lu Rize varisleri Rukiye, f· 
nayet, Hikmet, Mehmet ve Osman 
vesairenin şayian mutasarnf olduk 
ları Cedid mahallesinde kAiıı hu
dudu ve evsafı ve saireleri şarlnn• 
melerlnde yazılı maa bahçe ve çeş• 
me 3500 lira muhammen kıymelli 
bir bap ahşap hane ile Parmak vi
ran köYtinde Cam yolu mevkiinde 
400 lira kıymetlı 8 dönüm tarla ka · 
bil! kısmet olmadığınd9n satılarak 
şuyuun izalesine dair verilen 6. 10. 
!H2 tarihli karara binaen 15. 12. 
942 Sah günü saat 14 de mahkeme 
ktıkmıinde açık arttırma ile satıla• 
caktır. Arıtırma şartnamesi 20, ıı. 

942 den itibaren açıktır. Almak is· 
teyenler yüzde on nishcUnde temi 
nat vemıe~e mec.bunı .... ~. :\luayyen 
günde usulen nidadan sonra en zi
yade arttır:ının üzerine bırakılır. 
MiJşterl bir harta zadınıia paravı 
vermezse ihale bozularak 15 gün 
müddetle Yeniden arttırmaya çıka• 
rılır. Hu ikinci arlfırnnııcfa en ziya
de pey !<0yan üzerine ihale olunur. 
İki ihole arn•nndakı fark önce al:ın 
d:ın tahsil ed!Ur. İşbu gnyrl men. 
ku!lcrln ihalesine kad:ır blrikmi'i 
vergi, evkaf ve hrleıHye b<ırçlarlle 
dcllAJiyesi alana aittir. '..\fiişteri ~art 
namelerde yazılı blitiin ~eraili k:ı• 

hul "" itiraz hakkını i~kat etml~ 
~ayılır. Fazla m:ılıim:ıt aımıılc i~le· 

yenler hukuk mııhlrnmrlcri hıış ld\· 
tipine müracaatla 9t2 /18 dosyada 
mevcut şnrtnamelcrl oktıYahilirler .. 

'(1632) 

Saframholun Dadayh İbrahım 
o~lu 1316 doğumlu Sati : Galatıı 
Yeni Cami kardaşin S. 23 dükkanda 

!il> • ,, 

Beykoz kay.makamlı~ından aJdr· 
~ım aı;kerllk maaş cüzrl:ınımı zayı 
ettim. Yenisini alacalhmdan eskisi 
nin hükmü yoktur, (41732) 

Beykoz Hüsniye sokak 12 numa 
rada Belkis Ozcan 

/staııbul Asliye ikinci Ticaret 
Muhkemesinden: 

942/HS 
İstanbul Aşır efendi caddesi Al• 

yanıık hanında 10 - H numaralar
da ~fanifatura ticaretile müşte~ıi 

iken 28. 3. 1928 taıihinde mahke· 
mece i()a!'-larına karar '\"erilen Avun 
dukzade biraderler kollektif şirke• 

ti ile ortakları !.\fehrnet ve Üzeyir 
ve Hamdi ve Remzi ve Şe\"ket ve 
Hakkı Avundukların :ılacaklıları i· 
le aklellikleri koııgurdatonun mat• 
kememiz~ 24. 2. 942 tarihinde ta\• 
dikine karar verilerek işbu hüküm 
al;ikadarlar 1arafından temyiz edıl 

mekle temyiz malı kemesinin 3. 7. 
942 tarih ve 1508 /24 74 numaralı 

karnrlle tasdik ve vaki olnn tashilı 
talebinin 'dahi reddedildiği anlaştl· 
dığından icra ve iflas kanununun 
182 uci mııddesine tevfikan iflasın 

kalkmac;ına ve borçlunun serbestçe 
tasarrufu i~in mallarının kendileri· 
ne i:ıde.~ine ve işbu kararın usulea 
ilAnına 21. 11, 912 tarihinde karar 
verilmi' olcfuıu ilAn olunur. (6445) 

lJ'sküdar Sulh Hukuk MalıkemC" 
sinden: 

