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Belediyeden 
ekmek kaçırılıyor 
3 fırın, ekmeği narhtan bir 
kuruş noksanına satıyor! 

72 kiloluk bir çuvaldan 112 ekmek çıkarken 
neden 103 ekmek çıktığı kabul ediliyor ? 
Ekmekçi flrketlerlnln kurdu

p lnhl!iar yıkılır ) ıkılrwaz, hal
kın lriılM' olarak çelt dikka te la
yık bir lıtkl,.f başgöstermlştlr. 

Ferlköytinff, Kurtuluşta Hl 

Kal) oncukulluiunda tlç fırın üç 
ıttndenberl çıkardıkları ekmek
leri, bup11kü narhta n bir kuru' 

nok!ıanffe, on iki kuruş otuz pa

rayp sat111aktadırlar. 

Bu işe ıwerak ederek dün bu 

ekmeklerden Mr tawe aldırdık, 

naat ehil bazı fırıt1cılara göste-

lhtikircı 

rerek hunların bir k11ruş nok"a
nlle nasıl M1tılınakta l'ltlutu hak
kında fikirlerini sorduk. 

Bu fırıncılar bize dediler ki: 
_ Gi,.terdl~lnlz. ek nırk 'J'op

rah Ofisten a lınan uııln ~ npıl· 

mı':'t ıı . K alite ltlbnrllr ııl)a'nıl:ı 

88tılaıı rknıeklerin nynhllr. ııat
t!ı sana t itibarile biraz da ~ ıık•.ek 
bulunduğunu ı.il,-llych l!lrl'l!. Bu 
fırın sahipler inin harrketlr i lıir 

fedakarlık eseri ılr~llılir . . \ z l<fır

la ka naat ederek rekuhı>t l'!mı•

yl tet-cih ediyorlar. 72 kiloluk 

nerede? 
korunma kanununun 

1 

1 
! 

Milli 
tadili ile meşgul mııhtelit ~ 

•• • grup encumenıne maruzat 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

S ayın mebuslar, ı mızdan çoğunun hareket noktası, 

MıiM korunma kanunu- bu yolda nazari us'ullerdir. Mev. 

rıun tadHıle meşıulsünuz. M:emle- ı ~t şarttan ilmi bır tetkikten re- t 
ket buv\.ık bazı dertlerine çare çırmeğc hiç ıhtfyaç duymadan, bu 
a ın • Umumi menfaati şarUarı değiştirecek, ıyılcştlrecck 
rıyor54ı1mız. t dbl l · a b d d · ·· 

hususi menfaat ve ıhtiraslara kar· ~ r erı m sa . aşın a üşunil· 
ı k tnak ndişeslJe zihin ru- ruz, ha~ atın hakıki akışına aykı
.. 1 orıt e nuru dökü::su- rı duştilğünü gördukçe tadiller 
.,on;ı.ınw;, ıoz " kl f · l 1 · 1 
lluz. En kuvvetlı .mantığınızia is- e. er, ~e sır er c kuşa benzctır z 
lerı ayd.ınlatmaga çalışıyorsunuz. Ve ha~ıki Ş~rtlarıı. urgun Jııale 
liususi menfaat ve ihtıras sahip. gclmesıne boylcce güya çalışıı· ız. 
lerine karşı aazabınız çok haklı Sayın mebuslar, 
olarak ayaklanmıstır. İhtikarcıya O lagan haricindeki harp şartla. 
ltıtt"ıı en şiddetli cezaları arıyor- ônıPl uyandırdığı iklısadi dertlc
•unuz. Hatta mebus arkadaşları· Ti sopa ile tedavi elmeğe im kan 
tıtzdan bıri ldam cezasını bile tek- yoktur. Ticaretle meşgul olan her 
lıf etmiştir. adamı, T ürk vatanının sinsi bir 
Ga~ıuz çok haklı, çok doğru... düşmanı farzetm<'k; bizi yanlış 

t akat acaba teşhistnızden eınin yollara, yanlış t edbirlere si.lruk
bı1&iniz? Tedavi usullerinize cici. !er ve derde wıü.,bet çare bulınak 
den guveniyor musunuz? imkanlarını azaltır. 

İstanbul, ihtikarın ana yata~ı- Ankarada masa başında duşü-

bir ÇU\'&l anda n 183 ekmek çı

kanlmao;;ı beledl~·emb.c:·e t a&tllk 
eılilml~ çeı;ml irabından olmal.la 
beraber her fınn ötedenberl ayni 
<,;e,ni ile 11 0, ha tta ı 12 ekmek 
ı: ıkarnıakta , .e hu fa:ılayı bele
ıli;\·rdrn saklamakta idiler. 

Hu fırınrılardan aldıfımız .. a 

liımata göre, «1:kmekçller C~

.n •t i» nin fe!!hlle "erbe. .. t kalan 

ıliğrr fırınlar da na rhtan nok

ı1an fiyatlarla ekmek ı.atmıya 

bao:lıyacaklardır. 

Genera l Canmlngllam 

1 LiBY A CEPHESi 1 

GI. Rommel'in 
benzini 
kalmadı 

2 nci büyiik tank 
muharebeleri 
baş/anıak üz ere 

Clır. Fıyatları sarhoş edip zıvana- nülcn ve t_efcrr~atına kadar ipti
•ınden çıkaran hareketlerin kay - dadan tesbıt edılcn tedbirleri tnı... 
llajı buradadır. İstanbula bir an-1 bik etmek üzere İstanbula mah-
llet heyeti gondererek derdi yerli 'dut salahiyetli, mahdut tccriıbch ·1Kizahklre, 2U8 (A.A.) - Ortaşark In-

1 d k "d gı uvve eri umumi kararg!lıının 
~erinde tetkik ettiniz mi? İşleri memur ar g_on erme ı dlasından ı tebllğl: 
.,a mdan goren memur arı, ıca- . Tobrukun cen'tlp do~usunda dUn 

Segyar tiyatrolar 
Yaz~ n: 

Behçet Kemal ÇAGLA R 
yazıyı 3 üncü sayfada oku)'tffftıZ 

DOÖRU ·• ~f YE lc:';RI • Fiyotw 5 Kuruı 

Japon 
kabinesi 
toplan dl 

Haricigf! Nazırı 
A11terilıan nota
sını Nazırlara 

bildirdi 

Amerika notoyı İngi'· 
+ere, Avustralya Hl. 
Hindistanı ve Ç•n i'e 

istişareden sonra verdi 

.Japo11 Harll'IJ e Nazırı 

Aıalral Tego 

Heyecan olmadan 
olmaz spor 

Sporu haklı olarak tenkit 
edenlere leke sürülüyor 

Biz, kendimizi olduğu kadar arkadaşlarımızı da 
, bu çirkin isnattan tenzih ediyoruz 

KIUplerln kendi dar ltlitçelermd!'n neti olamıyaniarın hıç bir hU nU ni
yaptırdıkları klUp bajTnklannı t!'Ş· Yete makrun olmıyarak güya tenkit 
kilit nıtmı'la yı•ıe • ~ lftl,.rme q•rn1ck dıyc yazdıkları yazılar bızi haç bır 

