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Milli ŞEFiN ÜNiVERSiTE 
GEN ÇLiGiNE TELGRAF_! 

Kurumun üniversite gençliği için her 
anlamiyle birlik ve feyiz kaynağı 

oin1asını dilerim 
Ünlvcrıılte Talebe Blrl.ginin kurulması mUnaDebctlylc kcndllcrlnc 

c;ekllen telgırafa Mılll Şef 1smet lnönU, Dirlik Reisliğine şu tclgırafı 
göndermişlerdir: 

"Üniversite Tulrbc Birliğinin kmi:ı dıın:ulurııı:t te~ı l<kiir ı·dı·rlnı. 
Kurumun Ünl\'cnıitc "enı:liği için her unla mi~ le birlik ve fej iz kay. 
nağı olmasını dilerim. ,. t:SMET l:\Ö1''1J 

MAARİF VEKİL1N!N CEVABI 

Maarif Vcklll Hasan Ali Yücel de §U telgıra!ı göndermiştir: 

"İlmini, Türk millctiniı. ve o yoldnn insanlığın iyiliğine ve yUksel. 
meslne verdlğlne, vcıeccğmc güvendiğimiz İstanbul, Üniversite gençliği 
ml.z.ın .sevgilerine, en sıc:ı.k sevgilerimle mukabele etmekte bUyilk bir 
bahtiyarlık duyarım. Talebe Birliğinin birlncı vasfı cğltınenllk olunca 
yüksek ve yetişkin hocnlarmm da gözU allmda faydalı ve başarılı ola_ 
cakbr. Size ve diğer nrlmd:ı.şlarıma sevgilerimi sunnrrm. Jfa,.an Ali 1.'licel 

Türk -Buigar 
dostluk beyanname

sinin yıldönümü 
Yazan: Asım Us 

Bulgar gazeteleri Tiirk - Bul
gar dostluk beya.nnarncı.inin yıldö
hlimü miina.sebetile hararetli nc~
rlyatta bulunuyorlar. Bu arada 
Utro gazetesi de bir makale yaz. 
rruş. Stefani ajansı bu makaleden 
ahnmıs olan 11u satırları nal..lettl: 
"Askeri h&diselcrin te~kil ettiği 
fırtınalar ortasında fül komşu mil
let karşılıklı gü\·ene dal anan dost. 
hık münasebetlerine <le\am ehııi)
lerdir. Son yıl içinde Türk - Bul
g!Ll' müna..c;ebetleri <laha. ziya.de 
d&Zelinişdir ve cRmıllyOlu münase
betleri tekrar ba..jlayınca iktısadi 

General Gamleıı 

- Lt>on Blum 

Riyom 
adalet 
divanı 

Fransayı hezimete 
sürükleyenlerin 

Muhakeme
sine başladı 
Blam hezimetin 
Ba,lıca mes"ulü Gamlen 

olduğunu söyledi 

Gn. Gamlan de 
"V alanıma ve memleketime 

daima ~izmet ettiğime 
k •• , d" 
anıım ..• ,, ıyor 

(Yazısı 4 uncude) 

• 
rBasln Kllltyatı: ı 
DEMOKBIT 

-, 
Kupon; 1 

Fiyat lan l 00 ırunı, olan bu Ud eeer, 7 kupon 
ıettıreoek \"akıt okuyucnlarma yalnız llO kuru.,a Ye. 
rllfıCekti r. 

L--------------------------

rasalyeaıa lbracıaa 
•lsaade edUmlyecek 
Zeytinyağı fiyatlarını yükseltenler 
hakkında kanuni takibat 9apılacak 

Ankara, 19 (\'akıt nııılıabiri11· 

den) - Hükumeıce takip olunan 
istihsal politikası d:ıire inde, 
~larııı::ıra \'e Karadeniz tiilün pi_ 
}asasının açılış tarihi Ticari.'\ \'c-

sinin de mulı.ı) aııda bıılundusıı 
hakkındaki ::n) laları ill'ili makam
lar en ı,nl'i bir şcJ,ilde yalanl:ı

maklaılırlar. 
F.\Sf f,}."/~ /l/HM.1 1 ASAK 

ki'ılelince te,Jıit ve lli\n l•dilınişlir. Hu sene nıaJı,ulii fnsulye ihraç 
Bazı lacirlerin açılış tarihini cdikceği zıınııilc !Jazı ihracatçıla· 

beklemeksizin Samonın mınt:ıkn ın

rın hazırlık :}aplıkları hakkında 

\erilen malümata söre, 19.U re. 
kolte i olan f:ısul.} elt'rin en az hır 
miktarı için dahi musarı<le Yeril· 
miş değildir. Ye bundan böyle de 
ihr:ıcına rnü"ırnde edilnıiyeccktir. 

(Deıınnu Sa. ~ Sii. 5 de) 

da mubnyaaya geçtikleri halırr a · 
lınmış ve Samsun Yaliliğine icaıı 

eden z:ılııta kun·etine müracaat 
etme i hn'kkında JazJm J;clcn tali_ ~~ 
mat yerilmiştir. . ~~ 

Rasin Kümı i · atı 
Ticaret \'rkiılelinin bu gihilerc l 

ihraç lisan!>ı \'erilmemesini karar- ~ 

JaştırmışlJr. Alınan tedbirlere ay · ~~ 

Devirlerin tarih ve edebiyatını toplayan bir 
kitab serisidir 

kırı h:ıreket edenlerin kimlrr ol ~~ 
duğu ayrıca teshil edilmektedir. ~ 

Diğer taraftan inhi,arlar idort' ~~ 
VAKiT, Daimi okuyucularına bu zengi ~ 

~~ 

:~ 
:: 

seriyi kazandırmaya karar vermiştir 

~~ 

-ı-

Rasin külliyatının 
birinci cildi 

Bu cildde mcghur file.zo! ve mu. 
~~nekkit H. Ten'in Rasin hakkında bir 
~~tetkiki ile ANDROMAK ve BRtTA. 
~~ N1Kt)s fecleları vardır .. 
~ 

- Birinci facia -~ 
~ 
~~ Birin<.'l fnela, ıılzl cfııamı kahra. 
~ manlanmn hnrlknlAde hf'yecanli ma· 
~ooraları araıımda yaşat&<'Gktır. Hu. 

~~ rafe kahnmıanı Aıtil'ln oğlu Eplr 
l!~kralr Plrtııı, Arg08 kralı Ağa Mem.. 
I! non'un ottu Ort'St, t p&n.}·a kralı 

~~ Me-lt'nas'rn \'e Trü\-a muharebe8in°ln 
~~ sebebi olan Elf'ıı'ln kızı Ermion ve 
i~daha bir çok efsum• kahramanlannı 
~ ~lmdlki Arnavutluğun Butrat Of!b· 

rinde, Pfrita'im eamymda buluyw 

\'8 onlarla ~ ve clnayetlerln en 
heyecanlı vak&larmı yaı,ıyorııunuz. 

- I kinci facia -
İKlncl facia Brita.nlküeldtlr. Tart. 

hin en yaman ve fettan kadını Ag. 
rlpln'in oğlu mctbur Roma hnpa.ra
tonı NERON, knparator KlodJus ile 
Meııallm'ln oğlu Brlta.nlklia, Neron'
un b a b a • ı olan Dömlçyöa'· 
ün ve 1100 koauıı olan imparator 
Klodlus'un dul kanın Agrtpln, BrL 
tanlklls'Un ııevgillsl Jünl \'e diğer 

kahramanlar .• 

Roma imparatorlu
ğunun entrikaları 

Bıiyük edib Rasin tarafından en 
çıplak h&klkatlerlne kadar BrttanL 
kUil'oo tasvir edllm~ttr. 

F1yatı '715 knnı3 olan RUln'ln 191-
rillcl cildJ ile fiyatı :ıs k1ııİllİJ oı.n 

miinuebetlerin gelişimi beklen- L d h lk • d •• 
=~=:;:;:ı,•:c;.:::~~'. 1 on ra a evı un Bugün gazetemiz 
~=,~:n:ı~~u!::~;:~~ merasimle açıldı 6 Sayfa 

DEMOKRiT 
, Yedt kupon get.lrttek Vakıt okuyuoıılaıma yalnız GO kurul& 9eri.. 

lt"Celdir. 

duygulandıracak bir cemiledir; 

ayni zamanda bu beyannamenin E • b 1 h d f • 
·~yda~nna geçen bir sooelki tec- vın aş ıca e e 1: 
rubc ıle Bulgar dostJanmızın gcr-

NOT: Rasin klilllJ&tı dört rserdlr. Dll;er UçU hakkında celeafık 
sayılanmızda taf1111At vettceğlz. Her kötllbbaııe ve her münevvere bu 

!:ekten inanmış oldu'klarmı da gfü;. M d T 11 k• h kk d • • 
terir; bu itibarla her iki memle- • 

:~~r!~~~~elr~ı~!~~; . o e rn ur 1 re . a. ın a ın g ! ~ 
.. ::.:==·T=.~:~.::·":.~ lız halkına hır flkır vermektır ı ~ 

~ ,. 
l~ Uı 

1 

I~ ~ı t~ , r({Q 

müddet sonra üçhi pakta ı,atıldı; J,on<lra 19 (A.A.) _ Röyte- daki Uk hallcevmin a.çılınasile Tür- 1: 11~ Al~an ordusu. Romanya.dan Bul- rin diplodıatik muhabmnden: .. lu~:e ve !ngilter~. arasında ~:eni bir fi 
ganstana ~·· Bund~?' so~ra Bal. Bütün Londranm sinesinde, Tur bıığent.ı daha vucude gelmış bu -
kanlarda. bır çdk degı~iklıkler 01- kiye büyük elçisi Aras"m riynse - J.unmaıkt.adır. 

Evlenmeyi teşvik için 
ne dUşDnDyorsunuz? 

du. Vakıa. bu değ:l"i.~llkler olur~c~n tinde töreni yapilan Türkiye dışın- (Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 
Türk - Bulgar munasebctlerının 
de bozulması ihtimalini gösteren 
nazik , ·aziyetlcr olmuştur. Bunun
la beraber gerek Tiirklcr, ~erek 
liolgarlar kendi menfaatlerinin a
ralarındaki sulhu muhafa7.ada ol
duğunu takdir e<lert'A< kar§ılıklı 
münasebetlerini Türk - Bulgar 
d~tluk beyaıınam~inin hükümleri 
dairesinde dUzen.lemcğc mu\'affak 
olmocılardır. Bunda. her iki mem
leket hUkfımetlerinln mu,·affaki
) et hissesi vardrr. 

Türklycnln a.rıusu Bolgaristıı.nm 
harb~ kan,maksızın Balkanlarda
~t mlUi emellerinin tahakkuku leli. 
Balkan Antantına. Bu1A"arist3nm d:ı 
girmesini temin için Türk diplo
mıWsinln Bükre5teki çah~malan 

(Dcvamr Scr. 4 Sii. 5 de) 

1 Amerlkaa-ıagWz 1 
Tebliği 

Bilin ırmağı doğusun
daki 

Japon mevziler 
şiddetle bombalancb 

~ 

Japon tayyareleri 
Suhabaya limanına 

hücum ettiler 
(Ya:ı~ı 2 ırıcide) 

Japon tebliği 

Japon kuvvetleri 
Biıin Şehrı 
Civarına kadar 

ilerlediler 

Avustralyanın 
Portdarvin limanına 

hücum edildi 
(Y a--::ısı f ıncıde) 

Ş~HJR _ M_~~LJSiNiN D~NK~ _!OP~ANTISIN~A 
Belediye vergi ve resim
lerinden bazıları artırıldı 

kunturat, paza· .. Hal, levha, ilan, lubiyat 
yerleri işgal resmi bunlar arasın~a ... .. 

Şehir meclisi, dlin saat 15,4511.iste istimlak .!.~le~in :;ızabnn.sı do- İ l.fığvma karar verılmi§. ~alörüerli 
~e b' rlnci reis vekili Faruki Dere- ia~lc mevc~d~ dordıı bul~n. i~- ı apartunanlarm asıtma fş.~ etrafm-
•ınin riyasetinde toplaıunıştrr. Mec tJmlak komıaJonla.rından birinın (Devamı Sa. 2 Su. 4 de) 

Olwyııc11larımı:dan aldığımı: lıf(i olmakla heraber hu ) uya kur- Ererıküy istasyon karı111 No. 
mcktııplarr sırasilf' ne,~rrdi11orıı:: • mağu müşevvik yukarıda dediğim 31 Mahmut Ouan yazıyor: 

/)sküdarlı Mi fi.esim ya:ıyor: dört şart şunlardır: SchirJerde e\·lenmeleri baltala. 
Gerek bckôrlığımda \ e gerekse Birincisi: l;eçırııi Ye istikbali ) nn hü) ük amillerden biri de res· 

evliliğimde yegane müşewik, ha - temin etmek, ikinci i: Sndık olan mi dairelHde kızlıarın çalıştın]· 
yatımın yaşlılığında yani ihtiyar· eşine mütekabil adakat hc.slemek. nıosıdır. Gerçi halihazır Yl17.İyelte 
Jığımda mesut ve "on ndcsinıılc OçiincÜ'>İİ: Esler hlrlıirin i hnkir bu usulden bü) iik ölçüde rayda
CYliitl:lrrını~ snıniıniyetin.i Ror!nek ı giirınc.) ip sa :nıılarını korumnk lnnıyonız. Fakat nomıal 7.amıın· 
gayesi bcnı sarsılmaz bır nzıınlc diirılün<"üsü: Varid:ıtlnrı vlisnlinılC' ıarrla dn aynı \R;r.iyetin devam 
yuvn kurıııağn sevkcıti. 1 kan::ıalli ve lıasirclk:ir olmak. Bu etmemesi nüfus arlırnın siy'aseli· 

Ru ıll.inı ve se-bııl her.ke,,ıe he· I dört şart cl:ıhilintlc birbirine ili mize yardım eder. 
nim Rihi devamlı olmıynbillr. Fa· rnat eden bekfır evlenmekten g<'ri Çünkü nızHede olan bir kız e,._ 
knt bunu idame t'llirecck \'e ) uv::ı ı hlm ıy:ıcnğı gibi evli kimseler de lencceği bir sentten erkekli~in· 
kurncnk dört şarl vardır . Ran:ıa. daima mesut ve rııhan nıiist<'rih den ba'jka hic bir şe~ e ihtiyacı 
tim deyim 1. i bu ş:ırtlarııı . esa~ları 1 olncaklarına kaniiın. r Devamı Sa. f Sii. 5 de) 
sevgiyi cl'llıcdcn tl'n \'C uıl guzcl· ı -=====~:..::=================~=~::. 

lngilterede Günlerin peşinden : 
Son ha/talar içinde 

Harp gemisi 
inşaatına 

Büyük bir 
hız verıldi 

---O-

Hava kuvvetlerine karıı 
zırhlıların tertibatı 

Geniş ölçüde 
takviye ediliyor 

(l'cm.sı ~ uncıide). 

Yazık çocuklarımıza! 
Öğretmenlik bir sanat olduğu gibi okul kllabr yazmak, hattA yabancı 

bir dilden Türkçeye çevirmek suretiyle kllab yapmak da bir sanattır. Her 
öğretmen kitap yazamaz, her yabancı dil bilen lyl tercume yapamaz. 

Orta okulların son sınıfında okutulan (matemetık dersleri) nln 131 inel 
.sayfasından aldığımız şu satırlar davamızı l.Sbat eder: 

4. (Şekıl: 10) da A2 Al // C2 Bl çizilmiştir. 

S Niçin ~l = ~ dir! 

S B2 A2 B2 
B:.ından faydalanRrak, bir açının kenarlan araam

da kRlan iki parallel Bl Al ve B2 A2 doğru parçalan· 
A2 B2 nın o.çının bir kenarı tızerinde köşeoon parallelleT"e ka 

C2 dar aynlan parçalar ile orantılı bulunduğunu g&rter. 
(Şekil 10) (Teles teoreminin ikinci kısmı) 
İnsan kendini bir okul Uılebesl yerine koyarak bu BS.tır:ları okuyunca 

lpUda bir §CY anlamıyor. Tekrar tekmr okuduktan sonra b1r§Cylıer anıı,.. 
gibi oluyor. Fakat )ine anladığı şeyi bir tUrUl k&r§lsındaklne anla~. 

Bu tarzda yazılmış blr okul kitabından derse çal~ çocuklarımıza acı-

maz mısmız? H ASAN KUMÇ/I. yr 
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londra Halkevi dün açı ld ı inönü ile Portekiz 
Cümhurreisi 
arasında 

Kocaeli mebusu ingiltereye sipariş edile·n 
ı Kemaleddin Alpak S l h . . (Baş tarafı 1 i11ci sayfada) 

Halkevlcri, modem Tür.ıdyenm 

terbiye ve yllkselişinde bU~iik 

ro Her oyna.mışltı.rdrr. 
Gazi Kemal Atatürk tarafından 

Tüzilr!yedc tek siyasi parti olan 
•1alk partisnin himayesi altmdn, 
halkın topl:ı.nt.ı yeri olnrak fö<lns 
C'dilcn bu evler, Türkiycıtin her 
t.a.rnfın.dıı ba.şlıC3 fehir ve kasa.bıı.
la.rm<l:ı, bilgi, mUnazarn ve fayda
lı "akit geçirme yerler: olarak bü
yük hizmetler y:ıpmıglnrdrr. Halk
mleri, Kemal AtatOrk'ün bugün-
kü modern 'I'ürkiye ı;ıeklinde ta
hal6tuk cU:rdiSi ve te!]'ik ettiği 
inktlip ve tc..ı'8kki fikirlerinin l'e
ni ilerloylfjinc ~lki ıbafÜaı. hcrhan-
i bir fım Jrlcn z:ivade faydalı ol
muşla l"d ır. 

Türkye hudut.lan dL5mda Hk 
... lkevinin bugün Lon.drada acrl -

na..,r lngili~ duygusu iç.in bir ~ref 
' " ~unır olmustur. 

Bıı olay, iki memleketi birh~rine 
b.,.ğlayan hnr.ı.rct ve yakmlığm 
de~ğini gösterecek fiH bir t eza. 
hilrdür. Kı:mıcn Bri~ konsii'in 
mtiza.be11etilc bu müessesenin ku -
mlmast tahnk'." ... "Wt ettirelebilmi.<rt.ir. 

