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'rulon facıaSı- Tu--nusta şiddetli 
""' nın manası .. 

' 11ttreşal Petcn'in nefrettiği bu ~on emirname Liival'in 
lcıiQhiyetini zahirde artırır, fakat hakikatte onun Frarr 
~ milleti üzerindeki nüfuzunu •ılıra indirir. Marqal 
eten, burulan sonra Liival'in yaptığı iılerde krndi•inin 

"1." reyi bulunmadığını ve bulunmayacağını Fran•ız 
milletine ilan etmİf oldu 

Yazan: 
41 

~ıaı..ıı.r TııJon müetabkem mev oia.rak durmakta olan Vlıl Fraıı.ea. 
~ "• deniz Ü88ÜD4ı .lnırek kıt'• 
~ Gekf eon kalan Frall!iU. toprak. 
'-.~ da bgal etmlı oldular: fakat 
~ Fransız d.:olzcllerlnl bu. 
~ barp gemllertoı b•tırına;-J 
~ ekle LAval taral•nd.ı&o dll!Jtı . 
'-ı~raneaz • Alll.&IUI •mfml lf 
-..; de imklnıız olduğunu anla 

ı;ıru ortadan kalılırmııtır. 

muharebeler başladı 
Mlttellkler Taaasa 

kilometre yaklaştı 
Beri ine 
göre 

lngiliz zırhlı kuv
vetlerine indirilen 
darbeler harekatı 

yavaşlattı 

18 

\~''un lf&'all dzerlne Frao. 
~ 'ınaaı büyük bir racla manS-, içinde intihar ederkt.'n Vlıl'de 
~ Pe&ea de yeni blr emirname> 
~ k evvelce LAvale verdıt: 
~ '-lltııyetı bir kat ddh& genlı
~ bundan •onra LAv•I Mareplt
~ ta lüzum görmek•lr.ln .ad~ 
~ •rzu90 ve takdiri Ue latedltf 
"'-· 'ıle k&nunlar çıkarabilecek. 
'-~ '-tt& memleket4.n esas kanunu. 

Hltıer dünkü Mareı,al Petea Fran. 
ıtaııımn ~birlltl huınmındakl l&Dl.l. 
mlyetıne inanamayor ldiyae bugtııı 

hı;:al aıtma aldıfı Fran•ya hl~ ltL 
mat gösteremez. Deniz a,ın Fraıuıa 
C"ibl lota üzerindeki f<'r&n.la el& 11lm. 
dl artık Almanya için dllfman bir 
m .. mleket ıekJlnl alıuıııtır. Tulon'un 
ll&'ı&li ııraaında Alman lruvvetlerlne 
k:ırııı sllA.h kullanan Franıırz uker. 
IErlnln hissiyatı bugUo bütUn Fran. 
-.ya alrayeı etmtıtır. Almanya or. 
c.ıı.so ile kıt'a Uzerlndekt bütün Fran. 
sız topraklarını işgal etmPkle mad. 

de ba)lnde bütün Fra1181iya b.Aklıo 

olmıış lııe de bu ftgalflen ıonra Fran. 
aanıo kalbi ve ruhu Almanyanm düş.. 
m&nları tarafına ceçmııtır. 

Londra, 28 (A.A.) - Paris rad
yosu bi'<liriyor: Mtcez el B::ıb 
bölgesinde şiddetli bir sııv::ı§ ı;!c
vam etmehtedir. tngilız kuvvC"tle
ri Mihver S&flı.rına bazı noktalar
da girmişlerdir. Diğer taraftan 
Bizerte-Tunus cephesinde de ~irl
detli bir muharebe devam etırekte 
ve general Anderson alrlığı tak
vi·1C" kıtalarile taarruz etmektedir. 

Ç'()rı:tı Amerikan ordusu !!afi general Menıa.ı ve tnglllz ordu9nılon Mareoall 
Slr Oan Dil il<? bir arnda 

'GettJtJrebllecekmlf. 
\ ~ kt Marep.t Peten•tn nfJfret 
~ llon emirname Llvalla aal&. S: 1 l.&blrde artınr, fakat b.&ld· 
\ ._~ıın Franaız mlJI~ üzerinde. 
'\-qunu sıfıra lncllrlr. Zlra Lt. 
\ ~ lotı r&aıanl&rd& u ook kuvvet 
\ ~ veren eey Marepl Peteo 
~e olmaaı idi; yaptıtı lelere 
~ da reyloi katmaaı idi. 
~ Pet,en yeni emlm&lllfWI ~ 
~ 9onra" LAvallu yaptıtı lılerde 
~rı artık reyı bulunmadı,tını 
\ ~yacafını Fraaua mllletl-

Bu itibar ile tJundao aonrau IQfn 

~lmaııyanın Fran9&Clılkl vaz)feıtl çok 
cbçleteeektlr. Al.maa orduıu Şlmaı 

denizi -.ııwertnJ oldntu stbl Fran.. 
e&nm Akdeniz u.rlllerlnl de her 
ban,- bir ihraç hareketine kartı mu. 
dafaa edebilmek lçto blrook tahJd. 
mat ve teeıeat yapınap. buoun tçlo 
pek ook zahmet çekmı>fe mecbur o. 
lacaktır. Almaa ordu•u idare baem. 
da LAval adında kendilerine oolı -. 
dık ve doet bir adam bulnnsa da, ar. 
tık mütareke tartları ile balb blr 
Franuda deilldir. 
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Şim:ıll Afn'ka umumi karar~ht, 
28 (A.A.) - Mir.ver kuvvetleri
nin ~mdiki hedefi Tnnns şehri 
olduğu tahmin t"dihnektedir. Ru 
~c-hir hUC'ımla aimdıktan sc>nr:ı 
Bizertin tccrid tdilmesi imkftnmı 
tC"min edecektir. Müttefikler dün 1 
Taburda'yr almTŞ'ardır. Bu §lehir 
Tunusa 25 kilonıetre mesafeJe ve 

1 
Tunusun anahtan me9ah<'sinde-

Tunceli mıntakasınoa tatbik 
edilmekte olan 

kanun 2· sene uzatıhyor 
'(Dftltlm.r Sa. .. S4. 1 dd 

Alman - Rus harbinde son safha 
söVvöif öi'e -ğÖre : - - - -

10 Alman tümeni kuıatıldı 

4nlıa,.. • (.l"alıatt mall&bh1llaı.)
'Juncel1 mmtakasmda tatbik edilmek. 
te olan kanunun merlyet müddeti 31 
BirinclkA.nun 1942 tarihinde nihayet 
bulacaktır. 

Bu bölgede kanunun ta tbiki yU. 
2'llnden §imdiye kadar gerek emniyet 
ve asayı, ve gerek lmar bakımından 

aJmüı mOhlm netfcelerfn ta.kvfye. 
v.s oranın normal surette ld_areaı im. 

kAnmın istihsali fr;;ln hn.len merlyett..ı 
bu!urıan kanunun merlyet mUddetl. 
nfn da.ha iki yıl uzatılmasına !Uzum 
gt'rnımuıı w bu hususun temini içln 
bir kanun projesi hazırlanarak bO. 
yUk ml1let mec1lstne g6nderllmlt1r. 

' etaııı oldu. Böylelikle şimdi.. 
~ r L&valln arkaamda kuvv~ 
~ ~ıı f&hal nüfuzunu gert aldı. 
~ Vlıt'de olan llarepl dünkü 
'-.._"-1 Getlldtr; çünkü n'frettlfl 
~""" bundan eonra devlet ıoıe. 
~ llarıırnayac.atnıı göstermlttlr. 
&"•ıt•de yine Peten lamlnde bir Almanlara göre : Bütün hücumlar püskür\üldü "' 

1 \'ardır: fakat düne kadar 
~ '"' IDukadderatı Ut.erinde tek 
\ıı.""' lılktın bir vaziyette olan bıı ~t 1'I HerUn, 28 (A.A.) - Alman ordu göre, 20 den 27 ıronteşrinc- .kadar 
L~ •l'e1&1 artık devlet adamı !rırı umumi kararg!hınm tebliği: dUşman Volga ile Don a~~ır:\!9. 
\ "''-kımından sadece bir cesed. Aln1an ve Romen kıtalıı.rı Kafkas 319 tank kaybetmjştir. Bundan ~ rettir: onun •ohu kıt'a üze. mi ? 
'ı..."""" •Yrılmıı, denl.ı atırı Fran!ln: ya.ıın garbında yaptıkları mukabtı başka, 26 top tahrib edil ~ ve -
"-''-'• tır.rruztarıa düşman bücumlarıru ge oindt-n fazla esir Almanlann eline 
.-.. L- ekelertnde mlbveı devlet'"" 

. ;şgal edll•lş 
Fraasada dara• 

-.. r1 pUskUrtmUşlerdlr. Alag!rtn tarkt.0 düşmti!;tur, 
\ •1"'

1 
mücadele eden Amiral da da şiddetU Sovyet taaı r.ızları a Don cephe9inde İtalyan lctalar: 

•ra., hatıl D.Sgol'lere gltmliJ k k ı Sovyetlerı"n nehrı· "e".melt ı'rı"n ~ ıı-ı:ı n mi§ ve Sovyeı!er 35 tank kay ,. -. 
~l\ıı~ bctm!~lerdlr, yaptrklan ~ir teı;ebbUse engel ol-ı..""lı ların bir mt:ll kahraman o. b 
\ '-• Alman motörlll k.talan Kalmuk muşlardtr. Ka.lirıin'in cenu -.ı gar· 

~ı..... ldıtı l\la~al p,.ten'ln yal. k! ••• ·n.:ı- ve Teropetz böl.,"eSll'de 
~ı d 11 füızkırında yaptıkları bir ileri hare '-'P wı::: 
" ııındakJ ~ ranuda de~ • cı·ddetli milrtafaa muharebeleri de-

~ 
llıı1:ıkı Franıı..da dıthl göze ket esnasında yeniden blr dUşman ,. 
bı gıupunu yok etmlşleroijr. Almanlarm vam etmektedir. Alman mukabil 

s; r nüfuzu vardı. Dakar•ın taa-·-'-n net·.·c·sı"nde dü~an ~ltar· s ı , ı t ili 1 c!ine 600 esir dU~mUşıür. •ıı.u.uı .. • 

Fransız ordusunun silahları 
ahnıyor, Lavalin temasları, 
\/işi radyosunun bir tebliği 

~'1111 ın, ur yen n ng z eı muhtelif ke .. ı·ml•rde "'erı pUok;.ir- \'i.I, 28 (A.A.) - Vi§i radyosu--.. ı ı bbil oolldl.... Voıı;a ile Don arasında, bUyük Don "" • ~ _ 
\.' ıı ıı:-aı ne t.eoe 

11 
"' tillınUıı ve yeniden 95 tank tahrı1; nun dünkü ha liseler hnkkmda .~ ... tllııtertıen mukıtvf'mPtler ~in. kavslnde ve Stallngradda dUşınanın .:ı·~· 

1
,.. ö . L l 

~~"' denb. aşırı m~ıı~·ıılekelt'r ıı. ~ıddetıı taarruzları inatlı muharebe cdilmi:ıtir. Yalnız bit' 21rhl: tU- v~rl·ıgı ma umata !? re reıs ava , 
~' ele 11 .. ı net.ceslnde akamete uğratı1mıt. men 56 tank t3hrip etmiştir. Mu- dün sabah erken Alrr.ım l>aş kon-

be nUtuzu bulundıltu kana.. harebe ta'-'''Rrelerinden mUrckkC"p S('beu M. Von N'idda'yı kabul et-

s r1te11e vermltt;... ~on hAdl"«>ler tır. J J d 
..\ t~şkiller günrlilz ve ~ece ve ktS· miştir. M. Von Nid a, M. Laval"e, 

lı ıntraı Dar .anın <'e7.aJlre Topç:u ve rr.Jhrebe tnvvn .. eı,.rı men kar fırtınslan hükftm sUrciU· Filhrer'in mareşal Peten'e gönder-
ıı... lıııcı ~hıerlkelılar llf' ırnlaşrna11. kara muharebelerine mUess:r s•ı· ğU zamanlarda yt•rllyUş k"'~:ıM· diği mektupl'.ll"l Von Rıbbentrop'un 
~._: dı&kı l<"ran,.11 d•manmı•ııınııı rette mtidal:Rle ("der,.k 34 Sovyet nr harbe haztrlanan kıtnh:'l ve kenc'lisine vamıış c!duğu bir mek
l°'ııı. ~ kPndl kenrllnı tıatırlllll"' ta:ıkı tahrip etmişlerC,ir. Alınan Toropttz ri:ıreııdüfer hattının te- tubu vermi~tir. M. Luval, ıicrhul 

'a ltarşı bir emnh·Pt .upahı son haberlerrte tasrih erti1~iğıne sisler:ni mUe'8ir surette bombala- mar~~lin yanma gitmiş ı1e ken· 

v ı' L A y E T K A l A p A R Tı • ~~::r::;aii::ı:n~n:~~r~~~:r~~~ ~i~;~~ruz~~v:ıiro~~:ı!~~~~ ~~;~: 
mendUfer hattrr.ın istaeyonların;ı 1 ye bahriy.! ve hava devlet sekre-11 ağır ('apta bombalar iq.:ıhc-t ettir terlerini çaffm?rak Alman hl·küme-

1\0 N G R E LE a i TAMAM LAN o 1 mişlerdir.m .. ~~. Sa. : sn. 1, d<). 1 :!~i:,:U'o;;;~:,.~:~:~;~,;•rı•~ 

~SkQdar ve Beşiktaş kaza Devlet Demuyolları mustah-
C>ngrelerinde konuşulanlar demlerine ve ailelerine 

Fransız or':lusunun biltiln Nrlik
lerinin terhis edilme~~ hakkındaki 
kararları selahiyetli mak:ımlara 
devlet sekreterlerine, m:ıre-şnı ve 
lıükOmet ad:na, h:ıdi.sclere mey
dan vernıemek irj ıı liizım •lu t>nt' l" 

ler vermiştir. Nazırlar Vif:i'de M. 
r.avııl'in yanında eöril~mc-kte iken 
Tu1on 'ıın Alman ask~rlf'ri tara
fından işe-ali c'lev:.m edi~ orılu. 
FranStt filosu bu limcıncia demirli 
iai. Amirall·k daires.i reisi 3miral 
Leluc derhal Tulon deniz üssü 
ı.tıbaylariyle temasa geçmiş ve 
tersane i~~ı edilmi o11uğunu öğ
renmiştir. Amir<ıJ Abrial da tele· 
fon etmiştir. Fakat bıı esnada .h~· 
clise'~r ilerlcrni<; .bult:n uvordu 
TMWh'J; 1Ş~Nf (l(' FR \ 1\"~17. 
GENERAT.t iDARE F.UF.flEl( 

Parl11 211.11 ,42, (l'lı,.D.) Franım or 
'1uıounun e.HUıları bırakma !şl iki sat. 

rnl'l•f1tn1 C\n. 4 C\fl . () dn) 

. ... .. ,. ' 

, 
Sigara ve içkilere 

yapılan 
yeni zamlar 

Bugün 6 ncı sayfada ilin 
sütunumuzda. 

Dö Golün 
Fransız filosu 

hakkında hitabesi 
Londra, 28 (A.A) - Maref8l Dö. 

gol dUn akam Fransız filosunun aıa. 

1 btıtl hakkmda Fransız milletine hl.. 
tab ederek bir müddetteııberi mllha.; 

1 fnza ettiği sükfltu bozmutur. Genera> 
o, gol demitır ki: 
Tuiondakı filo, Fransız donanması 

ortadan yokcdllmlştır. Bu düşman ta 
rafından yakalanacağı sırada mUret 
tebatın ve subayların gözleri açümq 
ıu·. Bur.la r, 1940 baz.lranındanberl 

gözlerini knplayaıı yalan perdeslnlQ 
bir anda y.ırt,ı}dığını görm~Jercljr. 

Bir ar,da naaıl !ec1 bir a.kıbete sürük 
h•ı.djklerinl anlaml§lardır. 

Fransız !lloaunııo her tecavü.ztı 

ks.rı:n koyaca:ına dair getler taratm. 
u• n glrl§llen t.aahhüt üzerine bir iki 
donanma tavizde bulunmuştur. Anıi. 
ral de Le.erde sözünde durmut, AL. 
man tecavOzUne mukavemet etmiş. 

tır. Almanlar Tulonu aldılar. Fakat 
t.ı.radald filoyu ve limanı kaybetti. 
ler. Almanlar istedikleri kadar yum.. 
nıklarmı aallasmlar. Fransız muka.. 
'\"'emeti artacaktrr. 

Dar lanın 
Batan gemiler 

hakkındaki sözleri 
V-..Cnstoa, Si (..LA.) - ~ 

fjne göre &mfr&l Dal'l&n. Cezayir rad 
yosundan gun!arı aöylemfşttr: 

Alrikadaki Fransızlar, 
HitJer, Fransayı sıwıtan tecrit et. 

~e-k fçllı Tulonu i§gal etmeğe karaı 
verdi. Frıı.nsad& ordu, lnhiW etml§tfr 
Tulon filosu kendisini kahramanca 
mtldafaa ettikten sonra keııdı kendi. 
nı batırml§ veyahut limanı terket.ı:ıuı 
ğe çalışırken batmı§tlr. Tulonu -~ ., 
best mmtaka ilA.n etmenin bir tu 
zaktan ba§ka bir §ey olmadığmı ev: 
vdden anıamak gUo bl_r teY değlldl. 
Almanlar, filoyu topların ate§! altına 
almak istiyorlardı. ll Udncite§rinde 
filoyu. }imanı terketmeğe davet et .. 
miştim. Kumandan benim aözUmll 
dinlemek ınzumuna kail olmadı. Ge. 
milert kurtarabileceğini zannetti. Şlm 
al, bUtUn gemj1erl kaybetti ve bir çok 
subaylarla erlerin ölmelerine Hbebl. 
yet verdi Bütün Fraııaa işgal edil • 
ml§, general Veygant t.evkft oıını., 

mug, mQseUft.h kuvreUerimlzln 8i1Ah. 
}arı alınmıotır. Almanlarm gayesl 
meydandadır. Bu gaye, Fransayı çar~ 
mıha germektir. Ezeli dUşmanmuzm 
menfaatlerine bilerek veya bflmlye • 
rek hizmet edenlere katlyen merhamet 
etmlyeceğiz. 

!liman baıkamaa· 
danlı§ınl!a deli,lll· 

ilkler yapılacak 
Aloskova, 28 (A.A.) - Stokholm 

den Tas ajansına selen bir telgrafa 
nazaran Almıın haşkumıınrl ıı nlığın. 

da değişiklikler yııpılcca~ı Berlır. 

askerl mahfillerinde rivayet edil. 
mektedir. Bir kııc gün zarfında AL 
manlıınn büyük teşki'Jerlndcn ha 
zılarınıı kumıın•la eden generallr. 
rln gerl alınecıı~ı ve bunlar ar~ 
ınnclıı Stn11ngracl cephesine kuman. 
da eden general Fon Hot'un hulun. 
dıııtu ri,·n\·et olıınmııktııdır. 

t)~kiidarhJar bir kız liıeıi, bav yollarm tamirini ve 
köy vatı okulları açılmasını istediler ayda beşer lira verilecek Şap·.-~ .ŞcZ~cr.I ·· 

c. it ~------ctiı P. vitayet .kaza .kongrelc--
tı,kn de ~c\·am edilmiştir 

~el Udar ve fü.şik taıı kaza 
~il~ YapIJarak l!H2 yıh ka-
1\~tri tamnmlanmı~tır. t:s. 
İı, kongr~ı.ine saat 15 te 
l'l\ı 'CskUdardaki lıin:u.mda 
,,~~tır. Top'anuya parti bas-

ti 8":\laıı \'e Uı.;Jı.ı.d .. r halkı bulun

muştur. 