Uzcre Edi:- cYf r: ı 'l Ecder. Terbıye- \'tı.klt tuttuğumuz \"e memleket u
s! umum SRlidllrü · ..!~ b;r Edlrr" mu- muml menfaati bakımında ı 'tioğru 

1 hablrlnr ,·erdı~ı bc/anıüı ıık"'1'm re- oldtıf;ın:ı kanı oldu .ım;ız ~oldan in· 

l fiklerlmizdrn biti• · t!• çıktı. 'hı raf cltiı cmcz. 
Bu lw-vanattıı. Beden Ternlvesl 11- F;, \'el(ı sayın direktoı şunu bılme-

1 mum ınÜdilrU. sporuı:ı tekniğ.ıne a t ı 1: lcr ki: 
ıneseltler üzerinde konıı~ı;yo!". Bız Rpor bır heyrcaıı m sclesıdır. Ht•· 
'bunun Uzıerindt durmayı ınzum~u:r. yecun olmıwınca spor olmaz. Spoı 

görüyoruz. Yalnz Ustllndc ıiurnıak heyecanını knybctmış b.r fer1 .ı, bır 

istediğimiz rokla şudur: nılllcti11 ı:ıporda mm at fak olmasına 

EV'\'elt\ umum nıiidUrilıı sö:r.lerl a- imkan yolttur. Bu sporun en basit 
rasından bir parçayı ayren ı,ıuraya kaıde ldır. 

alalım. Diyorlar ki: Dünyanın her köşesinde olduğu gi-
cBeden terb;yesl \"e spor faal.yeti, bl sporda mll\ affaluyet, gördılğü a

blr tiyatro, sirk oyunları gibı bir se- laka ile ölçUlJr. Sporun bc.ş.iğını sal
yir \'C seyircilere heyecan v.ermlye lamış olan lngillzlrrde de stadlıırı 

mahsus bir vasıta ı:eya bu heyecanı dolduran yilz binlerce scvtrcı bu he-
lstlsmıı.r etmiye yarayan bir sanat yecanla yaşarlar J•'utbol sahasında 

vasıtası detlldlr. Beden terbıyesı fa- 22 kişinin gö tcrdlğı gUzel o:ı ımla 

Toklo, 28 ( A.A.) Domei ajan- ahyctlnden şahst intifa bekleyip bu zevk almakta ve tuttukları tarafın Betten Terhl~eııl Um11m Müdürü 
sı, Amerika resmi notasının ve- arzularına Umit et tikleri mikyasta ı (De\ a t'11 : ıo;a. 4, ısü. 8 t e) Cemli Taner 
rUmesı üzerine Vaşington müza.l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
kerelerinin sona yaklaştığını ha- 1 B l D • 

1 
ber vererc>k saat 9,30 da Başve· u g l e n l z 
killik makamında bir toplantı ya. , 
pıldığını, bunu saat 10 dan 11 ,30 a 

Habeşisfanda 

kadar devam eden bir kabine iç· ı • • • b •t • l 
l ~::;e~~r~lp ettiğini haber ver· ısesını l ıren er Gondaı 

kalesi 
teslim oldu 

Hariciye Nazırı Amiral T ogo, 
.M:. Hull tarafından Japon hüki
~tine v~rlten :rauhtıranrn m uh 

(l>eu!1111 Sa. 3, S ü. S tkl (- )· 

Uzak 
Şarkta 

tahsidat 
Singapur 
limanı 

mayınlandı 

• /ngilizler Tag
land Jıudu<iuna 
500 bin asker 
lahşit elti ler 

Ba~vekil Or. Refik Saydam, yeni 

mezunlara diplomalarını verdi 
liıgWzler 10 bin 

Mersin, 28 (H ususi muhabiri· ı .. 
mizden ) - Bugün Mersinde, De· M k. esir aldılar 
niz Harp okulunda par lak bir tö- a JDC yagı"' Netro9i, U (A.A.) - Bugunki.ı 
r en yapılmış ve Deniz lisesltli bi- ctıM& gooü neşrcellen resmi teb-
tiren genç denizcilere büyük me. b • liğ: 

rHimle diplomaları t~vzl edilmiş· enzın ve 27 sonteşrin akşamı, Gondar 
t ir. kumandanı, kaleyı kıtalarımıza 

Törende Mersind e istiraha t et- mazot ge.tdı• tesl~ etmiştir. Bu suretle duş-
mek te bulunan Başvekil doktor manın arttı a~ dan.beri tahktm et· 
Re!ik S aydam da hazır bulunmuş mcktc- okluğu Şarki Afrikadaki 
ve liseyi b iilrenlere diplomelarını Son dakikada aldığımız bir ha- son kalesi duşmuşttir. Alınan esır. 

biua t kenti isi vererek yarının bere göre Karadeniz yoluyla çok ler ve ganai-m hakkında heRUZ 

kahramıım subaylarını ayrı ayrı mikt&i"da benzin, m~ine yaıı ve tafsilat mevcut olmamakla bera· 
teb rik etmişlerdir. ı mazot gelmiştir. ber, kak- mudafıleri mevcudunun 

Merasimde Mersinin ilerigclen· Öğrendığimize gore bu mal Hl 000 den fazla olduğu, bunla-
rın en az yarısının İtalyanlardan 

!eri, talebelerin anne ve babaları j mahrukat arasında 9&00 ton ma. muleşekkil bulundugu ve kalede 

ve biltün ordu erkanı ha1ı1r bu. zot, 7009 ton henzin ve 8000 ton 59 top mevcut okiuğu zaımedll· 

lunmuıt._ur. j katlar da makiAe yağı vardır. mektedlr. 
Toren i mektep kemutanı kısa Dl'ın g-' b a. Askerlerimizin Mussol!ninln Şarki 

cıen u mm.tarın mcmle· " k . 1 T vazgeçmellyız. ı 
tet Odası erkanını, sozune va n a. Ilk iş olarak cı:as davayı ele doğrudan doğruya temas tcslıı eden 

ve veciz bir hitabe ile açmış, g.enç ketin uzun . . 1 Afrlkadakt imparatorluğunu devir-
d · ·ı · 