942/90 

ikramiye 
Adedt 

1 
3 

20 

60 
120 
800 

Mikdarı 

Lira 
215.000 

16.000 

·~ 

_M_u_h_a_s-eb_e_c_i_a_r_a_nıyo; 

GölcUkte bui.;ınan Deniz !abrlkaları umum mUdür!Uğil eııırin:;rııl 
dam olunmak ve kanun! durumuna gôre 260 liraya kadar u.cret ·' 
Uzere bir muhru;cb'.?cl alınacaktır. ~ııo" 

İı;teklil<:rın Ankarat...a M. M. V. Deniz milste~rlığ?nıı •e 111jli>., 
da Deniz Levrı.zım a.mirl•ğlne hemen 

ite. Jet Oemiry.lıa.ı " Liman!arı WeJı.o' I 
Umum KiaFesi ilinlan ~ 

n.ıu .. y nı hu.u.!urU 1..ııue tal·&fı.od<io verllme1t ııuretf!e mu~ 
ve eb'atta (UIOO) bin ~ş yUZ kilo pi.tjnç ka.ynak tell tm&l et 9 

dit· ' .Muhammen bedeli (79215) yedj bin dokuz yt1z yirınt bef ıır:6)0_!; 
palı zarfla eımltınesi (8. BirlnclkAnun. 1942) Salı günU 9s.&t (at" 
beş buçukta. HaydarpB.§ada Gar binası dahilindeki komiııVOO t 
yapılacaktır. f 

(5-il ;._ 
Bu lşe girn:ek lstevenlerin {1594) beş yüz doksan dljrt ıırs .ı•tl' / 

sekiz kuru,şltık m:.ıvakkat teminat, kanunun tayin ettiği •eeil< ili' 
liflerini muhtevı zartıarım ayni iriln !a&t (14.30) on dört ot 
kom~yon Rcı3lıgi:ıe vermeleri lA.zımdır. • 

ııı:ı'ıt 
Bu işe alt §artnam"]er krı Til!!•'•Jnıı~n:::·~~~~:ı.:Y 

Kalorıf ercı aıınaoa~ 
Devlet D"mİr.} ollan Urnum MiJılUrlüğUnden: 

lı 

a - .. .-'.rttırma bedelinin dörtte biri pe~jn gerl lca1anı sekiz senede 
•kiZ mUııavı ta.kbı~te ödenir. Taksltler % 5 fal..ze tAıbidlt. 

4 - Tak.1it:er ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere. 
oede ipotekli ka.ıır. 

DOKTOR 

Üsküdar Bulgurlu C'mraniye kı.ı
riyesinde yalnız selvi sokaAında 
18 Nolıı tahminen dört dönüm mik 
tarın daki bir kıta tıirlanın mu tasar 
rıfı ApduJlah kızı Teranevilin tak· 
riben 35 sene evvel bilavaris ve• 
fat etmı, olması ha<ıeblyle i'bu tar
lanın mahlule kalmış olduğundan 
bahsile Kadıköy Vakıflar :\füdürlil · 
lfü namına tesci1i falebedilmi' ol• 
mnkla müteveffiye Teranedilden a• 
lacak ve borç iddiasında bulunarı·· 
Iarın bir ay veraset iddia!>ıada bu• 
lunıırııkların da iiç ay içinde ve<;ı.ıik 
ve ~encdah kanuniyeleriyle birlik· 
te Üskürlar ~ıılh hukuk mahkeme· 
~ine müracaatları ve ak-;i takdir~e 

işhu tarlanın mahhılen vakıflar irb• 
rec;f namına kaydının f<'sril ettiri · 
lec-e{ti i!An olunur. (41i31) 

İhtiyaca bınıı.~n Ankarada l.Stihdam edilmek 
kaıorl!erc! alır.acaktır. 

·u-·r011 ilzere · ~~ \ 

'1 
a - Binanın totografı Sandık dshlllndekl satış 119.Jonunda teşhir 

olunmaktadır. Fazla tafsl}A.t almak için ııalona müracaat edilir. (764.) 