Ankara, 28 (\'akıt ıı.uhısblrlndeıı)

Devıet demiryolları ve llmahıan lş. 
!etme umum mUdUrl iğli memur ve 
müstahdemlerinin Ucretlerlne dair o. 
lan kanunun bazı maddelerini değ!~ 
;lıen kanuna muvakkat bir maddl 
ek!ennıeslne dair olan kanııo projes 
büyük millet mecllsjı.e ~unulınuıtuı 

Elr1enooek muvakkat madde şurtur· 

lere, kendileri, karılan ve laşc!erl 

kendilerine ait olan ana ve çocukla. 
r.:ı.dan • yetlm maaşı alruayan Uvev 
çocuklar dahU • her biri için !cvka. 
it.de hal)erin devamı mUddettnce ay. 
dP be~ lira vcrllecektlr. 

f3ıı madde mucibince verllecek pa f 
rı.ıar, kazanç, lktlsatll buhran, mu f 
vnzenc ve hava kuvvetlerine yardırr 1 
vtrgjlerlne ve tekaUt tevklfatına tA 

t":h' ; .......... .... 

Rağbet 
._ 

Ne gariptir ıu koJınlar ki kumCJ§ yok derler. 
Her güzel i:\rneğicli1 sonra güzel bir kılığını 
Tatlanır dilleri hatta, bahalandıkça ıeker, 
Arlcrr elbet yeniden Atymef; lmclı~ıfntf. 

'~ı a~ıl\ rdr n Cevrl et ı~ erim 
• "'ıllye:t parti idare beye. 

Toplantryı lıazn r:ırli ba~1<anı 

J.iltfi Ak~v açm· ş ve kCln~re bac:· 
kaııl ~ına 1\fimi. Noymnn seçil
miı-:tir. Lütfi Ahsoy iılare heyeti
nin bir yıllık çnJ·~ma raporunu o
ktım:.ışnr. 

(Devamı .1 ünciide) 

(Amele ve baına)larıa bir Ilı\ oı 

~:inci derecede bulu.ıan mUBtabden: 
DELi DERViŞ 

(Devamı Sa. f sa. 2 de) ·-------------------------..-
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Y ABANCJ BASIN: 

Bugünkü 
Fransa 

Pariste ıül\ea çamaşır, camdan ipekli roblar, çekirdek 
ten §eker, rnumyağı ve kuru alçHlan sabun yapılıyor 

Fransada olup 1'1terılcre dair u.l istihkakı haflada kırk sromdan !ha. 
t~n .,.c tafsilatlı haberler ?l.mak in.. rettir. Simdi Frun~ızlar, cıgnra iç. 
.anı olmuyor. B:ızan İngılız ,.e A. meğe özenen yaramaz cocuklar gi. 
ııerikan gazetelerinde Fransadan bl, papatya, Hlndyo, nane cinsin. 
.;elmiş haberler de var, fakat bu 
haberler arasında propagandanın 
nabsuuı olanlara da rast geliniyor, 
Kolye ve Vorlddlges isimli ılcl A. 
merikan mecmunsından hullısn e. 
dilen aşağıdaki satırla\" dünya bıır. 
binin tekrar' Ilk sııfındn lblr ehem. 
ruiyet alınış gibi görünen Fransl!. 
nın iç yüzünü aydınlotır ın:ı.hiyet. 

tc olduğu icin okuyucularımızın 
merak ve allikalırını üzerinde top. 
lnyacaktır sanıyoruz. 

İki yıl Alman i~nlinden sonra 
Fransızların Almonlorın En:ast a. 
clını 'Yerdikleri sun'i eşyaııın ne 
oldultunu artık iyice lijrenml~ lıu. 
lunuyorlar, İlkbaharın ılk gilnlerin. 
de bilyük Fransız ten:ihnneleri süt. 
ten yapılmış yünlü iç çamaşırlar, 
camdan yapılmış ipekli rob!ar leş. 
bir elliler. 

Pcten iSJ>irto ile hareket eıleu 
bir otmnobille, Darlan elektrikle 
müteharrik bir araba içinde dola. 
şıyor. Meşhur Allm Jor; Klod otl). 
mohilini uetflen ve amonyak ınah. 
lCılünden ibaret bir mayile lşleli
:yor. Fakat bu mahHUiln p.ııhalılığı 
J>u sistemin geni~lemeslne mAni o!. 
maktadır. J 

ıSeker babmından Fransanın 
.kıvrandı#ı mQşkfil va!lyet kolay. 
lıkla anlaşılabilir. Fransada şeker 
bugtin üzllm ~irdelinden çıkarır... 
maktadır. Bu usQl yeni bir ~e.r 
d~lldir. 1812 'de, patatesi Fransa. 
ya sokan Parmantlye Napollyeye 
fizüm çekirdeğinden cıkanlmış br. 
Yuca bir şurup sokmuştu. Napo • 
yon bu ~urupla yapJ]an !bir :kalwc. 
yf fclf.kten sonra fakat "hu ictı.ö 
h

• • 
ır zafere muadildir" demişti, Bn 

şekerin kıymetini ibaşka Fransızla. 
rın da öRrenebilm&I fcln aradan 
bir asır ,.c ile büyük harp geçmesı 
icap etmiştir. Harpten sonra bunu 
unutmak için herhnlde çok zamı:ın 
istfyecektir. 

Bugfin Fransada salataya zeytin 
Ya#ı Yerine yosunlarla ekmek Jr:ı. 
buğundnn cıkarılmış bir mayi, ya. 
hut erimiş iç yağlyle knrış!ırılmış 
sirke lronmnktadır. 

Fransayı dilşlindüren meseleler 
arasında bilhassa sabun meselesi 
ilk safta gelmektedir, Bugün Fran. 
sade sabun hemen hemc<n hlc yok. 
tur, ve :bUlün Fran~ız illimlcri sa. 
hun yerine kaim olabilece!;: bır 
nesne aram:ıl•lııdır. Fr:ınsada hal. 
.ka ''eslka He dağılılıın sabun hem 
azdır, hem de ı;ok kötüdür; zirı:ı 
hu sabun rnum yağı, .kuru alcı ve 
s~da 11e yapılmaktadır, Köylerde 
koylülcr bulaşılı:Iı:ırını su ve kül ite 
yıkamağa h:ışlarnışl:ırdır. 

Ecznhanelerde iliic namına hic 
lıfr şey kalmamıştır. Fransada rad. 
yosunun düğmesini Ce\·iren her 
Fransız :muhtelif \•ilıiyetlerden ge. 
len ve Uıi.c arayan feryatlarl:ı kar. 
şılaşmaktadır. Bir ampul ensülin 

!bulunmaz bir matah olmuştur. Biz. 
:mü} rn.ürekkcplcri. ''azcJin, kakao 
)'a~ı hıc yoktur. Fransız kimyager. 
lerı bu maddelerin yerine b:ıl mu. 
mıı, ş.eker ,·eyn boldan yapılmı, bir 
rnnlılu lu kullan ınağı t1ii5iinliyorlar. 
Yoğ yoklu/hı yüzünden kremler 

•c cliıter güzellik m:ıddelcrl yapıla. 
mamaktndır. Şıklı#iyle meşhur olan 
Frnn-;ız /kadını ıkrcm kullannuı~ ı 
hen:ıcn hemen unutmu, Rfbidlr. 