1 
· · k Ji 

1 1 
muddet ıhtıyacıRı kar. mck şerefini kazanmaları büyük ve 

cıuzcı erım zı oven e me er e ~ılıyacağı söylenmekteıUr. yerinde bir mazhariyettir 
kentlilerinin ilzerlerlne ald+kları · 

blusuna güvenebileceğiniz banka. almalıyız : Bu dava; halk ın ihti- ~ lngillz ve Yeni Zelaııda kuvvetleri Tokio, 28 (A.A.) Nışi Şim
tıları, namusun, tlc~rctin tabii yaçla~ ı nı i~kfının müsaade ct.~ıği ! kuwetli bir mukabele karşısında i~ bun g~z~t.esin.~n B~.n~ Kon&'dakf 
\emeli okluğunu takdır edebilen en iyı şekıldc karşılamak, Turk ıerlemrktcdlrler. Bu ar d Al muhabırınC' goı e, Buyuk Brltanya 

ti 
. . k a a man I . vazifenin ehemmiyet ve kutsi~· 

l\eviden ti.ıccarı dinlediniz mi? parasının lş ra kudrctını oru· unsurlann da katılmasi!P. tlaha bil· Hınt ordusuna mensup 500,009 
Siındlyc kadar cereyan eden ka· nıa~, ilk ihtıyaç eşyasını maaş yUyen bir akıncı düşman kolu Hnl- 1 askeri Tayland hududuna ve Ma· tinden bahsetmiş ve kendilerin- ı 
lıun t:.tblkatının ve alutan tedbir· sahıplerlnln kudreti dahilinde fi- faya :ile Sidi Omer arasındaki mU· ' lezyaya toplamıştır. Bu askerler, den bu kahraman milletin büyük ---- --
&erin ae gibi aıneli neticeler ver- yatlarla kendilerine vermenin dafaa mevzilerinden gelen bu takvi- Kedah'tıan Kota Bohan'a kadar ve şerefli işler 9ekletiljin i seyle· 

Yarm pasta yek 
llitif\l araştırdınız mi? imk~nlarını temin etmek, stokla- ye ile beraber, gar'be doğru dUn i· tahşit ed~lmiştir. Bu muhabire miştir. 

Eter bunları yapmadan derde rı çıgaltm~k, mevcut olmayan eş. lerlemtye başlamıştır. Garbc doğru nazaran Ingiltere, Tayland'ı istila Merasim aksam geç vakte kadar 
llflç arıyorsanız ayni tı9Ulle has· yanın ycrıne mevcudun ikamesi- yapılan bu hareket, belllbaşlı iki 

1 
c~mek tasavvurundadır. Kedah' ta 

lasınt tedaviye kalkışan bir dok- ne alt. yolları araştırmaktır. teşkll halinde idare edilmektedir. pıyade, topçu ve motorlü kuvvet- sürmüş, merasinı. senuPlda hazır· 
lora acaba ne elersiniz? Öyle bir Bu ış muazzam bir istir. Yarım Londra, 28 (A.A.) _Askeri mah· I lerin iştlrakile Mrgün manevra- laaan büfeleree 9 ütiin misaferlere 
doktor tasavvur edin ki hastayı tedblrle~le h&.Uedllemez, ne alı\- filler, General Cunningham'ın ku- ı Iar yapılmakta_dır. T~kviyc kuv- tale9e tarafından ayrı ayrı izaz 
lôrmeden hastalığın tar!Clnc göre ka lı daırclerde ayrı ayrı çalışan mandasındaki sekizinci ordu, şimdi (Deva111J ba: 3• Sü: 4 de) «-• ve ikram olunmuştur. 
lcita.p karıştırmış, nninasip bir teşkilat. ne de merkezi bir Koor· ikinci bUyUk tank meydan muhare· ----------------------------
ııaç ayırmış, hastaya yutturmuş. dlnasyon heyeti boyle bir işin besini yapmak için JUzumlu olan ta
l!lır müddet sonra: 411Jaç hastalığa hakkından gelemez. Zaten mc- biye mevzilerini ele geçirmiş oldu· 
ll'i ıelmedi·» demişler. o:Zarar mur kafasının itiyat halindeki iş- ğu mUtalAasındadırlar. Tobruk tank 
)~. diye cevap vermiş dah te- lcyişi, bu derdin halllne başlıba- ve pıyade nakliye kuvvetleri gönde-
1tlİsilli veririm-» Yin~ ha~tayı (De,·amı : ~a. 4: ~U. 1 de) (Deva• Sa: 3, Si: Z de) §•§ 

·vewc etmeğe, aabzına, diline, 
•, ciğerine, kanına !ilan 
~ tüzum görmemiş. Tek· 
mıj.ını ltarekete getirmiş, 

ıver1Rf.1'HŞ, sağdan, soldan 
.&öyter•z kulak kabart

wize anlaıa..saadıiı bir Hac. 
aln'z. Fa.kat 

=====~hikAyeslnl 
yret eder. 

'I' A ,.~nları· 

'<llade rereyan filen büyük botuşma t a kip edUıniytı<'.dc dere· 
'<!.,af etmekte ve ileri g iden ordular ardlarında her ff!Yl 

enkaz halin de bırakmaktadırlar. 

Hamlet'in son perdesi 
Mahkeme, bugün suçlular 
hakkında kararını verecek 

Halit Fahri Ozansoy da Esat Mahmut 

Karakurt'tan şikôyetçi 
Hamlet davası bugiin sona eriyor. ' sanın bildlfi, take ir ettiği t»r eaer 

Bugün, muhtelif görüş farklarından olarak ka.Jacaktr. 
ve insanın zaafından doğan lnı Çirkin 411\l olsa Hamletl'en doğan 
dava nasıl neticelenecek? Orasını a· bu dava, memlekete t.UyUk bir htz· 
daleti tevzi makamında otuı:an BI- mette bulunmu,tur. Eter Hamlet 
rin~l Asliye ceza mahkemesi hAkl· davası hadis olma.saydı Şeksplr'ln 

mi tayin edecek. adı muhakkak ki bucUnkUnden dalın 
Hamlet, dUnya çapında bUyük bir az kimseler tarafından billnecektl. 

eser olduğu halde, eğer bu da\'a mey- Hamlet davası sinirden meydana 
dana çıkmamış olsaydı. eğer her iki gden bir davadır. Iki sert kayanın 
tarafın karşılıklı at.ı.şmaları \'Ukua blrlblrlne çarpmaamdan tk>tan Ham· 
gelmeseydi, Hamlet yine ç.ok az in· (8enaı sa. 3 si. 7 de) % 

Yarından itillar f!n pasta, kek, 
tatlı ttatılmıuacak huğaca~ börek. 

Yarıadan seara resimde gördüğüRUz man:r.araya t~aıUlf t'Clemlye.rekttlnlz. 

Ayın yirmi sekizinde Istanbulıı tebliğ edılerek derhal tatbikıne ge
çilen un tahdidi kararnamesine göre yarın sabahtan itibarı>n pasta, 
kek, sandovlç ekmeği, buğaça. yufka. çörek, börek, tatlı \ e emsali gi· 
bi undan yapılan maddelerin mamul olarak satışı mene4ılml.5tir. 

laşe Umum MildUrlU~ tarafın dan Is tanbul \ "il ,·eline gonderılen 
tahdit kararnamesinin bir suretini aynen aşağıya alı~oruz; 

el - Buğday unundan ekmek, fırancala, makarna, şe.hnye, peksi
met, bisküvi ve simitten gayri nıad delerin yapılması ve satılması \e 
lstıruıaıı memnudur. (Deva1111: sa. 3; Sü. 3 ie) -
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Soruyorlar : 
Muhtekirlere 

yardım 
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GôNl>E 
GO 

Parlak bir 
Yazan: Mauru YOKAY 

Prenses dudak büktü, hiç
bir şeyin para eimigeceğini 

biliyordu 

««... Geçeillerde bir llltlkk .... 
~ dolayı •MkeMerıe,' lıılr 
müılde& igia dllkkAaıwg ~ 

lllMIDa °'e itiraz da para ceza&ı 

ahlllll88laa karar .....Ufa ianıdı
i'IBI bir ...,...,. ile ÖD •tr yer-
- ...... tim. ~ olMln de-
aıtea ... .... .. lfAkai&ıJ-

tam. Gartfı lletll MiT Muhatalmn 
dlikkAlllllm kapalı bulunmasın

claa lalç ı.e-ür göııtermlyordu. 