Belediye Sular lclareıinclen: 

Suyu:ı ~tro mikap fiyatına Nafia vekaletinin tasv\lılyle tkl lnıcr.ı"< 

lrurtl§ zam ed'i.mlş olduğa saytn aboneıerlmlzin ıtttlaına 'l;'V>lunur. (16aı 

-ıse- D.arunurreıld'Jn OtuJlan 

meıfyle 11yana.blldL 

Gözh-rlnl ~tıtı zaın:ın rllne,, ufukta hayli yllkıu•i. 

ı:nl§tl. Büylll( annes) de ba,ında. durmu$ onu b:?kllyordu: 

- Haydi Meymun'), )'Ola. çıkıyoruz. 

·.o\. Y . R 1L1 Ş 

MeylDllne telllşh tcIA,h yat,a~ndan tırladr. <"-i ·lneretı: 
l:lv.lde llP odadan dışanya cıktr. Evin korldonınu geclc> 

ıokak kapısına gelince Behuıdı atının üzerinde gördü. O 

"'Rhııt ıılpıh sandık önılnde dııruyorılu, 

M<"yrnune ile gö-: gii:ı" ~e'IJnre on:.ı ellyle ııolftm vererekı 

- Allaha ısmarladık Meymune, ben glıll~·oru:n, dedi. 

Ve ııonra Selmani\ d!iııerck ilave etti: 

- Salm:ı.n .. S"n onlarla b.:ırao"r gld~ceksir. 

Meymune. BP.h'T.nda ynltlaşıp ona l>lr;e.} kr söyle'llek ıı.. 

t<'di. Falınt o dıırmayarok h·ıyvanını ın:ıh nu:ıt:ı.ıh. s.ir Ltle 
yaıılarınd:ı..ı .ayrıldı. 

O : nç kız, ;oııı;;,ırmıştı. J<;trııfınıl ı'<jlr.re tmkmndan hiin~ 

gilr, htingür nğlıuııağn bıtş!aılı. ehle ki hlh•ül< ıınnı'"'I onu 
elhlseslndı•n tutnruk: 

- l"eter art.ık? drmeğa me~b:.ır oldu. 

.Mr,·mııne Ofalı de).1-lldj O nıütcın:ı.lf\·crı ı;özyn'jı dö. 
kıi_~rrdıı 

l1~ oaa 1ıOll.u.laı::k lmla!';ınu fısıld.ldı: 

- Bayım, l'emJ bi.ı, bel•llyor .. neı.ım :u •. nıınıın ıı:ıra. 

yıl'!"U t:f-krar blzi görı-cek. 

llh.).ııuıw, ~or.;erl .ırlo:h ol I ıtu hıl I~ i teksiı., ıstn!{. 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEK.IM., 

OABJLIYJI: &rt7TEBASSISJ 

llftrunn1'reşfd'ln OfaTian 

ılz Ubadfl ile sahile yttrtlmeğe bqladı. 

-187-

lJbadı\ zavallı torununun çektttı a,k ızttrabtndan ha. 

beri yokmu~ gibi görUflilyordu. 

O, baıka yaşlı kadınlar gibi miltehassiı huylu, ukaı• 

değ'lldl. Çtln l<U yet&ştJğl muhit. gördüğü terbiye buna mu. 
l!l&llde etmh·ordu. )ff"ymunc-nın de gönlUnü kırmak istem). 
yerdu, Blllıa'ssıı genç krzm A,ık olduıtıJ Behzad, onun naza. 

rın<in ~leymnneye en h\yik otnn erkektl 

Selman 11<' heraber yava, ya.va, yürtıyerek sahile gel. 
eliler. Gemi onlorı bekliyordu. 

Ütil gemıye binerek, r~lıı;e derhal Bağd.\da doğru yet. 

krıı :ıçmaunı ıöJle:lller. 

Uhadeı ilP. J\feymııne ynnyana. oturdnklan ha}dl', hll) 

koııu,muyorlardı. ller bjrlıııi bıı.'1111 önüne .3ıtmı,, derin dü. 
şiinc!!lere aalmıştr. 