fransadıı her Yetneklen en·el c 
pernlif olan kah·rclcrdc RÜnde ik; 
defa alkol alon insanlar husün 
yoktur. Tütün tirynkiJcrlne aelinc:: 
hunlar miilhiş bir ızlırJp iclııdedir. 
~lrn Pran<;ad:ı herkesin liililn -

~~~ı 
hl uyku murnkkat bir felç olsa in·" 
111<'11 kimse rtl) lidn nac;:I gezebilir. 
dl! Hi!yodıı lıir gr.zcn olnıa'>a ()nu 
ifade mümkün olamazdı 

lli< ,_. d' . ı. • .ne ının ırnrnı doyunca kcvCiıı 
den ~'llvarlanıyor; zc,·k ve nesc t• 

serleri gösteriyor; deml'k ki ~yku 
d:ı haz.nıa mı insnna bir his ilkı 
etmektedir. 

"' Hodblnlerin fşi gücü kenılıri 
brğcnmek, dlgerlerlnl tenkid elınc·k 
tir; bazı feylesofların işi de onl.ı r ı 
tenkid ederek kendini be~ennıek. 
Ur; netice: Mnfrld müne'kkidlcr hi• 
çak.sız, kurşunsuz carih kabilinclcıı 
~irler. 

den bir takım otları kurutarak tü. 
lfin yerine kullanmakta \'C bununla 
kenılilerlnl nvutmoğa çalışmakta. 
dır. 

Gecen kış Fransa fcin cok felı'. 
kelll olmuştur. Halka ~k tız dağı. 
tılan kÔmür, Pransız topraklarında 
bııhınmaz bir ma~n d~lldir; fakat 
kAfi derecede .gıda bulamıyıın ma. 
den amelesl t-0k zayıf kaldılfı lcln 
lllyıklyle talı~amamakta ve yeni o. 
cakler •cınnk için lcııbcden llk 
maddeler bulnmomaktadır. 

Fransızlar bugOn l::rıast kellmr. 
sini derin bir nefretle kerşılayor
lar, fakat bu nefretlere Umllsizllkten 
ziyade ilmltvardır. Zira "Hlc yok. 
tan ise klSse" ata s!Szü bugün bntiln 
Fnıns:ının a#zındo dolaşan bir te. 
scllidlr. Bere.ket veraln ki Fransıı. 
lar hu kıyamet ortasında yuamoğ: 
Yarınki Fransa lcin bir borç say. 
'dıklarından ıilmltslzllle dQşmeden 
sefalete. ıztıraba söAils gennekte ve 
hu feldket snnıerını secirımeAe ça. 
lışmaktndır. 

Fransn merhametin ne olduAunu 
bHmcyen muzaffer bir milletin ıs. 
tfllsı allındndır. Fakat her ı;e.,·e 
ratnıen uzun .bir ayrılıktan s~n~a 
Parise dl5nen bir delikanlının 11. 

şaJhdn anlolılnn acıklı hlkAyesi bü. 
tün Fransızların kalhlnde bir ümit 
ışılının yanddhnı gösteriyor: 

''Roma ve Tronşe sokaklarından 
geçerek Batlnyol buh·orna geldim 
Şehir tamnmlyle sessiz, sokakları~ 
kokusu bile delflı:mlş, billiln benlr. 
ler sarı: hurnsı arlık Parls değil. 

''Sokaktan gecenler tahin okçele. 
rfyle :kalclırımlare tak.tak vuruyor, 
bulvarların kenarındaki dükklinla. 
rın vltlnlerlne ı;ö,·Ie bakıyorum, 
her şey ölü. Btı;aİarı birer vitrin 
de/lil, yaııynna lwnrnu5 tnbut!arı 
halırlntıyor. Naıllrcn içinde birkaç 
Alman bulunan bir otomobil lleçJ. 
)'Or, Rtıll vakii yerinde Parisliler 
bi lkletıc dolaşıyor, 'Eski zamonlo. 
rın cnnh ve horelıl'tli lnsnnları bu. 
Siln birer g8Jgeden ibarettir. Yer 
Yer koyu renkli Alman finiformıı. 
lan bu kalabalığı noktalıyor. Hol. 
kın YilrOyüş{i yorgun, fakat bakışı 
htı!Cı parhyor: ıztıraba. felakete 
E!'Urunın çelik tırhı ile muka,·emeı 
edehildiği heslıelli. Ru gurur maske: 
si dartıltacının ön iinrlc bile Frnıısı. 
zın yfö:flnden oyrılmnyor. 

· "'Aclııfa karşı bu her gfınkü nır:. 
cadelede ı•ıllen vncuı değil, rııhtıır. 
FnkatPnri~in ruhu kendine hillô 
hnkinı. Yeraltı trnnıvayınrln bir clt>. 
Ji.~nn2ı .:·ıııı Rece rfıyamrla kebap 
gordıım \"c herkt>s giilrlii. Pari ho. 
vası 1 tihza ve olay dolu. Burası 
artık ışık şehri değil , istihza şehri. 

''Konkord meydanı; vakit öğle 
olduğu holde bomboş. hüyük iini. 
formalı bir Almnn subayı nöbet 
bekliyor. • .. , 

ı nsızın, son ve ı::nrlp boyal:ırlfı 
boyanmış dört askeri olohüsü mev 
rlano clktı. Ru otolıfi~lıırde rniğf'e;;i 
Alman erleri vnr. Bunlar Sotorlden, 
harp <>kulundan ve Mon Vıılcrlycn 
ıfen ,qeliyorlnr. Frnn~ızlnr Jıu son 
Yere "Kanlı tepe'' adıni ve;. 
mişler: zira Almnnlnr idam hiikün•. 
!erini bnrncl:ı Jnfa7. rrliyorl:ır. 

•·nu takım nöbet lıeklemeğe .rıe. 
liyor, seçnıt. erler, müzikanın arka. 
sındo sıralanırorl:ır, kr.skin her. 
rnk hlr kamcı vuruşu stlhi cnllayor. 
Bir saniye scsslzliklt>n sonra Al. 
man harp marşı haşlaror. Duranın 
stfi,•ercinlerl coktnn Fronsaclnn 
kaçtı, R:ıkır borıılıırd:ın çık:ın se•. 
ler, Etn\'O] mewlanına doğru ) ii . 
rüven erlerin hdun seslerine 11\'l' 

Yor. 'znktan htı)iiriiyüşii taki:: 
crliyorıım. J.::ahlırımcln bir tek 
Fransız hile yok. 

"Civar soknklnr pollc;lf'rle rloftı 
ara ,ıra ki-skin hir rliidük c;esi ic;i 
liyorıım .. Mnrlnron sineması ı\lmar: 
erlerin<' nı:ılmıs sinema olmuc;. 

"~fnrhöf ve beşinci Jori ;lelrl' 
ht:ısyonları hiıll\ nçık. Melrocln•ı 
çıkan hnlk hu Alman ı:eçi ini göı 
memek !cin tekrar ,·eraltına iniYor 

P:ırlı; poslnlıancsinin <lıımıncl n i. 
ki anlrn arasıncln İİZl'rincle flllnınlı 
b:ıçln kocaman lıir Almnn b:ın:ı,:ı 
\"ar. Tnkım 7.tıfert:ıkının öniirıe ko. 
d.ır ,.lirüdü. .\cııh:ı hıı şeref kııpı. 

sınılan girecek mi, ~·oksa meçlll'l 
:ı~krrln mf'7.nrını mı ıioh~:ır:ık~ 
Mıızika ç:ılı\'nr '' \lmnıl\'n~ lıl'r 
~l'ydcn fü;tiin Almanya!'' Alrn.1n a(. 

\l.tKJT 

Vefalılar günü il 
Dün gece çok heyecanh bir 

hava iÇinde kutlandı 

n tkmclt .. r~ 

ANKARA HABERLE~ 
ilkokul öQretmenleri için 
mühim bir kanun projesi 

riııkara, 28 ('Vcıl.ıl mııhulıitl:ı 5 - Mc,lektcn çıkarılııııı~· J' 
r. 'jıl ıl ~ 

clr.ıı) - llk okul ö~relmııu'crıııın '.\Lızcrc:li olarak ta gı 0nıı •ıı-
k:ıclrolarına, hu~usl ldarclcrJc,ı \:11ıfcye haşlamayan. tııtll 11 ı' 
ııl:ıcııklarınn, meskl!n bedt>llcrirıc, 
te\'Zİ, teblilli \'e ceıalandırılııın. 

!arına bir çok öjretmenler iı;ııı 
tc~kil eılilcrek snAlık ,.e içtim.ıl 

l ardım ~anllıliınn ualr Maaı ıf \'ı• • 
killiğince h:ızırlannn konun ıırojco;. 
bupiin (ılün) n. :'il. Meclisine \'Cl'İ!-

1 mi~tır. 
ı Hu,ust ic!.ır .. icr, ~on yıl1.1r•!.ı 

1
1 :nuhlclır srheplrr yiizüıırlen ilk "· 

kul öğretmenlerinin intibak ve 
İ tediltrle ilııili man, !arklıırını, yo' 
1 pnmlcırını. ıne<;ken ve ır, lıi~at he. 
1 clellerini vermemeye ha~lıınıışlııı· 

\"efalılarm dllnkU toplantılarındd. bulunan Vefahtudan bir ıunıp j dır. Bn yüzden öjretmcnlerin villl. 

V f l • ' (70) ' · t \' f 1 lık ·1· l~I alun\nrı ", vı'ı 1 YCt hıısu~t iclarclerinckn inlih:ık \''! c a ıaesı ıncı yı ı ve ı: a ıı an , ı ım ııı & • n: ... J ,, 1 • 
,. • d k k l ı T" k • · b d • h. kıdem rnml:trındnn ikı mllyoıı, ul. 
.ısesın e o um~ c utmu, o an· ı' ur gencının < enı ve ru ,, ~e· _ h . · .

1 
1 rı yurd 1 ·,, f k ı~b"n" )'" · ""n roırp•nnıı• •'ı'cl r.-·o t ger e~aplıırclan cin hır bu~·ıık mı. a n u o an e n u ıı •J .ın ı:-mesı ı:.ı :. • 'J• ... ı .... ı •. I 
($4) UncU yılı mUn~scbctale ~ynı V~a idmı:ı.n yurdl;nun, sıcak aile· ~·on liraya ynkın alac:ıklıırı top~:ın., 
zamanda Vefa lisesinde \'t!ı:ırra sinden yorulan Ve mUte~ebbis'crin ınıştır. Ou me~elelrrln halli ıçin 
l.izmet etmi~ bulunan Mual!iı:ıl~Tİ müşterek aile toplantısın·ıa,":. ke-1 bu kanun proje~ı ha71rlonını~ bu, 
şerefine dUn a.keem TRksim Bele· limenln bUttln sıtak, 11ümullll ve 'ı lunnrn.ktadır. " • 
diye gazincsunda bir top.antı ya- güzel manasile, oııdı.n ihtiyar, ya-;- ProJe e'a~.ıarına gore, ''il ıyetlcr, 
p~, topl:ıntı V~fa mezu'n!anıı. Jı genç bir kmm Vefaiıların t-ir . ıımıım~ mecl" korıırlylc ö~r~tmerı 
dan pek çok zcvaUn huzurile çnk çatr a}tmda toplandığı glı:e1 rr.~t-1 veya o~retml'n.lerln terfilerini kar. 
llamimi bir hava iç:nde ve eğlenti lu saatleri'l içiııdeyiz, bana t::yie şılayerak l:ıho;ıMlı nıııll kııdrt>tlcd 
ile vakit E'<'t.;riJn.i~tir. gc!iyMki, şimdi modern bir r-02i- nhbt'llndc hütcclerlnc koyacaklar. 

Bu mUna.ııe-betl~ idare hey'eti na· 
mına Safa 0.zyurt'ı;n mezunl..:r nil· 
mına de Doktor Ruknettin I' rthi· 
nin okuduğu nutı.;k pek çok aliı:ı~· 
lanrru~trr 

nonun sa'orıunda değiliz ~le, gUr, dır. Hu kadrolar tenki~ eılilr.nıı. 
heybetli ve azametli bir 1'1.:rk c:i· YeC'ek, ancak mali ılıırıımıı mn~olt 
narının çarda~ hcnzeyen iı;!:ıe fe· oları \'İJ;h·etler. umumi mecJi~lerin 
rahltk v~ren enj?in gôl~eli~in a~- kabulil Vekiller h~yelinin tasılildy. 
tmdı.ı. topllmI!!IZ, 70 yıl g'·'5 klert. le teo;pit edilen kadrolarını on yıl 
nin da.ha deri:1lere t'n hUcr ı kö· iri nele artırahileceklerdir. 

Safa Ozyurt 
~l:>ylemistir: 

ucC.mle §unları ~e1erine k~<!::ı.r t•zar.an bir c::nanr Bu maksatln ayrılacak l:ıh'iisnt. 

Sa)-m Vefa lisesi mezıınlan, 

Sporculan, İnisaf:rıerimiz. 
70 yılı Türk ufl<klarmda bir an 

bile eanmiyen yanan bilgi mesele
sinden; 'cfa lrfen yuvasındnn, in· 

kerleri zafertnkının altına girdiler, 
Onaln daha fazla takip edemedim. 
Gördüklerim yetişir. 

''Konuştuğum odam soluk benlzil 
bir lhtiyarılır. Sefaletten, ıztırnplıın 
b:ıh~olunursn susuyor, bıı b 1r file. 
sor, kırmızı kemerli bir papaslır. 

".\lüt:ırekcılen sonrn .kilisesin<' 
döndü, fakat dnınıırlıırınd:.ı aka;ı 

lı.anın renı::I kırmn:ıdır 1.ıinnrnnleyh 
Fransız ı:ısiilerfn~ illfhnk etınckl:-. 

tereddüt etmedi. 1stllAcılnra knrş. 
çnlışnnlara katıldı. Sahte evrak 
yapmnkta ,.e kullonmnktn tereddiıt 

etmedi. Becerikli elleri sahte pasa.. 
portlar, sahte bU,·lyct voraknları, 

hatla nhıe askerı vesikalar bastı. 
:im suretle corpışnn Fransı:ılaro 

tam bir tabur 1'azandırclı. 
"Bu adamla liıhoratu\'ar lıallnt 

koyduğu bir mahzende saatlerce 
konuştum. Popas buradn gilrılercc 
iş mnsosının Jıaşıncln oturuyor, lıi:. 
llln Frnnsıı vııliler!ııin mülılirlci'İ • 
ııi taklit ediyor. Frnn-;ızlara işgııl 

ınıntııkasınd:ın i ·H.ıal rı\ılmeıl'İ!i 
mınlnknyıı gcçrn<' ,·csikJl:ırı Jıazıı. 
la yor. 

"Bir s:ıb:ıh sanı alı ıd:ı, sab:ılı rlu. 
asını okumıığn h:ızırlaııırkcn nıah. 

2enini polis bastı. Ara5tırdı 'c ılı., 
tiyarı ahı. götiirdü. 

"Rir knç gün sonra anasının dn 
te,·kif cıllldiğinl öğrenelim, 

"KUı;ük knrargAha bir ziyaret 
yaptım. Dolambaçlı bir clDılne ka 
dar sokak dolnşlıkfan ~oıırn Frnn • 
sanın mukn\'emet mcrkrıinln önün. 
deyim .. 

"Parls ci\'ıırında isimsiz, kinıst'. 
nin otıırııındığı yerler vurı.lır. ırn. 
çiik knrnıgCılı bur:ııln kurulınmtur. 
Pıırolnyı verdikten sonra rııtuhetli 
bir mahzene alındını. Grunit çeh. 
reli br.ş ndnm heni lrnr~ılndı. nu .. a. 
da cephe ;;0 "İ!>.İnde Jılr $İper içeı ı. 
sinde gibiyim. l.ıeş ndnıııdnn birhi 
beni arknclaşlnrınn ıenıllı: 

" - lliziıııkllcrden biri. 
"İçlerinden en genci kem'l<lcri. 

mi kıracak gibi elimi ıktı. On du. 
kuz yaşında hlr delikanlı, lııırrılcn 
evvel lıuınmnl imiş, J>:ırıo;I k:ırı5 
knrış bili \'Or. 

"Bu ııc:ıml.ır ~li;Ydiız işlcriııı gö. 
rü.ror, gece olıır olnııız • n?t annu 
c;ı kı~·or. llıçaklnı ı ~ık ık lşle~·vr, 
yalııı.ı çolı~l\'orlnr, 

''1\üçilk k;ınırg:ıhııı ılıı,•arl:ı rııııll.! 
esrnr:ı ı•nı ctlı·r çiz:;ıııış. lwıı.ı l•I' 
iş:ırctlerin :ııınlıtıırım \eriyor. 

"+ ölclüriilmüş lıl ı Aim"n, 
''++ oldiiriilmüş bir Alınan <;ıı • 

ha\ı, 

O bir ölclunne. 
X hir zehirlem<'. 
.. _ Serf'r!e olıniiş hir ı~rıtn<\ 17., 

".\r!ık iznlılorını rllnleycnıi\'O. 
rıını. l\leş:ı•r. sönıh·or. Ortıılık ı..ıı. 

ru lr İ7.İn nln onım. 
''l'ııri"c dön{İ\'ln.rr. 'ılonn r;rlr 

ci\'tırındn hıı fı r hır ınnoıikl eı.ı ı~it. 
tim. f\ıılhlr.ı terrpo tıılıı~or: D~!ıo 
yarnş, dalın ya,·:ı~. 

dalları arasından sanki "ikiıyete tan her sene Yiliiyetlerc rl:ıliılıl:ır:ı:: 
benzt"r bir 1ığult'.! gibi duyuyor ~i- miktıırl:ır Oalıiliye n ~fnarif \'ekıi. 
bi oluyorum. ~imdi, Sanki· • H:ıkın lelleriııre müştereken tespit edıle
he'e, insant lll('ı.iye.tlerin en ulvi- cektir. \'llıiyetlere yarılım için n. 
l~rini dama:-lanna &§Tiach~ı:n yıl· rilecek tah~lsııllar, ht>r v:ılillğin n 
!arca • bUytltUp Yetiı;tirdiJirr. ka· .sene hütçe~ine varidat \'e nıusrar 
falanna en mU!ptlt ilim tı/~ı ile kı<ıımlarına acılacııktır, Fatin 
~Usleı1iğim btdPnl('r:nj ;tllzel!eı;· Irat Ye tııh~i~nt kaycclif Prck hıı 
tirdiftim, (VefR} sız Vefalıların suretle he, . enede ödeııl'r.ek olnıı 
beni ne kadar scyr~k hatır1ıyorsu. hu horı;lıırın ödenmesine ıalı~iı; 0 • 

m:z, hattrlamryonrunuz tliyr.r. bu lunacaktır, 

!?kar. teerzi, kendi eökiiğünU di- flk okul üğı·::tmenteriııin ıo ı:.ı 
kemez: doktor kendi h'°ı!tasına bıt· malt yılı iptidasından <;onrn mıılı. 
kamaz gi'>i; Vt"faiılardan h '!iln telir mc~allt>rden tahakkıık eınıı, a. 
Vefa duygula~n: cömertçe l.:i~kn J:ıcakları husu'it idarelerce üc yıl 
yl'?'lt're harcryorlar öa keneli yuva- iı;incle tamnmen ödenecektir. Malt 
lnnna ~ Vtfa tserl göt!termi· durumu ıniisalt olmıyan hu'"'' lctq. 
yorlar. 

, reler hu biilcc için ~folfye Vekiilc. 
Hayil', bunu kı:ıbul t'tmck istemi- tinin kefaleliyle istikrnr. aktedl'bile. 

yorum. !nanmryorum. GUnUn, ha- ceklerdlr. 
yat:nın, <;eşitli, muhabbetleri mem İlk okul öl!retmenliğine tayin o. 
leket va:ıifeeiniı• d<'ğ:ı,ik za'rurct· lıınanlıır bir vılrlan iiı: yıla knıiRr 
leri bizi yurd içine serpt-lemit;, oıı;tajyer olıırak çalı,acaklarılır. Bun. 
yaymı~tır. Fakat ilk irfan yuYamr- lnrın •lajyerlikte muvaffak olup ol. 
za karşı olın temiz bnğlrhk duy~u- madıkları ~faarlf ın!ldürlerinin, f'k 
larımızı asta kifr:ietrr.emi<;tir . Her· öğretim ıniifclli~lerinln veya mıı:ı .. 
hnlde madrnı t''imi7.e btivle br fır- rlf memurlıırının bn.~kanlı~ında 
sat eec;ti öyle ise ilk c.ınlarrla bu te5kfl eılilecek iki 87.alı hfr heı·ct 
güzel fikri düfliln~nl:r tertip cıltn larafınclan ''erill'cek \·:ızifeye Jıiire 
''e biz.i yeşil. hcy•:z hvracın altın- l\Iaıırif Yekületiııce tc~hil olıınncak. 
tla ne!ie iı... topl~rr.nğr te::.in t'd'"n· tı r. 
:ere (Adsız Vef:llıl&r) adına te· Staiyerlikte nıuvoffıık olnnıı;\•:ın. 
f(·lıklir ederim. !arın ,·azirelerine c;on \'e.-ilerek. 

lnglllz tayyar elerr 
nla dlakl 
faaıtyetıerı 

J.ondrs, 28 CA .\.) - ln;:,~:il 
hava kuV'ıetlcrine mt"n~lll• 11 ;ak!u 
batı Avrupa Uzcrinde '1wa fan::. 
Yetlerine de,·am etmişltr.iiT 

Holanda:Ja l::ir ı;ın:ıl te•i,; i!a -
betler kayd,,dilmi~tir. 

Aynca, B~lc;iknda, f;i~:ıli ı.<'ı·:ın· 
sada, HolaııdP.da askeıi biı """ 
iı('defler bomr.ardana..-ı cdilmiş'. ir. 

BlitUn l:ııhareketl:-r sonun,la 
t..ir bir tek u~RğimI? üs!'!!i:ıe ciön · 
memiı:tir. 

-o-

Bayan Çankavşek 
Amerllıada 

I.oııdrn, ·~g (,\ .. \.) - Çin haş· 
kumandanı general C:'a nkayı:ek'n 
r~fikası Va§ingtcmı varn.ış hulıın· 
maktadır. 

Bayan Çanka~·şek ceııh~e al · 
rlığı bir yara \"..izlındcıı huratla te· 
dwiyc tnl:ıi tutulııcııkt:r. 