BllAldıa gülüyor, seviniyor, eHe
atlll 1lilltlvarak: 

Milli Ticaret Birliği 
dün tekrar toplandı 

1 şirket 
verildi 

milyon Uralık bir 
teşkiline karar 

14'akir halka 
mahrukat 

temin ediliyor 

Vali, bir orkadoıımıza 
hu hususta 

izahat verdi 

diploma 
B lrllılrble 0)'88 elmello ...... 

blrlle ettemaell l8ftD ,... 

bel la••r vardır. llnılllar lııl9 ._ ... _ .. _ 
tartl mmtpllk ,.......,_ ...,_.. 
Jar. RıM•lle Anadol-n afadl& 
teldr 'Hl kuabalannda vadfe ..,.. 
bl baluaaalar meydana pt:lrdlldlll 
.,...., ...... lil1lldUnde .., ........ 
ala aaalutana böyle uranas .,_ 

TUrk kafilesi böyle bir muamele 
beklemiyordu. Ctlretıl kadına bay
-etle bakıyorlar, tözlerine, kulakla
~na lna.nmıyorlardı. Kendi ar&Jann
la bir müddet danı.9tıktan sonra Jalç 
Dir ...,. eöytemedm a&VlMJUP gtUller. 

Pnaa ~ ..... nefelı alda: 
- Bu dakika için kurtulduk. Fa

kat bu 1'fn sonunu Jtlç beğennliyo
nım, dedt. 

Bir kaç daktka ıeçmemf9tl ki, 0-
ıut Beyin k&ttplerinden biri kapıya 
rekti. Tek ba.fına oldutu için içeri 
alnnııtr. Kltip, elçinin fU 8llU'Üli 'bil· 
dirdi: 

- Sana Ohlt Beydea selbı ıetir
dllll. Huzunma phaeal ilıtlycır, fakat 
belnen .•• 
~ lhriJ'lllun yaaına sttmt

ye huııtanarken, elçlaln bir ..s.ın 

~l haber aJmca durdu, b
Pldaa d1nledl. Olug BeJin ...ı clu
JUDC& Jrtlplere Mildi. K...._. ~ 
ki: 

- Bu elçi, pedlflıllın 'bunda ml
IM"'Jtıltr.Blr elçlıdn, 'bir prenn aya
tma NmaMı ... _. a&mmtlf
tllr! 

J:rdel Jle7i, bu ..re itMt etmelı: 
lUun oldutunu blffyordu. l'alrat ka
rmna da kartı gelmemek için ,.._ 
~,.mecbur oldu: 

- Zavallı oıvc to1r hMta bal ... 
!'•'•,,...... kallwnı~Uf· 1lmdm 
luıaaful8cak bir meııele o1clala için 
kmdlltnl slyaret .. _ iCbı a.ar 
~ yalftnJOl-. Wen Mben 
1-.mda 'bir iMi,._.. Tonmu olabl
llrtm. Berıa cllllma wll.t -.lesi 
eder. Oraya gidince her feYi ,oluna 
koyabiliriın. Haydi, aen hasta ınlaa
ftrfmisln yanına giderek ona bak. 
Kadım kurtarmak için elhnden ge
leni yapec8'mta SÖZ vvirim. 
Dcintn ayllfına gtbneil bir kllçtlldllk 
bile ola böyle bir maksat :için göze 
aluur. 

Prenaea dudak 1llUıtl1. TeşebbD81ln 
para etmiyeceflnl bütyordu. Fakat 
kocası o kadar Aciz ruhlu bir adam 
~ ki, Oll& ... ....- Ye caaret 
teHdn etıMk içia utr&fllUllı llsum
Nli 1"lldu. 
..... A,.m. Terk elClltnl lllya

ret.e giderken, Erdel Beyine maıı.us 

tUrHl JayafeUerde memurlar, uker
Jer ve dervı.ıerıe dolu idi. UçtlncO 
oda divan odaaıydı. Tam ortasına 

bir kırmızı Jaalı serllmlftl. Bunun tl
zerlJte soluk yQzlU bir ihtiyar bağdaş 
lı:unnut. önörıdekl rahle,. cl&yadılı 
bir kltül aı&ka ile okuJaNu. 

Erdel Beyi, elçiye yakl-.arak .fU 
9Gslerf söyledi: 

- Zy necip "*1u <*it' Bey. 9y 
benim elendim, ztyarettne geldim. 
Kitabında bir durak yeri bulup ifa
ret koy, sonra beniBlle konuş. 

T8rk elçisi ldtabmı blraktı. Tatlı, 
ckıstça bir tebesstııaıe Er*I Beyine 
dendU: 

- Bevgtti oflunı, eledi, Allalı dai
ma yolwıu açık e&Ain, caru111 koru
awı, yohın U.tUne ~ ko)l'lnalUl. 
Ben buna duecıJIUD. 

Bu *lerden aoara prense eliai 
usattt. Yalnaı DuluDduklan zaman 
prenı ihtiyar ~in elini dailna ~ 
perdi. Fakat bu kadar ad&mm 7&
ıunda 6pmeği, be:Yllk şerefine unun 
bulmadı. Ihtiyar111 eUni iki elinin a
raema alarak zamanın Adetine uy
pn ~ salladı. 

Ohlf J!es', zorla e1tni tetterken, 6y
le bir tavır takındı ki, hazır bulu
nanlar, pretıln uzatılan ell öpmiye 
çalıftıtma, fakat TUrk elçl8inin mB
uade elmedltfne kani oldular. A
tane de fU 8Öllert lllve ettı: 

- Yoir, evlAdım, elimi 6pmene m8 
M&de edemem. 

- Benina buraya gelmemi 1ıııemı. 

ain. &mrin nedir, derllal aöy)e, vak

tim udır. Jılealeketimln lflerbti ... 

•al edemea. 

- 8e9IDf 011ma. Entel beyliflnin 
ae bdar JWUCU bir vulfe oJdutunu 

bllirbn. Senin bu ytlkten kurtulmafr 

latedltfnln 4le farlundayun. Belki de 

padiphmus sana acır da ,clklnfl o
rnUJılanndaıı alır. 

Enle! Be:Yt ı.u bqlangıcı kendllli 
için tehlikeli buldu. L&tl detiftirmek 
için dedi ki: 

- O u.valtı Kariyannı millafir 6 
ye bizim evımlze Utk:a ettiftni bel
ki de haber aldın. 