1 asır medcnlyeUnln kıymeuı yardım • 
cı:n TUrlt şahsi ~·ardmıının ômetfdlr. 
Londra'da kunılan halkevl yabancı 

muhiUerdc kurulmu§ ilk evdir. Bu ne· 
za.ket ve eemilekArlık eaerinin teze. -

1 hUrU için bu memleketin scçllml§ bu. 
' ıunmaın mo::ıcrn Türkiye Ue demokrat 

1ng1llere artısında mevcut ve nrUın 

sıkı dottlugun ycnl bir alAmctidlr. 
TUrk milleti kuvvetli, azlmkAr ve 
hUrdUr. TUrk milleti cihan harbinde 
istikllLlinl ınUdafanya ıızmetml§tir. 

J~endi lı:uvveUnc ve mUtbı!iklcrinln 

dostluğuna emindir. Bizim d!l.vamız 

TUrklycnin dfıvasıdır. Biz medeniye: 
idealini teman cdlyoruı:. \'c taarruza 
uğradıktan takdirde tarihlerine yakı. 
şır surdtc krndllerlnl ıı.:r.mlle mUdafa· 
a edeceklerini blll)•oruı:. Zamanımu:dn. 

dUnyn bazı kuvveUcr tnrafmdan teh. 
did cdllfrkcn hepimiz blrlt§lk bu!un • 
mağa b!rblriml7c yardım etmcğe ve 
birblrlmizl tanımağa mecburuz. ln • 
ı:;mz imporntorluğunıın kalbinde ku • 
rulan bu halltcvl Ti.Irk ve İngili:ı:lerln 
kar§ıla§acakları, mU~terck dA.va ve 
meseleleri kar§thklı anlayı§l" mu • 
nnkaşa edecekleri bir merkez noktaııı 
elacaktır .. 

öldü u tan ısar torpıto 
Tebrik ve tqekkür telgıral

ları teati olundu 

,111J.:11ra, l!I (.1..\.J Tckrıır 

'icçilmcsi ıniina ... chclilc Portekiz 
<lcxlcl rclı;i ile ı·clsiı:iiınh11rıımur. 
arao;ındıı tl'brik H' te cklılir le). 
grnflar lc11ti oltınnıuştıır. 

----~---o---------

BAŞVEKiL 
Rauf Orbayı kabul etti 

Uzun milddelblnbcri rabat.ız bulu· 
r.an l\:ocaell mebusu Kemalettin Al. 

pak'ın dUn öfte· 
~e doA-ru öl<.IUğUnU 
tceaııUrle haber al. 
dık. Kemalettin Al 
pak 1868 de latan· 
bulda doğmuıtur. 

Harbiye mektebin. 
den çıkn11DtJr. Pi. 
yade kaymakam. 
lığmdan mUteka· 
ltıt. Balıkesirde ıs. 

'.:An mmtaka mUdilrlüfUnden flçllncU 
.\n1'ua., 19 (l\ . A.) - Ba..svekil devrede mebuıı eeçıımı,u. Adı gibi 

doktor rtcfık Saydam, bugün öğ. 1 kAmll bir zattı. 
le-den evvel Baıiveltillil:tc yeni Kendisine rahmet diler, BUyUk Mec. 
Londra bUytik rl<;imiıı: nauf Or- ıısc ve ailesine tuiyctl'r sunanııı. 
b..'ly'r kabul ctmistir. o------

Vekiller Heyeti Şehia Meclisi 

muhribi 
I skenderuna geldi 

Anbn, J,.. (A .. \ .) - Anadolu torpidlo muh~!ndc bıı)Tak t.öre
ajt\Mrnm haber aldığına göre, C\'. r:: yapılm~tır. Se.at 10 da. tümen 
ve lce lngiltercye sipa~ cdilmiı; bandORll tarafından <jalınan lngi -
cM.~ harp gcıntlcrimir.den Sultan- iiT. ma~ı ile torpito muhribinden 
h~Br torpito :muhribi esaJJ mulcn- lr.gillz ba.yra~ı -:.nclirilmiş ve yeri
vdeP.i mucmioce bj7,e teelim . edil- 1 ne lstikliıl Merııı ilo Türk bayrağı 
:l\C'k ;izere lı\ı sabe.iı 1nkenderuıl!1 ç.ckihrıişti!'. Törende 'ıill Şefik 
muva.c;e.lat et.m.Ü!jtir. :?oyer, tuğgeneral !)ükrü Kanatlı, 

Mftkı:t.malr ask~riyemir. tara.Cm - lngim deniz ataşesi ve kalahıJrk 
(;an ııırulU da.ireainck tesclllim ruu- l•i.r ha~k hazrr bulunmuştur. Bir 
ameleeini müt.e:ıkip bu yeni to!'pi· ı bubriyc müfrezesi ihtiram resmini 
t~ muhı-ibindo saıtcek rcı«me mc- ifa. etmiştir. 
rns'•mi yaprlımak üzeredir. ı Tuğgeneral .Şüıkrli Kanatır, bu 

İ<ıkeuderun, 19 (A.A.) - B,ll. akf)am misafil'ler QOrefillc 150 ki
s:ıbah İttkcnderun limamna ged.en 1 '1fük bir 1.i.ya!et verecektir. 

Japoa tebUll 

Türkler için kurulan bu ha..tkevı l 
ti<: Fjtipb€Siz iki millet arasındaki 1 

rnainaseıbctlrin yiiekselmesine ve 
ıuıvvetlemnesinC' vnr<lrm edecek -
•ir. 

Çckilt:n frlura{lur 

• 11kurc1, 19 1,\.,\,) l.onllr:ı 

Başveki lin riyasetinde 
mutad toplantısını 

yaptı 

tlJa~ larcıfı 1 irıı:i s"yfrıı/11) 

da hazırlanan muhtelit en<:ümen 
mazbatası ~ yol açm15 
ve azadan AU! Ödül mazbataya 
muhalif ol'.ınık lcal6ri!erli npartı
manlar için derhal belediye zabı
tası tn:ıimatııa.riıeslnc bir mdde ek
lenmesini istemi~. Cemil Cem de 
eklenecek maddede mt.ma is;inin 
mebde ,.e müntehaya bağlanma
nıası fikrini ileri siircrck "teshin 
i§inin me\'slın ve hararet dercce
Filc alii.kalr olduğu kanaatinde bu
lundtıb'Unu .. bilclirmi§H.r. 

ıaıııız - Amerika• 1 
tebutl 

Rntaııiu, 19 (.L(J - ı:elemenk 
reı11nl leMiiii: 

.\fcli;ourıu:, 1!1 (A.A.J, - HaTn 
ncz:ırcti bildiriyor: 

.tapon tayyareleri bu sabat-

Halkevi.nin bina& güzel, mobil-
-a.e.ı konforludur. Halkcvi yalnız 

I..ondraya. gelen Tihik ztya.retçile
rlnin fikir mor.kezi olma.kla kal -
mzya.cak a>'ıli zamanda. 1.ngUiz zi
yar6tçileraıc Türle sanat ve eser
lerinin c;esiUcr.i:ni gösterecek ,.o 
'1'.W11dyeclc ıtahakDruk ettirilen t c -
ralddlcri birr.at görmelerini müm
ktin kılacruc 1:4r nrtizeye de sahip 
ol8caktır. 

Tür.kiye cüm!ıWTeısi c.a..ym İs
met. 1nöni.lnün hediye ettiği ~<ağlı 
boya AtaUlrk ta!JWeunun henüz a
lınmamış bulunmam teesürü mu
cip obnıı..5tlil". 

AÇl'bv törenine 'DürJd~·c büyük 
c>lcisi rl.>'8Set etıniji.t.r. Törende 
;liksek eabsii•cUer arasm.da İngil
tere hnr.iciYe .nazın Elien'le Briti~ 
Nıımnl'in ıı'e ıllıgiıltere Wıl>erier ne
?:aret.inin ~ V& Til~
) i sven lbir ook <](ıfflkr .hazn- bu
l unmu.Şl.arfur. 

Cttmhuriıvet hoJk ı--'iai genel 
<*:ıte~ri Flm ~ği 
illlQ.n d:ileijini llu:wi 1lteigmf oimrı

mlllj, iha.ztr ~ bu ıtelgıoat-
an fevka.lAde :rnüti hr miP olmuş -
ııalrr. Bundan ISOıDl'3. ~ lAra.s 
ı~ olarak b;ı- ntttuık "s(Sylemi§ 
'eıaöylc demıiJtir: 

- Loodra ıheillev;.nin e..ba. bü
} frk gayem var&r. Bu j}ti. mlfLet. a.
l''amnôııııki cKıBtluğıu terviç ettir

mekf:ir. Londra hıllllreıviııirı ~
st Bri~ ikonS:.l'iı1'tiiyilk~i 
He olımıt'tıur. ~ede halkcvı.e
r .ni kurmu:ş om be.Ut partisi iki 
.rcil:let ara&aıdoki mfuınscbat.J kuv
vetlcndirmeğe ya.ra.yacağr bakı
mmdaıı bu t~ mcmnııni.yet. 
le ikıqı}amı,t.Jr. 

İngiliz §&iri Con lı1aııaeticld, TUr · 
kiye bOyUk elçiıline hitab ederek hu
sust bir meaajda §Öyle dcmivtir: 

"Halkevlorl her tam!ta alı\ka, saa. 
det, ar~bk, do9tluk, nnla~·11 ve 
ytlksellf getimıiotJr. Yeni mUefıscse -
nın ll"JllleUerimi.zin karı;ı.la§malıırmı, 

fikirleri ve k111Ulrlcrl pny1~!18lllt 

arb sonrruıı me3Clelerlnl nralumda 
muukerc ve mUnnkn":ı. etmelerini ve 
bu işte btl'blrlerine cesaret vcrmetcri · 
ni kolaylaştıracak olduguna inanmalı:. 
la memnunum. Bu yenl yu\'8. memlc -
kctimizdc iyi ol.an he?§eyl öğretecek 

ve memleketinizde iyi olan her §Cyl 
bize sevdirecektir.,. 

Açılı§ tlSrenlnde söz alan hıuiciye 

nıızın M. Eden, vunıan söyleml§tir: 
"Hıılkevıerı bOyUk yanı.ucı AtııtUr· 

kUn dO,tlndUğü gibi modem TUrklyede 
Tilrk fikriyatının amcn mAna.mn lb -
tiva eder. Tnrkler bugl1n halkcvterin. 
de geçm!f zaman1ann ve bugllnlln ~ 
ve sanall&rmı tetkik edebilecekleri gl. 
bl istikbal için de çalışabileceklerdir. 
H'aklkatte bu mükemmel m~sae.selcr 
Atattırk TUrkiyc•sJnln cidden mtuıidnr 
tnra!mı temsll etmekte ve §Chlrli ol· 
un :Jı:ISylil oL'lt.m bugünkü TUrk nMIL 

ne bo~ .zamanJarmı fayda.ll !anliyetle 
,.,eçirceek ve TUrlt hayatmm ba§ltca 
clişme vasrtalannı öğ'rcte<:ek birer 

ocakbr. 
Halkcvlcrl yeni TUrkiyedc 

fıklr ihUyaç!ıırına verilen 
hayaU örneğidir. Bu evler 

ruh ve 
dikkatin 
yirminci 

'fncir \ardır ki cbcdi)cl ınud
doctincc tartıll!l'k ölçmek ile, alıs 
'eriş etmekle meşgul olmnk i-;ter, 
li::ıznnmnğa o kn<lıır hıırislir; ma
mafih hunlar bile ınuhtckirlcrc 

ni~bcllı: mutedil s:ıyıhrlar. 
* Bir esldnıo fle mcs<'liı fükonun 

ı Ul :ı.sı bir olomar.; rliya lJilgi ile 
~kserjya mutcnıısiplir. 

Türk lıalkc'l"inin 11çılış re-mi flo. 
l.ıyıı;ilc Bri1islı Councılin hu;_ 
kanı Sir Mnlrolın Hohcrl!:on C. H. 
P. ~enci , ekrclerlcrinr nş:ığıdııld 

1cJJ.!r~h ~·ekıni!>liı" 

Cıimhuriyet llrtlk Parlisi ı;encl 

Sekreluiıır. 

l!I ı;.Lılı.ıt 191i lııı-ihinıle Londıa . 

ılu ~cılac:ık olan JI:ılkcviııin resmi 
küşadı dolııyı,ile, ııwıı ~amandaıı

bcri kollıiıııc ynkın olıın Ye hu 
ır.eınlekelle nbır ızlıklo beklenen 
:ııu rrojcnin tatbiki hususuııılıı sa_ 
mimt lelıriklerlmin kıı'hulünü rica 
ederim. 

.\ n'kara, 1f) (J\,A.> - fera Vc
kille:rt heyeti, bugi.ln saat t 5,SO da 
Ilaşvcklllfüte Bıı.c;..-ckil doktor Re
fik &ıydam'ın relsllğindo mutat 
toplantmnı yapmıştır. 

o 

Ziraat Vekili 
Adapazarmda tetkiklerde 

bulundu 
Neticede k:ı.löriCerlj aparLrmM

laı· meselet'!inin ancak mcclie.in 
nisan devresi l~timal&rında uzun 

.\dııpcı:urı. l!J {:\.A.) Zirıınt boylu tetkik edileceğine kara'l1 ve-

Hünkii ~ıırşamha giinii bir .111_ 
pon tan·are~i Surabiva limanı hôJ,,. 
,;esine lıiicum e4m~tir. Rıı tan"ll. 
rch!r, miittefik avctlarile tııyvare 

kı.rşıko~-.pa topçnsunnn turruıu -
na uğramı,tff. 

l)iifmanın ;; bomba IMy~al'e.si dii. 
şiiriHmii,tür. Ruı hasarlar otnıuş

ııır. Cııva doinsundaki ha\"ıı alımı 
ınıt ... ı)·ör ate~ine tııtıılmuş ,.c ha . 
fiUhMeriııır olmul1(u r . 

l'orl • D:ırdn'c taarruz etmişlerdir. 
ilk alınan ı·aporlarda taarnu:uı: 
şehir iiıerinde toplandıl;ı kııydcdil. 
ıncklcdir. TArnandıtki gemiler dr 
hoınb3rdınıan edilmiştir. Oirbı: 
ülil ve yaralı vnrdır. Askeri tosi:ı. 

lrr de hasara wsramış~a da bıt hu. 
~u in henüı tafsilat ahnıımamıştır. 
J\kın takriben hir saat ~irmü5tiiı·. 

Sidneu. 10 (.~ • .4.) - Askeri 

Temelleri, ıki mcmlckeliıı :ırnsııı 

daki ıkı münn5ebetlerl semboliıc 
eden hu hnlkevl, hütiin Britunya 
htıJkına modern Türld~t'nin mu -
vııf1Ak1~ellcrini ,.e lngifü · Türk 
telkiklerinln leşviklııi lı•m il el_ 

Yckili Muhlis Erknıcn sonlıırında rl1miş ve belediye vergi ve reaiın
orman umum ınüdüril ve ,·eknlet lerinin, ha.1. ardiye Ucreti ta.rifeai 
teknik şerlerinden ikisi oldıı~u h:ıl nin artırılması icln bazrrlanan mUl 
de rl!i~· ~e~rimlz.e uehnlı.lir. . kiye, kavruıfn, jktJsat encilmenleri 

nııtun r.ıyltt'ellnden ~onrn ekım, mü§tere'k mazbatası müzakere ve 
fohum işleri etrnJındn mıılöm:ıl kabul olunmUljtur. 1 
nl~ış. fal?rikal.ardil ~·~pılan ist.ill· ı Belediye vergi& ve reeimlerlnln ' 
salı ve dığer t!llerl gör.den geçır. ·tın•--- ·,.· ~u eebabı mucibe 

. . B -r. 1 h 1 l . aı UJuuıl ı,,ın .,, 
ınıştır. u15un o um ı a 1 ısta - ., . .. "lm" t•· . . 1ıen suru U§ ur: 
yonundn yenıden lell:ıklcrde hu .

1 
.. . •t· ·ı tak •-=-

Tit}'yare kar~ıkoyma topçumuz 
ciü~n1n beş aTcı tayyaresine i -
~:ıMNer kRydetmiıse de bıt tayya,. 
rel«in dii~riildMcleri mıltlm de • 
~ildir. 
~n J apon 1ayyareleri Can . 

n ı n b•hııında httlunan hava. alını· 
na hftCUm ebniflcr ,.e bazı lıasar. 
Iar vermişl,rdir. Bu hususta baş -
l;:ı lalsillt ~·'>kt11r. 

meclisin içtim:.ıınrlan sonrıı mödafarı 
nuıırı Forde be-yıınntla bulunıırak 

Biiyiil~ Okyanustaki va:ı:iyele dair 
alınan lıaberkl'in dikkallc tetkik 
cdiJdiiUni ve aliıkada:r bütün servis 
şerlerine talimat 'l"Crildit;ini sÖ)'lc

mi~tir. 
~ozır özlerine hir şe~· ilh·e 

etmek istcmemi~tir. 
T cf.-yo, 19 (A.A.) - · 1 5ubat öğ

leden sonra. Bilin ı:rma.ğmı gcçnıc
ğe znuvnifak olan Japon kuvvctıe
ıi ilerl~mcğe devam etmifler ve 
n.yni. g-i\nde Bilin c..~n:ruı. ka.dar u
la!}lnışlard:n-. Cepheden gelen he. -
herler Japon lkııvvet!etinin d~oı.nın
m taıklbe devam ettilderini bildir· 
roelııWlc. 

nıek husuııundn cmsıılsiz. rol oy
nııyacnktır. Halk .Pnrtiııinin hıı 

ır.ıınidar hıırekctinin knrarl:ı~lıt'll" 
ma!lında tBrilisıh C:oundl'ln gö&tı> . 
rebHnıS~ oHln~ı rllz'l ynrciımdan 
dot.-yı ~ de~e<'" menınun n l -
clırm. 

Jıınac:ık1ır Bütçenın ~ ı ıbarı c a.._-
. lip, varidat kaynalr.lannm kifayet

llrifi:ı/ı C:cı1111<'il'J11 IJ<ı~•ını 
Sir Molrolm 

Parti Genel .Sekreteri Dr .• \. F. 
Tfızer de RŞAihdaki ce,·Qhı ,·enni~
tir. 