Ml!ssll bir zıya 
Şehir ıııı•ı·li'ii iırnsıııılnn H· ;r:ırlııı.ı 

itriyat ıııiileha'"tsı 

Ahmet rarııkl 

lııııılard:ırı lll<'clıuri hizrneli olanl:ı:
hııkkın<la lı<'r<'ken knnuni takiba!t:ı 
hulıınular:ık lır. 

Y:ızifell'rıni kıımr~uv. yaptıkları 
tc,pit olıınıın ilk okııl öprl'lınt>nlerı. 
nin m:ı:ı'>lnrı ~laarif Yekiılrtince hl:
ü~ı rlerPr('\ c çık:ırılacakt ır. 

ltk okııl öılrt>lmeıılcrl ~u <'öaslnr.l 
göre t:ıltif t>dllec('kferrlir: 

1 - f\tiln hac;arılı ,:ıyılrnıık, 
:! - Başiiğrl'tnıeıı ler nıınızed i ı·n. 

v:ı ııı verilmek, 
:ı - :'\lnıırif rıu·ınuru nıııı11cıli un . 

\"anı verilırıck, 

4 - \'l·ııi lıir· lc\isc ıı.lı veril. 
lllf'k. 

;; -

T:ılıif t'lıın:ııı liAn~tıııen l cr, il'. 
öifr<'tiııı nıiifrlli5i. Ol'lo okııl vArcı. 
ıııcnı ycıiştiıcıı ınnc.,~c.selerlıı iııı.. 
tihıırı lnr:nu ve nııınzıım ''ıızifc:ere cıı 
ciimeıı, koını,yon 111:ılarınıı n:ınızl'l 
c;ayıl.lcJklnrdır. Bıııılıırrlun kcr:di 
OÇl'ııklıırının lnh,illcri içiıı rı.ıkle 
lnlip olnııt:ır rl•ırıınılarırıa cl\'l'rl"ı; 
.rı·rlere lercih:ın n:ıklcılllcı•pkf~i' 
dir. 

Tı•rfie hıık kımrnılıklnrı :'\larırıf 
\\·kiıklinec ıa .. ılik edill'n ö,lfrclıııen 
lt>riıı clilt•klı•riniıı yiik~eltilıııe~l· 
vilı~)·eılcrin fili knılrolıırındn n.- ·1· .. , ~ ... 
yıı '"<'k ılercre hıılıınn,ın,ın:ı lııı;?lı 
ol:ıc:ıktır. 

Yiik,ek ıll'rl'<'cfi ııçık foli k :uro. 
lıııhınm:ııh'tı tnl;ıJirıle: ııırıll riuruır .• 
ların•n ıııihnnclesi nislıelinıle ı·ınıı. 
ınl rııecfi,Jrrce ıniitrnkip yıl hiitç~. 

Bir zırnııındanlıeri (.ekmekle ol. j 'ine liiı:uınlu tııh <;i~nt kon~.l:ıcııl:. 
clıığu h:ıstıılıkt:ııı relıny.ıp olııını~n- lır. 

ruk ,·erat etmiştir. Ccıı .ızcsi h111:iııı lıı, oJ,ııl iil:n•tıııenlrri, f lrcliklerı 
lfoydıırn:ışa :\ilıııııııe lıJstnlıkııl' ... 111. rlisipliıı ı·r7.11lıır1'1111 mahiwtl ve de. 
den knlılırılıırnk 1\nıirı•\h· o ... :ııorı '.1 . rt>reslne ı;öre <;11in7.ib:ıtl ee 7ııl:ırıı 
ılıı cnnıiişerlflrııl·· iiiile n:ıııı:ızıııı 1 çarp lırıl rıcakl:ırılır : 

müteakip cenıı7.c naııııızı kılındık. 1 - l~inılc kıı'iurlu olmak, 
toıı ~onra ""ltt'r;cılekl ııilc 1-;ıılm•. 2 - Pr.rf'I veya mna .. ke~ilmek, 
l nnınn ılcfinihaki gİifrtın kılııı:ıl·nk . ı :l - Kırleın inrlirilrııPk, 
lır. :'ıle,·f;'ı rahmet eyliye. 4 - Yazirf'h•riııe ı;on HrllmPk, 

mıı1l'rl'li olınaılan derse Jı, ' 1

1 
•• , ~' 

rılıiııı.leıı bir hafta ev,·cl J' 1 ı; ~~' 
·ılı ~· 5ııuJa olmayan ve ders ~ ,r.ı 

mazereti olmadan )Jir 1ıııfl9\eıı · 
sız \'Ozifec;fne ch.•,•am eırntltl' 
relnıenler inzib!llf nııın~~ilcıfn"' 
zum kalmadan Maarif \ 
f:..tıfa etnılş S'll'ılacııklnrdır. 

.ı~n 
Hımı~t idarelerden rnııııŞ rıf \ 

okul öğretmenleri için ~18' ııslff' 
kiıleli tarafından hükllll ~ " 
hcıi7. (i]k okul öi?retmcrıferı) ıd 
\'e içtimai yardıııı s.1nrl 1~ 1 

eclilN·cklir. "e ~ ı· 
Hıı sıınılı~ın ~erm:ırc~1 

leri ~unlar olacaktır: dPll b 
1 - C:relerin aylıkların 

ny kesilt>cek yilzdelılrler, 
I' 2 - Teberulnr, 111 " 

3 - Sandık scrmn:resln 
lt>rl ile <ıair bll-mıım getfrıer• ,,,, 

.f - Teberulardnn cJde e 
dııeo 

lirler. ~pJIJll" 
Sanılı~a nlt binnlor1n )ııırııt" 

sıııda üyelere temllkirıde• ,ftt 
m:ı.sında sııhlp oldıık 1rırı fır'. 
tamirinde u ,,ıra ~özeıııect ;eri ' 

1 - :'ılc
0

sken hıılnnıo)'A11 

del:i üyelerin cJ111 ıııııiorı, "'' 
2 - )!esken ıkıntı~t 1,rı· 

Yeı lerılcki ih'clerin ctıırııt11 ,, 
. ıı fi 

3 - Az maa~ "e"o (jcrtl rlll d 
leleri k:ılahrılık

0 

olıı~ rıyrle 
runılıırı, fi 

4 - )leslekle 20 yılılotll\'t •1; 
hizmeti olup da kendisıııe 1,r-o 
!erine ait me:.keni bıııurııı 
:relerin durumları, 

{i)'t oJJ 
5 - Geçimleri yalnız 0.:eıo' 

aile reisinin mo .. ,. \'eyıı 

b:ığlı ol:ınl mn dı;runıJ:ır•• rt 
,ıııiŞ 

6 - El'li üvelcrlıı 11ıırı ıı 
1 ·erU 

7 - lnş:ı şartlurı e ' 19r•· 
yerlerdeki üwlcrin ıl 1 1rtıro .. 1f . ıııt 1,.. 

Proje maarır encüıııcn orılf" 
edllmlşllr. Önüıııilr.ılckf ~ 
mUzakcresinf' ıı:ı~ıı~ . 1 
Merkeze çağırııaıı b-'11 .,,. 

memurlarının nıa ~r 

Ankara, Z8 (\'a kıt nıulı•111 ,ııı~ 
Ecneb~ memleketlerdeld ~ 'I. 
c!ao muvakkat bir vaııCe ,ııııf·;I, 
z.:ı ça.ğırılanlar, Türkiye ıf 
glrdik:erj tarjhl teabıt ed•:e ~,df 
dan itibaren ve avJetıerln 

111
, .,,,., 

emrrJ1ıırını terltcttlklert t•' ,ro~ r" 
elan maaşları derece nı•"' 01,r" p 
eıh llzerinden 1'Urk par•'1 'fJ.r .. # 
l'ilmesi hakkında ıııız:rııuııt" ısı,cl"' 
r.un projesi büyük ınillet 

ssunutmuştur. -lstanbul yoksullara 

cemiyeti l"r 
11ırU1 f 

Ankııra, 28 (\'akıt nıulı' ,.,:ı f 
o~ 1" efı JPta..ubul Ukokutıarında •ret' -

ııuı çocuklara \'al'dıın ce01',. ,, ..1 
• -eJ~ Jl7 M 

llgjnjn ml'nafiı umuınl> U tı•ıı pi' 
crmtydlcr meyanına ttb~ .. ıcuıe~ıf 
'lrızırlanan kararname \ ellillf11' 

Yl'tlnin tastıkine iktiran , 
-o-- ,,cıl' 

Yurd içinde yer sar•' 61~~ 
d 111ıı (' 

rrndan 8 vatan atı c1ırl 1 

ıııtıı '"'~' ,\tıkura, 211 (•\ ,\.) - ıeıcet ~ 
:,: ının 15 ndcn beri me!l'l·ıı frr f' 

bı.l'Jı ti. 
~aı:ı bölgcıerin.ıe \'ukı! ııııı·f C rf' 
~ınt ıları son günlerde 1<t•91$,ıJI ~ 
iı l.esir vtıAyetlndc çoğu 6 ııll•~_.ı4; 
•1jve~ind1? olnıal< uı.cre 8 <:' ~v ' 

ınl·n, ı 7:5 bına tnma~en 1,1~ısı-' 1 
\'I A ve tinde de 262 b.n• _ı - ır .,,, ı 
IJına tama.nen yıl.ılrı ışt ııı••'' {I 

tteı ıki vıUlyetınıı.1. le SJ t111 

,.,, ta:>daşımız ı:sımUil Jr. ıt1'" ııı•'' 
vet ve mahalli alAkPd"r 1 ~· f d' 
~l men ir.:ap eden tedbırıcr..,,,ıc',,l' 

mi .... ' 1 ~r:ıller kızılay unııı rııııD' ..r J 
r1' )( 4,.. J 

tlcrt.a! faaliyete J;t!C:f' 
1 

.;e il ti 
para. çadır, kereste. :;ıv Jtı11'' •'',. 

•t vaf AIJI ıl' 
nl eıı mübrem ve ı'l.C!• " r ~' 

ıre·ı 1• 
rr.ıHır. Sarsıntı geç ~ıcıılt· ı1'~ 
Kocaı?!I, Manisa. çı.Ml·p S" 1,r ~ıo" .,. 
ızmlr, Kastamonu. ~ r 
vrdu vilAyetterlode ııa,. 
k:ıybr yoktur. 

===========~ •Jt" 
Hersekli Arif ff ıkrrıtl ti' 

ıtt ' ______ _.k.,.U-.:\ \frl ~.) 

Olma 11ydna cerly t'!,, 
On' ,., 1r f'. 

Dlltmen.ı hakka bÜ" .~ 
t ıt- "' pıetlJJ ,.ı 

Evliya ,.-ı ıılamtn b•' . .. .. .. 
ri'I' fi ııl' ' Sonra bir kulp t•ka ıt" 
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tinin düşündüğü yeni dünya 
. "" w, el &uıyaya ebedi bir sulh vermek için ıerbeıt mü· 
e Iİıtfmini bir çare olarak ileri sürüyor. Fakat bu 

IU, bugünkü dünya harplerini hazırlayan ilk amil· 
vveı/i Amerikan endüıtrili rakiplerini ezdikten 

Q •er'>e~f mübadeleden ancak tek ıampiyon olarak 
bahıedebilir -Yazan: aadrf ERTEM 

İtki :r;nı bir nutkunda harp 

~1.nı ~trafmda birle~mi~ 
l'ikJı, İngiltere, iını.ıarn· 
~aları \"e Rn&yııının 
~ İtİ'n değil ;l':mnkı 
~da anla!llrnalftrı !3-

. Hng ulhıınu ·ya. 
a...nu anlsmuılıklatrı iı·in 

· ~l'fliklerini r-övlrdi. 
"".""•Ya de,·amh · lıir ~unı 
~Oı neler c'lü<1lir-ıi~·or! 

ti ı,brtlnr taht&k•ık e· 
11Y:l bir 11ulha ka,·o'lı"·:ıl< 

tine geçti. Sonra Anuııarun he~· 
li)'emediği bir lu~on nufu'la ıH.ın
yanın dlğ~r kıt'aJarına } '3 \ ı:nı:ı
ya ba!;>laclı. Kendini rahı;t ·~N·in
diremiyen zinü Anuı•alı iıı .. :.ın· 
latrln ~mai Avrupamn ınakiı.t· 
leri, sermaye.,ı, külturü J>irlO?"'il• 
\meri'<an sanal :İni do;;urdu. 

San:ı~·i merkezleri ın1-i'!':•f et· 
tikçe bu s:ınayie sahiıı olı:ınlııır 
dünyayı aralarırıda taksim ııl:ın
l:trmı çizdiler. Vurmadan sııha· 
~ını g.mişleten sa.on~ ileŞ:ue •ıa
rcketi yenj mahrtçler, Ytni h:ıııı 
maılde kaynakları, biriken sernıa. 
Yeler yeni işleme <11:ıhaları i\r:I· 

matya başladı. Artık rakip~:ı IJir 
c!ün~·:t ıue,·cut dej:ildi. "\aııa \"İri 
fllim lc:in bu "ebepten serbt"l ;,,ii. 
badtle t2'rihe karı~tı. 

Diğer tar:ıft11n bii\'lik s'l u:n-: 
ınüe .. ,.~leri t:ırafın~nn knlf'!ni 
haline sakulmak isttnen mPml ... 
ketlerde istik1il şuuru kıın tt· 
l~ndi bu suretle "trheı.t miibadcle 
bir kere daha huılutla"dı. 

Serbf'st mübadele Mnayi lı:iki
miyetini yalnız kendi niıfu;r.u uı. 
tında bulunduran memlekttler i · 
rin artık bir hulya hatlinıle kııltlı. 
Hnrp -.l'nrası dlinyaı.mda man· 
zara bu idi, bir yandan ,.an:.\·i 
rnemleketleri ııra!lmda rellsh~t 
~iddetleniynrdu btT yandan kolo· 
ni \'e yan kolonilerin kalkıı~mn~ı 
menıhketlerin dar \'eya ~eni, 
mıkya!llta "otal?li" hudutları içine 
HOkma~ ba,ladı. Ba zaman içinılt 
dir ki Amerika nrta eenap Anıe· 
rfkalar? iizerinde •·&nrue,. kaide
!llİni bir nevi mltdahale haline """· 
ta. .\ntilierde Fransız hikinıiveti 
. \merikan ikti"adi Jtikimi,·etine 
mani olamadı ' 

A merika~m Pa .. ilik tıu:i!i· 
k.-~lf Otii~'atn h1r 

safha~mı te~il etti. Amerikan hi· 
maye sist~i 11erbest mübadelenin 
tam zıddı idi, 1926 d:ı bir Amerj. 
kal mm alını kr.biliyeti lıe' , ii1. 
Asyalının, \'e yüz Avnrpalmın a· 
hm kabiliyetine m-avi idi. Rii· 
tiiıı bu hftreketleri sürükliven 
muhtelif merkn etrafında tnr." 
lanmıtJ olan biiyük endüatıi i<li. 
Ru Aiin irinde bahllldviuma:ı hıtr
bın tehebi de "ene bn hiiyiık en
dii!ltridi'r. 

Harbin mihve,.fn kat'i n:ıU:;Jiı
biyeti ile nihayetlendiğini kahul 

- Donkaster'in biraz dışarısında 
bulunan Maberley köşkü soyulıhı 
ve Leydi Fiçherman'ın elmasları 

calındı. Hu hadiye sizin farazhc. 
nizi tcyid eder mahiyetledır • .:\c 
dersiniz dostum'! 

Elk cevap vermedi. kinden i~
tasyonda karşıla~tığı zaman Cun 
Bennct'in çantasını JJir bahane ılc 

araştırmadığına bin kere pi~ınanılı. 

-XXIII-
Zııbıtanın emriyle nııı\'nkkutc·n 

kapatılmış olan "Reron" barı lıir 
milddet sonra müsaade alarak :ıçıl. 

mıştı, Rey öğle yemeklerini ~ene 

orada yiyor, o saatte ldrııscl'ikler 

bulunma:ran ''Heron" a n:ırnrnn 

dııha neşeli yerleri tercih elıııesiııe 

rnğnıen hazan kendisl~e l.oln tl.ı 
re'akat ediyordu. 

Rey o RÜn ıeldili zaman yolnı1. 
rlı ve barda ancak bir kaç ki~ı 
vardı. Bir hAdise cereyan l'lli(;i 
herkesçebill niyor, Haııen'in ort<ı. 

dan kayholduitu göze çarpıyorıl•1. 
Kim'Se işin iç· yüzünü bilmemekle 
beraber bu bazı müşterileri ka~·ır .. 
maila kari 1relmişti. 

Kendisi için mektup gelip grlııı~ 
diğini sordu. Orada ~k az nıekhı. 
bu geldiği için garson hiraı .,011:-ıı 

iki zarf f(etirdiği zaman lıunl.ırı 
merakla ald1. Bunlardan b;ri lıii. 

yiik, öteki küdiktü. Eveıa lıiiyiik 
7.arlı açtı, ıçinde para olduğıııııı ,.l' 
başlca bir şey bulunmadıfını ııöı linr 
ee etrafa göı;tennf!mek için pııraJ.uı 
çıkarmadan zarfı cebine kol dıı. iJ. 
teki zarf (fa aynı yazı ilt, fakat 
lçinrlekl kAitıt makine ile ynıılıııış. 
h. KAfıtta antet •• tarih yoklu. 
Okudu 

"Cuma ubahı, size o zamana ka. 
dar gönderilmf, liulunacalc olan el· 
blseleri ıiyerelc 'ose fizerinıfC"n 
Nottinıbam lstil:ametlne ilerlemeAe 

=ŞEH~.A _HABE~LEAilli . 

Karısnun dostunu öldüren Cemil 
6 seneye mahkOm oldu 

Bir rııiidılct e\'vcl Eyiipte lıir ci. 
ıı:ıyet i~kıııııiş Cemil :ıılıııtla birisi. 

kı:ırısı C ii J f i z o r ı Motoric; 

~h·lınıel ilc- lıir y:ıt:ıkl:ı y:ıkalayınra 

~lchııll'di öl<lürnıliş 'e karısını d .. 
:ığır suretle y:ıı;;ılııınıştır. 

Memurlara şeker 
Öııiiıııiizdeki a) başından iliba.. 

reıı nıerıııırlara rıuo groın şeker da. 
ğıtılın.ı,ın.ı lıaşlııııucnkt ır. 

-u--

Mekteplerde mahrukat 
ili, okulların m:ılıruknt ihliya.·1 

nı:ılıruk:ıt ofio;i tarafından temin 
cdılıniştır. 14 Ll'!t•di) c knnıyo.rn 

p:ız:ıı"it'~i s,ılıalıt:ın ltihıın·n okulla. 
ru ııııılıruknt n:ıkllne lıaşl:ıyacaklar. 

dır. 

'J'oıır:ı k 

--o
Saffet Sezen 

lıl:ıı'(• 

hı·~ ı•ti a:r.ıılı~ınn la~ in edilen hcl<'· 
di) c iki ısat işleri müdfirii S:ırr.-ı 

Sc·ıcn ':ıqn ııkşııın ~eni \'llZifes.11c 
l ın~J.ınııı:: iizı·rc Ankıırayıı gidr<'ek. 
tir. 

İkinci ağır ceza mahkemesin tie 
ıııu.lıakcıııesi göııülcn Cenıiliıı ı.lıı. 

ruşın:ısı diin bitmiş, mahkeme ken .. 

disini 6 sene müddetle hapis ecza. 

sına mahkum etmiştir. 

Burdur valimiz 
Burdur vıılili#ine tayin cdilc.ı 

eski polis ınüüdü Kamran bu akşaıı. 
şehrimizden hareket cclı·ı•eklir. 

--0--

Belediyelerin varidatı 
artırılacak 

Belediyelerin \'aridatını artlır. 

ın:ık maksacli~ le yeni lıirkanuıı la. 
yilınsıııııı hıızırl:ııııııaktrı ol<iuğıınıı 

yazmıştık. 

lstanlııılun durumu etrafında alfı. 
kadar dairelere gereken ızaha! 

Yermek Ye yeni bütçe darlığından 
görü'.}nıck iizere belediye he-ap iş. 

IC'ri dircktörii )luhlar ·'-~·nr hıı ak. 
ı;aııı Arı k:ınıyn giue~ekt ir • 

VAKIT .. A 
1 

ABONE 
OLUNUZ 

-·-
1r Erenköy verem dispanser~ 

\ 'ert>mle mücadele cemiyetinin Ereııkh:ründe yapılan yeni p&\"l~onu dUn 
mera11fmle açılmı,tır. ~"imde yf'nl pavlyonıı , ·e açılııt tOreninde hazır 

bulunanları görü~·orııunuz 

Vilayet kaza parti kongreleri 
(Ba"/arafı t inci del 

Raporda kaz.eda muhtelif bakım· 
!ardan fa!!liyetler k&ydedıldiği )'a· 
ı.ılmakta idi, kaz:ının nıııhteiif 
semtleri:ırle 23500 lira.ya 3 yol 
ihale edilmi5, 4?.40 metre uzıınlu
ğuııd:ı olan Kısıklı • Beylerbeyi: 

datPektl ~eçilndf;Jerdir. 
Kongre büyüklerimize t!lzim t~ı

grafları c;,:ekilınefı:le son:ı ~rmi~ 

tir. 
BE~tKT AŞ KO.S<IRF.St 

Acfoadem yolu hhzı'rlanmışur. Üs· 
kiidar mevdaıımın mın.im bir kıs-

,. • .-. ... .-.-.. ... .-.. ..... .-.. .. " ... -. ... -. ... .-.. ... .-.. ... .-.. ... .-. ... .-. ... .-.. ,.. '"" ,.. ,.. '"" "' ,.. ,.. ,.. ,.. ... • ·ı "00 b' ı· .r, • ._ • ._. • ._ • ._.._._. • ._ • ._ • ._ • ._. • ._. • ._. • ._._ """ """ """ """ """ """ """ """ .. , mı ını;a o unmuı:.... ın ır.a !ar-

Beşiktt>.ş kaz:ı kongresi saat 18 
de yepılmı!jtır. Toplantıda vali ve 
belediye re;si, P'-:rti bagkanı. İs
tanbul mebusl2.rı ve biıytik bir hnllr 
hazır bulunmll§tur. 

Kongre :reisliğıne btanbul me
busu Ziya Ka.ranııirsel, se~Herek 
Ebedi Şef AtatJrk'ün hatırasını 
tazi.t!n bes cfakika ayulkta ittira111 
ı.ükütu yapddıktan aonra idara 
hey'etinin t-ir ıoenclik çaJıımalan
na ait rapor Kaza idare hel"~ti re
isi Zühtü ~ubuk~oğ!u tarafından 
okunmuştur. Raporun c-'kunmasmı 
mütea!kip söz alan hatipler 1ılare 
Hey'etinin mcsaisini takdirle bah· 
setmişler ve büyUklerimiıin IJ.alk 
dilekleri üzerindeki "'tl?.kıı.?ar.11:ı 
ııükranlarmı ifade ettikten sonra 
bunun Cümhuriyet Halk Partisi
nin umdelerinden biri olan halk· 
çıtığm hır ifacitai olduğunu teba· 
rü"r. ettirmişler ve yurdumnnı i<:in
de bulunduğu ağır ;.;üııl~rde tor,tıı 