- Çok isabet oldu, dJyortlu. 
Ba vesile De sekiz, oa gün "'"lm-
41e nllat ettim, hem de flydarm 
ytlbelnne911M1ea keHI heubana 
ea &f&tl )ilzde clirt derecesinde 
bir menfaat gördüm. DllkkAnım 
acık ı.uluuydı '- klrdaa mali
.._ blacütnn!! !> 

.llwtu 'bir olmn1111az 3J&Z1Yer -.e 
Mftlyor: 

- :eet-diıllz nü lltlkAtta • 
.... Ye alllıdyeöm: f 

Bir yelkenli 
Marmara da 
kayboldu 

Kan boru ~una mini obnak 
üzere teşkil edilmekte olan 'M!lll ih
racat birliği dQn ikinci toplantısını 

Iıtanbul tlcaret odasında yapmıftır. 
Dtln yapdan içtimaa, ,ehrlm!zin 

bUtlln ftnnalan iftlrak etınif bulun
makta idi. Gece, geç saaUere kadar 
devam eden içtima sonunda tUccar
lanmız ihraç maddelerimizin fiyatını 
sunt şekilde yükaelteıı tilccarlann 
bir takım kara borsa o,-ıınlarına mey 
dan vermiyeceklerlnl ve daima dU
rtıst bk tekilde çalıpcaklarına ye
min ederek faaliyete geçmek için 
l&zım gelen tedbirlerin bir an evvel 
alınmasını karart~. 

içtima eonunda, tıuıart mahiyette 
llir komite tefklllne karar veri1mJt 

toe 10.12.Ht ÇU'f&llllla gtln1l fwka
lA.de bir toplantı yapılmak Uzere da
fıllnlrlır. 

Oğrendifiml.ae göre, bk şirket ha
linde çalı•acak olan bU tüccarlar, fk"
ketln serm&yesbıi 1 milyoa nra ola
rak teabit etmLtJerdir. 

Sermaye, sonradan daha da arttı
rılacaktır. DUnkU toplantıya ı,urak 

eden finMJ&r firiıetin mae-ı. a
zaları olarak kabul eclllmLtJerdlr. 

lllzarl komite pazartesiden itlba
reR faaliyete geçecek ve çarşambaya 

kadar lrtıtttn haarllklan ikmal ede
rek heyeti UMtul\iye toplantısının fa
al bir tekilde çalıflllUllll temin ede
cektir. 

Belediye M~clisi tramvay elektrik 
idaresioüfçesini kabul etti 

l'alllr Ulka mahrukat tevzii • 
Belediye wnuml meclisine 9erllen 
takrir mU.taceliyet k&n.rile riyaaet 
makaınına sevkedllmf9U. Riyuet 
makamı, bu kararı dUıı Belediye u
mumt ıaecll•ine ıöndennif -.e Jine 
ıntıstacellyetle b41~ @ncQmenlne ha
vale etmiştir. Btttçe encümeni, bu 
meseleyi valinin riyasetinde tetkik 
etmt.ur. Tevziatın ne IUl'eUe yapıl
masının cfüfünUldUA11 hakkında mO
talAuına mttracaat ettittmlz VaJi 
ve Belediye Reisi Doktor LQUi Kır

dv, MI" arkadafmııza ~lr ld: 

- Ver8ecek tabıisaUa eter bele
diye IKı tevziatı yapmıya kalkana, 
ltis münakasa ve müzayede kuun
lanna tAbl oldufumuı için alınmam 
ve tem edllmeal l!ZWl sürer. Onuıa 
içindir ki, bu tevziatı halkevlert va
sıtaslle yaptırmak daha iyi olur ka
naatindeyim. 

Yelkenlinin 4 tayfası 
Sus vapuru taraf1ndan 

kurtarıldı 
V 1 .. 1 El kt .k U M .. d .... Maar:t M:durune a 11 e e n mum il uru g:çm"ş olsun 

O••• iakelesinae bağlı duran 
c:Semerel Gayret> isimli yelkenli n
velki gece saat 23 sıralannda zincir· 
lerini kop&l'&J'ak cereyana kapılmış, 
Adalara dotru aürüklenmiye bqla-
11Ufbr. 

Mecliste izahat verdiler Tevfik Ku•. büyük 

Yelkenlideki 4 tayfa Sua vapuru 
tarafından kurtanlmJftır. YeUuıall, 

Yedete almnı&f ile de ip&erinl ko
pamuf, açıklara clı:>tru git.:mifth'. 

Yelkenli bugtln bulunamUJllftır. 

BelediJ9 umumi mecllal düna Bımcl 
tefrin deYnS1 mutat toplantdanna 
devam etmlftlr. DOalcll toplantıda 

gUntın b&flıca mevzuuaa lClektrik, 
Tramvay -.. Tl1nel Jdareı.t 1N2 yılı 
btltçeat tefkll etmi.f, Sular idaresi bUt 
çesinin müzakeresi de bugtlnktl Jçti
maa bıraktlmıftır. 

P~alanarak battığı sanılmaktadır. Elektrik, Tramvay ve "nlnel ida
releri bUtçealnln mtlzakereei sırasın
da encllmenln mecıltae verdil1 maz

Aske r aif elerine yardım bata.ya ~re, bir mecburiyet balinde 
Jatanbul belediyesi asker &ileler!- Emln6nU • Bebek, Yedtkule - Blrkect 

ae yardan tevziatına devam etmek- tramvay hatlarmın kaldınlabllecelt 
tedir. Y~ 17 bin aileye 227 bin aikredlyordu. Bunun Ur.erine vali de
Hra teYSi ediltMkte, buna mukabil dl ki: 
158 bin, liralık tahsllt.t yapılmakta- - Inşallah bu tedbire 4e 1flsum 
dar. kalnuyaeaktır. Yalnn: bu hatların 

diril tsahatta bulundu " dedi 111: 
- Biz bu haUann kaldmhrıaaı 

için bir teklifte 11alunmuş değiliz. 

Fakat mabıeme 10lcJutu içinde bir 
hat kaldmnak icap ecı.. ancak 
vapur ve treni olclufu için 1lu hat
lar olablJilıdi. 

Tramft7 mmbeıneat için her çare
ye bafvarduk. Amertkaya, lnıtJte
re19 mpu1fler vsdtk. ll'akat vasiyet 
icabı lbnG llauaı alınamadı. :mn 111-
bay« Roman)'adan 8J5 kilo plk'e mu 
kabil bir kilo bandaj almmak t1lere 
mutabakat huıJ oldu. Tam pUclerl 
ptlrecek vapur bareket edecetl aı
rada Ru - Alman harbi b&fladı. şan 
dl bunlarm karadan s•tirtllm•l 1c;1n 
mU.bet bir netice7e va.rdik. ~
IWlUS ld. H ppnaall llPmM J'l'PI• 
yoru.t, i!edi. 

bir tehlike geçirdi 
Latanbul Maa.ri! MUdQrQ Tevfik 

Kut, seçen akşam ani bir fekilde bir 
kriz geçırmış ve derhal baatahane
ye kaldınldığl zaman yapdan mua
yenesinde apandisitinin patladıtJ an
laşılmıftır. 