Sir Malcolrıı /lobt:rlson 
l1rili81ı Co11ncil'lıı 11aşka111 

' l.O~DRA 

l..ondrn Jlalke' imlıln, do l meın_ 
l<'kcl!erimi7.in l:iillür miinasebelle · 
rinde )Jl'rl hir 7.ihniyetin \'Crlmli 
uz.,·u olıırnk ~·nlışacağınn şüphe 
yokınr. Bu lıııThıwinin J.:ıırulmn~ın· 
da olt.luğıı kaclnr ı:ııhşmnlnrmtlıı 
tl:ı göstereceği mııvnrfakıyeliıı hnş_ 

hen ıııısurlnrı .ımsın<la snyılnn 

llrilish Council'in ıle~crli ilgi ,·c 
y:ırdımlarınn !eşek~ trler. ~:ıy -
gılar ~unıırıııı. 

C. ll. P. (~enel Sekreteri 
gr1urum Meh'ıı 11 

IJr • • 1. F. 1'ü:r.r 
• • • 

Ankara. 19 (A.A) - Britiah Counc. 
cll'in TUrkiye mUmeıı:ılli ?d. Mlchael 
Gra.rıt, bu~n C. H. P. Genel l!Ckreteri 
Doktor Fikri TUz.er'i ziyaret etml!! ve 
Londra halkevinln nçılmasmdıuı dola· 
yı kendisini tebrik etm!rtir. 

Giresunda 
Dereu balkı 134 
domuz 6ldl rdtl 

Bir d ilsiz tek başına dört 
domuzu hakladı 

Tokat Mebusu 
Hasib ~.net Ay\una 
hakkında men'i muha
keme ka.rarı verildi 
• t nkara, 19 ( llıııu6i 11111/ıabiri 

rııi:den) - ~aarH Cemlr;ctfoe 
bıığlı kollcj ıiircktörlüğündt. bu
lıınduğn sırnd:ı bazı tnlebclerin 
ders nollnrı lizcrindc to.gyir \'C 

tahrifler Yl!.l).m:tk ~urctilc enııkla 
sahle'.::ôrlık ~ııı:u işl<"nıcl.:lcn m:ız · 
ııun bulunan v e teşrii nrn uni• 
~·eli kaldırılclıkt:ııı ı; o n r a 
11 ıı k k 1 n d ıı t:ı lbal ~ ııpı_ 

lnıı Tokat melııısıı Ha~ib Ahmet 
Aytunn hakkında .\nknr:ı r.or1111 lı!\ 
kimli#inc<' icrıı kılınıın liciincii 
tahkikııı ııcli<'esindc men'i muhıı· 
kenı"sine karar nrilmiştir. 

Pirinç ekim 
müddeti 
uzatıldı 

Zirai ı:.ti!u;alı arlırnınk için 
lıiikümct yeni yeni tedbirler al
ın:ıktadır. Hu ıncy:ıntl:ı olıırak ııi· 
rinç i~tihsaliııiıı de :ırlınlmnsı İ· 
dıı gayret sarfodilıııckledir. 

IJükCımet, bilindiği gilıi, pirine 
fb-atlarııııı zam yupmı.,ıı. ~imdi, 
pirinç ekim müddetinin m:nlılm;ı 
sm:ı da knrıır verilmiştir. -

- Raducı oaulr.si -
--------o~~-----

Olreıanda 
Bir inek garip bir 
m ahluk doğurdu 

riz1iği, dünya. vaziyetinin doğurdu
ğu buha.nı.n, eşya. ve mrurt ihöyAç 
maddelıcri fiyatı.r.un artm lmuu, 
"On ka.nunlıa DX'aeJen yapüa.n 
zam.mm bütçey e biT mtıyon Uç y\lz 
yirmi ıbin ijraJtk bir m-arızam ma.s
,raf tahmil etmesi, gelli ka)Dltk-
1.ı.nnm artmılmasıru icap ettil"mi9-
tir. 

Bunun üzerine boleC1, ye vergi 
ve resimleri kanunun .fu..ami had
lerine, mer'i taırileli!I':, ve mevzu
larınm tahammUHine göre ba7:t ver
gi ve resimlerde zam icrası lcanı.r 
alı'.J111A. alınmıştır. Yeni zamlar, 1 
!'nartta.n itibaren tath'X mevkiiM 
konulacaktır. T:ınzlfnt ve tcnviri
j·e remninde yn.ptlıı.n 1.amlardan 
yüz bin lira, hibiyat. resni.rıden on 
bin lira, pazar ycrlerlni işgal rcs
rninden yinni ~ekiz bin ljra, haller 
he.eda.tından yüz elli bin lira, lev
ha, ilin reaminden altnmı bin lira, 
lı:öpeit reı:ımlıı.dcn bt'f bin lira. kon
turat reMninden yti~ bin lim fazla 
gcHr temin edll~eelttir. 

Tanzifat ve-rgisinin yeni !jCkl! 
ile )azilı kıymeti 5000 • 10000 ku
ru,c; olın evlerden a.yda 5 kunıı;, 
40000 - 150000 kuru~a kedıtr o!an 
evlerden ayda. 15 ku~. 31)()000 -
500000 ku~ .kıı.dar ola.n evler
den :ıyfüı. 25 ikuru. altnacalthr. Lü
blyat resmi de artrrılmı~. at, ka
ytlt, araba ve Mir yarışların hası. 
latr gayrisafisi.nin ~iizde be~i n.i&
betinde resme tabi lunftı>arklann 
hası!atI gayrisafiyelcrl, yıı.nl mti~
tcri tJ.rafından duhuliye a.larak ö
denen ücretler üzerin den resme 
tabiiyet nisbetler.!nin yüroc ona 
j biağı kararla.5trrılmnjhr. Pazar 
::, erlerinin i~grui reEmi de birer 
miSli artrrılınıştır. Hıtller hMtl:ıtı-

Giresun, (llusım) - Bıı lıl faz. 
la kar yağma ı domuıların kolay. 

r.iresun - Selıleğirnıcn 
ca ötclürülıne~inc fırsat Yermiştir. 

sinde bir in~k RArirı l•ir 
Dereli naMycsimlc kar <lomuılıınn 

nı ela artırmak iç'..n tarifeye muh
telif niabeıtlerde .zam yııpılm~ır. 
Levha ve illn resmi de bir miktar 
nrtmlmı<:ı, geceleri elektrik lam

mnlıolle- ba.kı.rı veya sair suretlerle aydın. 
ınnhliık lal.Jlıp okuna.bilecek bir ha.le getl

doğurmuştur. 
kaçnınsınn en~wı olılııgu icin kör-

Rinhir nıiişktil:illR ılışıırı çıkarı-
liilcr bu muzır h:ıy,·ıınl:m tüfek 

lan bn r.<':ıyip ya\'n111u11 cnS>C~i, 
kullnnrnııdcın, b:ılta, gir~bi, hıılla 

h:ı~ı n• k:ırnı ins:ıııınkinc·, ağ7.ı Jıir 
s:ırıol:ırlcı öldürmiişll'fdir. k<'di :ıywı::ı heıızemcJ.:tcdi r. A~ uk· 

AYcılıırduıı hir ıliJ.,jı: tek b6<;ına farı hiç )mz ğı ııyn!.:lıııını :ınclır
girebi ile ii~· domuıun hwkkınıian ınndığı ~ibi g:ı~·ct Jrnmılır, 
geldikten •onrn, dörtJiincü hir do· lhı gıırip nıulıliık doöınodoıı iil -

r:k:ı ilii.anla.r &. ithal edilmek ru
ı etile yılda on lira ıtlınaea.ktır. Sils 
k().pekleri resmi de bir linıdan be§ 
!ıraya. çıkarılmıştır. Konturat res
r.:ü de birer misti artmlmUJlır. Şe
Mr mecli9i bugün eon toplantısmt 
ya.pe.ca.ltttr. 

mu:ı:un hücumuna maruz kalını~, ıııü,liir. 
fakat gircbisini hcnfiz iiı;üncii <1;. --<>-

1 nıuzuıı sırtınclıın çıkar:ımadığı i- Hayraboluda iaşe Ne dememeli ' 
çin, bu wn cloınuzln hıç:ıkln dö-
' üşmiyc mecbur olmu'}lur. Uzun teşkilatı Çenberllta§ta blr dUkkAna yenl bir 
\'C miıthi~ bir ıniic:ıdelc neticesin- Ha~·reboylu, ( l lu"usi) _ Milli ttı.belfı asılıyor: UstUnde koskocaman 
ele, dibiı bu <lom11111 da 1ilrliir- korunma ko.ıııınımun ta.tblki ctra- bir (Kardqlar) firması ... 
muşliir. fmda knı:a:nızda rla fa.şe bUrosu (Kar~l:ır) lnt, Cka rde§lerı mi! 

Dereli lı:ılkı. !Jnhçclcrc YC lıırh ih<las edUmiB ve fnnliyetc geçli- J{alın hecelerin kalm hl'celer davet 
larn büyilk zurnı dokıınıın bu har- mjş bulunrnaktndır. Hundan h:ıı:;ka eltıgı kuralına bakılıraa (dll.§lar), fa. 
,·anlara kıırşı giriştliH nıücndelc 1 da zirai seferberlik ihznratı ırürat- kat lstn.rıbul konufmasına göre r de§. 
sonunda. tam 13t de.muzu ~·ok el- J~ i!Prlem~kte olup bu yıl bir ka- Jcr). 
mi!;lir. lh'ncl:ın lın'1-:ı iki ırı ayı l"IR hil{) bo, toprak hmıkılmnması 1 Ahenk kuralı fiil taıırlflerindr. esas· 
Jıııl11j:iı 'e iki lnm: de n~ ı paral:.ııı- hu$uı:unun temini Jçin ı;alıJrlmak - j trr. rKıı.rdeşler) dr.mf'll, (karda§lar ) 
mıştır. tadtr, dememeli. 

'fM11111a<laların daha ,blll)kı> ıa. 
rafı.trmrla Mı~man tara:fından haıı 
kc~if fMliycltı-ri olmıııttur. Palcn•·. 
h:ı1191.ıria kareyn çıkan c:Hifmana 
kartı h M"e-keUer deTMn ediyor. 

T.nıwlra, 1!1 (A • .4.) - Han na_ 
zırltğı lebliği: 

I>iin gece lıoınb:ı ervlsiııe nıeıı· 

sup l ll y~reler, diıtma n sularına 

mayn ct<ilMıüşleMir. Bu lı:ırekeı_ 
leMn bir tayyar,mtz dönmemi~ • 
tir. 

\'a*irı9ton, 1!1 (:\..4.J - Harbi 
ye nazırlıAı teblil!i: 

F ilip in ler: Düpnan Bııtaıı.n'dtı· 
ki h:ı.llıırımıza bilhassa sağ cen:ı _ 
hımıza ln:)•ikini •~ırmaktadır. 

011,mıtn ın ıığır lop\'U al4!Şİ de· 
':ıın edi-,ıor. :-.:iweteıı ikinci dl're. 
<'ede mevıii hir h:ıreket esnasında 
kı!nlnrıınıı, <lii,nırının 3 topıınu 
ınüıenclclit rlev m:ıJ,ine.~ini ve bir 
nıikl:ır top~·u H' iş.ıret ınalzeme,;i

ni zaplclıııişlir. 

Ca'l"ile ~ahilincleki ılii~rıııtn lıa. 
t:ırynlHı, limandaki ıniiılıırtııı lesh 
lcriınİ7i ıi4h-m<"ğc rfe\·ıım clıniştlr. 
F:ıkJt hliyiil; hao;nrl:ıı· verememiş . 
!erdir. Bilhn:•n Frank limanına 
::rı'aıı nleş şidıle:li olmu~ıur. 
D i~er bö(.gdt'rden ,·erilecek ha 

her yoktur. -
Channhai, 19 r 1..4.} - )fanllo • 

dan haber 'crildiitinc göre, Japon 
lıJr :H tı«lltııhni \"nnmnılndııki 
Amerikan ıne,·ıilr.rinl ~idcletli bir 
lopçu ate~ine llıtım:kladıı lur. 

Sidney, 19 ( A.A) - Sidncy rad_ 
~o unun bugiin bildinliğiıtl' göre, 
Avuslruly:ı lıomb:ı ••e av ta~ yare -
Jcr i )furmein ~·evresinde Jııpon 

mcHile ı ine 'e şimali Siaıncla bir 
h;ı\'a :ılıınınn tn:ırrur. etml~lerdir. 

Hmıoı111, 19 ( A •• .\.) - llııYa ku,·_ 
ve ileri tchli~i: 

Amerikan, lngillz ,.e Cin l:ıy. 
yarclerinin refokalinde bulunan 
JTorrİ<'an hoınba tayyartleri dilıı 
n!lin ırm:ı#ı ıl~usundakl .lnpoıı 
mevzileri ne şiddclle taarru;r elrnb_ 
)erdir. 

Kraliye t ,.c Hinrlist:111 hn:ı 

J.: u\'vt'tltrinc mensııp layyartler 
hillün ~n kc~if ftçuşları ~ apnıı~· 
l::rdır. 

Anketimiz 
( Ba;f larf1/t 1 inci .~u11fadu} 

olmuyor. Onun için altlıi'.lı p:ıru· 
nın büyük hir kısmını fanleıhe 
harc ı yor, b~kıyeşile de serbesıÇe 
gezerek e~leniyor. Tahiidir ki, 
böyle bir ha~ alı bırnlmrnk ynlııız 
erkekli k ihli3~cı için koca tahak
kümü allına girmiyor. Evlenirler 
~C dahi Yİİk~ck rnaııslı Ye\·n far.Ju 
geli rli arıyorlar. Halbuki tıunların 
r.lııcağı p:ı ra)l l>ckiır bir erkek a
lı rsa hemen bir yıı,·a kıırmuk is· 
ter. 

.~ldıfı par:ıyı fanteziye deail , 
C\"İne harrar. Bö~lc gcn~~ler rııcru· 
lekelimizde maalesef p ek ı:o.ktur ... 

• • • 
T<>k")'O, 19 (A.A. ) - M.aluya

daki Britanya. lntalan bqikuınan
<ianı tümgeneral Pel'8iv,.t ı.-e Avus
tra!ya lruvvetleıi 'boı§kutnMd&nJ 
tuğgeneral Beınnctt, Singapurdıı 
Şangi blcs.ilde göz hapsiıle nlm
:mJŞla.rdl!'. Şimdiye tadar bu kale
n dü§maıı. kıtalan ~dmdan 60 
oin ki§!. konulın'U§<tur. 

T<>ıkyo Nftirrl§i gazcteainc göre. 
Singapunın 'eski \"alisi Torna&, bu 
elliricrln su ve yiyceck ihtiyaçlı&n· 
nm Qok güç bir meecle oliduğunu 
b11 gazete muhabirine .söylemiıtJr. 

Toma.s, daha. aJ1JD. ~da evvel, 
Japonların mütemadiyen artan teh 
didi ı.ka.rşısrnd:ı. vali sn.rayını tahli
ye etmişti ve Singa.pur §ehri ~r
kezinde "Frenton Building,, de blr 
odada oturuyordu. nıJti vali Siıı.
gapunın tesliminden. eonra bile at-

. vil fngjliz halkmın işlcrlle btıTtiOO 
m~gul obnaktaıcbr. 

Tokyo Nioin.işi sazetcei. muha. -
birinin b!idirdılği gilti, ibu bina :ra
mlrlarla dotutlur. 

Tokyo, 19 (A.A.) - DUnden ltiba. 
ren .Japon askeı1 idaresi bUUl.n Malez. 
ya. topraklarınd3. kurulmuştur, Slngn. 
pur, Malezya. idare bölge& iı,;lne alın· 

mııtır. ~ingapur aduındA. ukcr! 1da. 
renin baftıca vazl!clcrlnden biri. 
"Tokyo xı,ı . Nl§J., guete&ne ı-öre 

Slngapur llınanmı ve bu limana ballı 
aakert tesisleri yeniden itı~a etmek o. 
lacaktrr. 

italyan tebliği 
no1n3, 19 <A - \ ) - tt&IJ"an tebUji: 
McklUns doğusunda dilfaı&n mUf. 

rezc.~rlnln taarııızlaroıı pU.skUrttnk. 
Doğu Akdenizde bir dllfma,n uçağl 

dütUrdUk. K~f tayyarelerimiz ba.la· 
ra. uğradı. nu,ııruımu, bi~ İngiliz tay 
yıı.reııı mUrettebatmda.n dört klfi ealr 
aldık. 

Erbaa Jandarma 
Komutanlığı 

l.'rbcırı, f l/ususi J - Erhaaya ta -
yin edilen yeni j:ını'l:ırmn komu· 
l~nı Hoınil Kıhcay gelml~ Te ı.·a • 
ailesine ba~Jıımı~tır. 

ESREF' den secmeler: 
T>li~mc dAvAyft, u~·u, h:uımınlA, pek 

beyhMed!r; 
Şimdiki MJ.imle-rin ıT.hAr.ı hak 

menffınıdur; 

'f;ylemc tıokkAnıdan hul<kllınn 
arz .. 1 h1t;!,;., 

Bu w~·Mlr: it itin her ,erılı• 
ı;ı;r lU:Orudur. 
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fmmil~ 11- ... i ................ .....ı....:ı~ Dosta dos~ 
1JUşmana düşman ut• fiKONOMi KURUMU 

Çok rarMll11111 veren işçilere 200 liraya 
kaW ikramiye verecek 

Ulusa!. ekoaeml ve al't\iraa kunı. 
nıu memlekette amal f""haalt.tm 
aı ttırıtmastna ve yenf ::llııat aeferberllk 
tc yem bit ıeşvtk olmak O.re .mUhJm 
bir karar \'.?nniftir. 

Memleketten, ckv et t&brilmlJJ'I da 
dahil olmak q:aere blbUn 811lai nıües. 
scselcrd~ 19'! uneal ı&arimda en ı;;ol< 

ı;;a,lışar" k CJ\ fazla lstlhl4lde bulunan 
i~çiye, ça,lı tığı i~ §Ubeslfıe göre, ulu· 
sal ekonomi ve arttırma ku.-umu tara. 
tından 25 Uıadıut 200 liraya k~'"dar il<. 
ramiye veıi!eçektlr. Her fabrikadan 
bu şeklide bir sene aza.mı randmlan 
verdiği ve en iyi l~çl olduğu i~in bu 

ik"ramtyeye namr.et gıs.terilen ifgiler 
.,..mda 18Pllacak ıııeçlm.l a.nayfeiler. 
Jıçiler ve kuram mlbne..Werillden mfl 
rekllep bir jllri yapacaktır. AIA.kadar 
ıımal m!!eıae• bu ifçiıı1ıı ye.vmiye.lhıi 
de arttıracaktır. Bu i§çl gazetelerle 
~et lmtlaal olmak llzete Ub o • 
ıunacaH:tır. 
Diğer taraftan ekim aeferberJlğlnde 

en bUytık gayreti göat.rlp en l.y\ ran· 
dımanı aıaıı TU.rk köytaall Jcm de ay_ 
.ı:ır bir tkrnıniye Uıdaa ,edilmeııl mukar. 
;rerdir. Bunun sekli henüz teebit edil. 
memi.şttr. 