buhıındurnı.ağa ça?r;acak kun·ct'c· 
rin en b&.4rnda Fartinin m:·;ımdi· 

yetini belirtmişler. Partililerin 
millt bl.rliğ1ır.fai bu giln de elde 
tutmak için her kesten ~k gnyret 
göatermeğf' mccbtir olıiuktarnı bu 
lnuıueta h ... zamandan fazla ti•iz 
bu!unacaklıı.rinı ibeyan ederek mi!
tt Şefe k~ı olan sevgi ve muh.ı~ 
betleriy?e bağlı:ıkiarını izhaı et· 
mi211~r. 

MELEK Sinemasında 
~ fcdilmiştir. 2000 süs ağacı dıkil
~ 1 miş. fakir halka c,dt;n. kömtir Yi· 

"~ yect:k maddeler! dağıtılmış. Riza 
"~ paşıı koru~u ısn~.oo liraya i~tim

K.3.lıkaha turanı yaratan 

Deli Gönüil 
~~ ~ak edilmi~tir. 

" 
filmi devam ediyor. Artlıtler: 

edelim ''ilkinin gorıışune gör,. 
bir utirı~·a ni'zamı ta;l·in edelim. 

Alman .lapon sanayii tahrip e
rlilml' olduğu iç;n ı.mlip san11yi 
mernleketlerfne n:ıü~tl'ri olaraklııT· 
dır. Fak:ıt galiplerden İngiltere, 
etrafındaki dün~·a ve Rn~ys ne 
oJ:ıraktıri 

s.nıyoruz ki bu noktada vn. 
lı:i pek Amerikan nri dtt,lhıi\yor. 
Raıaya kendi Ueminlle lıir dlnya
clır. Bu dünya Amerikalılar ieln 
sanayii kendi arariı.ine, nüfusuna 
naıaran az kesif olcJuğu \'e lıenii·l 
clün~·a pazt.rlarına (ıkmaı1ığ. için 
emperyall<ıt bir rekabet ya"{l:ım~z. 
Serbest mübadel~i Vi\ki ge-ne 
diğer Amerikahhır gibi .\mt'tlk:ın 

l'ınai demok!aı.inin Mnlf mü· 
t'adelesine mani ola('ağına, ki-
1i'4enin ktimat ynr<lmıp bii~iik ytr 
,·enn~lnden do:ayı knpitnlizmln 

1 
ahla'ki bir vssıf ala<'aitınııı kani· 
dir. O böylece iyimo;er bir ıtödt> 

1 
so,·yetleri mü~anıuha ile ~i)rmr•<· 
teclir. 

A na göre asıl iş bi'tliğf yapı-
la<.'!Lk, serheat mübade•e Sİ'4· 

temine da\'et ecMeeek ı.aba İn
gilteredir. Bu bir bakımdaıı İn· 
gllterenin \'a.kti&e geçirt1ifi tarihi 
safhaya diğer bir Anı;lo ~akı.on 
memleketi olan Amerikanm ula' · 
masmı i'!ıtemt-k demektir. 

Amerikan endüstrisinin hal'Jt 
sonrası haklunda t~eyüllerinl ifa
d• .eden .. fllrrim .......... ,.,. •• 
l<irlar tarahndan idare e<lilen 
1ngiltere itin ar•lu~ılmft!H oldukça 
mü~kül bir formülc!ür. 

\'ilki An:eriknda eııdü~tri mah
fillerinde harp gayretini ftrlll'· 
rnak için Amt>riltan vari bir pr• 
paganda yapmıyol'!'a, hem razlac-a 
hayale kapılıyor, hem de tm;iltere 
ile daha harp ortaıaında ıtıtilif 
z~inf hazırlıyor demektir. ('iin1iü 
bu noktada ileri' t'ürıilen fıkirlN' 
,\vrupanm çırağı olan .\merik•· 
nın usta!llına daha luU'f neti<'eye 
\'armadırn kafa tutmasından ba,. 

1 ka ne mana ifa<le edert 

JJa,[11\aC'aksıııız. lsınini:r. o elbbelerı nıancla ne olacaksa bir an cnel ol· 
gi)'.uiAiniz undan ililınrcn Cim Kur.. sun dii~iincesiyle sabırsızlıkla bek, 
ter olacak. Elbisenin ceplerinde lııı lenıi')ti, 

isme lanzinı edilmiş hü\·iyet Hıra. Aldığı elllre clt•rhal riayet edcrei: 
kası \'e diğer evrak bulııcaksını1. mektubu ve zarnarı orada "Heron., 
llu mektubu tılılığıııız andan ilih.•. miişterilerinln merakla bakan na· 
ren sokıığa çıkmııyaPnksınız. Ziyıı. zarları önıinde yaktı. 
ret kahııl etmeniz ve halla tıraş o:- Ye~eği t;nüne getirildiği haldı· 

nı:ınız bile yasaktır. elini hile ~lirmek canı istemiyordu. 
Xoıtinham'a varınca size ne yap. 3 şev demek orada bulunmaktaydı 

nırınız llizım gelece~i size orada bil. Tanıclık hır sima arnmak üzere 
dirilrcektir. etrafına bakındı. Biraz öteıfe geldi. 

Seyahati yaya olarak yapacak \'C iti ıınılnnheri güzlerini kendisinden 
gc-<'clerinizl olellerde değil, ser r. · ayırmamış olan bir adamla göz f(Ö. 
rilere mahsus melcelerde geçirecek. ze gelrli. Tanım;yordu. Bir garson 
siniz. çağırdı ve: 

B:ırne'de şimal yolunda tanını. - ~imdi bakmayın. dedi, iki 
ğınız birine trsndiif rdrC'ek ve se- mnsıı ilerde tek başına oturan z:ıt 
y:ıhatin ~eri kalan kısmını onunl:ı kimdir? 
birlikte vaparak-;ınız. Garson cevap ,·erdi: 

Nolinl{ham'da yeniden talimat a.. - O mu? ~lr. Jozef Brod ... 
la<':ılmnı7:. Size hic ihtiyaç hasıl ol. Rey ''Heron,. ılan, aldıAı garip 
nı:una~ı rla mtimkllnrliir. Yııpılacnk meklup iizerinne rahatça düşünl'. 
iş h~ ~izi mü,1-ül bir vaziyrle dü· hilmek icln evinde yalnız olacaih 
şiirecek mahiyette dcl!ildir. Tıraş diişüncesiyle memnun, avrıldı. Rıı 
rılrıırımıınız icabrıtiğini. isrnini7.in mek•ııp Rey gibi romanesk hir dı. 
Cim Karler olrlııAıınıı sklınml:ııı likıınlıyı cezhttme~e kAfi idi. Bir 
ı;.ıkurmayın17.. Ru mektubu okuyıırı maceraya, ı>ek muhtemel olarak 
ı11°ııhle\"rt<;ını iyirr nnlnrlıktıın sonra IC'lılikeli bir rııacNaya alılıyorılıı. 
1111 mcktııbıı, zarfını, içindr. prırn Ru ın:ırerıının sonu ntreye varac:ı .. 
hıılıınon zarfı "Heron" da şömine- ğını hiç düşünmeni. 
Y<' alarak yakını1. Ren bu hareke · - XXIV -
tinizi görmeliyim.,. 

:'\lelchıpta imza yerinde şu kelinır. 
\"flrdı: 

"Şef" ... 
Demek artık "Kurbaitalar,, m 

kendlo;ine ı, •ermelerine sıra "el -
mişti. O zamana kadar bol bol ııl

dı~ı paraları ödemesi lhımdı. Rey 
bugünü heyecan, kor*u ve aynı za· 

Dik Gordon polis milcliirtüAür.e 
telefon ederek Elk'i ça~ırd1. Gelir. 
ceondan raporunu sordu. 

Elk cevap nrdf: 
- İstasyon emanet dalreltrlnrle 

altı tane ilk bulunana benzer bavul 
bulduk. Hepsinin içinde aşnğı yu. 
kan aynı eşya Tar. 

Ziraat i!:lerine de u:tihim bir 
yer veril~tiı. 

LUtfi Awy bı;r:dan sonı-a HsJ. 
kevi meırnisini te1'arüz ettirmiş, 
evin spor, temsi!, kN•ftrans \'e .::i
ğtr 43ubelerinin ça l:ı;malannı l'l'C!!

~t rakkıunlarla izah etmi:tir. Ra
por alkışlarla k~bul ed:1mi'}tir. Bi
lahıre yeni dileklere gec;ilmi'! ve 
yeni dileklerde; 

Merkez nahiyHinde: lcaı!iyc , 
lh!B.niye, Atikvaloc, Bsığlarbaşı ve 
Selimeyedeki ha .. ap yo!'arın taL"Iİ· 

1 ri, Kıısıklı nahiy<ı,.:nde Altunlzade 
ve Bulgurh.:cfaki yolların tam:ri, 
Çamlrca ter-esinin iyi bir yolla Kt· 
ıırklıya ra!'tı, Alemc!ağ k.öyUndc 
l::ir yatı okulu lu • .rulması, Uskli
flarda J;;iı' ~ Hacainfn lmrulm•• 
fstenmekted:r. 
DileklerdMı sonra bf.zı azalar 

söz alarak Mi!H Şefin nt•tku ctrc:
fınd:tki partiiılerin <:devlerini Mil
li Ş:f etrafında Lütün vatanda~
ların n!l!'1l sa."SılnH\7 bir bağla 

baitlandrğmı tf"oorüz ettirmiştir. 
Bundan sonra yeni idare heye· 

ti seçimine gcçibr.iş yeni !dare ht· 
y~•ine; Lütfi Aksoy, l!eşftt Kan· 
yar. Şefik :Soğmaıı, Mü:ntaz S9yt. 
ner, Ved3t Pekel, Crmsl Yener, 
Şah'.'lbettin Sanal s~ilmi~le:-jir. 

Villyet kongr(t.ine de; Lütfi 
Ak30y, Kemal, Macit Oktay, Ve-

ldare H~y'e1:i raporunun itti· 
fa1d;: kabulü ikararla:trnlchkta n 
sonra dileklt'r üzerinde konu~ıııa· 
lar omU,lj, ibunların ve idare hey. 
eti hesapl:ı.rınm tetkik etmt'lı: üze· 
re ü~er ~illk ıhir hey'et scı:ile· 
'rek celseye ara w•rilmiştir. 

İkinci cel~e hesap ve dilek 
encümeni raporları okunup kabul 
edildi. Ve İdare Hey'<'ti seçimi ya
pılarak İdare Hey'ctine Zllhtü Ça .. 
bukçuoğlu, Prf. Dr. Ethem Akıf. 

- Bunların kim tarafından hıra. Batta1ğıl, Dr. Halil Karam1%!'ak 
kıldığını nıeydnna çıkarmak icin ı A~met _Arif İyic.il, ~UkmU A:kök, 
hiç bir ipucıı rnk mu? Ruştü Dik, Yusuf Zıya Draman ve 

- Hayır. Birkaç parmak ızi les. 1 yedek a7tllıkl::ra ca ı::alih Kn-dar. 
pil eU:k r.ma ha\'ullar ıslasyunda Ekrem Karag, Fitnat Güner lh· 
bir çok tiden geçliğı için bunların !'~n ~zkaya, Mt·z~ff<r Germa!!, 
hiç bir kıymeti vok. M:ıamafih bir Rilştil U1tav, Bcdnye Saner. Vı· 
kere tetkik euec;ğiz. 1ayet kongresi delegelikleri kin 

- Elk şu "Kıırba:ı.alar'' e~rarmı de ZUhtü Çubukçuoğlu, Ahmet A-
' e 'f f . 'I H;;k il .A kök ·1.ı· çözel.ıilmek için !ıayıılırnın bir kaı.. 1 n )'JCı • • m . r ~e('ı.uık· 

senesini se\'e se\·e verirdim 1 Loliı. , te'l seı::ıra kongreııın Part1 ı·enel 
yı takip ettirelim, hiç bir neıice başkanı Mi~l! Şdim_;zc .. ve_ genel 
~·ıkmadı .. . Le\' flıoadi ortadan k:ı··· ~ska_n vekilı ~~ekıl Şukrııs:traç-
lıold R B 1.. 1 1 ğ • rıglu ıle Genel S< kretrrimiz • l\fem· 

u. ey cıım· ın ne o< u uıııı d h ş k ,,,_ ,_ • 1. t' · 
Ö". k ·· · b . . . ii u ev ~t =·t•·o:ı a azım ve 
eıenıne ıızere evıne ırıııı 8 ın. bag"'·l k 1 n k"I · k 

1 • • ı.! r t<" grn arı <;e ı mesı ne .ı-
ı erdim, fakat o da kımseyı kabul 

1
_ .. ,. r·ı .. ,_ k 
.... ~ ı .... _,_... OTI"TCVC nihay'!t 

etmiyur ve kencl sine ı.:ı.;ta .lrdir. v r'ld' - ' • 
t • E • . c ı ı. 

ı~·or ...• Jk sence "Şer• kım1 ===============-
Elk, elleri celıiııde odada dolaşıp 

duruyordu. ce,·ap \'erdı: 

25 yı : evvelki Vakit 

29/ 11 / 1911' 

Askerin terhisine haşlandı 

- Ben<'e iki ihtimal \'ar: Bir ih.. 
timale göre "Ser• Harri Lim'dir. 
Fakat bu adamın bir kaçseı t önce 
Manşla bo[!ııldıığıı zannediliyor. 
Bundan şüphe etmemin sebebi ise 
onun birinci sınıf bir teşkılAlçı , .f' 
I.orcl Farmleyin kasa mı nçabilecek 1şar olunduğuna göre (Lenin) 
iki k!.şirlen hiri olmasıdır. Conson. askerin kısmen lcrlıisini emreyle. 
un pencr.re~ini clışıırıdıın aç'llJk da 1 miştir. Diğ~rleri de teılriccn ter)w; 
ay111. ıforeceılc ırıahirırne ıı;: i 5 ıir '>lunacaktır. 
ki h..:rkes beceremez. bence hıı işin , ,..=--------------
hakkından grlehllecek anC'ak iki 
kiş: vardır ve hıınlnrd:ın biri Harri 
1.im'dır. 

Dik Gordon sordu: 
- Ya öteki kim? 

Elk gayet c;ddl cevap verdi: 

1 

1 
1 

1 
1 

- O da öldü! ismi Sol Moris'llr 
,.e bu ötekinden daha ustadır. Ge. 
çen gün dosyaları tetkik eltim \'e 
şu neticeye vardım: "Şef" bu iki 
ki~iden biridir ve bu adamların 
ikisi d:ı ölmüş biliniyor. fı lıırak. 
mamak için en iyi usuı ölmftş RÖ.. 
rilnmek olduğuna göre ''Sl!f" :n 
tedbirini fevli.alAde saymak tbım ... 

1 (DeftlllJ var) 

~ PA7-.\R -;).. iL tef.: %9 

~ 

~ 
Zilkade: 19 

.... Ka11m: 22 

\'aJutlar "--fi l!.s.aaı 
OIDet 8.02 2.19 

Otlr ıa.02 '7.%0 
Ddllcl> 15.28 uc 
&.qan 17.U 12.00 

Yat. 19.19 ı.sı ._ .. &.19 l2.S8 

Puartellf 

u. te,.: ao 

Zilkade: 20 
Kanm: %S 

' :tı""'-1 tı t.Lanı 

7.U 2.20 
ıs.es '7.20 
13.28 9.46 
n.u 12.00 
)9.19 ı.n 

9.%0 ıı.ss 
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manıarm Şima li Afrikada 
le geçirdikl.eri bir vesika 

Fransız gemileri~ .12:~~~; 
l • •h • dfr. Diğe:- cihetten Vi~i'de:n alınan 

nası lntl ar etil Jlab~rlere göre, ~T!uttcfik!er Tunu-
sa 16 kilc-I?ı~tr~ mesafede hulıınan 
l 'ebieduyı i.,gzl ctmic:lerd ir. 

ingiliz - bolşevik zaferinden Dünya matbuatında · Tulon J..onclra, ı~ (A,ı\.) - Amir:ıl

lık tcrafınd:ın cumartesi 'llı.şamı 
ne~r~dılen tr.bl;ğ: !ngili~ d •niın]tr 
ları lt:ılya<lan hcırel<et ederek 
~arp Tıahl~~unda1ti Mih\'er kıta
hırın:ı takviye ve malzeme ;;ötür
mek için Akde11izi ge<;me~~ t~~~
tüs eden <lii'}maııın 9 ia~e ~erni~i
ni bntrrm.:slar ıve tic,'ilnii hnıısra uğ· 
ratmışJardır. Denizaltılarımıı<lan 

biri bundan başka Orione tipinde 
L;i~ 1talvan rr.ulıribini <le h;ısara 
uğnılmıştır Baunlan gemiler arn
.smıia. Sicilya scıJıili ac:ığında on
lenen iki bacalı lıüynk b:r '\:tpur 
vardır. !Küçük bir flarıı ıç v;;puru 
İtalyan bahriyesinin hnrp ba~·ııı
ğmı tnşımakta iı!i. Mürett~bntını 
da de\•let bıılıriye l"fradı tc!.,k:ı et· 
mekte idi. Geço,Jerdc tayyn.• eler 
tıırafında:ı k~ra 'lığrnt:laı; ikin· 
ci bir ınrnıç gemisine a'~·:Jer ic;in
de yanarken tt'lırar tesadüf edi
lerek batırı!!Yllstür. Bntınlnn di
?!er iaŞe gemiJeri arasmdn ia';le 
madc!cleri ve ml•himmat villtlU o· 
iarJ:ırJ ıln \'artlı. lh.raç tt'k~eleriylc 
taıık ~'liklü o:-ta tonajda hi?" !!'cm: 

sonra kon1ünistlik ne olacak facıasının akisleri 
Herlin, 28 (A.A.) - D. N. h. 

jansının öğrenf.iğinc ghre. Şimal 
ı\frikcı.cl:ı İngiliz ~"tkumandanh
'mın subayla..'"a ait siyacı. t !r t:ı
•nimi ele gc.çiritmiı:tir. l Ağustos 
1912 tn.rfül.i olan bu ta!ım::ıtname 
lngilterc ile Sovyetler birliği ara
"'Jndski münasebetlere aıttir. Bun-
1a hüliisatcn e-0Y1e denilmekte
dir· 

"Komünistljğe karşı fitri bır 
düşmanlık jsindrn :vetişmi~ olan 
Lir r,o~< subay ve er hiç ş\tı h~siz 
ln~i!terenfn Bolşevik Rusya ile 
mütte.fi.'c olu.şu:ın hayretle knrşıla
mrşlar ve §nşrrmışlnrrlır. 'E~ hn
c:usta memnun olmıyanlarn ~ıu nok
talar izah cdılebil:r: 

1 - Mli;,terek ln!!iliı - Bolı:e-
,.ik zaferinin A vrupada k.:ımtlni"t· 
iğe ~·ol ar,aC!lğmı farzet:nrk c'lc.!!
nı d•ğild.ir. BilfıY.is pek muh'errı-1-
<lir ;ki Rus milleti muzaffer bir 
muhareb~deıı sonra geÇt"nki aske-

i mağlubiyet netices.iııde kahııl 

ark cephesinde 
(Baştaraf ı 1 inci de). 

J\lo!!ko\1l, 28 ( A.A.) - Say;et kı.. 
cıilan, Kalaç ile Rlçhev araımıdo. 10 
Alman ttlmenlnl sarmış g1bld!rler. 
i 11 t{lmenıer, çevrcler!ndeki da!rey! 
) ::-mıığa muvaffak olam:ıZlarsa, yo'{ 
l !:! eğe mahkQmdur2tır. Bu Alman 
t nczilerinin et.ra.f'uıdo.kl çember c 
d rece 81kıdt1' kl, tek 'Um.!tlen 'ba§'ka 
Alman kttnlarmm dıştan yspacak'ları 
ı :ırııı hucUmlıı.rdııdır •• A1man mukave 
. eıı. kuvvetlenmiştir. Bu da yakın.. 

a;ı k11?'§1 hUcum ba§lıyacağ'tna aıamet 
Ç!cmbcrın 'kcnarlarmda.kl muhare. 

bel r t> k ,ldd tl! o!maktadır, Alma..D 
lntalannııı buradan kurtulma p.nsıa. 
rı bllhaasa. garbden gelecek olan AL 
ıran kitalarlle çember içindeki tU • 
n enlerin gayretlerini lyioe tanzim et.. 
me}erine bağlıdır. Fakat demiryolil• 
11nkliyat, çok zayıftır. Bu:ıdan başlta 
Almanların elinde 'JUkae&k ta yok 
:tur. Sovyet tebliğleri, Rljev Nllgeııln 

drt tanTrUztan hakkmaa etıkt\tÜ 
.ı ııbafazada devam ediyor. Bu taar 
"- zun sonuna ermeden ~ığa vurul • 
mrynonğt sanılmaktadrr. 

~ . .. 
Londrıı, %8 (.ı\.A.) - .Moskovada 

ne1ıredilcn Sovyet gece yarısı tcbllği: 
:27 sonteıırin gUnUnde kuvvetleri • 

m!z tıeri hareketlerine bütUn kesim.., 
}erde devam etmişlerdir. Stnlingrad 
tanrruzu esnasrnda 4 mesk1ln 'inaha~ 
dııba işgal edllmlştlr 

Stalingradm ııtmaı b&tISJDda AL 
mnnlar mevzilerini muhatııza etmek 
için elıerlnde.n geleni yapmŞar f& 
kat ağır ltayıplara. 'Uğrıyarak, Ruslar 
tara!mdan tardedljml&ı!erd!r. 

.Bir kesimde 51 tnnk tabriP edflml) 
t::-. Diğer blr kcsim<k b!r Alman le_ 
vıızım merkeZi Rus kuvvetleri tal'& . 
tuıdan lgnl edllaı~t;ir. 

Stnllngraclın cenup batı.smda Sov. 
Yet ilerleyf§i devnm etmiştir. Blrka;: 
mE5knn mnhal iııgal edilmiştir. Gana.. 
ıim ve esir aıınm1ııtır, 

!Bu bölgede, tahştt edilmiş bir dU~. 
mı:ın kuvveU, cenup bat iııtlkametin_ 
Oa bir yarma hareketine teşebblls et.. 