Sı-lm:ın, reisin yanına oturmu.,, etrafı göıo:etliyordıı. o, 
bir h!ırll!ıcnln vulm•Jnıı be;.~ıvorwı, c.:lbi tPtikte dur ıv1>rıla., 

Gt>ml, bir ııaatlık kadar yol aldıktan 9-0nra, Selman 

6.,Jl'r!ad tnrnfmdan ~llratle :;elen bir ye(kl'nll ıı-ö.ıllne 111.;tl.. 

Ujrı•~indekl ha:rml•tan buıır.n F.lfadıl İbnllrreb'ye alt ol. 
dui::ur.u anladı. 

Henıen l\Iı>ynıune llP l'lı:ı lcnjn yanını yıll•h.,:ırak o. 

tu .. Jtır\la rı yndrn kalkıp b·ı,!rn bir ~·ı>rde . glr.lrn'Tlelerlnt 
ır;fh·h"li • 

~Je,·nınne, Selmanrn bu telll'llı haprKrtlndrn l\'leta 

kcrl . :(,ıştu. Oturdukları yerıfen kııil•~rak ıre"ltı n!n o,·t.l"ltna 
ı:-etııii~r. 

( •ırıdn S"lm:uıın ışarf't et tVilo \· rllcı•:u; \'tnhrırn \":ll< 

t:ı.. ... 111ı-:tı Gl'ıııl. kıymetli hıtlılarld ılii~en ·nh~i lc:lıı•le bi~lrnç 

Yapılaeak lıutihandıı. muva!fak oıanl,rs liyakat d~:'şeeı•r:tJ' 
1 ncı 11nı: ast~ muf\dıl! 100 liraya kııdar aylık ücret ,.,r1ıı..~ 

cfi\t1· 
Askerliğini yapmı.~ ve bAlen jllşfği bulunmayan tallpleriJJ il" ..1 

ne bonserv.:ılerinı. şimdve kadar çalıştık lan yerleri blldlrtr 1'',.ut ~ 
ctlmelerjni, mllus hüvlyeı. cüzdanı tasdikli örneğı ile en RZ ol<ı f4' 
belgelcrlııl Vt. !l ad~l ve-ıı ka fotograt:arınt akllyerek en geç g().ı 114-ı(. 

hin l kadar Arı karaca cer dalresı refcıllğjne göndermeleri. 

iP541 ., .................................. 1111 .. 111 .... ,,... 

TURKiU iŞ BANKASI 
<üçük Cari HesaPl

81 

:943 ll<RA.Mıl' E f LAN' 
KE.SIDELER: 1 Su bat. 3 Mayıs 

1 lkinciteırin tarihlerinde vamlıt 

r 1943 IKRAMIYELEtn --
1 ad~t 
ı .. 
ı .. 
ı • 
1 • 
ı • 
J .. 
! • 

10 • 
ISO ,. 

80 .. 
l3U .. 
~ . , 

lU99 LI rahır 
99U .. 
~ • 

"2'77 • 
866 • 
5M • 
'"4 • 
ıs.,, • 
ızı • 

119 .. 
" • 
t2 • 
11 .. 

-= 1999.- ı,jnı - 1*99.-- ~.- • 
-= 171.- • 
:ıo:c 1188.- • - &6~.- • ... t.44.- • .., 888- • - ız:eo.- • - ~70.- • 
-= ·~fUO.- • 
-= .>aoo.- • 
= 1'614.- • ,. 

rıııtırııt" 
fül'klye l~ 1Sanl•l\ıt1ın1t para yııtırmakla yalnız par• 11'1 

1111
, 

fal7 Almı" <1ln•;ıı_ !lV'lt 7.ınıııt rl'I:\ tııl!lnl7.I ıtf' ıtı>nt"~i" ,,,,,...ı 

==-==-===::7:==========-===========?. ·- ,.;Sl 
SAHiBi 4SIM ;J! 

Umumı Neşriyctı idaır aden 

,,vr& 
Basıldığı yer VAKn ...ıı 

S .;dı'!r ielil 4hm•ı • 