Bir zeagbdmlz 
Veremliler ., •• paYfOD rapılmak lzere 

100,000 URA TEBERRU etti 

Altm fitatı 
üzeriRde 

• 

oynayanlar 
MUddaiumumilik 
tahkikat · yapıyor 
Emniyet te!!!ldlAtı .spekWbYon yap. 

mak .suretiyle k~rine gayrlmenru 
kazanç temin ed~n bir §ebe1'eyt mey. 
dana çıkarmağa mavaffak olmuıtur. 

Borsada yaptıkları para oyunları ile 
kendilerine büyük kaze.nçle.r temin 
eden apekUta.USrlerln mullakemelerllle 
yalmıda başlanacaktır. Suçlul&nn i.. 
simleri şimdilik gtzıt ti.ıtuluyoraa da 
elen! yapılan muhakeme l!Ollunda an. 
lıupJacaaktır. 

Bu spekUlAsyon cUrmümeşbudu bUJI. 
dan bir, bir buçul< ay evvel meydanA 
çıkan!mış. takat auçıuıann faz.la ol. 
muı ve tahkikatın dertAleftlrllmeai 
üzerine bir çok detl§tlr1fkter &nAtme. 
ili, bu tahkikatın uzamaama sebep oı.. 
muştur. 

11 1JU1-tı& Aakara<la Türk -
Btd~ dOfJtsd: anltwnası bundan 
bir lleBe -ewtl imza edimiştl, Ba 
ftnM\l!JlhAlll manaAI Jı.'ilD geÇti1l9e 
Mzilfl 1«.'ln ve d iin ya l9in daha 
Aellmüyotll bir lıi.di!fe halini al
lllAldıtMIB. ~n yıl dinya yine 
harp ateşi içinde Mi. Fa.kat ha yıl 
hiıtün kıtalar Reritllnl lll~'iteb. kur
t&rNn8ıfitı,tlr, Ate.~ dün)"n.. .ıp14l·a
s91di ge.J1fşle1U~tir. ._. korlu~~ 
hafP dekonı içinıle Tjırkl~ c ~ 
mesut hir uHP adası maıttaraımu 
nnibafu..a etmektedir. ~ulh mem
leketi ~lyenln maehedelc-rfn, 
sözlel'Dt, 'aitlerin riizglr onönde 
SS\TUlao yapraklar hııtllnıle llökül
dlll'ü '~ kıymetini IU\Jbetttği bir 
zanıaado. sö"üne Mdakati yalnız 
tilr bugün fi)ln (feji;IJ, yarm INn de 
it'ibtat. membaı "ayılmaktadır. 
Bah~ar ~a~eteılerl tiu nokta üze
rindi! i11&betle dar<lutar. Bulgar 
gaze( elerinin iizerinfte durdukları 

Türk - Bol~r sulhu Cümhuriyet 
rür.klyestnin kurulduğu günden 
ba.~tıyan bityiil' sulh prensiplnin 
t.ahakktik etmiş bir parc:1181clır, 
Türkiye Cümhuri)efi dffi polltllra
imı ~lam, emin bir iç politika,.. ! 
,ıa istinat ettirmiştir. Bu poUtika-
am ana hattı imar \e Jn~, goJge- Zdngiplerlnıizdf'n Es.ı<lşehbll huln1.. hasta tedavı olacak geri kalan ya. HAdiııe balen tn\iddeiumumıliktecür 

Suçıuıarın l!Orgulan yakmda yapıla
caktır. Öğrenlldlltne gı!Sre yapılan cür. 
mthrıeşlnıtta yirmi bin attm Ue, külli. 
yetti mfktaJ'da C!Cl!ebi pa1'881 buhm.. 
mqtur. 

li, mewt, rahat bir memleket ya. hat tnefrl Bay Sllleyman Çalur. Eren. lakla.ra cemiyet haata yatıracaktır. 
ntmakta. B1lnUll ~in dıs polttib k6y sa.natoıoyomum!a. bir pavyon tnp.a "8u hamiyetli vatan~ l:Stedenberi 
• ~eye hizmet ed~ek bir hll- edlJmesi itin 100 bin lira teberl'U eL bir çok hayırlı yardımlar yapmakla 
'flyet bmnD8tır. mittir. Para bir iki gttne kadar verem, ta..ı:ınunıştıır. Ezcünıle, Es1dfehlrde btr 

Cümhıuiyet Tilrkiye1tinin Lozan it> nılleaadele ceıutyetme verilecektir. hastahane ınoa etUrmift.lr. Veııenıte 
11 .. -- 1 be • 1 len l"t" Bli yarçJımlrt :JO yataı lı blı' pav.yon mücadele cemiyetı luymetll ve ilUlk. 

sunuuı( an rı. ' e"li:am e< po ı ı· 1 --- h -.... • ti t • t• yapı acak ve orada ilk olar.ek ~Y &ever vatandqımı&a tel119Wktirlerlni - ep .,.. esasa.•" nat e mış ır. 
_ _._. • l ti ki 'tt"f k SUleyman Çakırm tayin edecıl'fl 10 bildirmiştir. ' 

TicaTet ofisinin elindeki 
gıda maddeleri aabta 

çıkanlacak 
..... nuye.._ < os o an, ı ı a - 1, ------~~..._, __ ,..___. _________________ _ 

J.,. dJkkat edilece'k olursa. hep 
8'11hu 1'oruma gibi hem kendine, 
hem he!iCJiyete fa)da.lı olan bir 
euşı tahakkuk ettfrmcğe hizmet 
etmittJr. 

Balpriatan. \'e Türkiye mUJıaşe. 
betleri de :uıcak bu eti~e' c içinde 1

' 

llliltalea edilebi.Ur. 
'l'ürkiyetdn Bnlgarlsta.ıi hakkın

daki dftşlbıceleri su t'S&Alara la
~: 

IJ:lıalô.t eşyası 
Tamamile idhalat birUkleri 

tarafından getirilecek 

Ticaret ofisi etinde bul.-.non 
~ağ, pirinç gibi gıda tn*ddeletinhı 
piyasa)·a çıkanlmau il.'in fi) al 
murakabe .komisyonunca knrnı· \""e· 
riluıiş.lir. Bll huSUAla teşebbüslerde 
LııJunutucaklır. 

Terzilere l.._lu 
maddeler itlaalit Wrlik
lerince te11ıin eclilecek 1 - ~bldse ile Bqlg ..... a.

raımula mttnab3& mowua olacak 
ne bir aıui~ ı1te de bir ilıtısadi, si
,...ı temt me\'cottur. Bulgaristan-. 
la Türkiye :arasın<lal<i tezatlar bö
yttk laaıtttea 9"el: ı.tlTe edllml§
tiıı. 

D - Törldye • .Balgaril!ltam 8-J. 
bil Blrliii ti:ası iken dahi milli 
bir vahdet olarak terakki etmiş bu 
mtıletin talJlf Jaaclatlan f~indo in· 
kişafmı taWI görmüştar. Bu anla
YllJ ta.rzıda:r ld Bulgarist.aa buyük 
harp SOlll'UI kayıpJannı f~fifi et
mek iHtedfğf zaamlı dalma Türlti
yede doırt bir ha\-a ile karsıta.~mı"
tır. 

m - 1989 harbi b&!)lıadıkta• 
&oan Bulgaristan Tii.rkiyeain &Ulh 
Premit•lerlni idrfdde r;eclkmcdi. 

Çthlkü bizim .,_. 'haıp ka.rşısm
dakl vaziyetimiz sarihti. T~vü
se 11ğramadık~ t~vtlz etmeJDek, 
isUkWden ve topraktan fedakir
IJIC: kabul etmemek bizim 1939 hal'-

• hindeki sb-a.qptfmtrln f4-rnN taşı 

BGlüa 1tibaNt asırua 
htrllklerl mensuplııiı't tataltndaa 
seth'ilmelllne katar TerUmlttir. 

Hnzırlllnan eııHlarıı giirf', şımıii 

ye kadar Hhalit birlikleri lnevıu· 
~h dısında kalıın mıu1ı1'-l<•r tle lt· 
iıalfıt hirliklL'rinc mens•ı}l 1:1!' r r1'·r 
faMriiııd&n ,etll"lleoetltir. 

AnNık,.düitme, WıltMil. ~ Wı 
saıre gibi sarHı ltfr iliartt ~u 
Na ıtirmemiş mallann ha!llıi J(o 
ruplnr:t dahil öllfNllı :ır~hnlmak 
t:ıdır. 

Bunun rcın de, btı 1tihi malJarı 

(re\iren tacirlerin hanıd ırunrı>a 

mensup oldukları göıöniinde tu
tulacakllr. Mes~lı1 dııf(me~i eltr a • 
Iahm. Dftğme. n\aniTahırn ıMıaUt 

birliitı veya madent eş~ a itbıfllat 

birlıiti tarnfın<fan mı ithal edife -
cektir? Camı hanpi ıiımre J(etirle· 

, celc? Ru finallere dediitimiz gibi, 
şimdiye kaı'lnr bu ıObi mııHnrı fısn
gl tnı-irlerin ~etirdlği uöıöniitıde 
hıhı1NTalC te~bit edilecekllr. 

Camı, ~eni knnıhıc:ılt olan kim 
yeft <'ŞYfl ilhaliıl birliğinin ıtelirt 
ınesi düı;iinülmekledir. 

Bu h..ıı e rı zaran, ilhaJAt blrllk 
Jetjne glrmhen tetifJer, ithalAt-
1.ıı bulunamtyacaklordır. 

1stanlml ilhaliil ve ibracnt bir· 
likleri umumi Ulihi Salah:ıd<lin 
Cnlu·uk, Ankurodan geldikten ~on
ra hütüıı iUıa1it .birlikleri ıım~ni 
he~ etl't!iifı iti i4ftl"llkl 11e bir top· 
lanh. yapılaıcak.lır. 

Zirai selerbeı-lik 
toplantıaı 

Bu sabah sıı t onda viliyetle 
vali 'Ve beledi~ c reist doktor L6t" 
fi Kırdann ba~kanlı[tınrla 7.imat 
~eferberHitt komisyonu toplana
caktır. 

Toplantıda hiitCıımetın ayırdığı 
Dil hih UraJık tahsisatın ne ıoıekil 
de ktdlanıloca~ı koouşulacakl;r. • 

Altın fiyab 
Dün hir Reşadi)e altuunın fi· 

yatı 35, 24 nynr T-iill,'e altının lıir 
gramının fiyatı ise 480 kuruştu. 

Fipt murabbe Jı:omia,..11!IMID 
dinldi toplantısında ter.ııilere JA. 
zırn olan nıabeıpenin, ilhali\l hh" 
.Jilderi tarahndan lemin edi1rneı\i • 
,.. Sansll'..tfmişW>r 

TftZiler e~~i~·eti, bu malzeme· 
~i hirliklerdt'ıı :ılıırl\k ımı~a ıfaıtı
lacaktır. 

(t<llA HABERLER 1 

İstanbul iaşe müdürU Müm
taz Rek, .\hkaraya gftmlşUr. leş<' 
işleri e'trafında Tknrel V cki\~tinf' 
izııhat \""erecektir. 

~· Dün de mezbahada fada mik· 
tard,a kuzu kcsilmif lir. Kuıu fr 
yatlarının Ji.\şmesi beklenmekle 
dir. 

* Diin, İstanbul balıçıvanlr,.r ce· 
miyelinin yıllık uınumt heyet top· 
Jantısı )apılmıştır. Bngfinlerde lo
kantacıhırla ~vecller cenıb-etle
rinin )'tllık kongresi yapılacMdır. 

w. . 
Madam G~'u o d9kita gör-. ·-11!111-----------------•---.ı• Cümhuriyet Tül'ki esi, btiyttk 

dlilya barbinde ateŞten uzak kal
~ fakat harbe girmek zorunda 
kalına yalnız kalmamak fsti~ido. 

Bir J'll öue Ankarada irmalanu 
fifk - Bulgar maahedetd böyle 
1Dr ~' \ e rer.l hitıslnin g.,. 
lebelılal ifade etti. 

Til'kiy.e ile Bulpristan a.rasm· 
da lto,ıı;öıı delımt eden iyi dostluk 
mb.Meltetillin yarın lç!a de• <le
vanı etmesine mani olacak hiç bir 
sebep tasanur etmiyoruz. 

Harp han içinde tarafMZız. Kom
'11lllr111nzm \'e bUttın mllletterfn 
ımhıtaldl obnalannı istiyoruz. Bal
kaııluda ve yakın Şarkta kendi 
mwb.dderatlanna h•kim (fet"letle
rin me\'t'.adfyf!!tlni anu ediyoruz. 

Bu pren<Jiplel' 'e Törklycnin iç 
aklsafm• ,;-aye olarak muhafaza 
eden llarf<"f slJMetımi:r. lıb:e bir 
şey emredi~ or. Doııtıı dost, dfü;. 
mana c'liiMnan olmak t 

SADRI ERTEM 

Pendikteki kazada 
makinist suçlu değil 

Birkaç gUn evvel, Peııdikte bir 
tNli kuuı olmuş, tren hattmdan 
geçmek iıtlyen hariciye vekAletl mu • 
bulplerinden Süreyya banliyö katan 
altında kalarak lıap t.ekerlekler aıtm. 
da keallmek aure aımnştilr. 

Ku1al jaD omutanlığt ha 
dtlNt eılınıfmd& yaptıg-ı tahkikatı bitir. 
mı,.,.. lokomotif makfnisUnhı bil' su· 
gq olmadJğr netfces1ne varmr tin !ta. 
klDt .eertıeet bırakılmı nesedln gö • 
ın91meW&e ~ ve~ur. 

meiiydlalzl 
- İki oda. mı?. Yanlış kapı ça- • 

lıyorsunuz efeadim siz' Ah, Şwa; 
Madam Ye mösyöye buraamuı Rus 
~üyük köşk olduğunu söYiente<Uniz 
fni?. 

Bayan Me~e: 
- BUivoruz Madam! diye attı. 

dl. 'Falmt. siz de sa.yf~edeki pan
r..iyonlann haki!ki fiyatını hlç iş.ft. 
mem ltğ,iniz ! 

Madam Gridbnşof bh-denıbi.re 
':ırka.sın~ döndü. Bununla, artık ko
nuşneak b'.r §eY olmad·ğmr söyle. 
rnek istiyordu. F:Wcat n-" ni sani~ e
l erde Ba.y Menaşe: 

- Bizim alıı:ı veruıimız böyledir 
Madam! dedi; pu.arll'ık edeceğiz 
ki al<lanmıyal:m. Fakat sizinle der 
hal uym:amadığnntf'.a göre, Yt:
m.ekleri har.ç tutarak ba"i1 blr 
fiyat veriniz: 

Şura, a'?'kada iki eHemu ya.nma 
vurarak W>..na ~ or; adeta: 
"Ah, diyordu, Madam GriıbaııfOif'a 
yazık oluyor. Bu Yftlnıdtler, bun· 
lrırla konuşulmaz!,, 

Bununla berabP.r yamn saaıt ıron 
m pazarlıkta uyuşuldu. S&b&h kah
t"'9.ltr1arı ii;indc, Bay vt- Bayan ME'· 
naşe mr odayı 90 liras a tuttular. 
Fakat bundan sonra da başka bil' 
oozariık başladı. 

Bayan Mena.ş~: 
- fyl, güzel Madam! dedi; )C· 

mek liatenlzS. gijreh!Hr miyiz? 
Ma<hm Grlbaşof: 
- Li&teyi ~n lntibabı-

a. brrakrnm ! diye konuttu: bu ım
nueta bie üzülmevitlis! 

Bav Me!W!e röıı:e kanştı: 
- Hayfr, ha.yır! ,unu demek is

tiyoruz ki, tabli Po~~ batma. 

R. B. K. 
PANSİYONU 
il Yazan: Kenan Hulfisi. 

alı)'Ol'IMJIWZ? difine dair yokluyordu. 
Bir saniye durdu: Buna rağmen, yani !bir piWç kı-
- Acatıa ~ ne Yemekleri- ıartmumın 60, b'r balık çorbMı-

niz var MaıdaıÜ? ıım 25, aeı.elerln 30 oJmuma 
listenin bir koypuı ora.da ka- raimon Baş ve Bayan Menaec ı-n 

Mnm yant başJDda idi. Grt11aİof: ~yomı aayfiyenin dijer bllttln o-
- BuyuruDUS! diye usattr; i~- tellerine tercih ettJl.n-. 

te ba.gilnkil yemekJeim.k ! Yeni millteriler eıte61 gUnU 
Bay Me~: yerlctmiıtti. P'abt aqame doiru 
- Oo .. ! dedi; bir porsiyon pı- bir hlctee oldu. Kapıda bir otomo-

1~ kıu.rtma eo kuruıt! bil durdu. 
Bayan Jrlenaşe: Şura: 
- Hem de blltlln ~eli- - M'adalrı ! dedi; yeni bir takım 

tüı1t! Halbuki biz B.ua yemelderi müeteriler pJibal Qüa1lil l]ura'da 
için bıırumı tercih ~ras. lıfe- da Kadem Gıibatof'un t:ablau var
s€lı\ ~1ıil listede gllze !bl1' bli- d.1. Fasla~ Şura da Uı:
r.i dediği. yemek Ruslarai ıniUl ye- • küyor, pansiyonda. az kalaba.lığı 
meklerinden birJ.ydl Yufkadan ya- tcl'Clh ~u. 
ptlıyordu. Arasına. çereı_ Ml'dalya.. Bu iil1m deih!Jmesindeki uğurlu 
caltğt, l&ha.na kabuklan, 11.kerda, !!'la.bete ben de inanmak Uıııere idim 
tereyağ, yuınurt:ıqın pl'1Jrl3 8ll'll!l1 ki Bayan MenMe birdenbire fır. 
konuyor: bunlar kat kat serplşti- ladı: • 
r~iyordu. - Babamla annem ve karciqi.-

Vadam Grlbı.ışof katıla katıla min kızları:, dedi. 
güldli: A~ ile bir dalaşmadan henllz 

- Blini mi diyorsunuz: fakat gelen lıladam Gl"ibqof da ,eyle 
tl!m bfro kış yemeğidh- madllm! düşünüyordu: 

Bayan Menqe: -Dört kişi daha! En azı iki o-
- Haa! decti; e\Tet; biz Yahu- qa! 

diler Blini'ye baydms da... Yeni m.llfterileri Bey Mena19 tak 
Fakat Baran M~e'nln bir cim etti: 

defa bile 8Uıni yemet!lği belliydi. - lrosyö Barub ! 
"inlmz bıımı bUgfçll!k ma1clsdf lle - kefrıtuı! 
R6yD1yor ve gtya ııadam Griba- - Matmazel Fortune! 
F.iOf'u ne ıı"bi RUB yemeklet"I ~r- - ~taıacel Beki! 