ın,n fakat pjke uço.kıarnnız taratın • 
can bu hareket önlenml.ştır. DUşman 
o~ır kayıplara uğraını~tır. 

Stalingrad §ehrlnln içinde de Sov. 
~et kuvvetleri Herle.meye muvaffa\c 
olmu~ ınrdır. Burada Rus!ar 400 ili.\ 
t-t.-0 metro hatlarım ileri ıUrmllşler 
dır. lt!Çl mahallelerinde btrkaç bjna 
ıııgal cdllmişUr. 

Kafkaslarda topc;•J ate,, teati edil 
mlşUr. 

• * • 
.lleyrut, 28 (A.A.) -· Rus c~phemn. 

den alı.nan bir haber'-' göre çember 
lç!nde kalmak Uzere olan Aım:ıo Vt

Romen ku\"VCtlcr1ni.n rlcat edebHme 
!erı içlı: yalmz 30 kilometrelik bir ko 
rıdor kalmıştır 

~"':{o 

Londru, 28 ( .. \ J ·- Dlln ilk def!! 
o1arak Stalingrad şerırlne knraclar 
takviye gönderilmi§tır 

Vl:il, 28 (A.A,) - St&!lngradrn şl 

maı batısında Alman ve Romen kıte 
lan iki dUşman mev-tlinl işgal etmiş 
!erdir. 

Merkez kesimde, Torpeıo keslmlndE 
Ruslar taarruzlarına devam etmlııle• 
fakat hiçbir, netice elde edememiş . 
lerdlr . 

Bu kesjmde btr Rus zırhlı tUmenl 
eor. neferine kadar jrnha edllıntııtlr 

Bir gUn lçinde .AJmsn kuvve'Uer 
1P2 Rus tankını tahrip Pt.ınlşlerdi~ 

~ • ;ıı:. 

Mo f<ova. !8 (A . .ı\,) - YH:ı ge
ce tıt~rcl!ıkn ~-)'.'et te1>1i<;i: 27 
c:onte~rin günü ~alingrad rinünce 
k talarrmız tnıırruzlarma dev:ım i 

iJ.rek 4 mes~un yeri almı~ı:ırdır. 

ettiği meş'um ı.rensiıılerden ay
rıl:ıcn.ktIT. Fakn.t l,jr ~ov.ret v.afe
l i neticesinde Almnnlar komli
nist bile o!Ml:ır Bolşevik CUmhu
rjyetleri ar.ısın~ girecek olan t;ir 
Almanya S'ıL°lt Ve hCrivet iı:in cir 
Ltiylllt F~n"k, bir B1!'.JT1arK hir 
Wilht"1m ve bir Adolf Hitl•r A! 

'
man~"nsmdan <.lalın a:: te!.H1.t·ür1Lr 

:2 - Sovye-t birliğinin h•lr!ıl' 
l .karıs:ıus olması 1nr'iltercn1n <:t>'k 

' 

lehine olmu<stl!r. Her !:o\•yet kö· 
~·iine dil!ien bir l om ba l onn ra, 

1 Malla \'eyn Tobrdk üzerine bir 
bombıı t"lr..eik dii~<iyor d'!m:ktir. 
Rus cephes:nde l•aTekct erle:1 1'er 
Alman tankı çölde veya ht"'•·h:ın~i 
bir Abnan tanrruzurırla eksilen 
bir tanktır. 

Ru ta"limatnıımtde Sovyet!er 
lıalkt 1ngiliz suln•ylnrma tn;;i!~e
reyc yapılan akın 'kurbanı oıa:ak 
fÖSterilmektc "\'c bunl:ıra ltsr$1 
mu1ınbbet gö3tt>:rilmesi lnzangel
cliği 'kaydoh!nm~ktadır. 

Eski f ran başvekili 

Furugi han öldü 
lran radyosunun 11erdiği bir haoo. 

ro göre sabık İran başvekili F.urugl 
ITıın ölmüştür. Flrugi Hnn, lranm 
eıı gUzldo de\·Jet adamı idi. Birkaç 
defa ba§veklJllk yapmış, 4l'Urklyede 
de clctijlcte bulunmo,nu. 

Onun :iyi Mbra.larmı yAdederek 
konışc ve -dost devletin acımnt pay. 
Inı;ır?Z. - Radyo f;'B7..etesl -

.Belgrad'da 11 ki~; idam 
edildi 

Londra, 28 ( A.A.) - Bclgradcl;ı 
.baltalama hareketleri yapmnkJ:ı :ııı 
nltına alınan l 1 kişinin Almanlar 
tarafında•ı Mıım eCHldi~I ıbildirıl 
ımekledir. 

---o-----
Devlet demi ryo ıarı 
milstabdemıerı 

(Başlaraf ı 1 inci de) 
bl olmayacağı gibi borç iç1n de hıı... 
clz; olunmayacaktır. Bu istihkaklar 
n'!llstahdemlcr:ln 1lcretıerlnJ aldıkJan 
tertiplerden aynj esaslara göre {ide. 
'nf'Ce ktir,) 

Londra, 28 lA.A.) - Vi~I raayo 
suna göre Tu!ondakl Fransu: fı1oıru 

!l\"D kendi kendini bat1rması esnasın. 
da Fransız bahriyelllPri arasmdak. 
?.ayiat gayet ağır olmuf V'8 birc;o'ıt 

kumandan~. gcmllerile beraber, ku.. 
mnndıun evkilnde cazı -vernılşlerdlr. 

1'":raıısız bahriyelileri gemilerini ba 
tıııncaya kadar .A}mantara multave 
mc:t eylemjşierdlr. 

Londra, X8 ( A.A.) - Tu!on llma -
uınuu. S zırhlı, 1 uçak gemlal ve 18 
bUyUk mubrlp dahil olmak Uzere 60 
h:.rp gemfsı bulunduğ us1>ylenmekte. 
dır. 

Londra, 28 (A.A.) - 1fea edildi. 
ğtue göre, bir mUddf'~tenberj İtalyan 
harp gemlleri ve Alman denlzaluJarı 
Tı.lon limanını kapam~ oulunuyor • 
!ıuaı. 

Mnrııllya 28 ( A.A.) - Almanlar, 
Tu on tersııneslnin kııpıs~ns. geldik • 
lP.rl zaman limanda buıunıın denlzal _ 
tı.nrdan ikisi denize açılmış, blr tiçllo 
eUsı.i bir Alman tayyaresı tl\rafındaıı 
atılan par&şiltlU mayna çarparak 
b11vaya uçmuştur. 

:aıar Uya 23 (A.A.) - •rulon bah 
ıiye kumandanı amiral Ml\rkı ile dL 
ğt!r .Fransız amlralle:J sabahleyin,, 
Aımanlar ıaratından el altında tutuı 
muşların da verdikleri söz Uzerjne 
sonradan tabliye ed!lınl§'t!rdlr. Bun • 
lar serbest e:ılr muameleaıne tnbi oıa. 
caklnrdır. 

Loodrn, 28 (A.A.) - Alınanlar, 

mütareke mucibince Vlşl bükQmetl 
nin slll\h altında lbulundurmağa bak 
lı bult,;nduğ'u aza.mı 100 bin kf:llik 
F.ıaıuıız ordusunun .sl!Ahaı.zlandırılma 
sını e.mretmlşterdir. Bu Fransız or • 
d·..ısunun sil!hını:ıandırılnuı.sı dll.n ak 
şama. kadar bitlrilmL, olmak ıa.zım 
dr. Vlşi bahriye ve harbiye komiser. 
.lerl, mukavemet göııterllmemeaj ve 
hA.nlscler çıkarılma:nası için emir 
\"trmlşlerdlr. 

LonC:nı, 28 ( A.A.) - 1rea edildi fi 
rıe göre, bir mUddelteuberl İtalyan 
barp gemileri n Alman denlu.ltıl&n 
'l'ulon ıımanmı kapa.m.ış b'.llunuyor • 
Lllrdı. 

HAlLE NASJLCEREYAN ETTİ 
Marlrit, 28 (A.A.) - Oğre:ıildi~i .. 

ne göre, Tulonda bıı 1unıın Fran:>ıı 

ı:ıeınilerinln kendi kendilerini bn. 
lırma!nn .emri Amir.al de I.ııhorde 
tarafından verilmiştir. Bu !ıJptaki 
IJlliin, en·elce tanzim edilmi' hum. 
nuyor<la. FHonun kumandanları , bu 
pl~nı tnsvlp etmişlerdir. Kumandan 
lar. birbirlerine şu parolayı vermİ!'J· 
forıdl: 

Gemilerle heraher ı::itmek tc~eb. 

Mucip .sebebler 111.ylhMıntn dUnya 
harbfnln mem!eketlmlzdc husule ge • 
tirdiğl fiyat y\lk.seljşl ve bu mUna. 
.sebetle serbest ça.lıpn i~çilerle .ame. 
Jc ve hamaı gündelikleri Ucretlerinln 
arnstndakf farkın iki Uç mlsli olduğ"J 
ııııln~ılmakta ,bu gtbr.erin geçimleri bilsilnde hulumınuz, Eğer gitmeic 
nln zor bir durumda bulundu~. ~le· mürnldin de~ilse gemileri batırınız 
rlnden aynlıp başka yerlere gitmek.! :ı;cmih:rle birlikte denizin dibir.e 
te olduklıırı, memur ve mUatahdern ho,ylıınrıız. Rer ne olıır~n ol~un hiç 
lere verjlmekte '<>}an ueu:ı: ekmek u~ bir gemi m1rv~rcilere bırııkılmıya 
lü.nden btiıına ıcdildlklerı ilerJ sllrtl. C!l'ktır. 
le:-ek bunları işlerinde tutnbnmek Amiral Lııborde tarafından ~ön 
maksadı ile böyle bir zo.mm:ı lüzum clerilıniş olan genç subaylrır, nıoyıı 
hssıl <>)duğı.ı beyan olunmaktadır. ıılıp ~öllirmek Ye bu miimkiin ol -----
Antakyalıların kurdukları 

kooperatif 
Antakya, !!8 (ı\.A) - Antakya 

dericileri .fli n h lke\"indc yaptık. 
lnrı hlr loplnnlı"' -ı :ırrıl:ırında hir 
kooııerntif kunn;ığ karar vermiş • 
le ~ c idare he)Ctı ~ "TJıi~l,.rrlir. 

Yali 'ile }>arli reis i vcldli 'l"e ıaın. 
tnkn iktıs:ıt miidürii de lıu topla.ı. 
tırlıı !iulnnmuşlarc~ır. Kooner:ıtif. 
ilk iş olnrnlr ibur:ıda lıir deri rao. 
riknsı 'kuracaktır. 

-~ 

Milanoyu terkeclenler 
lle.rn, 2S (ı\.A.) _ Pnpolo ct'lı:ıl. 

ya snzetcsl lnı::nizler ı:ın :ır!'lcrinin 
ıı:on nkınlıırınıl:ın heri filiino ah:ı 

fülnin İİt'lc lıirinin şc•ıri lcrkC'll: . 
itini ,·:ızın:ılcln rl ı r 

ıuıo Prosrnm '"e ıııcmlckeı sa:ıı 
:ı~·:ırı, 8.32 '.\Tıırşlnr (Pi.), ~ . IO A. 
jons h:ıberJeri, 9.30 t'\"ertiir \"l' 

mıırşlar ( PJ,), 112.3() Progrn-n ,.c 
meleke! saat nynrı, 12 . ı:ı:ı Sesi 
<ilnılrrdeıı p:ırçalnr (Pl,l, 12.1''· 
Ajans lı:ıhcrieri. 1i!.OO Snrkı ·.c 
liirkiilrr. 14.:!0 llnıh"o c:nlon oı'kı•s :. 

rnsı, lA.00 Prottr:ını ve meınlrkcl 

s:ı:ıl aynrı. J 8.03 R:ıd~'-0 rlaııc; or. 
kcı;lrı.ısı, 18.45 S:ırkılar, 19.00 Kı•. 

rııışın:ı, 19.15 Sn7. esl'r·lerl, 1!1.Jıl 

ll'mJ,.krt :ıııt r.\-.arı ''C afam; haber. 
leri, 19.40 SerhMt 10 d:ıkikn. rn_;,r, 
.' rkı \C tiirkulcr, :W.15 l\onıışm .ı, 

:.!O.:ıo !)ıın ~:ıJoııl:ın. 2l 00 J\onuşnııı 
21.1 !i F:ısıl heyeti. 21.:iO ..\ nlrnr:ı 
~onh:ıh:ır Jıt lwşııhırrn ı 11 ne-lirl'fl'rl 
:12.30 Mrmlrkrl c;nat nrnrı 'l' :ıj:ın 
lııh~rlcri. 22,!iO Yaı ıııl,i 

ıc l.:ır>ıııııs 

ııro"r ır 

mndığı takdirde gemileri ba!ırmak 
rılönınm icrası lfizıımuııu teyicl et 
ınek !izrre Tulona geldikleri zam:ın 
Str:ıo;Jıurg zırhlısı b:ılırılmış lııılunu 
yordu, 1'ıılonn terkelmf'k için ,·nkit 
gecikmişll, .Mukavemet lı:in ele va. 
kit kalmıımıştı. Alm:ınlıırl:ı tııılynn 

]arın 7.ırhlı kolları, lers:ınenin 'kıı
pıo;ıııı clö\·ii~·orlar ve liman !>:ıhiJin 

de sıığa sola da~ılıyordıı. Tersane. 
çıırçıılııık zorl:ınmış. mııh:ıfızl:ır il:ı. 
ate ıııccbıır edilmiş ve Almıınl.ı;-ı;ı 
Iroly:ınıır, Slralshurg zırhlısının de. 
nıirlcmlş oldnl!u Milli:ıııd rıhlıınını 
islil:i elmişlerdlir .• \lm:ınl:ırla lıaı. 
yanla:-, zırhlıva çJkmak isleınişleı· 
İ<;e el!? ıırhlıdnkl Frnn~ızlar. loplıı 
riylc tıle'i efmi<;ler \"e ıliişıııonı ifur 
ılıırınu,ııırılır. Bıınun ii7rrine lıai 
yıınlnrl:ı Almanlar, zırhlın ı n mııb 

volm:ıcınıı, elleri kolıır: bdlı bir 
\':ızh·C'llc şahit olmııslıırılır. Bu e<;. 

n:ıılıı nılr:ıl ile Lnhorrf .. l:ırllfınıla•· 
,ıin.ılJ:olnıl~ o''"' <'r>rır z:ıhillC'r. f 1 'cı 

kıım:ınılnnloriy1e tıirlikte rli~er J{C' 

nıilrri ıılıp göliirrıı<''> l~cı iihco;inılr 
tıulıınmnkınn ibare! olan "R pl~n .. 
nı icrıı rlmek ınrinıkiin olıırı olrıı:ı 
ılı.l!ını IPlklk rtınlşlrrdir. r.rmi!f'r 
h:ırpkf'lr h:ırırbnmıc;l:ırılır F'.ııka' 
\lrııaıı ııı:tıkl:ırı. ı!rrlınl infilwk eılır 
rn:ıılılı•l e r. lrıH·ir fi,.Pk lı·ri ;ı 1111 ıo;Jaı 
\"f' rn ı vlnlrr kn'\·nııışlnrciır. 

Bıınıırı Ü7rrinr (ilo J.ııırınnrlıınln 
rr . lrı•ıcıı '>Rlılllrrinr fı,.rııt n'lhnrln 
rını hcrlıııyn elııtl'k emrini '"l'rm · ~ 
lrrr!ir Bıı '\llrelle ııemile"rıll' hu; ı 
n:ın ~ııh~l\ \"t• l'rlerin ckc:rrhi lrlr' 
olrrıııo;ı ıır . 

Frnııc;ır fiJoc;ıınıın in .. :ın llih::ıriv 
iP 7:t\ inlı. Frnnc;:ınııı hlr s;iinl1il. 
h ırp'r'd k-ınhınrlon pek çokt·ır 
f:rnnc;rıı: ızrrnilrrlnln lnhrihl işi. •· 

t .,, •' "':ırıı pfrrıi~lfr. 

llrr J; ... n.,nrf:ın. kendisine \"erıl 

ınlş olan emirlere itaat elmi~lir 

Slrnsburs zırhlısında olduEju sibı 

diğer seınllerdc ele tnihvercl!crııı 

seıııil~re çıkmak ıcşebbüslerl top 
aıeşiyle korşılonmıştır. Almonlar. 
projektörleri ile Tulonn tenvir cdl 
yorlor ,.e Poıısız filosunun dcnizıl' 
dibine inmesine şahit -0luyoalrdı. 

Londra, 28 (A.A.) - Frıııı ıı 

dona'l1na1ınıP Tulonıla ?.cnc!i 
kendini ba:ı:-ıl'aı-.ı h:ıi>cri 1ngı.iı 
gazeteleri tarafından iiı; ceplıcde.1 
lclkik edilmektedir: 

l - .Mnne\'f cephe: :Fransız Yel. 

tnnsevcrli~i zincirlerini kırmıştır. 
2 - Siya~! cephe: Vi~i rejiminin 

aczi ve Alrıınııyıının hilesi. 
3 - Askeri cephe: .Müttefikler 

d:ıvasının bir zaferi." 
1'iınes gazele.si di~·or ki: 
!Ev:vell~ri "Serbest mınt:ıka" le. 

mini tıışımakta olan ;\erlerde mü .. 
lıim ıiki şehir \"ardı: R.lfi Marsily;ı, 
deııitollıları limanı olarak, ~Jl§eri 
Tııloıı,, Frıınsız rilo~ıın ıın toplaıı ı ı 
yeri olorok. Almanya 'fııloırnn ı~. 
solini Frnnsıı zabitlerinin mukavc. 
melincleıı çakindiği için başka Jıir 

.ramıına talik etmişti, Simr!i Hil. 
lerin Fransn de\'let reisi nı:ıreşal 
Peleııe gönderdiiH mektup ,4.lman 
to:ırruzlarınn daima tek:ıddilın e. 
den bir prop:ıg.ında v~sikasın<lan 
başka bir şey de~il<lir. :Bu mektup. 
la hayrete düşürecek Jıerhnngi hır 
dellJ, ''eya hAdiselerin şimdiye ka. 
nar tckıip ermemiş olduğu hic bu 
iddia yoktur, 

Btrlin 28 (A.A.) - A!.rnan gazr. 
leleri, tabiotiyle ~ünün en mühim 
mevzularını teşkil eden Führerin 
mare.,:ıl Pctenc mc.kluhttnıı ,.~ 

Tulonun Alman başkumandanlığı 
tarafından lıiJdirfüli~i '\"cçhile if. 
galini bahis 111!'\·zuu clme.ktedirler. 
Gnzeteler, yazıhırıntla, Fülırerfo 
mekluhımdoki fikirleri belilmeklr. 
dirler. 

Dcutsrhe Allgemcine Zeilııns di. 
yor ki: 

Hif1erln mektubu ,.e 27 soıılş:-ln 
larihli Alman lelıliğinde, hu lıurn 
için Alman ve Fransız ıııillclleri 
nra~ındoki nıünascbcllerin isliklJa. 
11 için t:ırlhl ehenımiycııe vesika. 
]ardır. :."\ihoyet herkes için seme. 
reli br iş birliğine Jüıunılu .şartların 
tesi~ine çalışmak Fransız 7.İınam. 
dıırlarına rlüşer. 

Tierlinc.r Ilörsen 7.eilung diyor ki: 
Tulonun ınür!afa:ısı şimdi k:ıl'l 

olarak temin erlilmiş olııııınakl::ıdır. 
Düşmanın muhtemel bir ikinci 
cephe harp sahnesine uabilmesinc 
yarayahilocck son ılelikte lık3nmıc. 
lır. Öliim kalım 

·ı ~ma1i Afı;.:ka sal.ili açığında Trnb 
!us civarında torııillenrı:i~ "e 7.4 

1 
saat ynndıl.t:ın ııonra ba~~n:~tır 

1 Hus:ırn uğı:ayan gemilerden biri 
takriben 2 bin tor.hık i\'ice silnh
landrrrlmı~ bir vapurdu. Diğer iki
si de :mo~ern teknelerdi. 
Lonılra, 28 (A.A.) - Ce~yir 

radyosunun di!n akşamki r.e~riy;ı· 
tına göre, Tunusta devri!'f' h'!lz,.. 
katı safh:ı.sı kapanm:~ v~ !:>i.rinri 
İngi'iz. ordusu m~vzilednc!eu ~·.lm 
rak büyük taarruza geçm:şti:. 

~ .y. :(. 

Londra, 28 (A.A. ) -·- .Am~r.ka 
harbirc nazın Stimsonun heyar:n
tma göre, mihverin Tunusta 12 • 

l 15 bin ki~ilik bir .kun-eti vaıdır. 
j Bizerte, Sfax ve Gabe1' limanları· 
ı nı tutmaktadır. 1talyada~ han' 
\ volilc bir tlimtn daha gctir:?ıı.ı~ 
ı olduğu tahmin edHnı.ektedir. 1tal· 
j yan kuvveti.eri. Trablusgarptan 
1 gctirilmi~t!r. .:\Iihvcr muhrırlcrı 
! veti c;.tkarnuşlardır. 
1 Lonctrn, 28 U .. A. ) -- ~İ:"laıi 
: Afrik:ıc!an gelen so nh:ıl'e.:-lerc 
t •• b" . . ı ti .ı i g·ore, ınncı :ıgı z oruusıı b;ı~·c • 

'

'!kete g'!çerek düşman mevzıleıine 
'tioğru 'ilerlt>meğe devam etmekte -
dir. 

Cer1hede bulunan hir mııhal:ıir -
den .iki sa:ıt evvel alınan telgraf· 
nameye göre, lngilızlcr, 'rtınu:·~n 
25 kilometre l'}:mali garbtsind: ve 
Bizerte'in "•n'lhundA t-ıııunan 
'l'eburba şehrini zaJ'ttt:n"şlerr!ir. 
Bu ~f'hir, çetin bir miicnde~e neti
Ct".Sindc M<cezelbabın za!"tınıfan 
sonra ele <rec:irilmi~ti.r. 

tngUJ.z .z:rrlılı k luna "ndlı'llt"n darbe 
Berlln, 23 (A,A) - Asker1 kayna.t 

!ar·dan bildirildiğine göre blrka~ gU:ı 
dcnberi tng'fliz ve Amerikan kuvvet 
deri, Ceoıı:aylr • Tunus !lah!I bölgeslr:ı. 
deJ.j kıtalaTınt b1Jhasııa takvlre te • 
{ehbllslerini fatlaln7tt'rmı,ıardır. 

Tunus yaylasına doR"ru ilerllyen t. 
kinci kol kuvv:ctlcnd.r'lmlştlr Tu • 
nı;sa <!oğru i!crl!ye:ı zırhJJ b!rJlkle.re 

---- - - - - ------ • 1tıcılrflcn darbeler birinci lngillz or. 

D k A ı · • chıs;ı ltomutanı gnneral Aude?'llonu 

mür:ırlelcsi ~·ap. 
m:ıkta olıın Avrııpn, ••fnliz:ırc.ı" a~ 
kerler Ye,·alıut gizli bir suiknsl ile 
hançer <lnrhcsi nınnok isliyen pC' .. 
lilikac:ıl:ır gibi hainlere mii<:nnıalı:ı 