Operatör M. Kemal tarafından mu 

vatfakıyetli bli ameliyat yapnhaıf, 

ve doktorlar geceyi korku tgtnde se
çirmlşlerdlr. f8 saat pçtlği için de 
tehlike tamamen zan olmQftur. 

Maarif mtıdUrtbnUze geçmişi oJaun 
der. kendiaiıae Acil fifalar dileriz. 

Bir amele elini makineye 
k!1ptırdı 

dpllld.te llld1lımlJ9 ........ . 
itte biylelerblden biri, ..... ~ 

ta f9lırln bir me&lıeMıllda lılr 
lıbıkbk diplomaeı taetırımt. lılr 

ı-to:u lıeJlltl -....... laldlik .. 

aıdJll~•·
byor. 

Bil dl,PloıllalanlM .......... 
l8relr ea..e ...... parlalr lılr 

11AAdan ,eotlll .............. -
uhlblıılıt aduu POIYonn. 'I'. 
diploalwll lçlndllıı:IJ.-t 

tım: 
Sllplrp lflsrl: ._ 111 
~ 191ert: Ptıll .,. 
uw işleri: Ptıll .,. 
Bez yıkama itleri: ... .,. 
Çocuk lflerl: 1ıl 
c.aa .u..e lflerl: .,. 
EY dötflme '11erl: JJll r.- .,..r1: ııt 
Neflıl fereptl: PelE.,. 
llOf si ..... : .. "11 
Si& «Uwlane: Pek tıt 
Boyu eiJİqe: •• "11 

!'emek pı,an.e: .. QI .. 

Sofra işleri: !'* IJl 
n.atr Pell IJl (llo 711dm) 
U~: Pllıı:trl 
De.yak~: Pek ~ <ID ,..._, 
Kadıal&r koea11111 ......... J9P. 

lak cllploanar-+a -.1e r1u' 
bllmem! 

it erluıldain ...ı bdıa ...... 
Jertne ıeUne. • ll••ta u - 1111<
flkrlm var; aaıa&ayun: 

iki adam bir otomobll lllmllE • 
lnıyorlardı. l1Aacla fa ahim' ~ 
llydı: 

Son derece zarif 

'hmamlle -S lra tU olc1ata DllbeUe ...... 
Adallllarclall Mrl ~ pekti ..a 
- Ş• ll6Dda ............ lıılr ., 

mobU olmayıp ta bir kadm .,,.,,,. 
ı..ım '9ID ne ideal bir kan ...,. 
dw! ıtöa &ADI 

Bir biletçi arkadaımı 
l1Jş/a yarilladı 

kıyafete gtmtedl. Uzerine basit ve T"""'-- ....._ -• - ... _ _. ,., - --.n var, 

1Jelediye ri~ bu aradaki 70 tren ve n.para mu,,... oluf'I ti-.ı
bhı lira farkın münakale yoluyla ka- sile bu dllfllhUlmUfttl.r. Her halde 
panması için Belediye umumi meclisl- ı halkm her turıu ihtiyacı cm.tınme
ne bir takrir vermi.f ve bu takrir ka- cektır. 

bul edller.k b4ltçe encUmenlne sev- Valinin lkleriııden 1011ra Elektrik 

idarenin blltçaet kabul edildikten 
sonra toplantıya nUıa19t Yerildi. Jı(ec 
Us bucUn aontoplantısııu yaparak 
devreyi kapayacaktır. 

Feahane fabrikan ifçıtertndeb Ke
mal, dtln makinede galıfırken, 9Cll e
lini makineye kaptınllıf, bileti lsop
mQftur. Amele b&yp bir balde Cer
rahpqa llaatabenatae ka1dırıJm1'tır. 

fehremlnlııde oturan ve A.li..ıı~ 
depo9\1Dda biletçilik yapan ~ 
mirler adında biriei, evvelki 

alblet.slz bir Jnanto ctJdl. llmre, Er- otlwm? 
del ae,t ııfaWe itaat etmediğini, 

mesele ÇlluınuMak için ancak fert 
.ııaw. ceklitinl böylece anlatmak 
ı.tiyaNY. Beline cnmut bir lı:ılıç ku
f&Ddı. Vergi vennlyenJeri kendi ... 
lUe dimllek lçiıı kullandığı gtbnl1.f 
kamçısı da IMılinden sarkıyordu. 

kedllmifUr. Tramvay, Tlnel idareleri 1PD1Uln mU· A.knrayda Kllçilk Lanpda 
arkad&fl Emin cana :miAfir 
fakat bir meeeledeıı !1ol&Yı a - Ba11a hı• ki, geleceğinden hiç 

haberim yoktu. Böyle haata, yorgun 
bir avallıyı evtmden lıOYm&MJ el
bette Ltıteme7.lrin. 

- Buna razı olamam. Sen her lyi 
tM&nın yapacatmı yaptın. 

<Arkan 'ftl') 

1 Gala~ 
~·erçe. ve 

lututmuşlardır . 
Kavga ııonunda Dyu elllle 

d1tt Jri bir tafla bafma vurmü 
retUe l'emyl tehlikeli bir 
yaralaın1', yakalannuftır. Tarab 
rahpqa Jıutabaneelııe kaldınlllaf" Yanma bir ufak alu'ak elçinin ke

natına cJotru yaya olarak Uerledl. 

Koa&Cm &ıünde az kUım köpekler lnhı•sarlarda 
kendlılkıi parçaJıyacaJd&rdı. Ohtg B. • S oa reısraı ............... lldacl I ~ ... ,..,._ ... _ _,na. 

•Jf.,.... f671e 1ıAı' Jlavadl8 SONUNA 111 Ga.Dlf 

tır. 

Ceza gören muhtekiri bayvanlen çok sevdttl için konatı-
nm &ıQnde cl&inla ~öpeldere mahsus 
,_ ve eu bulUIMlr, f8brin bl\tOn 
..... Jıöpelderi o..,. bkildldi. 

PNN, ldla9e ile kon~ iki 
bUytlr. odadMı aıeetJ. Buralar tllrHl 

HERGuN BiR FIKRA 

Yeniçeri kazanı 
DlıJkr:9 8111tu --~ de,,_..., JIOl't1ı .. n U.nıY Pa-

,._ T.-... ..... e&llikaslnl 
......_ aıHelı 11ıı: )'ine bua kal
--., tept=ıp ....,. -..... 

Dl = ,. "'il. u.... ....... ... 
dlll OD bet ldflalal ...... lmayor, 

.......... -- ..... lolll .. ,.. ..,...... ow lltıeıllk 

... E iP ' ..... lılrl de, ftrlllt.. 

!lla " klllıınmsa'$ ...,.... ile 
................... ttsere .... 
w.trz•n ..... " ~ e.. ,. .......... ...,_ ..... 
1ı1•1nl _,.. ......a wwü 
lılr ......... ebl lııla .... 
......... BE n ... iner, ......... 
..__._......,. .. hytshn 

..... = -- ,......... o_.. 