Benee ~. ne sololu, ne lra
rı, buzu, ne d e iusaw dı:n lrecek 
kadar sert rü:r.girlan korkunçtur. 
tuanı JEıpaa bezdiren, adamı ca. 
nmdan usandmt.n "ey, gttndilderi 
kaplayan donuk, loş, renk!liz ,.e so
ınurttuua gündüzlerdir. 

Öyle gftndilder, ki bunlara giln. 
diz demek de yakışn11ez. KirH bo
l•tlar, nfaklann ı.oınua kaplar, 
Gök, tabaka tabaka esmerlikler al
tmda Mllip ~. 

Hayam ulmr soya bağlarlar. 
Her ~y ondan basıl olur derler. 
Fakat güneşsiz, 11ıkslz bir dlhlya
da sayma, sad8ll başb bir tleJ 'e· 
reoelhıe. ben inamnıyonmı. En bü-
7ük ırmaklar, toprak altmda akar. 
Ama toprak al«mda yüz binlerce 
kilometrelik yerleri hopa ba ır
maklardan, biz ae kuandtk ! Eğet 
sekimızı kallemp, demJri burgu 
,...,..._.ydık, bu ınıla.rın güneşe. 
aydmhğa ka"~lan imkinr kal· 
mıy~tı. 

t"te bundan ötiirüdür, ki bir bu
~ aydanberl, yüzünü görmedi
ğim gütae!i, ömrümün dest.cil. 
gfialiimtla ;t'l>ldaşı gibi anyo1'1111l. 
l•de, onun hasreti \ ar. Yerle 
gök aruma billür pınltıh ısıklan· 
•• doldlll'U ~" ha\'a)'J izledim 
aı11k. Bn bitmeyen alaca kalulık· 
ta, ~eeeye bdar 81.rea A4marf· 
kan, kirli l~lukta ruha giden yol-

lar kayboluyor. 
tnsan ruhuml:ı d'.l, çiçeğe ben

zr3 en bir hal olacaH, ki g8n .!iSİZ• 
ilk, giinJUmüzü sol<lnrn~ or. 'arh· 
ğlmızm derin!iklerdn le, boyn t bil· 
kü!en duygubnn, ~aprak 11'1111 
dökttiıkt.rini seziyoruz • 

}Aki muta.sa.n"lflann, Ta "1l'IYl 
her 7..erreyl kucaklayan bir " ıur,. 
l)eldjnde düşiinü!fleri, ne gÜJM'l ye 
ne olg11D bir faM\'v111'Clur ! .• 

Glin!~iz gün, yıldıasız IJeD -.ıen 
de fena bi.r §OY. Karanldrta hl ı o&. 
mazsa malsa)') ile <'8nlamr. Hı pi. 
Wna sildrbazoım elinde ~e p 
perdele!' kurar. Rerfa, ~il, ds
Al görür; ha.tt.8 kol.-u ,.e musiki. bi
le l'iezcriz. Alaca kam.alık, do ulk 
hau., C8mel' bulut, kül rengi sa, 
insandan bu 'hııral tesellisini do 
alıyor. 

Yaz giinlerlnln, klZf,'Dl t-Op~ lk· 
lar iisttinde btllür bir buğu ta.• 
'-81 titrettiği demleri ı;imdl -
derin bir ~tle anı~·oruz? .. l'. ır
le gök ansıida. ürperen o krls ·.ı 
perde)i görenler, ze\ı:t sahııcle.i. ... 
oin açılmak üzere olduğuna d1J1 • 
tJtrerler. Gilneşiıa tahtada, dem: t• 
de, t.a.<ııta ,.e insan (lerfs:U..te &) !l. 
ayn kolmbn vardır. \'e galiba gı A 

Det', sadece ııtık, valnız panlh ' e 
renkten imrct olmadığı ~tn, on ı 
ba kadar ödüyoruz. 

HAKKI SUHA GEZGll 

~~l 
Parasına gDvenen ••• 
G aızetemiz, ~k mühim bır ıç

tlmal metıeleyle uğl"IL!roor: 
Evl~efi ~vik ! 

Fais itibarile evlel?lllek, teşvl.k 
ilter mi?. Blllıı& kalmıa evlenme-
" 1teatres, keldlitınden anıa e
.... 'l'alJktlll gldl!l bu yolda
dlr. l'abt i1d kialnf!D bir araya 
&*ıeei. a.ynt zamanda fktmcı.dt 
bir mesele olduğundan güı::lük 
doğuyor, O neticeyi, bu gü('.\ükle
:re rağmen elde ede'~ihnek i~in. 
f.eşWk politikasına ba.şvuruyo. 

ruz ve dolaymile bir takım ko
laylık tedbirleri ileri allrllyoruz. 

Birle.- bir haya.t kurmak için. 
ıki kif lııin ruhi _yakm.Lit ve~ a uy· 
gımluk taraf1arı bulunma.m da 
ljartbr ııma, bbı, hele şu zaman
larda: "İki gönül bir olun~ sa
manlf.t seyran olur,, nazariyceıl

ne kolay.ca inana.bileceklerden 
olm.adığmm için, tktısndi şartı bi
r'nci lüzum ohra!t görmekte de
vam ediyoruz. 

Bu vaziyette parayı nereden 
bulmalı. 

Evlenmek ve evlilik · yürilyU
§ibıde bw müddet hız ala.bilmek 
için li.znn. olan parayı -bazı va
tanda§larm ileri sürdüğü gibi
şuradan bU'radan iğı:cti olarak 
tedaı-ik etnıcn.Jn, sağlam olduğ ı 

kadar da sakat cihetleri olS& ge
rektir. 

Şu halde parayı, bir beürm 
kendi bqına kazanmasından baş
ka çıkar yol Yoktur. Bunun ıçm 
de, da.ha çocuklUktan lıa,.q]ıyaıolr 
ikt!H.dl terbiyemirzi alırken, hele 
el'kekler, yalnız kendim.:zi ge!}ln
dbmek illküsllylG değil, bir aile 
kurmak için kazr.;,tınak fikıile ye
tiştirilmemiz Iazmıdtr .. E~ za
manlarm, "azrcrk ~ m. bir'cik 
başım,, gibi bencil !"U · lerile btı
y(lmek w enerjj.}1 on3 gfüe ta
aamıf .etmit buluıim '·, giihüıı 
birinde böyle evlenmek i in bq
ka.smm el.ine °bjkmak l>i bir fc
' aket doğur:dt.Ur. 

Sana 9ellden gtolir annk eğer 
imdat limrısa.. 

!W. ı. HiKMt-.T ML~IR 

Maartt Müdürü 
Ankaradan döndü 
Şehrimizde teknik okul

larının lcudiyeti 
CJTlırılacak 

Bir haftadır An';aratl.ı bulunan 
M. nı ıC Müdurü Muhsin llınai dün 
., ıiresi bııı;ın:ı riönnıüşlur. 

AnkaraJa lıilhas-. lcl..ni ötre-
MU&terilerden lfatına.zel Fortu- Um okulları iızerinıte l'üŞmeler 

~ı"! on seki~ yaşında kadardt, Kaş. yııpmıştır. 
penli mavi bir şapka, arka saçları- f ı r im <l,ı a~ im sı ararlattın-
ru iki dem'3te ayırmıştı; ön taraf. lan lc!.nik öğretim okullanııdıın 
ttt., dimdik bir meyil üzerinde, sa- lbldim, deıı·z inş:ır.ıtı , mar'1ngoo 
n bir kut ugmaya ba.zırlanıyor \ie 'e ınüblt•, kım~ed öılrclim okul -
matmazel Fortune, ~·eni b&I ver- lurıdır, Hu okulların bir an ev~ei 
n:.i!f memeleri ile caiı1ı ve diri gö- mşııl:ıtı it"irı ~erlerinın h zırlan· 
zUJd)yC1rdu. Jla.tnıazel Bekldc ise mn),ın~ derhnl ba~lııf':-c ı,ıır 
gri, yuvarlak bir p.pka vardı. Ü. " 
zorindeti ~ Beki'de her şe- M--L • Ert "' l 
yi bpa.lmftı. F&kaıt daha kUçWttl.i ; unaınd u~_ru .. 
ve hemtz daha uyanmamıştı. [ Almanya an dondu 
~ Gribqof yeni müşteri- Bir müddet ~V\'el Alman.yaya 

ltre glllcrek bakıyor, ve kendi ken ı gitm~ ole ı tst.ruıbul Şehir Tlyat • 
dine: l'08U rdisöni Ertuğrul lluhsSn, 

- Ah, Şura: diyordu. BUtiln bu sa.hah vedide Ph'r mi?.e dön • 
bunlar zengin aileler.. Komod.iıı mUştür. 
lizerinde bir toz görecek olursam' ---:--------------

~il evve!k Vakıt 1 Bereket hi.disenbı an'aplınaaı 
uzun sürmedi de Gribalofla Şur<ı 
teyzenin karplddı ainirleri tutmr.
ıh. Meğerse MösylS Baruh, refika
sı ve iki kuzin pansiyona milşte. 
rl değil, bayan ve bay MenaŞe'~ eı. 
bt.r gece için m.teafir ge-liyorla.r • 

"0-2-91'1 

Matbuat cemiyeti 
kongıresi 

mış ! Olur a ! Madam Grt1>aşof bu- Osmanlı matbuat c~mıyetı heye il 
M ne diyebilir? Bir g~lTk misa- umumiyesl dlln ilt"nci il't 1m~ım ond:ı 
fir, yeni bir gecelik mttfteri ! Ayrı ı Galatasaraylılar yurdunda al<detti, Nt 
s.yrr iki oda, Uçer porsiyondan il;i zamnamei esasi <.>nctımenl tarafında, 
defa yemek, bir sabah kahvaltısı, ihzar ed1lmi§ olan muaddel m@.ddele 
belki bu akşam ieln mükemmel bir birer birer okunarak bazı maddele 
i"'ki; daha ne! - aynen ve bazılan mtınakaşa edildik 

Maalesef! Gribqofun dütüncesi. ten sonra kabul otundu. Mnteakıben 
cloğnı çıkmadı. Şu itibarla ki mi- h ··etl'merkeziye inl!habatı icra kılm 
!!ılllrler ba.y ve bayan Menqcııi.1 dr. Heyeti meı·kezlyeye reilı mtseyln 
odasma yeıieştiklerl g':bi pamd • l' n t kltibl umumi Ahm t Emin 
y0ilıc1an pek biz etmiıı gozi.ı.ktUlı-r za Yunus Nadi, Muhittin Mahm t 
V\) pGllbı eerdiler. Kısacası, R.B. ~ Sadık, Ceıt\l Nuri, Davıt l:"res to Ağn 
pems&yonu, blitun )ük.ünÜ almJıJ o lu Ahmet Mar ... r tıcr. t mail Mil • 
bir gemi haJiaıde kendini btT yaz tak, Enis Tahsin, HUs~ ı ı T un, H 
seyahat\De blı'Mb. seytn Ragıb, Kdztm şına ı, l{eçeyaıı 

!Detoamı var 1 l Bey ve efendiler. 



.. 
Şoförler 
ce .. niyeti 
Yedek parça Sa

tanlardan şikayetçi 
~taksiler sökülüp 
- yedek parçalan 

aatılıyormuı 
1at9r1er Cellliyeti vil&yeta mli

ıw.at ecler* bawlarm eoi1*hı • 
.. ~ dtbıyamn her tara • 
_.. oım1fa' gibi memle~ 
de de G4'Dmıobll ~erinin icap 
eıilll Jw'U'eti tanin Te hareket 
............ ri için yaz ay1arnlaJriD. 
da fazla nüktp'da benzine lıU • 
,_. o1duiunu bildirmiı tir. 
~. ilandan be.gb allkadar 

._ mnr-u.t ederek edek üııa-
- mrkJltl& ve pek pahalrya te. 
ma ediJmeeinden, hele 1'8tik ki. 
~tııidlfindm dolayı yu.den 
,.... tabi ara.besmın ganı •tarda 
biııı.a almdığWI ~ ~ ara
.. ab!pler'.ııin demir Te harda et
,_..,. ı-Jıaldanmaemdan dolayı a. 
~parça ~ .mdlp 
dlıl ~~veya 1ulrdaeıYa 
_.."•mı da. im etmişt!r. BU 
&lılllle tehrimizdelti tsbi1erisı bt. 
... Mler ddllttp ~ parl;& har 
mama 8fdıı1o••• t~i bqg&I 
~ iJ&ve eclBmektedr. 

laf'8rler Cemiyetinin kJAieema 
alre. ~ yedek .... 
:vm1ır. llattl boldur. Fakft. birta. 
bil mutaVIY&flarm ga~ile bun 
_.,,~ k9.4ar ~ 
tlmllbr. 1lese1l evvelce 160 ku. 
nllllL atılan bir vantilAt.CSr b.yJŞt 
~ 12 liraya, ev •ele\ »12 L 
.,. mtduı bir llDJl'IW' 4il1lli 
JJagthı 200.2M liraya sablmskta • 
ar. :a.ıtmdım yapdlm bu eabıfler. 
aa lllllJl'U kiım yüme yüzll detft, 
1ılnl 8lbiı meydandadır. 

'8111ae cadtella· 
... inil•••• , ..... ,., 

ltaldınldıiı hutalia
nede öldü 

lltfllllJd gece ~ EyUpte .Felllwıe 
.,,,,,.,de, ;robm teDllıa bil ,mııde 
,..ıx lılr S-0 ~· 
y..ıı,s caım llJD• ~ 

118ri6t hl.dl.-eyt bemeD alıltıa,.. b1L 
......, ı.nm tü Jııa.lde ola senç 

Qaraba hutahane ine bldlrllılllltlr· 
......... )118 .-TkolUDall yaralının 

W'a!ırettln lat!nli 18 yqmda btrl otda 
iti ewııp1mı1br. Fabretthı ifade ver. 
medlll Glmot yapılan tabldbtta bu 
eıtımlln bir kaza neticesinde wkua 

Cllldllt P\8fl1mlfbr. 

SPOR 
......-- .-, - -

Mektepliler arasında 
voleybol maçlan 

l•tanbal okalları fatbol ilk he· ...,...,.,.: 
21.1.1142 cumartesi lrilnil yapı-

llııcak ma~lor: 
Seref stadı: 
1 - utilıı'Al L. • Yike Ülkil L 

ln'lilteıeıle 
kabine 
buhranı 

devam ediyor 

Mihverciler 
lngatae ile Amerilıanm 

CD'aauu ogmaicı saJqıyorLır 
tngl!terede kablDe ballraı ...... 

em,w. Hattt. 1- ~.,.... .. 
çtmdım bile bebeJ~ ...... 
zamanında mebwı latDlabatbua ,..,..._ 
muz Slatimd ~-MlllNl'dlm' bu. 
valJetl lııtlmalll' ................ BuL 
ıar ..wı& ~ periplı bir .mı· 
de g-.cermelde. ~ msA
tenntn ar.- ..;m&J'& ça•qınekted!r. 

lar. Jlllwel'dleN &'lire JJaginme .ba1'f 
etıııaf10r, domln,.aaJan ~
Jmıwıl'Cller bi;Dtere De ~ 

bile aııuımı ~ için ~ 
dırlar. sıngapurun d8ıfdl1l lılr ..
itUZ'relttn Teni Zel&Dd& e1ıÇlllD:I b.11111 
etmeai Aınerikaınn Ylld ~ W 
Avusturalyada gözü olduğıma 411111 t
mlJ! Amerika hgms tmpanıbıdııı«u.

mm cJa1ı1m.a811U w dctl&J'llllyle ma.. 
- kanmak iatt)"ormUf!.. • 

- Jllııl3"o p 1 ! d -

* • • 
1 lr>wU{AA)-ao,t.__.. 

1ncDiıl ka'*''*de .,.,._. .. tadiilıL 
rhı ,...')mAM Jldhnkln oJ,,.mu bL 
dlrmektıedlr: 

K. O•merıt A1lee yeni ka'hl'*'9 -
vekil muaTiJıllline, 

lıL OUver Lyttleton JlllMafy. ~ 
~ w .Sil' Stııaıtwd ~
de Aftlll kamarum4& ıtçi ııaıtill ııef 
1lflne ta:vm emteeelnerdb'. 

••• 
ıttns it (&.AJ-RI,- _. 

mnm parlAmento muhalı&ı:: 1.ılldiriyor: 
ZenrıeAIJdlllne &Ore. JI. Qlleıcll. bab 
kelııl•t'lt~r~w 
harbin aevk w idulılıllle dalw -..Jt 
.A.vam kamaıUIDda oe~ edecek 
1l'1 cUDU1k mn•keredea evvel Ubllle
Ji JdlGtlltmek karan YS'ID.llUr • 

Ç&9l. )Ilı .mretıe .bar Jmısi bir ta
cill J8Pmalt ._ ~ +amsr:Ml de
llft.1ı'lmk flk1U'm.d&n lı&rini terd1ı e. 
dink w.l wtuı tıtr yal lılaJ•b''eM -
liD1 dlW'n'dDUlr- .Bul mftpbldJere 

--. .......... :•"1- --· neblltr. • 
Stafford Crtppe'bı kuneW bir ihti

mal gere. llatede yer aıacatı mne. 
dilmekte .,.. harb kablnelllDdeki çok 
maruf ph8tyet!erden bb1nln llablne • 
den ~ld!ıne9i lhttmalden uak olma· 
chğt MJylenaektedir. Harb kab1Dllııılntn 
fbndtkl lz&lan c,;;er.;ıı. Andenlon, AL 
ıee. Beaverbrook, Bntn. l!lden. ONen. 
v()l'd, Klıulley Vood ..,. uteltcn'dm'. 