edemez. 

a ar umumı va ısı t-•ıyük bir lht,iyatıa harektle mecbur 
lıımk:nı§tır. 

~'işi, 2S f.l.A.) - :\Jüstcmlcki'iı 
nazırlığı hlldiriyor: 

Mareşalin emirlerine ~faal cimi. 
nıı Dokur umumi ,.~!isi B:ıis~oıı 
şimali Afrikatlaki nsilcrc illihıı!< 
c.ım~ili knlıul etmiştir. 

Jtalyan tehllJl'I 
Rpma, 2~ < A.A) - ıtııyan ordu. 

iılr. umııını kıırarg\!ı•nın 917 nuınn. 
r.ı. 1 ıtebllği; 

DUn mUCrcze)crlınlz Alınan kuYvet 
]eriyle birlikte Tulon mthtahke.m mev 

İl•ra.ml ~-ı: 
U.mıni~·o Tlııarı 

Adedi Lira 
l 25 00:> 25 ()00 
3 10 000 30 001) 
5 5 OJO 251}00 

20 !!,():'0 40 \)\)() 
60 l.O)Q 60 000 

120 ~')() 6{).000 
8</0 l t'O 80.000 

00 ~ 40 000 
2.000 %0 40.000 
S.000 10 80.000 

ll0.000 s 240.000 
tll .809 f el<Qn '7'?0 000 

1'anı blld S, Yarım btlet 1,~ tınıdır. 

harbi 
kllni işgal etml~lerdit. 

Slrenajk ve Tunuıutl 
rinde mutedil keşif f 
tur. Şlmııll Afı;ka üııe 
şiddetli muharebelerde 
n kuvı:et,!crl 18 taYY'tf 
Ur. Çavu, lıiarlo TUrcb 
ele bir a vcımız tehlike 'Jf. 
ğ zaman lı:ıvnlanmı' .,, 
t.ıı:lnde ikl tayyareyi 
nıU.ııtUr. 

Hnvn tcşklllerlmlz ~ 
rlr.nına muva.t!akjyetli 
ruzu yaparak 'burndnld 
i<aç isabet kaydetmlşle~ 
Dü~man Slregtlza'd• 

ı ine akın -etmiştir. BJr 
l!:ır vnrdcr. ÖJen v.e 
tur. ~ 

Ege denizinde ı.eroa dl 
gillz tayyareleri .tanıCı11 
ıanmııtttr. Ahall ara.e.ıııd', 
ve yaralı vard:r. Ha~ 
yetsizdlr. 

Şlma! Afrika mUtt 
glJıı, 28 (A.A) - l)U~ 
rt.dllen tebijğde dcnill) 

MUttefilt uçaklar tıı 
yapıJan dcvanl!ı taarrıı 
sindi} dUşmıının bir neıi 
'danında 40 uçak tabrll' 
MUltefik hava :kuv\•etlıtl 
Tı:nus.taki muvasala 1°,f. 
voffakiyet;le bombaln:ıl 
larınuz dil,mıın keşi! ıı1l 
&rı uz ctml§!crdlr. 

l(erl çevreler Uzcr'Jld~r 
bulunan mnttefik uçıııd• 
uçağı dUşUrmUşler ,.e :;,, 
cak 2 uçak h"t\ybetmlşl 
lardan ikisinin pllottıırl 
tuı. 

işgal edllaılf 
sada dut 

tında tamamlanacaktır~ 
rtncisl Fransız askerle 
ıukerl komutanlıkları t• 
.l\h!aı ının alınması [§idi! 
cuma akşamı sona cratil ,. 
o:rllmektediı·. Bundan ~ 
iş, ordunun asıl tasfl.Y' ~' 
mcnıruptannm hesaplılfll"J 
si. askcr1 hesaplarm ıc',. 
cırau mensuplarına ıcııP 
~arın tanzlmı ile orduY" 
bu suretle terkeden t'.l,, 
ış~eı-1. Bunların da Alıtl 
&ıııı:da Fransız maka~1 

ed!lmesı knrarınııtırıltrl;, 
ın manyııca'k olan Fr~ 
askert polis vıızlfes! ~ 
•'Garde mobl!e,. ile rn• 
hassa muhnfrt'landır. 

Cuma ak amı .saıahô°' 
makamlarından alınaD 

re Alman Filhrerı ,tti 

l!iıen bu so:ı tedbirle' ~ 
da sUkQn ille k3.rŞıW""': 

hıtdlseyc meydan veri 
~ui!mı~tır. Fransız ~1111 

dedır .. MarC§aJ Petcnı f,,./' 

bnl:kında aınlral .Abrl\; 
~Uer• hakkında gen:! aı 
lct\a kUV\'etlwi tuıitkıD 
Oıınelıeync kaU eınlrl•r 
mıuı \'e slllı.hları.n r>ı~~ J 
ıUl'la:ı oJ:ın bu eıntrl• f 
tatbik edilişi bu sUklıD~ 
O.lllt..ftUr. f'~nsız ord:f 
ml..tnnlarmın -es.ısen r'" 

. :ıst bir itaatle merbut 
ve Afman führeri tar&'~ 
ı~rı t<ıdblrlertn tatbjid JI '; 
t:mtu erkenden şef U\~ fi 
il'maStı s-cçm ıı oımıı~l'I 
lı>:lrı sül<On !çlııde tı\tıı' 
amtJ olnıu_ştur. Fransı' 
L!c bUyilk komutanaıııı 
ci'r ıstlta ctmtyeceıdetl ~ 
t<.rJr .A mira( AbrJyal• •jO 
'e general Uanuek-=Y" 
sa, Fransız makaınlf.'1 il, 
ttmlıı edilecek oııııt '" 
t.N•ı.na kadar blzmett• 
zanr;edlllyor. I 

, , ,~ 
vtst RAt>\ 'OSlJl" . 

. TımıJC.f (İ, 

\ i~l, 2&1l,tH% (Llii"l)-J 

ı.ıındıı bir resmi tcbli#' 'f t 
R.ı tebliğde -czcUaıle ,a J 
tecllr: l',J 

"BllyUk Frans.z !i!.,_, 
ı:ıı.ylıt.ldu. :Bu fel(Lketl~• ~ 
ken<1i yeminlerine sarll ~ 
hm bazı hain şc!JerlD lll'ıl'i 
ırruıu. gelmlnir. 27 llı~ 
8:1 lçirı yaı gUnlcrl .sır ,J 
t!r ,,, _,ıJY, 

"YUrcğjmlz parçııl6tl 'i' 
~eı geomilcrlmlzi hattr;ı ~ 
nıız tabiidir. BahrJYe ıcl o 
tırıac edjyordu. Hııl.,u 'ı/ 
birer gemi leşi .tııııırıl"c••• I 
l<'ranıoız denlzcllcrln111 rn'"' 
!ııırdı. ve lt~ransa b.'llldtJ; 
c;lerıl<- ıttibar ediyor t~ 
bu bakımdan da acı ::ıır ""'f.. 
ytdll€ r. Bu suıenln • .,.-S ı1 ı 
tllnlann, \•atana ve ~O 
\"erdlklerı namus 95ıO ng• 
olnıa!erı yll::Jodcn F'· 'ıı ~ 
r~ 1nmiıı olduğU tçln ço 
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- RUS AŞK HiKAYESi -
Yıazaııı Leon Tolatoy Çeviren: OEVAT TEVFİK ENSON 

~'Baıtarafı dünkü sayımı:da) I uzağa gidem~n mi?., 
Oruey, ~mda eski giizel - Hayır; çok kuvvetııizlm 
~ göreceğini zannctcıcmiş· • T~bit gideceğim, Geceyi geçirme-
~· Beddua ettiği.. Unetle ıne mfüıaade eder misinfa ?,. 

·, onu bedbaht eden kn· - Gel; kurut kendini. 
, törectğini Umit etuıi,ti. BUtUn gece, Korncy ateşler 

bir'' Çıka çtka karşısına ihti· içinde kıvranıp durdu. Sabaha 
Cadı çıku. karşı biraz da.'t.bildi. TJyandığt 

;- tğ<.'r i!tedığin &al!:ıka \'akit herkes işine gUcUne gitmiş 
~~ncercden istenir!.. bulunuyord~; izbede yalnız Agnf· 
~ sesi kısık ve boğuk çı· ra vardı. 
, ıı. Sobanm yanına serilen keçe
l>tıı~tedjğiın ı.edaka aeğildir ~. Din ilzerine yatmıştı, Agafya, fı. 
, 

1
• l{orney. nndan ekmekl~.rj çrkardı_ 

taA~·ıe ise istediğin nedir?... Znyif ve murus bir SC!!le: 
·~- birdenbire durakladı - Kmm; yaklaş, diye seslen· 

'"Cll, kendj,ajni tanıdığını di. 
....._ tı. Ekmekl~ri çeke~k Agafyn: 
ı Senin gibi fakirler pek - Şfmdi geliyorum: bUyU.k ba-
~ AlhJı ya.rd:ımcm 'l}sun !.. bn, dedi. Eir ~Y içmek ister mi-
~0rney, sırtını al'\'ara vere- .,in? •• 
~hlk dt"ğı,c-ğine dayandr; Cevap vermedi. 

.... ~ dik dik haku. I<'akat. Sonra elaneği de fırından çr-
~1erdenberi k:ı.rmna kar- k'rmca, elinde bir bardak şıra o)a:•ti kinden kalbinde eser ö.uğı.ı hnJde ihtiyara doğru yak· 
h hru hiss:tti. Bir nevi za- ıhşu. Adam, kızdan tnrafn dön-

-.,:~ 'Yecan baıgöstermi~ti. ıhedi; i~ği de almadı. YSllr.tz 

01 aja senin de bir ölilm gU- crka üstü yattığı verde bn~·~' 
t_dılltaıctn-!.. kaldr!-ara.k vaziyetini bor.nadan 

ıı, hiddt tle kanş:k bil' konu:ştu: 
'lla ~vap verdi: - Ge.fya, vaktim '!'eldi· ölüme 

Ydi, haydi; git, Allah !?icliyorum. Allah adına, h.:ni af
et cın. ol.sun! .. Senin gibi di· fet. 

Su;: hıç te tktıik değil... - Allah affeder, fakat ne 
~le izbeye frircH; ve bilyllk icin ?., Bana bir fenalık yapma
dı kapıyı ihtiyarın yılzUne dm!.. 

, · Susmuştu. 

~ ~ adamı • azarlıyorsun? - Sonra .. Krımı .. Git annene 
·;: erkek sesi işitildi. A· söyle .. Yolcu.. Ona söyle.. Dün 
bt kırk sene evvel'ki Kor- akşamki yolcu. 

~nl:erniyordu. SiYah sa~la· Ağlıı.mağa başlamfqtt, 
~'Yalnız biraz daha kUı:Uk - Bizin:kilere l!ltti'liz -mi? .. 

da haftfçene idi. 14'akat, - E\·et. Ona deki, dUn nk-
~ 81Yah ve gayet parlaktı. şamki yolcu.. Yolcu s8yle.. Gene 
~ ~· ~orne~in o~lu Fedka hıçkmkle..ra boğulmuştu. Ktıv•:e
lın~ki baltayı yerkştir- tine &ıhip olarak s:C:tJnn tamam

çllhtarak thtiyar dilenciyi layabildi: 
~dığın1 annesine ııo- - Veda etmcğe gelmişti.. 
~ Koynunu karr§tll'mağa hıışla-

lonra dilsiz de çıka gel- dı. 
· Ottun da belinde baltal!l - Söyltrlm, bUyUk baba· söy-
~ ~. ihtiyar aayılaNlccelı !erim. F:ı.kat ne anyorsunnz? .. 
~ tdi. Boynu uzam11~tı. SR· İhtiyar adam, bUyilk bir gay. 
G~ ı. AYni zamanda ba"kıe· retle, parmak]arrrun arn~nd:lki 

11. •e nftfuzlu idi. fkl11f de ~ k!~dı kıza uı:atu. 
Reltnişlerdl, Ve ormana -Bunu da istiyen olurM. Y~-

)ML - rln::in .. A"kerlik tc..~ercsi .. Allaha 
':.-.q: §ilklir blltün gilnahlanmı .!i1ktim. 
~dl. bUyUk baba diyerek. Çehresinde bir resmir~t '. fade-
~ ~•ll fht:.,van ve eonra si canlatı!!UŞ bulunuyordu. Ka~
~aret etti; eli!e de bir lan kalktI; gözleri tavMa cli!<il

·~ta.rak, ekmek vcnı:.c- di. Dudaklannı kn:ıı1datmodnn: 
' · - Bir mum diye mrrıl:landı. 
~)'ola cıktı: dilsiz <fe iz- Agnfya, ıınlam~b. lkonnlann 
~ Korncy, hala 9trt1 d::· yanından bir nıum alıtralc ynktı. 

, 'bt ı \>Uiyette duruyordu. ve ihtiyara uzattı. Agafya, elin· 
ti. BUyUk tir zafiyet deki kağıdı dolaba yok!na'k i~n 
e ~lamıııtı; Ve gtl.ç1ilk· uzakla~tı. Dör.dilğtı vakit. mu· 

b«ı 1arrııı zapte-?ebiliyordu. mu ihtiyat"ın elinde görmedi. 
• YUlr ve taze bir ekmek İhtiyarın gözleri oynamryl'>l'du; 
~en çıktı. Ve e-ıiudeki !la.bitti, göğsil de h~ket8i:rdi. 

l'tllatn1 Korneye •;znttI. Agafya, haı; çıicardıktan son
.' haç çıkararak dmıcfl ra yerdeki ım;mu s<SndUrdU: ve 

~· l>i.Jı.ize tf\kUrecıekmiş ölilnlin yi1.'1lnü temiz bir peçete 
la"-.. Y1lzt.ınu örttU. Teyzesi- ıle örttü. 
'ılt~ h~Xetinden dolayı e· O gece, Marfa, uyuyamannştı· 

ll'lahiyette bir hareket mütemadiyen Korncyi dilşUnmUşS ~i~nbirc olduğu yer- dl_. Sab~J.eyin, acele acele kllr
etbt Sa.Mi, ihtiyan tanr- kUnU gıydi; baŞITII örttU: ve hiT" 
~ Yanına yakl!lltı. glin evvel e:ıvarda d"l"~ar ihtl-

, daha fazla ta?ı:umnlll yar fukaranın nerey~ J!'İttiği!"i 
~le ağJamab bnş1ad?. 6fı-C'nıneğe gitti Thtiyarm Anrl-

'alta~ Rôzlerini, yilzUnil, be- reyevka'ya gitti!ini lıa.ber alc.lt. 

· ~tını eilmde ba§ladı. Marfa, eline bir baston a1M'ak 
~ .,ctı] !den ta.rafa d!Snerek An 
\~;li inıneğe başladı. dreyeVka'ya r,itti. K1Sv4" yak-
L._~.}a, kfkatle kar.!i:rk bir laştı1q~a. kendini daha 5ı:krntı1ı 
,:ı\;_;ır. Ransının oğlunun hW!etme~C' başlamıştı. 
lı.""" ırı hUzurunda bulunmak- "Onu selanthyaca~nn. Evimiz! 
-~ ıe~ alaca2tt. GUnahlarnnrzdan Jmrtu-

\ bir ; hem dt, ruhunu lacağlz .. Hiç olmazsa oğlunun e· 
l'tt, })e 8.ıap duyuyordu. vinde ölsun!,. 

~~ ~~~~en bak1yordu. Diye dllnflnn ... --ıu. '°_t_ltef .. ~n sonra nncak ....,., -•"n.ı 
~tıı ~~ alabııcl!. Kızının evine gelince, kaprr:rn 

tı~ ·~tiyann köşeyi d5n- Bnilnde kalabatrğa gözU ilişti. Ki· 
""•trı 1 mi kapının önUnde, pencl'renin 

''1.t!'ak 0 
unca, dokuına.!ını nJtrnda: kimi de samanlıkta ic!I. 

t, l.k.a çaı'!;mağa başladr. 
il~ k\JV\•eti yoktu Kor- Kırk seııe ev\·el :zengin bfT a-

\a~ eıı e\'\>elki halini dn5u. dam ol:ı.n .Korney Vacıiliyev'in, kr
\... "qlar llde-kj i~i bıraktı. Rir zıntn evinde ihtiyar ve fakir 
(11\1-.~n ltendishıi ok!]ayan ,.<' lir yolcu olarak öldUEUnll a'?'trk 
·~ ~J)t .. adamı tanımr~tı. Ona bilmiy,..n kalmamıım. 
~ ~t~ ıgı f~n:ı. hareketten do- İzbenin ic;i, in~anla do!mU§tu. 
İb.,,~, keneli kendinden nef· Kadınlar ah .. !ar çeker~k fısrlds-q"'- t>,. baAı §ryorlardı. 
~{'ill)ı~ı ı•1m~tı. Vazifesini 
~ tt ~ ,,: __ Fakat, onu içetiv~ Mıı.rfa, odl\ya Airince, yol ver-

~~ıııı .. ı:.._ ~dı ?.. Korney ol- mck iı:in herkC'S kenara çekilrli. i ~ ~ve d6ııau~nnu s!Me:re- Kadm, ikonalann altındıt aaa. 

' 

't .. · mm yıkanmış naşını gör.ttUf:tU. 
ı._ rllr i · d 
"'dar ~ne haf:Jadı: ve Rk!;a· Yanın a okuma bilen JiJip l{o-

lt. dokudu, voniç, slav lisanında Hhlye dua 
• .'."tlle" b vı ediyordu. 
~ a ~"I Uyt!k bir mUı;kUlAtla . Affetmek ve edilmek iı:in re· 
"\-·~"hli~ tekrar Arı.:re\'eV· dkmiı.ti. 

~ 1 ı tt<:' · "e gor.e Zino\';.::v't!cn lhtiyann cidciyet ve az1unet 
' 11n~k için müPnade İS· ifade eden <:ehrtsiııe baıcarak af· 

l'i:ı, ~edip etmediğini de anlamak ka-
', ~~ •Inıdl, l:.il değildi. 

0
' BiJ~ ük baha?. Dnhn SON 

T akvimcilikte servet 
yapan adam 

- Bonjur Levil •. 
- Bonjur Salamon •. 
- Coktanberi sörllnmllyo.rsunl .. 

Ne var ne yok •. İşlerden memnuıı 
musun !•t'C<ı'ın:?,. 

- Servet yap.mak üzereyim. 
- Ne satıyorsun? •. 
- Takvim satıyonun, istersen 

bir tane de sana vereyim? .• Ucu.:. 
dur .. 

- Kaça satıyorsun? •• 
- On kuruşa,. 
- Hakikaten pahalı delil .. Fak.at, 

böyle on kuruşluk ~eyler satmakla 
nasıl servet yapabileceğine bir tür. 
lü akıl erdiremiyorum. Neyse.. Al. 
laha ısmarladık Levi.. Bir akşam 
bize gel Rebeka seni görün~ 

memnun olur .• 
- Xerede oturuyorsunuz? •. Gine 

aynı yerde mi? .. 
- Evet, aynı yerde. 
- PekAlA!,. Bir gün muhakkak 

uğrarun. 

- Allaha ısmarladık Levll 
- Güle güle Salaınon. 
Solamondan ayrılır ayrılmaz, Le. 

vi, doğruca ahbabının tarif etti~! 
sokağa giderek apartımanın ı.ilıni 

taldı . 
Levi, kapı açan madam Salrunona 

vaziyeti anlattı: 
- Madam, dedi; şimdi yolJa 

Mösyö Salamona rastladım. fakvim 
lacaktı. Fakat bozuk parası olmadı. , 
ğı için: 

"Git madama ver, dedi; parasını 
da ondan alırsın: .. ,, İşte buyurun,. 
Size bir tane takdim edeyin: .. 

- Kaç para bu takvimler? •• 
- Sizin için yirmi kuruş olur. 
- Ucuz ... 
- Evet, madam; ucuz değil ml1., 

TeşekkUr ederim. Allaha nmarla. 
dık madam. .Mösyö Salamona sr,. 
tamlar .. 

Hirkac dakika sonra Salamo.ı eve 
dönünce, Rebeka, vaziyeti oldu#u 
gibi hiUye etti. 

Mösyö Salamon köpürmüştü 

Çünkü, Levi ona da bir lakvlm 
satmı,tı. 

Hizmetçiyi çalı.rarak: 
- Koş; dedi; civarda biri tak. 

vlm satıyor. Derhal buraya gelmt. 
sini söyle. akvim alacaaızl,. 
Himıetçi kadın, koşa koşa sidiı.ı 

takvimciyi buldu: 
- Mösyö Salnmon tarafından ı;e. 

llyonım, çabuk seliniz.. Takvim a. 
lacalız! .. 

- Evet, biliyorum. Vazf)'elten 
haberdarım. Bugftn cok yoruldurr:.: 
eve gideceğim. Size bir takvim ve. 
reyim. Parasını Mösyö Salamondan 
alırsınız .. 

- Kaça sabyorsunuz't .. 
- Kırk kuruş •.• 
- Teşekllr ederim, matmazel; 

Mösyö S:ılamona seUmılar! •• 

Çoook manbğı 
Kütük Yılmu mektepten dôn. 

müştil. Fakat kederli sörUnGyordu. 
Annesi sordu: 
- Nen var oğlum •. Seni Jı:edera 

görüyorwn. 
- Hi~ anne,. Muallime Iiızdım. 

Adam biıl adetA aptal yerJne koyu. 
yor! .• 

- Ayıp böyle şey !ôylenmeı! .. 
Ne oldu lti1. .. 

- Ne olacaJc? Geçen Ri)n fki i~' 

' • •• 1 l 

(Bulmacaf 

~ h...~-+--+--t--i--ı 
'l 1--+-+-+
) L-.-l~-+.. 
~ 
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1 - 1\feydann atılan (iki kelime), 
2 - Yücudünde soğukluk hissetla:ı, 
gemiler onun üzerine hareket eder. 
3 - Muvafakat eden, 4 - Vnhıleler, 
elin bir kısmı, 5 - Avrupadn bir 
burun, 6 - ~[eşgullyet, eski devlet• 
lcrden birinin merkezi, 7 - Bir 
emir, al:ıy ''e hakaret tabirlerinden, 
bir nevi tuzak, 8 - Gazellerde .ık 
sık tekrar cdiJen bir tabir, alfob~. 
de bir harfin okunuşu, 9 - Para i. 
cin kullanılan bir tabir, s•ynhat 
sandıjlı, 10 - Blrdenbıre, ters çe
virin, "validec;i mevcut., man11~ınn 

gelir, 11 - Bir edat, isim, eski ve 
büyük bir 'l'ilrk devleti. 

Yukardıın aşağı: 

1 - Su kaplarından !.)frlnl ,.n_ 
enıh• getiren (iki kelime), 2 - 1'c
tilndcn atlayıp geçen, neşeli 3 -
Alaturka bir makam, bir Rus pr .. 