...... 11-.nt. MI MI ,.._ ft p-
ıtıe cllMr ............... doi-
nlllnlar.~ ........ -....,....._ ............. . 
ldlnlnl .......... IElmlsl ...... . ...... ~ ....... ...... .................... ,, ..., ........ ~ ... 
~ ... ~olaaVdde ........... .... ~ ..... 
...._,...-...... m8Jdeler. 
Ol'lllla ........... ,_. .... ...... 
..... birer telırlk ........ ..... 
lıAdl8eJI uaktaa ııe,redenler ara
............ bir.._. ....... 

J"emdül clerrlte .-ek ıaorarı 
- Ne denla erealer .. lıtef 
Den1' pmb lıılr eda ile: 

Nadir bulunur tıyneti lcAmtNe ku
cur 

Kem mayeden e,ter ne ki eyterae 
IUbur 

........ ,....,... .... de 

!31ii1111111p ..... 

Levaztmdo 3 memura 
işten el çektiri1di 

Iımtsarlar umum mUdOrlUtü leva
zım şubeslnde mtlfett1'1er tarafından 
tetkik n tahldkJer yapılmakta oldu
ğu ve bu arada Uo. d&'t memura~ 
ten el çektirlldlfl haber ahnmıftır. 

sirdtim: cÇerçeve flyatlanıula da ...._ Prav.ta 1MEl11l ....... 
ını llattkAr 'ba,ladı h lıılr --... 1U1111f, cGerl1e do'lra 
... o pae&eldll JUi 9'1er1 mil- Mr tPk adml at1m7w1a• .U,W. E

dUril oltıa)d-. Mrlncl .sqtumdald ter~ ltiJle lıılr JeJia MOaık kar 
çe~ealnln alıam&111 lhtlmallDl söz- t•daklne dJer4'e delnn Mr tek adim 
önünde tutarak ba haberi atlamayı att.mea-kla• kallll ....,_. Clıl
terclla .,..,...., ÇbJdl eter o da be- önüade tutarak ~ artık ....... 
alın &ilııl .......ıyetae bavadlelerin ver lnnnetlelUla a. topnldarmda 
.......... .. Mk itiyadında ... ~ .............. demektir. 
bot ,_.: cPatren. balla an *119 aa.- OBAYA DA 10 BtJLAfTIT 

Oalatada mtıaklrat bayii ll*ı 
plrto Ozel1nde lhtllc&r yapmlf. 
pabçarpda manltaturaeı Nuri 
218 lı:urufluk setenl 275 kuruta 
1Dlflır. 

MUJıe Ikincl caa 
verilen muhtekirler 211 er lira 
c:eaaına ve birer batta da cltDtiılil 
Jarınnı kapatdmaama mebldhn 

K11teWflerln tetkiklerinden be.f
ka 1DllUIJl m6dtlr muavini, saU. iş· 
lerl mQdlrtl ve ~ heyeU remin
den mtırekkep huml bir tahkik .ko
mtayonunun da levazım i•lerini e
autı bir şekilde incelftnesl umum 
:ınDdOrlWt tarafından emredihnı, ve 
ba kOlftilyon da vulteaine b&flamlf

tır. 

TEŞVllUDDE YANGIN - DID ijfleclea ...... ..at M la TeptJd79 JWh _. "t'e6Yete)"e ........... L Bir müddet evvel Abnepler 11a7 
ca-h.lnla karfiaıadakl Giaet ~ JUIDl ll'lm...... llEBAK 8tallala olJtuian 881r edUdllbd 1111-

mlşlerdlr. 

dleM ıaalına llem mıhı ... ._... ,.._...._.. Soe Mr ._.__-., da B. 
Be:roihı ve F&Wa i&falyelerl Dla p;rntll ~·•e,... ...., .... ..,.,..._ -·--Mr :rwr dtelJaa .._ ... , • ..., Jleloteflıa otlw .. AJmenJaraa e-

Karaman etini flılltf ftptla 
Gedikp&fada bap ltıefet De 
22 kUl'Uf& utan Galat.eda Mecatal• 

Jalll'llit 1,6 ... , ....,.. 96adlt~tlr. Yaqaa .......ıa.,..... ~h diyor. lblc1e ..ar~ llJ'elıl:ronz. 
- kıamea J'UIDIJtlr. &Mal lab lllneala kaQ Jmpelı oN111an- cMeralı. .. «fJH-e• &'iM ı-. Malla Alnel'lkaldanll IUdaapplılc 

caddeeinde t1lttınell Ali -
mahkeme tarafıncla.n tenU oluamııll 

dell hredaa lalç bir .,ya kar tanıamanıa9tar. ı daa lwaa ~ lıılr ..,.ur. Jl'a- decll1ded IOC'* acıu- Vüalan 
·-•mt- blıı.a7ı JWrkea si •terıllektedlr. kat Amini can....-.·... ... .... .......... - .. ..,. elU f 

L------------------------ laa ......_ ................ iri Mr TATLl8DT 

lardır. 

- Yirmi dört saatlik bir ayrılık içln 
veda merasimine ihtiyaç var mı? 

- Neuket denilen bir şey yok mudur? 
- Vardır. l'etat He de bunu hazan 

aut1110nun· 
- Bea mlT 
- Evet .. Sen.. neman ~ suale 

cevap bile vermedin . 
- Hanıl IUale! 
- Bu akpm ne yagacebm? ciiye IOl'-

muttum· 
- BO)'le ltir ~7 IOl'dultmu batırlaını-

yonam. 
- llblko.dUr. Bu son zamanlar• pek 

dalıım••· 
Bir an suıtular. Antuanet sialrll sinirli 

caimıya devam etti. Sırtında Luslyenin 
kendisini tetkik eden b&k11ını hissediyor· 
du. Ayni sual tekrar edtldi: 

Ben ,ttttkten sonra ne yapacaksın? 
Her zaman evde yalnız kalmasını sevmez. 
sin. Bunu bilirim. 

Antuanet, piyano ~almala devam ede
rek cevap verdi: 

- Piyanoyu bu son zamanlarda pek 
HunaJ ettim. Bu akşam biraz çalmak is· 
tiyoruın. 

Yan ıözle kocasına baktıktan_.. sö
züne devam etti. 

- Bu a]qam ne yapacajıma aeden bu 
kadar ailk• ıa.tertJOl'IUn? 

Lusiyen bir an Mredt!Ot etti, sonre ls
iilQ.alı bir tebaııthnle cevap veNi.: 

VAT.ANIN EDEBi &OM.ANI: 

Yazan: Karen •~• 

- Ben uzakta iken nasıl vakit ıeçlr
ditfni bilmek isterim... Hayalimde seni 
oarilandırmakıtan, düsünmekten hotlanı
rım. Bunu bilmiyor musun? 

- Uzakta oldujun aamanlar cok cHtil 
ki .. Ne bileyim? 

- Zavallı karıcıtım, "demek ki benden 
şlkAyetçlsln! Hep baıındayım. Artık bu 
gece rahat edersin. Bütün bir ıece yal
nızsın. benslzaln. Ne t!llih delil mi., 

Antuanet yerinden fırlayarak: 
Nen var, Lutiyen? dedi. Neden be

nimle böyle konuşuyorsun? Mutlaka 
kavga mı etmemizi istiyorsun? 