••• 
Londra, 19 (A.A) - Mfter ajaııaı 

Lord Beaverbrook'm bum.il bir me -
muriyeUe Birll!ffk Amerlkaya g&ıdert 
ıeceğinı öğreDmektedlr. Bu ta1fniıı 
Lordun. 1iıgUIS kalıblellllldekl mıwktin 
de bir dettflkUk 1lmale getlnnea1 
muhtıemeldlr. 

ingiltede harp 
•• sanay11 

Lentlra. 19 ( A.A.J - Anmon ..,. 
Hove :zıl'hhlannın lnpat111a 10n 

hafi J r !rinde bflylllt bir hız n. 
r1Jmı~1t\-. Bu iki semi J<.ins GeorRe! 
V sınıfındadu. ÇBrçil son nutkunda 
Scharnbont Te Gnefsenau zırhlıla-

B lıre u n muharebe edecek bir bale P~ 
11eden evvel donanmaya pek bü)'lk 

DmrftKlıafıık:ı kıymtte birkaç bfrUlin iltihak e

Mukavemet ko§U&U 

...,_r ha'Ureriıaden ~ 
ı &par ~e urf Jıalinde 

1ıel'tip edilcın muka em t k la-
na 4000 metre o n Cl8i 22· 
..-ı-94., !!Un 1 ,30 da 

~-
2-K0'711 

,...,yavasmd 

e nl s6)'1emlfll. 8Q s&ıler~ 
An n Te HdTe nrb!ılannın deni. 

nCHrUmet üzere babınduklan 
m n ı eıkanlabllir. Bu iki semi 
19 7 en nde teı:guha konulmuı,

ıu, ır ' sont n 1938 oe n An
n 19ıO ha 1 n11cında denize in

d .r imiştir. 
Br·ı nova 111am1oın deni% mubar

rırinın z nnettitine g6r .. aoa deniz 
harplerlnd n alınan neticeler üae
rj e ·ı n zırh ter ibatı bava 

3 - Derece 
•e m8ı1lt.W: "4'eri 

ya ta rruıl rına k r~ı bü.Yu • ölçüde 

Eakrim müs kalan 

Gtiret müıabablan 
81Ue11Baniye ki hnnde deTamh 

fllnt oldala llbl bu laafta Mül". 
7lm He lbrahfm ırftre yap e:ık· 
ı..dır. Jıfemlelretfmlzın en gürbftı 
pehlinnları re eklerdJr. G6r-

enW taTaiye ederiz. 

"1 viy edilecektir. Bilhnsu yan 
ve gQnrte zırhlan kalınlaıtırıJa. 
ca tır. ~niza'tı ıemilerioin ta.r. 
ruzlanna kartı daha iyi l»r himl. e 
m kanlllDMl tatbik edilecektir. 

Zırhlı rın deniz il:zeı .. Dd !abam. 
muJlerl p k ıiıli tululan bir şeydir. 
Fak t An erı an deniz makamları 
tn il z •mir:ıll ji~le Pasifikle in· 
!ti r eden yeni 't'Ubete karşı ko • 

. k r 111' gcmllerlo lıaretet'eri hak
kı da d:ılmt bir temas halindedir. 

J.lon sınıfından iki ~r sutalı 
1943 senesinde baar olmak illere 
telıdha konalmUtJlur. Bu annftaa 
d r gemiler 114' te hasır 
ol caktır. Fakat ln91ala bm ••il. 
mı, oldulu le.in bunJann daha e"" 
vel hazırlanmaları milmkllndllr. 

• 
YA K1T 

Alman 
Sovyet 
tebliOi 

8oQıe& ............. • 
..... .... .u (A.A} - JCmııa.dıa 

1 t 7 •• p ...... -- ap"ntn 
bul keıdmlerilıde Rua Jata1&n ..um.. 
mGdafaa balgı 1 • dlr'P'tırlerille ka
d* :aaıı. etmı,ttr. 

8cw,.t lll1ft1'l ıataı.n AJmudmm 
~terce~~ Le. 
ntncradl .. 1 1 

1 re-. Jmıtarmata ça 
ı..- daha lıQ7Dk Ru _,....,.... 

1a1...-.... 

mijlerdlr. Sa!I gOnQ 9 Ru tanazeaine 
maka.bil 36 Alm8ıı ta'1J'&Nlll dlllb'W
mtlflUr. 

........ 19 (A.A.) - B.B.O. 

!>OIU ı~ "'9lJlılllln ~ 
Ralllm'ıa ....... .._ • 
yar. lAD1Dç&d uptakMl!lda malla • 
Nbmln fl.ddeU ızaJmım..,ıır. lıloüova 
.... '".., ılen .. .balıel' vaıdlr. Km8ktaıı ._........kadar olu ...... 4Dl'mD 
delllJneml§Ur. 

17 tonluk bir 
yelkenli ile 

Bir ls'lliçreli 
seyyah 

Aylartlanberi Allantilı
te aeyalaat ~UIL 
Dakar, 19 (AA.) - İaviQre ~ 

tını tqıyo 1* pSd l>üara gelmlt -
tir. "Ruthi eo .. tmılnde owı bu gemi 
_... fiaN 4e ......._'e&lttlr. 
Bu zat 12 metre uzunltılUJıda oıaa bu. 

11 toDluk .)'el1raJl Ue blrllaC ~ 
beri Atı&ııtıkte tek lıqma •,alaat eL 
mektedlr. 

OeQeD u Pktep1Dde Vll'odaD haft. 
ket eden 1ıu ~ pıldld Us1ıcıD, 
Tanca, Kaabluka. Lu.PalmM. VIGa 
cımıero ve P-art: • iltbme'e uttamlfbr . 
SaJaDt takip edırre'lı: ın,nts N!prta -
ama kadar gidecek. orada .Atrlb ._ 
yahatine dair bir karar verecektir. 

Ruthl 6liO dünya denlzlerbı.de dola , 
PD ~ 1mçre cemlald1r. 

Ankarada bir muhtekir 
mahktimoldu 

Ankara fiyat munıbbe kunta· 
J'ODuaca beher kilomu 23 kuruş 
JİtWl!knde salat CiJlt teebit edilea 
lspanJOI tobulllu cinsindea nomı. 
dn 40 kuruşa ııatmaktan suçla 
Oantınkapı eaddesiftd~ bakkal 
Mehmet oAiu Ahmet Çelikin ınet. 
hut suçlar luınunana ıöre yapJlan 
duruşması sonandn fiili ııabil aö
rüldülhind n milli korunma lctınu· 
nuoa teTfikan 180 lira alır para 
cnasınn , üç ay müddetle hapd· 
~ b r ay mlddetıe dlkltbının 
kapotılınaııınıı ve bu müddet ir.ia. 
de ticaretten menine '" dOkkln, 
da e'e geçirilen nobatlann tek· 
milinin mDsadereslne '" tnlrifiae 
knrar verilerek 1lendisl S..kifha • 

.... 
36 tümen 

ist~i 

lozdhaça 

St.okJIOba, it (AA) - l.sveç Kuııl. 
JlaCI :rpu,&al;aA& pi& maddeleri ta. 
.... ilin --Mr ..... talılllC" 
mit ve ,PilP pl9ıeal ,ıl9ln mubarlP 
......... •• 

7 b' de aJ;mlltır. 

Bu ..,.ala ... " tik yardmı ma4 
...... ~ ..... 

11rw 

GANDi 
Çenkanek'le laet ..-t ..... 

KaMta, ;(Aı; - ~ 
1* .Mbcıe stıre. o.ta .. Oliı
• ••• • • ·can*,... 
laD ve 5 aat cl8vma GclııD _... 
- 1 7 ,... mz 5 

'g • Oae '9e 
r Jft ... - .... - ..... 
ı. al 'ı e ı• t'I Q il. 
v--..97&• ı'• .... --9' c , n*'• ._. 111 ' JI 
)ı t> .. 11•"' 
Ç '41Y;e1ılr ............ ..... ______ _,..,.. .... ~--
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Dünyada ne tuhaf adııınl.ar .,.;ır!. 
Porkta gelm.itı yanıma olurm~tu. 
Bir boy konu~drm. Fıtkat git· 
tikçe o kadar insııncil o bdar y;. 
kın bir hal alıverdi ki kendisile bir 
JM etmek enfkumı zaruret oldu. 
Keşk& konuşmaz olsayıJım. Çün 

kü ne <ledlm:.e itiraz elli, Her şc: 
yin =ıbini kabul eden bir ~dam .. 

J\onuşacak ooz(i Olmı:ran iki A 

(lam ;bir araya Gelince, neden hah:' 
:.eder? 

HC"r halde 'ha\'a,, dun değil 

mi? 
Biz de hava.dan bahsetmese baş_ 

lnmıştık... Ben: 
- Epey qudu; değil mi.. de· 

dlın, fa.kal lmsiln bfru gcYşedi. 
Sen misin bunu söyliyen .. Ben 

hınanın sıcak olmayıp da sosıık 
olduğunu nerodcn l>lliyormaştun1 
:,)aka C'diYot sandım. 

- Eh, dedim. 013billr 3·a.. Bel 
ki de ı;ıcaktır .. Fıtkat böyle üşfitü: 
l'fi .. avalara dıtim11. ''soğuk,. demek 
üdet oldtıau için ben de ''soğuk,. 
diyorum. 

Sa.o.ki .bö.)le bir ~ey ~öylemeıni 
bcı.Ii1ordu. Birden atılarak: 

- lşte, dedi. Şimdi .sebebi or 
laya toydanm. Herke.sin bfü·l; 
havalar.a soğuk dediAine şii~he 
Yok. Friknt nicin 1.. Çünkü yıllar 
cüınbe.ri buna ''soğuk,. ismi Terro~ 
r. alı -Gc şmışlar... Kı,ın &0ğuk, yazın 

sıcak olduğuna na:stl hükmrdehill· 
riz?. Belki kışın sıcak, yazın so. 
ğuktur ... 

SözOnU covapsıı ;})ıraktıımııık :l· 
cin: 

- Anlıyonun, dedim. Fakat her 
şeyin bir ismi olması liızım ... Bu J 
bir Adet halini almıştır. 

- Tamam., diye haykırdı. Be 
nim söylemek istediğim de bu yal7 
Adet. Adeti_ İnsanlara hlkim olan 
bu adeUer yok mu?. Dünyanın en 
rnAnasu şeyleri.- MeselA şimdi •• 
(sa.stu; BYaiımuın dibinden gri 
tizgill mini mini bir hayvancağız 
Seçiyor.da.) Bwıa ne demek icap 
eder? 

Mini mini hayvancağızın bir 
tesplb böceği oldu§n m1iıa.kluıJ..1ı. 
Fa.kat şu adamın düşOncelerlne 
biraz uymuş olmak için: 

- Bence, dedim. Bu bir den· 
dir. 

- Bra.vol diye haykırdı. Bu bir 
devedir. (ve derhal kolwndan tu 
tarak) itiyallara körü körüne lın~~ 
lanmnmış, .kafasını tamamen kendi 
hesabına işleten bir adama ilk de 
fa rastlıyorum .. lıravol •• Sizi leh: 
rik ederim •• 

- Ben de dedinı.., Dotru~uııu 
ısterseııh: nauriyeleriniıle enikonu 
ilgilenme~o ba,şladun. Bir yere si 
dip .birer bardak sıcnk :bir şey i: 
ccbilir miyiz? •• Kabul eder mhi. 
niz?. 
MeınnnniyeUe .knbul etti. 
P:ırkt.an çıkıp caddeye :ı.loğnı 

ındit. Saat beş suJ:ırındaydı, Bi· 
rcr hardnk :.ıcak sütle bir sanuo 
\•fc yemek fena o!mıyacaktı. Ayak 
ijslü yiye<:ek satan dükkanlardan 
lJiıinc simıck üzere ilerliyordu'!> . 

Yolda ne görs~; aksini :.öylü • 
~ordu. Bu usul üzere otomobile fiİ 
nek; at nrabasınıı tayyare, elbise 
camekfınlarına buz dolııbı, tl'am· 
"aya kibrit kutusu, kibr;it J.:utusu 
rnı kamyon, .s~ara)'a Gala1a kule: 
:o;f, Galata kulesine tebeşir; peyni. 
re .:kmck, Mclımede Ahmet dedi. 

Sütrü dü'•k
0

1inına geldik, 
lki sandoviç ısmarladım. Birini 

ıırkııdaşıma ikram ettim. Birini 
hen olılım ••• O MJ:ı: 

- Blllrsinb; ~d fns:ınlar... Diy~ 
J,:ışladı§ı bir söıc de\•am ediyor· 
uu. Bir taraftan sandovlçlni yJvor 
üu. Fa'knl oldukça .kuru n~ -fol~ 
başına yayan bir şey old~u ic;ln 
lokmaların n8wıda büyüdügünü, 
boğazından zorlukla gcçllftini hl~· 
sediyor glliiydlm ... .Bir tııraflon 
da konuşuyordu .. 

- İ§te insanlar; ~u iliyall.ır3 
baAlannınk yllıünden zckôlorını 
kaybediyorlar. Şahslyetlcrini koy 
hcdiyorlar. Bunlann kendi fikir= 
kri yok mudur? Bir \ok şeyleri, 
~u kadar uunandanberi şu isimle 
rJ ~ıdıAı için olduau f:!ibl knhui 
etmek (bir lokmayı güçlüJ.1e yu • 
lııbilerck) ahmoklıklır ... 

Son lokmasını yutncajtına .ro!Arn 
hen hesabı gl5rerck, artık gilnıcğc 

Şehir ;Tiyatrosunun 

1 
D~I KJSlDNDı\ 

A.qam 20.SO da 

Rüzgar 
Esince 

iY akında PARA 
IU>MEDt K1SMU\'l>I\ 

Bir muhasib aranıyor 

hazırlanan hir adam sü~ü ta.kın ,. 
dım: 

- Arlı;adaşhğınır:dan pek mem 
nun oldum efendim, dedim... Fi. 
klrlcriniıden çok istırade ettim. 
İnşallah :rfoc .... 

Koluma. dokunarak: 
- Fakat.. ~ey .. diye 
- Ne o, dedim. Dlr 

YIC'U ilo ŞOyda :Ma.kasçr. 'O'sktl11:\l:' J=ıa... küler 13,30 - 14,00 ltnrı§ık program 
aaJCapw No. 30 vatman Kcrlın ile Pl. 18,00 program, ııant nynn 18,03 
Hayriye .Ataman. üskUdnr Doğancı • fru:ıl M;y tl 18,tO .Al<ord on ve mando. 
lnr Çınar S. No. 52 tüccar Vecal Ça· Jin So:o'ları Pi. 19,00 iktisat sa&tl 10, 
tık ile Fıı.himan Bulut. üsl{Udar eıı.d . 15 mUzik Pi. 19,30 saa t ay:ın, ajans 
No. 312 eczacı Bekir GUrmen ile Fc. lll,45 ltl~lk TUrk mUzlği programı 
rldc özer. 'O'skUdnr Erikli s. No. 75 20,15 nadyo g"Z:?tcsı 20,45 şehnaz m:ı 
polis Enver Trokyo. ile Pcrlban Atnlı. 1.ammdan rµrktl:ır 21,00 Z!rant takvl.. 

k&kele<li. ü.sküdar Beylcrbeyı Kumru s. No. 27 m! 21,10 Tem~ll 22,00 radyo snlo:ı or 
hfıdiıse mi emekli YUS'J! Balaban ile Cah!de A- kc.strası 22 30 uat ayan, ajans \'C 

oldu? 
- liiç .. dedi, sıenk bir şey :iç

mek flkrile seldi~mizi snıımı,ıım 

rıJ<. 'O'akUdn.r Çcngclköy ead. No. 51 borsıı.hr 22,45 rnUzlk 22,50.23 lmp:.nış 

ınotörcU Vehbi Aral ile Galibe Atea. 

da •.• 
Şa~ırm~ eihi göründfım: 

- hi amıı, şimdi icmcıflk mi? 
Bu defa o şaşırdı ... Faknt sahi 

elen ... Sonra ş:ı'ka yııptıEtımı snna: 
rıı k gülümsedi : 

bir 

'()'skUdar kaymakta§ S. No. 33 re~m 
Demir Ercm ile Dllrdanc Kap:ıç, 'Os
kUdar llağlarba§ı Söğüt S. No. 11 
deniz subayı Ömer Yeğ ile Hnndnn 
Acımaz. 'O's1;:Udtır m:sıklı A.Smalı S. No 
50 tliccn.r T"\'fik Orhun ile Mevhibe 
JNraı. Hskildnr Arpacı S. No, 67 ma. 

- Fakat, eledi. Bjz soijuk 
şey içmedik... SandYic yedik 
iiil mi? 

lt!..-ılst ha Çalışır ile Hicran Yoldaş. 
d~. 'OskUdnr Kayısıcı Ali S. No. 13 şorör 

All I<ıyım 11e B!lhriyo Soy, nu söıleriyle f;Ü)':l, :b:ıno, unut· 
hığum bir şc ·l h:ı.tırlalıl'Ordn: 

Hülalıy11 .rnllı Jıal:i111lijji11den: 

Cuma 

lO Şubat 

ı)afcr: 4 
!\nsmı: 1 o;; 

\'akltlcı: Vııs:ıtJ Ezani 

O tin eşin 
doğnısu 

Oğlo 

1k ndi 
.ı\JC.'.j:lffi 

Yntsı 
1 tnı :ıl• 

6.47 u.cm 
IZ.28 
Hi.:.!i 
]1.49 
19.21 
li,10 

6.ı10 

9.81) 

ız.oo 

ı.sı 

11.~3 

!cumartesi) 
21 Şubat l 
Safer: 5 
Kfl'mn: lOG 

\'ruınti Eznni 

r..46 12.66 

12..28 G.SS 
15.2!3 9.88 
17.lH 12.00 
ıo.ız l.81 
u.09 11.20 

Bir kndm kcn-dlni nncak ha.yatının 
pek m:ı.bdut bir mnı:ınmda kuv· 
vctli hissedebilir, fak:ı.t umumiyet
le zayrf, hem de çok zayıftlr. lştc 
ben Ur: senedenbcri crlteklerlc oy
nuyor, yani onlara ıztırap çekrili
tiyonım. Faknt. artık bunu yııpn. _ 
tı-.ıeee'< kuvvette değilim.. Artrı. 
bnna lü.nct olul'..lnaSllll ist.omiyo -
rum. Eğer hayat lxılı.a pek net sö
rünmüfi ise bumuı ecbebi onu ta.m
ma.dan CV\'Cl pek tatlı pek güzel 
olarak tahayyül ettiğimden ve bu 
:r!l.11.lrş görüşle tamir olunmaz ha
tnln.ra düştüğilı1ldcndir. Şhndi uzak 
lam c:ok uza.ltlara gidiyorum. Hem 
de eski tren Dldie, zavallı !ren 
Di<lie ob.rak .. M:ıdom Sul'lvan'm 
bilttin s n·rtlni hny:tr 1-=lmne 
ssrfetme:Jl için Ma.d'.Ull Pı~s 
Dobanof'n brrakryorum. Ailemden 
kalan kilçiik evimin, zengin bir 
meraklıya satıL"Tl~t bana hayatı
mı idnme ettirecek kadnr blr para 
tcnıln etmis .. B:ına knr§1 gösterdi
ğhıiE bUyü"'liThton sonro bu mek
tubumu yazm:ığ:ı mecbur oldum. 