rnsı, 4 - Baygınlıktan llmrtuıa.1, 

keçi yavruc;unun, feryadı, 5 - Bir 
eml?', bir de..-Jetin, merkezinin haJ. 
kından, 6 - Şüphe etmeyin kı eşek 
tir. nota, 7 - Anadoluda bir kasa· 
bamız, 8 - Seciye kendi kendine 
teselli bulan, 9 - İhtiyar madam, 
bir aeıma ve merhamet tabiri, 10 -
Bir hayvan, :zehir, 11 - Ba~knları• 
nın fena niyetle l>akışlnrına kurban 
olan, 

Dilnkiı butmacammn halli: 

1 - Galebeçalan, 2 - Edebfya~. 
La, 3 - Maden, Bakan, 4 - İl, Le. 
zar,~ - Yemen, I.ahid, 6 - E, l:r, 
Bokiye, 7 - Bit, Çam, Bil, 8 - ı. 
ilin, Ya. El, 9 - Nadir, KIJls, 10 -
Ev, Zor, 

SEHIR TIYATRO$U 
K01'1EOf Kl~n 

Saat 20,!0 de 
ASRiLEŞEN BAR4 
OUmart-' ft ..... , 

ıt\nlfırt 

SAHIBlı 45rM US 
Basıldı~ı yerı VAKn M.ATBAASI 

Umumi Neşriyah fdar• eden 
llelil- Ahmet Çe~"r.ıll 

dahn: Dört eder demişti. 
- İyi yn.. Doğru .• 
- Doğru ama.. Bugünde üc bir 

daha: Dört eder, dedi. 

Hizmetçi buhranı 

- Yeni himnetçi bulabildiniz nıi 
b'arl 't .• 

- Bulmadık f{ibf bir şey. Gcten 
ınn bir tane geldi. Ailemiz h:ıkkın. 
da tahkikat yapmalıa gitti.. Deh:ı 
lrpndfc;fnden cevap nlmış de~ liz ... 

- 218- Baronorretld'ln Ofullan 

ekuduktan aonra yerden bııVdatı alarak lçfnf! gözlerini 

clJktl 

- Etencllmlsl cledt. O.ııu atmm bttlnde, Bağdadın ha.. 

rlclnde uzakta balanaa bir sahrayı katettttfnl görilyorum. 

V er.lr Elfacld bal'trdı: 

- ~ ha .• Vay cımıma o me}'nn Horasanlı demek 

kaçır öyle m1 T 

Peki, ufatı :yanında mı\ 

- Bayır ,anmda 1119M1 kimse ctJrmed•m. 
- Pek! opfı hakkmca bl~yler öfrenebllir misin 

bizef 

8adb \'ezl.rln ken&lnl kaadettllint anlach. 

Behzaclı haber verenler onun yanmda blr de SelmlUl 

adında bir UlatnuD bulundoJıınu ve Bağdnda gizli bir il 
lı;ln sflldlklerlnl de eöylecUklertnl t,ahm.l.n ettı. 

Selman (SadOn) evvelae blllndll1 gibi saraydan, Rt>b. 
&adın tevkif edllmell& ~ &rkumdan Medalne adsm gönde. 
rlldlttnl hab9r alır almas, o el& M~ne gidip Behuula me. 
aeleyı a.ıııatllUI ve onu Jrmtarmqtı. 

ŞlmdJ Elfadıl kencllllne, Belızadın optmJ 110nınca te. 
cal:W rö•tererek: 

- ODUD Dfafı ctettJ, Selman adında bir arka.da'• olda.. 

ğunu biliyorum. 

- Evet Selman .• Ta kendisi .. A<'aba ,ımdı nerede? 

1 
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Tar iye tumnurıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&wl&Ja, &ar1b1: LK8& - Se.tmayeı.aı ıoo.000.000 JUr• Una 

§ube H aJau &dedlı M6. 

Z1ral vo Ucaı1 her DHS baD.ka muamelelert. 

' 

en u tlO ltrUJ bu.lUD&Dlara eened• ' <leta ~ec:ek Jalr'a U• ~ 
pl&lıa g(lr9 IJuamiyf' dağttılac&ktır, 

s adet ı.ooo UraWı '-000 Un 100 &del SO Draldl 5,000 lire 

)%() .. '° • uoo • 
11C1 • n • uocı • 

' • 500 • 1.000 • 

'• W • LOOOe 
tO • lOI • 

DIKK.A T: Beea..,ıarmd&Jd paralar bir MDe ~de aCJ Unc2&D &f&lı 
-:tışmıye.ıılve Uaaınlye ~lrtlğı taJtc11rde 9'ı 20 ta&1U1le verüecekUı. 

KDJ"al&r eenede • detL U Mart. ll B.aztr&n. U 8)1QL 
u Birtnc1kA.Duııda cekllecekUr. 

Balıkerir C. Müddeiumumiliğinden: 

ı _ Banke::ırcıe yeniden yapı.lan ceza evinin (16732) lira (20) kuruJ 

luk ikmali :ce.ı.ıı.tı kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye konu!mu,tur. 
2 _ Ekalllm<".ı.1 9.12.942 Çargamba. ı;ünU saat 15 de Balıkestrde O,. 

mUdde.lumuınıı.gıı:.de yapılacaktır. 
S - Bu ~~c ait Bayındırlık işleri genel §Srtna.mesi, yapı l§lerl, umu. 

mı ve fenni §.>.ıtl"ameııl, keşlf cetvell, huııuat ve fennl ~artname, muka.. 
vele projeleri Halıkesirde ceı.a evi mUdllrlUğUnd g!Sreblllr!er. 

' _ Elwıtm!ye 1.§ttrak edeceklerin (12:S5) liralık muvakkat tem.inat 
yı&tırm&lan, ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz etme. 
teri bu 1.§1 ba~'!'&blleceıt kab!Uyette otduki.anna dair vUAyete mUracaaUa 
usulU dairesinde &lacaklan ehliyet vesikasmı göndermeıerl 3 ncU mad. 
dede yazılı evrııı>ı okuyup kabul ettiklerine dair imza etmeleri ve 2490 
sayılı kanun Jük'lmlenııe t.evflkan hazır}ayacaklan kapalı zar!larmı Uı3... 
ıe gtınll o!an 9.12.942 ç.ır§amba günQ saat H de kadar komisyon re!all. 
ğlne verı.oeleri U\zımdrr. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1631) 

Eski§ehir Hava Kurumundan: 

1942 sene.:1 Kurban bayrammda topla.nacak kurban deri ve barnkla.. 
rmuı ih&leal 7 12.942 Sa.lı günU saat ond!>rttc Eskiaehlr Türk Hava Ku. 
rumu ıubeıılnde yapılac'l.S'Jndan taliplerin p.rtnalD1!yi görmek iÇin latan. 

bul ve Eskigehı.r Hava Kurumuna be.§ vurmaları. ve ihale gUnllnde El.ski.. 
gehlr Türk Hava Kurumunda buJunmo.la.n ua.ıı olunur. (Ulı3) 

İstanbul Asliye 1kin ·:i Unkul: 
hakimlifinden: 

zetesinde bir ay müddetle H!n 
olunmuştu. Bu c~vete icabet ve 
9-11-942 pazartesi güuu vr aut Oi2/500 

KU!:Ük Ç!kmecede nıuk:m Fethl 
Bey: 

l4 de mahk~mede ishatı ''iil'at et· 
mcdiğinizden grynbınızda muha
keme icrasına kanır ver~lerek bu 
karann yir.e ilanen tebliı;ine ka
rar verilmiş ve -lava n-1 ·943 ı;ar

samb:ı gilnU sa."t l4 c<' talik etiil
miş o1duğ :ndan mezkur gi!n ve 
'saatte mnhkcrnedc isbntı vüı:ut 

Mehmet Tarafından Mehmet 
Ali varisleri ale:). hine l 0·2·0 42 t'l· 
rihinde açılan alacağa dıtir .iR.vn 
SC'bebi ile namınıza ıı;ôndtriltn 
davetiye halen b"lı;ndıığunuz yer 
me~hu! olduğu m~şruatı ile isıle 
edilmi' olduğundan Da\·etiy~nin 
H. U. M. K, nun l4.1 cj mndrlesi 
mucibince i!Anen tc.-bliı!ine karar 
verllır..iş davetiye nUshast mah· 
keme dlvar.hane.~e nsılmış ve 
kC'yfiyet 13-9-94 2 tarihli T~n "3 · 

etmediginiz veya vekil e-:ndı:-r
mediğin:z takdirde müteakin cel· 
seter için mn.hkerr.eyc kabul edil
mi~·eceğinlz mnlfımunuz olmıık 
Uzere keyfiyet i1anen tebliz oıu
nur. f 4i 7.:.2) 

RarunurrC8h1 '1n Oğullan - 21S -

- HökO.mdarlıkla alAkııaı olan mühim bir meıı~leyl 110. 

.racağım. Ne görUraeo onu doğru olara.k söyle... He-m ı.an. 
netme ki Hna soracağım "u sunhlcn haberim ·yol•tur. Ben 

~ni imt)lıan etmek için eornronıın. 

SadOn, gülllmaedl: 

- Eğer do~ru söylemlyeceğlmden ıııUphe edlyorssnn: c 
tı."lde böyle şeylere ne ltız.ım var. Kalkıp gtdc) im 

Ve:ı:(r eözUoU keaeıek: 

- Bayır, rayır! dedi. Seni ımtlhl'n edlp, hakikaten dot· 
ru söyleyip a!Sylemedtğlnl anlamadan yafuo.ı bırakmam. 

p;ğer dediğin gibi kayıbdan haber verme m ırıre:lerln varır.' 

ls:lwden geı:enlerl söyle bal,alnn. 
Sadf\.ı, ve:r.lrln bu ftmlrnnc iizlcrfal lşhfnce başını eğe. 

rel rutilAylın bir sesle: 

- Efendimiz! dedi. Bu huııu5ta ~mır sizindir Beni hap 

&e ıtınak \'eya ııerbest bırnknnl< veyahut ıdam etmek cıı. 

nizrlNllr. 

lbul l.\IAhan, bu ııözlcrden L\lelefan Saılflnun oanı!lın ı:v'ı 

ııılutclığın• anladı: 

- Ya Meldnn! dedi. \'e:ı:lr hazretleri senin jylllğlnden 

bıışkA bl11ey dUşllnmUycr \'ıılnız kenlll!ıl, hllkl\:n':brm sa. 
rayında t..l..ç.olc düı.enba7. şarlatan mUnecelınlert. f•kılar 

ı;ördüğU ırın, şimdi önfüw gelene lnıın:n:ıl< h;tem!yor. • nl 

on.ı medtıettlğlmtz. için imtihan etmek l11tlsor. Hükümdar. 

lıt,.ı ıılt "itabında ne görUnıen onu ~yle..., 

-'6-

M O.r-.'E001ML1K 

l\lcl,.fnn ~adön: dizinin UsUlnde duran 1;1t.ahı actr Bir 
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lablsarlar U•a• Mldlrllğladea 
30 Teşrinisani 942 pazartesi günü sabahından itibaren sigara ve içkilerin aşağıd 

yazıh fiyatlarla satılacağı sayın halkımıza bildirilir. 
!IU~aa vergili ctabb 
beher ı*'11n aa.t.11 tlat' 

NEVİ 

Sigaralar 
Sipahi Lüks{Tenetw kutulu) 
Samsun ,, ,, ". 
Sipahi 
Samsun, Yaka 
Çefit 
Boğaziç·. 
Yenice İnce 
Serkldoryan 
Bafra Maden 
Gelincik 
En ala 
Tiryaki Kaim · 
Tiryaki ince 
Birinci kalın , 
Birinci ince 
Hanimeli 
Üçüncü ince 
ikiz 
Halk Kaim 
Köylü !kaim 
Köylü ince 
Doğu 
Yeni Harman. Hıuut Ko !Culu 
Meb'uı 'A 
Meb'uıB 
Meb'uı C 
Subay 
Asker 

Tütünler 
En ala 
Bafra 
Ta\Jı •sert Falirilia 
Tatlısert Atöly• 
Beıinci Fabrika 
Beşinci Atölye 
ikinci Köylü 

Muhtelif ·-Yerli Enfiye 
Türk Pipo tütünü 
Pipo tütünü 
lsf ahan Bohça 
Birinci lıf ahan 
ikinci Isfahan 

Purolar 

Paket 
Şekil 

Aclet 

20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 Craımlı1C 
20 
25 
25 
25 
25 
20 

ıs 
20 
ıoo 

1000 
ıs 
25 

• • .. 
• 
d l 

. 
il 

tJ 

• ,. 
H .. 

Beher p&ket;l..n mıiclafaa 
Yergisı dahil aatra ftatı 

Kunıı 

80 
71 
75 
65 
80 
55 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
ıs 
ıs 
13 

100 
60 
45 
410 
25 

3 

30 
25 
25 
20 
20 
ıe 

14 

30 
75 

120 
1950 

45 
40 

NEvt 

50° lik rakılar 
,, " 
" ,, 
" ,, 

45° lik rakılar 

" n ,, ,, 
" ,, 

43Q Jik rakılı 
,, ,, 
,, " 
,, u 

Votka 

•• 
•! 

Kanyali 
ti 

• 
Vermut ve limaJ<, ıarap 

... •ı 

il ,. •t 

Şiteli •ofra p.raplan 
ı• n ,, ,. 

Fıçılı n 
Müıket ıaral;ı 

.. tlİ 

Bira tiıeli 
,. Fıçılı 
Malthülisuı 
Viski 
Cin l(Y erliI 

n ,. 
• 

Birinci ımıf likörler 
fll 

" " n ikinci amıf likörl 
.. d il 

il " .. 
Şiteli eaf ispirto 

.. " tt 
>il ,, ,, • 

Tuvalet lapirtol'd 
Kolonya ,, 
Birinci Suma: 
ikinci Suma 

Saf ispirto litresi 
Kolonyabk ,, 
Yakılacak 

,, 
Cili.lı:X 

,. 
,, 
,, 

Şişe 

ll&cml 
<Jl. 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 

25 
15 

100 
50 
25 
lS 

100 
50 
25 

70 
35 
ıs 

100 
70 
50 

340 
200 

: 70 
Lit. 
200 
' 70 

50 
Lit. 

35 
75 

100 
100 
50 
25 

100 
50 
25 
50 
25 
15 
50 
50 
25 

Lit. 
Lit. 
230 
230 
90 

100 
100 

700 
350 
195 
120 

500 
260 
135 

95 
400 
210 
115 

70 

~ 
250 
130 

400 
225 
110 

340 
250 
200 
330 
200 
90 
70 

260 
120 
40 
70 
45 

.600 
650 
700 
350 
200 
600 
300 
150 
340 
170 
100 
120 
230 
120 
730 
590 

Har.\ane ve eczaneler 
Kolanyacılara 
Bayilere 
Bayilerden halka ıatıt rf 
Marangoz ve sanayicile 

Toroı 
Esmer " 

17 
8 Not: 'Şiıeli ıcaap ve 'bira 'liatlannda fişe cleoozitotcaı llahildir. ,. 

l)slıUdar A~Iiye ikinci hukuk 
Hakimliğinden: 

942-1240 
Mehmet Ali Var()! tarafmd'!ln 

Kadıköy Altı yol Çilek eokak 
No 51 de sa&in kansI Dilrüye 
Varol aleyhine açtığı bo~anma 

davum.rn tahkikat gilnU tebHğa. kamın& kaim olmak üure mah
ta rağmen mahktmeye gelmeyen keme diva-chancsine asılmı~ ol
M; aleytı Düriye hakkında gıyap duğundan M; aleyhin yevmi me:z:· 
kararı ittihaz ve ilanen te1'Jiğ "• kflrda yine gelmediği surette gı
tahkikatm 25-12-942 saat 10 ta- yabmda tahkikata devam ve icap 
likine kara.r verilmiş ve bu bap· eden karar ittihaz olun.acağI illin 
t11ki gıyap karan da tebliğ ma· olunur. (41U3) 

- 21'-

. 
kaç sayfasını karııtırarak bil'leyler okuma.fa bqlaclı. Nt 
bayet ba,ını önttne eferek bir mtidclet blrtey dlltllnür gt.!ııl 

durduktan sonra başını kaldırdı. lbnl ll&rana bakarak aeıı. 

lendi: 

- Ben sana vaktıy1E' hiçbir klmtenln öf,.eneınecHtt htı. 

ktirndarhk meselesine aJt aıtuılm baberler.l vermeınb mı 

idim. 

Pollıı Amiri: 

- E"·et.. Fakat biz dütmanlanınızm ae it görd!lklerl.. 

nJ öğreıunek istiyoruz. 

Bunun üzerine !lelefao S&dlllı tekrar kitabı karıttır. 

mağı1 ko~'Uldo. Bir taraftan da bafını aata 11c>la oynatarak 

bir takım ~eylr.r okuma.ta. ba'ladı. Oyle ki ytı.zU ter içinde 

knlmıl'tı. 

llir aralık ceblndo:ı bir tlit,aü parçası çıkardı. Atzma 

attr. Onu dl~lerlJle küçük parçalara ayırdıktan eonra ya.. 

nındııkjlcrlne döndü: 

- LOtfen bana bl.r bardak ao ile ufak lılr mangal veya 

bir buhurdanlık gctlrlnlL.. 

Vezirin oğlu, hemen d13anya. tırlaya.rak SadOoun tate
dlld"rlnl ahp getirdi . 

l\lcl rfıın SıııJfın, tutsü parçalarının bLrlalnl atete attı. 

onru u t.ardnğını ellne alarak içine korku Ve deh,etı ifa.. 
dıı e.ıcn hlr bnluşln bakmağa ba ladı. 

Etnıfrndakller, ooo hayret ve merakla seyrediyorlardı, 

Rlrd"ııblrc h:ıykırdı: 

- 1\trdııln1de.- Sabıır•orı sarayında., 

Ve ~·ıana tekrar b9rdaktakl !!Oy& clikkatli dikkatli ba . 

karnk mırıldandu 

-ıu-

" 
- Bu Sabur sarayı cleJ1l m.1 T Onda kimler oturmuıtn T 

Sad6ıı bu aö:ı:.lert eöylerken cöz ucuyle oda.da bulunan. 

Jarr •llzllyordu. Behı;adı kal.tedip etmedlklertnl anlamak l• 

tlyordo. lbnl MAhaıun takdlrkAr bir tavır aldrtmı görtlnQtt. 

•ttıfl aözlerln tam heclellne l8abet ettlflnl &nladı. Yoruldu.. 

tunu bahane ederek elindeki bardatı yere koydu ve cebin 

den mendllJnl çıkardı, terlnı .UdJ. 

Onun ım•tuğono &'ÖreG Elfadd. 

- Peki! dedi. O aarayd4 neler oldn1 

Melefıt.n Sadlllı. vezlrfn bu auallne cevap venne-k tçln 

•t•'$e bir pa.rçıa daha Wt.ııü attı. Sonra barttafr yerden ala.. 
ral>' ona baktı: 

- lrkaç küJbanooy~ uke-rln &'emldf!n karaya aüratıe 

in<t:klerlnJ görüyorum.. Evet. . aa.raya glrclller. 

Vez:lr, meraklanmııtı: 

- E. aonra.. 
- Bütün ,emeklert maalesef bo'a rfttl. onu evde bu· 

lamadılar .. 

Veztrtn yQzllncle hayret alAlml bellrdl. Blraz cloraJda... 
drktan ıonra SadQna baktı: 

- A,kolson sana •• tçlmdt'n ıteı:en ,eylf'rl bildin. Ben o 

tııua.yda oturan ada.mı arayf'nım, t•mfnl blllr mlaln T 

:'\f P.)t'fanı blr,el1 hatırlayacakmr, gibi t>e.,mr eğdi.. Blc 

iki llRklka M>nra gtllUmıılyerek oovap verdi: 

- Buldum_ Ona Roraunlı bekim Behz d diyorlar, 

Vezir, çok memnun oldu. 

- Evet odur. Acaba 'imdi nt'reıleT Kitapta 'nnon ctıı; 
1endl~l ,-.. rt bol bakalım. 

Sadun, kltabm birkaç 1ayfa!lını karı,tmo bll'!lev1•• 

Nezle - Grip - J:Jaş - /)ti 
ve bütün aiinları derhal keser. Her Eczaned~ 

Kütahva Sulh Hukuk Hakimliğinden: ~ 
ırat~ ":.IJ 

Ahi Musttıl;; maha!leslndcn Mehmet Demir ve thsan ve .ıı,.ıı'.,t 
Mat ve sairenlıı şa.ylıı.n mutasarrı:t oldukları ŞchrekUstU ııı ıııell ~~ 
kc\in hudut ve evsafı sairual §&rtnamede ye.ztlı ~00 lir& ınuııaııı ~1' ~ 1 
metli ma.ıı bahçe lilr bab hane kablU taksim olmadığından ~tı.ı-_.ı ı:.1 
unun ızaleslr.e dalr verilen karara binaen 2~.12.942 cuma gtıııU ,-r~ 
mahkeme kalemloue açık arttırma ile eatJ!acaktı.r. Arttırın•. e tl f 
1.12.942 den itibaren ıı.çıktır. Almak U;teyen.ler % on nlstıeund ~6' ~ 
vermeğe mecb:ırifar. Muayyen günde usuleıı nldada.n sonra ell ~r!P f' 
koyanın 1Jzerindt bırakılır. MUşterı blr hafta zarfında para:Yt ıı.tıll'' 
ihale bozularak onbcş glln mUddetle yeniden mUzayedeye çı1' 
ikinci arttırmJ.cla en ziyade arttıranın üzerine ihale olunur. ~ P' 
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