Şimdi hemen hareket ediyorum. 
Nore:re mi? Bunu da ben bilmiY<>-

~·eni blr mllCern p~<lc .koşl 
r.u J:3.nnctmiı ti. Sonrn 11er gU 
zclenen dcclikodul.nr bu m.:c~I 

hüsbiilün örtnni.~lU. 
Madam prenses Dobe.noE m · 

ri ituı;larla fazlasilc alA.knd 
d:1ğunc1an Frnnsrz yetimlerin 
hnyır e€11\İyeUerinl Ml:isyö 
mnnd'rn bul<luğu bir <iiwno k 
ihtiyar kndmın idare3ne 
ınfı:ıU. Gcnr. kaduı dcstu Mn 
~ulivan'm ba.ı.;m.• gelenlerden 
ra fl3'farca sosyete hayatm3 
mmı~ her ~yllen unlt kalını 
hı rnUddet mrfmda y:ılnız Lük 
viyer kendisine :ırkada.,.~ ed 
cla~ma Efiküt tavs.ye etm.l.'jti. 
~n m:ıllım !''.l..lllc d~ktor h! 
~inden sonra. if? z.-ı~:tayrı. akset 
lip dallan<lrnlm:u..'lll; '\'C ka 
g !t.m.işii. 

Prenses~ Dobanof, Lük 
yer'(?: - Sandviç mi~ dedim.. Yıını. 

lıyorsun dostum... Onun snndviç 
oldu~nu nereden !Jiliyorııun ? .. 
Ona sen ''s:ınflviı;,, diyorımn. Çiin· 
Jdi halk nra:r;ında o gihi ş":rırrc 

sand,·iç rlemelc :'ıdel olmuştur .. 
Halbuki s:ındvlı; mi baknlını ... 
1cıi(tin ılık hir hardnk ~iitıii. 

Böylece ;vamnd:ın nyrılılını ... 
O, l>oğazında hnll 11cç.111C'mioı gilıi 

oclurnn lıliır. ve tırmnlayı<'l hlr hi". 
le :ı('ı acı yliıiinıe lı:ı.kırordıı ... 
Zannertersem tcrllyorılu dn ... 

Kiiı:,h~·nnw ~kydan ınnlıallcsin • 
ı.lcn Şapçı oğln Hnfır. llnkkı knrı_ 
sı ,.c KUçiık Snlih yc)isi 7.ehra 
Şapçı ve diğrr .knrısı \C Küçiık k 
sun velisi llııti<'c Şopı;ı \'C kıılurı 
Ha\'a Alkın ve Hnccrin şayinn mu. 
taı:orrıf oldukları Kütalı~·:ının Hıı • 
Jıinı oğlu ı;iftliği: .\ksu me,·kiindc 
krıiıı lıir ta~ devir eder ve 450 11_ 
rn muhammen kı:rmelli hudut ve 
cvs:ıfı saircsi şnrtnamcsindc )nzılı 
un değirmeni ile Yoncnpmar nı"V" 
kıindc ke5fcn nllı dönüm ve UO l 
lira n:ulıaınmen kıynıelli lıir kıt:ı 

tnrlonın k11blll tnkslm olnttıdıQııı - ı 
dön satılarak şü~ ııun bnlcslnc da· 
ir ycrllen knrarn binaen 13.3.!14:.1 
cunın sllııü snol 14 de mahkeme 
koleıtıiııdc n~ık nrhrıua illl snhlıı,. 
cnkıır. Arlırınıa vnrlnnıncsi 20.2.0i!ı! 
tarihinden itibaren açıktır. Alnınk 
isliyenlcr yüzde on nisbctindc le · 
minnı Ycrnıeğc mecburdur. l\Juay_ 
:ren günde usulcn nl<lodnn sonra en 
çok orhrnn ilzerfnde bır:ıkılır. 
l\füştcri bir hafla zarfında pnrııyı 

v<:rme.zse fhl'le hozıılar:ık on lJeş 

gün mUddetle yeniden nrtırm:ıya 
çıkanlır. Bu ikinci :ırhrmad:ı zl· 
)-ndc :ı.rlıranın il.zerine ihale oln 
nur. lki ihale arnsınd:lki far1' ,.; 
faiz önce ıılandan tahsil olunur. 
İşbu snyri menkullerin ihalesine 
kadar birikmiş Yersi YC belediye 
ve e\·kaf borçlnrilc dellaliyesi nln· 
na nitlir. l\lüşleri şartnamede ;>azı_ 
lt bütün şeraiti kabul Ye itiraz hak 
kını isktil <!imiş snyılır. Fazla m:ı .. 
Jtımat :ılmak iBtb•cnler malıkenıc 
kaleminde mevcut !H2 • 1 No. lu 
dosyadaki şartnameyi okuyabilir -

rum. Art.ık ynln:zım.. Etrnfanda 
n kimse olmadığı g\bi arkamda :mıı.-
1 ~era.b.rnnrn hlktiyelerl ve bilyllk 

~ ......... --cııım-=mc:u:ıaı::z:~Cllll'...,,.,.. G<'rveöm de yok .. Çünkü lren Di· 
KAYIPLAR 

- treni kay.betmoS:kı pek 
eeY lkn~·beU.im di,.vordu. Çil 
ren'jn kalb:nde lkad.ın lkalble 
bütun s:rrı v:m:Jı. Onun maee 
rından ,.c şeametindcn müthl 
ibret de:r5i olmalı.. O benim de 
tolanma mani olmuştur. 
p~ tamamen S.<ı.dık k:ılmağ 
metmiş bulunuyorum. 

- Ynzık .. 

Çatalca 
IJlndtn: 

Hüsrev llldayrl 

fırı~kdfipll-

Çatalcanın Kaleiçi mn.hnllesin_ 
uen Halit of(hı Alinin folılı YC:.a -

y~inde bulunan Gülşen ile lurn· 
hlmln nnılıısarrıfları lıulıın<lukla 
rı Çatalc:ının Körrlere me\"'kiind; 
kain şıı rkan: Nihat ,.c Ruscuklu 
İbrahim, şinıalcn: ŞcYkct w Eş
rct tarlaları, garhen: Topçu Mdh • 
met YC .hamıımcı Cemal tnrlt\lorı 
ııra~ındaki sel deresi ve Kiirılcrc 

ile mahdut (400) lirn kıymetinde 

bulunan (50) dönüm tula ve k:ı 

tırcı yolunda kain şarkan: Ilnsıı,; 
büy{ik, gatban: Osman, şimalcn
Katırcıo{tlu, cenubcn: Selde~ "'e 
KOrderesi başt hudull.an ile mnh
dul ( 150) lira l<ı)metlndc { 11) 
dönüm tarladaki şayialarile nra· 
set ilAmı muclliinco (60) selıimden 
ıhsret olup her iki ~ayri menkul 
de Güleşen ile İlırnhimin yirmi: 
şerden kırk hissesinin satılması 
mcnfnalleri icabından huhıııdu-

6undan aleni müzayede ile satıl· 
mosına mezuniyet verilmesine Ye 
ihalenin nıahlumıece tasdik edil 

mesine 27.9.9ıU tarihinde ikara; 
Yerildi. 

t nci açık artırma: 1 ı.:i.942 cu· 
murlesi günü .saat 1 t den 12 ye: 
Juıdar, Çatn)('a .sıılh hukuk :mahke
mesinde •apılncaktır. Artırma be· 
deli ınulı:ı.mmcn kıymelinin yiizdc 
i:> şini bulmndığı ta'kdirdc "n ~n 
artıranın t:ı:ıbhüdü baki knlmnk ü 
:.:ere ikinı•i açık erhrmanu;' 
24.3.9'2 sıılı günü saat 11 rlen 1 '.! 
ye kadar icra edilecek en rok ar· 
tırano l\al'i ihalesi yapılacaktır. 

Biı'ikmiş YC ihııle tarihine .kadar 
birikecek ,·ergi, dell&liye 'c tapu 
harçları müşteri)·e :ıil olııC'aklır. 

Artımıa:ra iştirak edecek kimseıc . 
rin gayri menkullerin kıymeti 
nıuhnmıncnc.~inin yiizıle 7 lıuçu!. 

nlsbetindc pey 11kçcslni ,-eyn milli 
bankanın hu nishctteki leıniııat 
mektubunun yerilmesi şarttır. Ar 
tırmn bedelinin kendisine ihale 
olunnn tarihten itib:ıren wrilecek 
mühlet içinde mahkeme knsasına 
ödenmesi mecburidir. Ödenmediği 
tnkllrde ihale feshedilerek kendi_ 
sinden evvrl en yiiksck teklifle 
bulunan kim iı.e ıırzelmiş olduğu 
bedel ile aJmaE!a raıı olursa onıı, 
olmnz!la 'Veya bulunmazsa hemen 
15 alin müddetle artırmaya çık:ı -
nlır. En cok artır:tna ihale edilir. 
Ye iki ihn.Jc :ı.rasınd:ıki f:ır!• YC 

seçen gün için yüzde heşlen he -
sap olunacak faiz TC diğer z.-ırar ~ 
lar nyrıcn hük'llle hn<:et kalmnk:.ı
zın tahsil olunur. 

İpotek sahibi alncaklılıırlu di!l~·r 
nl3kndıırl:ınn ~a~Ti menkul üze· 
rindeki haklarını '\"O Jıususiyle fo. 
lı ve masrafa \'e saireye dair olan 
bak ve iddlalannı C\'rnk1 müsbi -
telcrile ilfin tnrihinden lllbarrn 
(15) sün f~,inde snlış nıeınunı o · 
lan muhkeme başkfıtipliğine bil. 
dirmeleri liıı;ımdır • .Ak-c;i taktirde 
hakları tapu sicilleriyle Mbit ol
mndıkç3 sntı5 bedelinin payl:ı.5ma· 
sından hariç bırnkılacaktır. ~ii 
zaycdcye i~lirnk edenlerin l>iiliiı~ 
şcr:ıili kııhul elmi' sayılaenklıırın. 
dan fnzla malıimnt nlmnk :isliycn -
krin !>41 _ 99 ı;:ıyı ile mD'h'kemeyc 
nıür:u:aat ı:trnelcri iliın olunur. 

{38866). 

ler. (38800) 

18.2.!142 de 1983 mım:ıralı otonıo· 
Jıll pli'ı ·:ımı zn •i cttlm. Hulnn bu 
:ulrro;c getirirse mfıkitfal \'erilir. 

Sirl•ui Orlıa11iye raddrsi No. 15 
l{a/wrcl ilacı llcldr. 

** 
ı:mınönll ııınlmih!UrlUAUndC'n nl· 

mokta oldul;unı n11ıııl} sl't\Cdl l'cs. 
mlrn ile tnlblk mlibOrilmü kııybct· 
1iın. \'cnfslnl nlacnllımdan cııkisinin 
hiikınü yoktur. 

l'ii::fınrı lılalıir kcırtBl /Jclkis soır 
J.nn {38877) 

**"' 
Galotusaray lisesinden l!)O~ ı;e· 

nesinde nlmış oldu~um diploma 
Uzunçnrşı başı Harikikcbirinde zi_ 
yna unrnmıştır. Yenisıni alacağım· 

dan eskisinin hükmf1 yokhır. 

1900 senesi mczunların<laıı 333 
'/l."o. <la mıılwuucd 1Jı.mn Bl.'eroil 

(383G2) 

O.G.PH hıanbul llıracat güm 
ri~ündcn nlmış olduğum 35002 
~o. lu ve 9.6.9!1 günlil 3804 tu· 
vnl nalamut hfilô.sasına ait m:ıkbu 
:ıu ııı~ ı cıtinımdcn lıulnnn Maksu: 
di)e han 42 Xo. yazıhaneye geti. 
reni memnun ederim. 

11.ltksan<lr Caııuri (38863) 

TURKiVE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
10\2 tRTtAMİYE PLANJ 

KEŞİDEJ..Jm: 2 Şobat, 4 

\la!lS. 2 Ajustol!!, 2 lkln· 
cttctrtn tarl.blcrlnde 

~pdO'. 

1942 IIUtJ\Mt:ı'ELEW 

ı adet 2000 L!.ralık = 2000.- Llra 
a ,. ıooo • cı sooo- • 
1 ,, 75() " - UiOO.- ' 
a • /'j()() • a ıısoo.- • 

10 .. 25() .. - 2600.- • 
40 .. 100 

" 
- 4000,- • 

60 .. 00 .. • ısoo.- • 
200 .. ~ • ıı::s 5000.- .. 
200 • 10 .. - 2000.- . 

die oln.rak tekrar hayatn ablıyo-
rum. 

Bu hareketimde üm.iUe ümit.sis
lik birbiri:1€ O kadar ka.rtşmL5 ki 
u:>utma.k, her !}Cyi unutmak isU
yorum. l~er dilnyacb benim için 
hfilıi. biraz hararet varsa ben de 
onunla ısmır, gc~ir, 11on .$Unleri-
min gelmesini lıeklerlm. 

Sizi hareketlerinizden dolayı af-
fed.:yorum ve ben de a.ffnnt rica e· 
diyorum Mösyö. Artık :ı-izdcn nef
ret edecek kuvvet.!. kendimde gö
remiyorum ,-o şunu da ilnvc ede
yim ki Mösyö bir d:ı.lıa lbana yar. 
cimı için hile ols.ı. yoluma çlkmn
ym, bunu da yalva.m.nr!! :rlzden 
rica od.iyonun. 

tren DidJe 
.NETtc.J; 

Zaman ~.oX çabuk geçer .. İki se
ne bir çok insanların .işlerini dc
ğiştirmeğe hay:ı:t.ları a.ltilst etme
ğe ve bir ço'k M:di~leri u:nuttur
mağa kiıfldir. 

Frank Jora.ld 1927 sene&i te:m· 
muzunun son günlerinde birdenbi
re Paristen ayrıldık:ta.n sonra ar
t.Ik kimse ondan bahsetmez olmuş
tu. Kuvvetli clile kunluğu ve be
cerikli ellere tcsllın ettiği i§leri 
eskisi gibi yürü~;ordu. Daima pat
ronunun <llrektifleri ile hareket e
den Mösyö Ha.rma.nd bütlln işleri 
fı;V'kala.de bir şeltilde idare edi -
yordu. Patronu ha.'k:kmda sorulan 
eu:allerln ~ blri.nc cevap vermi -
:ror, hiç bir şey bilmediğini iddfa 
ediyordu. Ltik Saviyer'e gelince o 
ds kıymetli arkadn._sr hakkında faz. 
la bir şey h:lınzyordu. 

Par.ls halkı Madam Sulivan'ın 
ba.şma gelen kn.zs. ha.kkmda bir kaç 
gün dedik.odu yapmış, sc:nra unut
mu.5t.u Fa.kat tren Jan'm Frank 
Jcrald'den bİr Jaı.ç giln evvel bir. 
denbire ortadan knybolmasr Pariı; 
halkmın teeessüstınü kurcalamış
tı. Fakat bu Amerikalı kadının ne 
!radar zevkine, hevesine dilşkiln 
oiduğunu bilen Pıır:" halkı onun 

- Oh dostum, merak e 
Biz yine biiıbir:i:ınizi sevelim.. 
ka.t n9k hatnsı:ıı3 dllşınek ihU 
SIZlığmı göstcmıiyelim.. O ka 

Ve bundan ronro muhaver 
.mutat cereynnr aldı: 

- Jerald h!lldtmda hiç bir 
lüınat yak mu? 

- Hiç bir halıcr yok.. 
Madam Sulivan hjç değilse si 
~ mektup yolladı.. 

- Evet ilk allı ay zarfı.n 
mektubu gibi bir ltaç mektub 
a.ldtm. Ba.mı. servet.inin evre 
ı;5nderdi. MUmess!llcri de bir 
mektuplar yol.lad?lar. T 
Frnnstz faltirieıi ile Rus mUl 
ler a.rasmda yayla.sıJd:r: 

Her halde kendisine de bir 
ka.hn?ştrr. Öyle olnıns:ı ne ile 
çlnetek. Ben !re.n•e mektup 
clnn, fa.kat bir scnedenbcrl 
Binden hiç bir cevap alamadım .. 
c:ı.ba kendisinin ibugiinkü 
nedir! Siz. e.ca.ba dostum o 
bir oobe'r eldmız mı? 

(Devamı 

Malul subay ve erler· 
senelik yoklamalar 
JJeyo!Jlıı urrli nı. şubeslnd 
!142 yılı tütün jkramiyesinfn 

hakl..-ukuna esas olmak ilıere 
lül subay \'C emtia şehit ~eli 

rinin senelik yoklnın:ılarına 2 
9f2 gilnünden ilibaren b.ışlnn 
15 nisnn !H2 de sona crcc:e 
Bu ,sebeple Bcyo!;lu ~erli As. 
besinde koyıth mnlOl suh:ıy Te 
tın 2 mnrltnn 15 mar-la drndnr 
mi !.ener, rapor ve ikramiye 
dnnlariyle Ye şehit yetimlerinin 
mnrllon 15 nisana kadar hnlen 
,.e hckfır olduklarını tevsik e 
hel<'cliye '\"e~·n köy ilmühaberi, 
fus \"C für.ımiye cüzdnnlarlle 
Jikle eumnr~E'sindrn maada her 
öğleye koder şubeye gelmeleri i 
olunur. (30!17 

Nafıa Vekaletinden: 
6.S.942 cuma günU saat 15 de Ankarad& Nnfia \'CkAleU binası iç 

malzeme mUdUrlüğü odasında topla.nruı malzeme eıwıtme komtayonu 
"609., llra muhammen bctrelll "ldmyevl maddelerin bc!on Uzerine t 
ndlı eserbı tab'ı l§l pazarlık uaulllc eks!ltmcyc konmuııtur. mtabın ka 
k~rlonu ile kAğıdı vekdlctçe vcrllecekUr. Diğer tcferrüat malzeme mUd 
Juğüncren öğrenilebilir. Muvakkat teminat miktan "45,. llrn 675 kunı§l 

İsteklilerin muvakkat. teminnt makbuzlnrUe b!rlfüte nynl gün saat 
de mezkö.r komisyonda hazır bulunmaları l~ımdır. (252 

Desinatör aranıyor 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müetu;e•eşindcn: 

Müessesemiz merkezi için makine, inşaat resimle 
ile harita yapabilen tercihan sanat mektebi mcz-.ınu b 
desinatör alınacaktır. 

İıteklilerin çalı ma haya\larmı hülasalandıran ya 

larile Ankarada müesse~e merkezine müracaatları (243 

İstanbul P. T . T. Müdürlüğünden: 
İdnreml.z ihUyacı için 160 metro ö mi m ilk demir gaz. bonısu ahnm 

nçık eksiltmeye konmuıııur. 
Eks!ltme 11.3.942 çarşamba gUnU saat l:l dıı bUyük postahane l.>lnaı 

birincl kat idari muavinlik odasuıda toplanacnk alım satım ltaınlsyonun 
yapılncaktlr. 

Beher oıctrO!!i muhammen bedeli 7,ti lıra hcp!inln 1200 ilra muvı:ı.ltk 
teminat 00 liradır. Taliplerin olbnptakl şarınamc!crinl görmek •e muval 
kat tcmlnıı.Uarmı yatırmak üzere ~nın günlerinde büyük postahane 1i 
nası birinci katmda idaı1 knlcm levnzım kıammıı. eksiltme gUn ve saatine 
042 senesi için muteber ticaret odası \'eelkası ve muvakkat teminat ma! 
buzu ile yukarda. topl:ınncağı ynzıu komisyoıın mUraenntıarı. (252~) 
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ile sabah 6ğle ve akşam 
Her ,....ekten sonra sünde 3 defa muntauman ditlerinizi fırçalayımz. 

&taabal LeYUDD Amirliiinden Yerilen aakeri 
kıtaatı il&nlan 

......, Qlftine • Jcarut aat tabmlD edOea aooo çift yemem Jcapaı · 
ıarfla eb11tmeJe kcıamQfblr. lhalal 21.2.9'2 pO aat 11 de Devrek'& 
3aked ••me1ma kcmdQollunda yapdacaktır. Tutan 81,000 Ura Ok temi 
natı 1'100 Undlr. NGmune Ye prtDuDeat komi8yonda &'6r1110r. Tallplerl& 
kUlald ~ tü1U mektuplanm ihale saatinden bir aat eneı ko· 
...,.. ••••llrt. (200-2032) 

• • • 
• .ooo kilo odun kapalı arfla eblltme:re koamu,tur. luıe.t ~2-

N8 fU'IUllıa ıtbttı .. ı 10 ela Çorumda ukerl aba alma komlqommda 
~- TalamlD bedaU 18,000 Ura, llk teminatı UllO liradır. Taliplerin 
a.aı ftllDEaluDe tekbf mıektuplanm lbale aatlndell bir aat enet kc-. 

2 U - tw1melerl. (IOTl-IJU) 

• • • 
1• - --- ap.ıı urfla eblllme7• konmu,tur. lh&lul 21.2.9'% 
~ slDtl .. ı 11 da Oelllıoluda ukerl •tmalma kom18)"0Dunda :re· ,..oald:lr. TümlD bedelt I0,000 llndlr. Tallplerbl kanmd ftlllkalarUe tek 
ısr mUtaplanm !bale .. tbldm bir .. ı enet komlQcaa nrmeleri. 

(IOM-IOlll) 

• • • -- kilo lıalda ebnactlltır. Kapalı urf1a eblltme.l 28.2.9'2 sQDO 
....... Oellbolllda unı.t •tm•lm• ....,_uncla ,.,.ıacaırtır. Tala.. 
llllD 1ledılll 11,GOO Jlra Dk ı.mtnatı :uoo llradır. Taliplerin lwlmd ft9llrala. 
de t.ekltf me1rblplanDI IJlale aaUDdea bir aat enel k~ vermeleri. 

(IOll-I018) 

•••• J1an11ıa t1pl to.000 adet 1dremlt kapalı sartıa eJadlt1u7e konm\lftUr. 
n..... IT-S--f42 cama st1DG aat 11 da Oellboluda &alreri •tm alma ko. 
~ ,apdaeaktlr. Tabmln bede1t IOOO llradır. TaUplertn kanmd 
ftllblarlle te1dlt mektuplanm lbaJe aatlnden bir aat eTTel koml8yona 
uw•lll'L o(IOIS-SUI) 

• • • 
._..,. clM, miktar w malMnnnw11 bedellerl )'Ul1ı ifletme mameme· 

111'1 ..._ .. , 8all sQntl aat ıa de puarlıJda atm almacaklardır. Şartna
me1911 ber sQn k~ gör1lle'lılUI'. ı.teldDertD belli sQn Ye .. tte kat'I 
taataatlıan , De blıUkt. l'mddr:bda atm alma kClllllQcmma plmelerl. 

'1lllll ..... 
Yalama 
Valftltııl 
Gl'9 
au 
lfotortB 
Jılalr:IDe )'&fi 

llDdan Mala. Bel. .. ... .... 
'llOOO 14110 
mi ITfl .., 
ı.. :1181 10 

4llB 111 n - I07 ot 
ıaooo 1118 
toOO ll40 

••• 

Kat'I teminatı 
&.. -. 

6126 tJO' 
411 IO 
201' n 
ın 

il Ol 
,.,. Ti 

G01 
(UU-~) 

Afal* clu, miktar w muhammen bedellerl yuıtı ifletme maıweme· 

lert IUJN2 8&11 gtbıtl .. ı 11 de puaıldda •tın alnıacaklardır. Şartna
meleri her' ıtın ko~ g6rtllebl1lr. ı.teklllertll belli sGn Te 1Utte kat't 
tem1natJan ile lıUtlkte l'mddrhıta atmalm& kom19)'0nuna gelmeleri. 

Jıllktan Kab. Bd. Kat'I te. 
Clllll ımo Lr. Krt. Lr. Krf. - uooo ""° 1111 
~alam 2'40 ıoa'7 40 806 eı 

:valftlla HOi lOOI 1T 1GO 13 
o.- '°' 111 GO GO " ......... toOO 492 Ti 80 

JfaldDe Jats llOO •1T GO 12 il 
a.. Jats 111 lOI • ıa 8G 

(D18-nTI) 

• • • 
l'NO kilo ade J91ı aJmacütır. Puarbkla elulltmat 21- 2-9'2 ca, 

- l,IDtl aat 11 de llalbb )Eo,tbMle ukert aba alma komilJODUDda 
J'9lll01MalrtD'. TUmln bede1t '811 Un, dk temınatı 311 liradır. Tallplerbl 
belli ftldtte ~ p1melert. (2118-2118) 

• • • 
AN* ... mUıtar ft ..... _ 'bedeDerl JUllı .... maddelert 2'. 

ua Balı ıtbll blalarlDda ,a.terUen a&aerde puaıtıkJa Atın ..ımacak. 
lmllr. l}artnamelerl ber sOn lcoml.Qmlda ıorme1ılllr. ı.teklllerln beU1 gtlD 
,.. ..aırda ruwu1* atın•.,.. k..,__. plmelerL 

llala. Bd. 
L. iL 
DTOO 
aaoo 

........ 
L. .. 
aaN 
MIO 

• • • 

a..e ...... .... .,.... 
10 IO 
11 

(llD-nT9) 

mı- fa* IDf& etaraecektfr. PuartıJrıa eblltm.I at.90 Çarpmba 
ıtlDI aat ıa de ÇlaD•tJralede ulrert atmalma komlQommda :repdacalrtır. 
~bedeli U,111 Ura U Jcaruf bt'I temtaatı 1'1'72 Uradır. Taliplerin beD1 
ftldtte ~ plmıllert. (2188-2'09) 

••• 
Beber ..a.1De tabmta edDa aatt IO Jinll'af 9'I ... am olan 210,000 

..a. 10 aatlm anm4a '" beber metn.IDI tabmla edUm nau 101 ln1'UI 
16 .atim olan 100,000 metre il aanttm anmd& JU)Jk elbl.Mllk bez pazar. 
ldda eblltıaeye konmUftur. lh&1..ı 2'.2.9'2 SalJ ,una 1Ut 10,ao da .A.n. 
kmM& K. il. v. •tmaıma ~ J"PllBO'ktır. Kat, teminatı 

aa.a 11ra n Jmrattar. ~ 1e ıtra:re ~ a1m1r. 
(DOf.--2807) 

••• 
toOO JdJo geldıdeJd1 kara a.am aamacaktır. Talipluba 21 .2.9'2 sQDO 

-.at 11 de Qorl1lda ulcerl •tmalma k~ llll temtaatıaroe mtlra· 
caatlerl. <221'-2842) 

••• lJd la bit ,.._. 1lnlllE Nobaıt, J'8fl1 merclmek, plrblc, kura fUulye 
al"'MÜtll'. PaUl'llll1a eladltmMt IU.M2 Salı ıtbltl _.t H de Amawt. 
kDJdl ...... •tmalma ....,_UDcla ,..aacaktır. TllUplerba beDl ftldtte 1 Jr•••- .,.ıusellfl (2220-1&48) 

••• 
..._ ..,.,...._ tallmtn edDa ftatl lfl kurut 12 anUm olan I0,000 

1 
:"Oltre lla1d taıak puutdda •tm alm .... ktlr. !baleal Jl.2.N2 Ç'arpmlıa 

00&1011 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKIJI,, 
DAlllLIYI: llC'l'SllA11818J .....,.. ... 

Muayene ••tlerl: 2.U. T•I: 228"1! 

~ ........ 
Ahm•I Aldıovunla 

....... N' 2 ......... . ....... _. ........ , .. 
..... ....,,. ~ ···"' 
SAHiBi ; ASIM US 

Buıkhtı ver : V AKJT Matba.., 
UmUlllf nemvatJ tdar. edert 

Rdllt AAtMI S.W.ıG 

cAllenln çirkince bir uzvu 
tellkkl olunmakla belraber, 
bütün Wnldtml kaybetm1'
ken otus Jqlanmda evlen
dim. Zevcim diyor ki: Mu
vaffaklyetlmln ve onu tes
hir edlflmln yeglne lmlll 
şayanı hayret tenim oldu . 
Onu da evlenmef$en bir taç 
hafta evvel kullanmata ba•
ladıtun <BeJU renkte yat
sı&> Tokalan kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
clldlml ldeta yeni bir şekle 
ifrat ve bana yeni bir ııe
vlmllllk bahfettl. Tokalon 
kreminin cildim üzerindeki 
tesiri Adeta mucUe1e .ben
zer.> 

•• anı müı .. , dett ... ea r•d•ll 
, ......... , tuflll ••lllaalan, eı aıet
lerl, •••lwelalar sUi•d~rıer, ller 

911.11 Jedllller, flltl 

lhtlyacıar ınızı 

AG CUZ ve ÇABUK 
Olqrak yapmaOa amadedır 

deelNo.MKala..._........._ 

................... ! ........... .. 

Deftel O.~ollan .e U...alaN itle._• 
u .... İd•reeİ ilialaN 

Muhammen bedel1 (8090> Ura olall muhtelif teJd1 ve ebatta d30 &de• 
buut forma k6mGrtl (1.1.19'2) cuma stllltı aat (115) on bette Haydar. 
pqada Oar blnuı dahtlfadekt koad8,JOD taratnadan kapalı sarf U.Ulilf 
eatm elgwıalltır. 

Bu ite girmek ~ <W> Ura ('16) kunlfluk muvakkat temt. 
aat, kammun t&7fa ettllt VNlkalaıta teklltJertat mubtnt sartlannı ayrı 
itin aat (H) oa derde kadar komD)'on relaltttııe nrmelerl llzımdır. 

Bu ile alt prtna.meJer komı.,oadan pvuq olarak dal'ıtıbnaktadır 
(23152) 

pQ aaf: 10,IO da AJlbrada Jl. J1. V. •taıalma kom19YODUDda yapdL 
caldır. Kat'I temtaatı 9322 Ura '° kul"Ultur. fartm.meal 141 kurup komla. 
JGDdaD abmr. Taliplerin belli ftldt .. komiaJoaa plmeterl (222'-2M2> 

• • • 
BeberlDe taJunJD edflen ftat1 921 kuru, olan 12,000 oltt kundura pa

arldda eır.Dtmeye konmUftur. lbat.91 26.2.942 Perfembe ıtınO saat 10,30 
da Ankarad& K. K. V. Batmaıma kom~ yapd~br. Kat'I temi. 
•tı ıa.ını Uradıt. ~ '&14 km'Ufa komı.,ondan alnur. Taliplerin 
bel1l ftldtte k~ plmeleı1. ' • (222&-2664) 

• • • 
2000 tan balda1 OltlttOrtlleceJdlr. Kapalı sartıa eUlltmeal 12.3.942 

Perfembe ltlntl .. ı 11 de OeUbolada ukerl atmaJma komllyommdl' ya. 
pdacütır. Tabm1D bedell 11,200 UradJI'. Tallplerln kanuni vulkalarll• tek 
ut mektuplanıu lha1e ... Unden bir 8&&t enet komiqona vermeleri. 

(2218-2648) 

• • • 
GO adet komple nalbult beybNlle 1.1 adet kompt. na1bant çantuı atı. 

nacaktır. Kapalı zartı& ekailtmeal 12.S.9'2 Perwenıbe gtlDO aat ıo da Ka
r&f'da ukeri •tmaıma komJayoaunda yapılacaktır. Tallp!ertn kanuni ve
alkal&rlle teklif mektuplarını Uıale aaUnden bir 1Ut evvel komtaycıaa 1 
nnnelerl. Tahmin bedeli fl80 lira ilk temlııatı ası liradır. Evat " tut· 1 
nameel ı.t. Lv. lmlrlifl •tmalma komi9yODUDda da g6r01Ur. (2218-23") 

• • • 1 
KOteabhld nam ve beaabma bellerine tahmin edilen tlatl 33 kuruf otan 

70,000 adet gebre acık ekailtmeye konmu§tur. tbaıut 27.2.9'2 Cuma gQnU 
...,t 11 de Ankarada K. K. V. Batmalma komlayoııunda yapılacaktır. nk 
teminatı 1712 Ura GO kuruftur. TaUpıertn belli vaktttıe komtımma lf•lm• 
.lerL (2086-217') 

BUGON, boş masraflardan kaçınılabilir. 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı I~· 
baların yerıne Tunısram lambalar1 kullan• 
makla olur. 

Tungsram llmbaları yalnız bol bir ı,ık vermekle 
lcalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

UIJGSRAH 
BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA· fıM ft 

ııamt VaUlllladea : 
a..-...... Chıı. ~-•+-'·'l'I' 000 kllometreleıj arumda yapı. 

ıacak esaslı tamirat J6-2-942 tarihınden 9-3-942 tarihine kadar ıı 
gün mUddeUe ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konubn111tur. 

2 - Ket1f bedeli 16388 lira 12 kul'Uf ve muvakkat teminatı 1112 lira 
24 kurUftur. 

a - Bu ife alt evrak f\Ullardır: 
A - Ke§lf cedveli 
B - Ekatltme p.rtnamesl 
C - Fenni ve buwlll prtııame 
D - Mukavele projeat 
il - Bayındırlık tılerl ıeneı prtnameııl 

ı.teklller bu evrakı Nafıa MüdllrJUğtlnden ~rebllfrt.r. 

4 - Ekailtmeye lfUrAk edebilmek için p.rtn&me mu<'Jbtnce ba ıte 
malısu ElA.zığ vl1Ayetlnden alDlDUf ehliyet vesikam ve ikinci maddede :re. 
zdı miktar da muvakkat tenıinat makbuzu veya mektubu ticaret odu!. 
nm kayıt veıllka.aı gOaterUmeal ve prtnaınenln diler maddelerinde J&Jllb 
abkAmı kabul etmek mecl>urldlr. 

lS - Eksiltme 9-3-942 tarlhlıte rastııyan pazartest gtlDO eut 15 de 
vUlfet dalnıt encümen da\l'ealnde açl1acaktır. 

8 - Tekli! mektuplan beşinci maddede yazıldığı Uzere ekatıtmenln 
açma saatı olaraıc tayin edilen saat 15 de l§ln ı aaat evveli olan aaat H de 
kadar dalml encümen relslığlne verll•cektl:-. Poata tle gönderilecek mek. 
tuplarm da nihayet eaat 14 de kadar gelmiı olmaaı ve dıf zartm mObilr 
mumu ile iyice kapat lmış bulunmaaı Jlzmıdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edllmez. (2342) 

....................... ,.. ........ ~ 
ı nrk ~ır. Jlambarlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
KaruJut ıarthl: IMIL - SPrmayNI: 1000.000.000 .l'8rlı UrM1. 

Şube Ye Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri.. 

t>ara olrtktırenıere 2'\ ~00 ura lkram~ye "'170'. 

,,.,..., Bankaıında kumbaralı q ihtıarmz taaarruf ııeaapıarmaa • • 
50 Ura.ı bulunanıarıı senede 4 defa çekilecek kur'a ile ... 1'*111 

oıAJıa göre lkramtye c1&1ıtııacaktu. 

• • • • • • ... • 
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DiKKAT· Heaapıarmdakl paralar oh tene ıçtnde 50 ıtradaA &f8ll 
1Ufmlyeıuere 'krımı)·e <;ııcugı takdirde <Ilı ıo rıız.aalyle verUecekUı 

K .. ldeler l ı Mart. l1 Haztran. lJ EylOL. lJ Btrlnclka.tıUD tartıal• 
rtncı. RPlllT 