Lusiyen bavulunu masanın üzerine bı
raktı . Ve odada bir •&atı bir yukarı do
laflllata başladı. Bqını önüne elmiı, 
dişlerini sıkmı~ı. Genç kadın merak ve 
E;r.di~ ile kocasını gözleriJe takip edi
yor ve kenai kendine şöyle dü~nüyOt"
du: 

- Geç kalacak, treni kaçıracak .. 3on· 
ra ben ne ya~! Yarabbi, ha' ım ne 
olacak? 

Tl:PKİKA No. 1 

Çeviren: Reııan A. a. YALMAN 

Lusiyen nihayet durdu ve Mkelt ~ir 
sesle batırdı: ' 

- Bugün beni her zamankinden dala• 
fazla miltee.ir ettin. 

- 'Aman Yarabbi, 7.lne ae yaptm? 
- Mahkemede daYQJ kaybettllim za, 

JRtıD ten de orada telin. Beni teselli ede· 
cek bir tek söz söylemedin. Abine ola. 
rak ht1küm okwıurken l(lltlmai17ordun. 
Tam o aralık ıözüm sana lli,U de bunu 
gördüm. 

Genç kadın, kocasının ne demek lste
dlllnl anlamamazlıja ıelfi ve kendisini 
teskine çalıfb: 

- Canım bir davayı kaybetmek bu 
kadar mühim bir iş ml 1 En iyi avukatlar 
da bu&n dava kaybederler. Bu&Jaıı ne 
çıkar? 

- Fakat ba iş çok mühimdi. Biliyor. 
sı.m ki adliye muhiUnde bu davadan çok 
bahsedildi. Herkes aUta ı~rdu 
Bu defa da :-ine davayı Jak kazandı. 
~lanm llicldette mlı:ı&nık deının 

etti: 

- Bizimki de &illa adliye ha! Jak'ın 
mildafauı ook basit idi, hMtA mantıkm 
bile dlyecetım. CQnkU o da peklll btll· 
yordu ki veklll olan adaın suçluydu. Hal-
buki ne yaptı yaptı. baJraız ıere ademı ftP: • 
beraet ettirdi. D pel&eal koyu. ..,..., .._ • 

Antuanet bir an «özlerini tapattı. Bu ........_ J9Pllır. ~ lılr .... 
ıözlerdekl manayı kocasından ıizl._k te 79Plll* lcla uıu. 21111' 
lstemlftl. Bu adamı o kadar kQçük ı&-0· "awrn 11111 W .... '-* ftP 

cak kaalmlanD"aa .._.. ..... 
yordu ki zihninden su dilf(lnce ıeçtt: ME • ~ -.. ._ .. .., 

- sadece k13kanç delil, illteJtk de ha.. rla IAnterbMlekl ea.t 1111 ... 
setçi ve dar ıörilflü bir adam... ..... lrernlJrlerl lsealdnl 1ıı1r.....,. 

Sonra cesur bir eda Ue ftıainl 16)-lecli: ile bet altı ~ &11111 ... 
- Akpm yaııetelerl mtklafaa71 parlak _. ,...,..._ awo, ...... w 

buluyorlar. le. ~ ,_.,., -tılmı* 
- T8bil, simdi .ı.t libl •damlar rat. rblo. , iller.._,...., 

bettedlr· Herkes onlan malllr wı tali. Pi' .._ 
katli buluyor. Çüüa bltün adll)'eClleri "'911 ve .,. .. 

ve pzeteclleri ;,emele davet ec:li7orlar, ...___.ıın ile........_.._ 
- k~1'11 yQalerlne lilltlıorlar, onlar da brııhk ......,. kadar tlkb& ..,. 

olarak Jak ııbllerl methecllyorlar. , ....,. at..,tfı. clellldl ._.. 

Soll MDelerde Jat Darney ile LuiJen ......._ Aftı .. ,par ,.._ 
Marte1 hemen her davada tapıl&1170l'lar- lnnnr ............. &'nnNlr 
dı. Bele clnQet cl&valannd• dalma aksi meli. la .-..an. 1111111 1ı1r 
ıaraflaruı avub&a olarak blrplrlerlle sil' \fa ..........._ ... ..... 
,.arpQnaeık mevldlne dQfllyorlardı. Ja.t'ın bWdaa ,... ..... n da 
tatlı ve Uma eclicl b!r kon\llDUl tarzı .kuldar lcıla fek bt ,.., 
,.ardı, soma •zift oolıt 1ıtuvvetl4'd1. insan r. Pelte ......_ ~ 111-
ruhunu• brmalranpk taraflarım IUell, • .-.a.1ı11w~ 
tahlll eden çok ince bir adamdı. Daiır 
Mildafaa llftbiı eti~ it .&ırdı. Hali• 

(AltrMI ftl') 
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Harp Vaziyefi MEMLEKET iŞLERİ 
Yazan: 

1 Ihsan BORAN 
l - Şark eepltfllllnde Almanların 

\"aya brşı yaptıkları bllytlk 
topıu taarruz on gtlndenberl ayni 

Ue de,·am etınekf.ecllr. Makabil 
üar yapanuyan Raa1ar Mos
prbındald m\ldafaa eepheel

llt baUarmclaa ~mlfler, bll
cepbenhl ceMlıılanna dilfen 

ve Tuna balplerlnde llattlıı zırh 
lıftUkJerlc fazla yıpranmıflardır. 

Seggar ti gaf rolar 

cenahları tank ve zırhlı blrllk
stlrddl böcamları karfmncla 

rrııı-ı. ve MO&koYaya dofnı içeri 
tıştttr. 

'1ta•c1e vaziyetin ıerıln oldupnu 
itiraf ediyorlar. Baruı AJ
Mo.kova.ya en tıok ~ 

M~mlekef 
telkin 

mikyasında 
çarelerinden 

Geçen senelerde halkevlerinl ve o
da.Jarını teftiş vazifeıslle .Anadolunun 
bir çok yerlerinde kaza kaza, bazan 
k6y köy dolqtım. Her gittiğim yer
de Ankaradan gelen ve adı az çok 
duyulmllf olan ln· 
llalllan görmek ve 

cıyı tiyatro kalabalığı arasından bu. 
lup cıkanr ve kapıyı actırırdtk. Be. 
nim vill1yetten, dostların ısrarı de
IAletlle, neden sonra bulabildiğim at 
ve katırla kendimi ve b!r tek ba· 

Yazan; 

en 
biri. 

• • 
ıyı 

den mükemmel nükteler ve kelime 
oyunları yaratırlardı, hep beraber 
gülerken yanımdaki halkla kaynaş
tığını, nthların biribirlerine kapıla 

rını açtıklarını ve clelc verdiklerini 
hlııeederdim ve se
vinçten gözlerinı 

Behçet Kemal ÇA GLAR l'I bölcedlr· Efer Almanlar lıu 
ta f&l'ka dofra kavvetler ıteY
lenıe, M05kovayı fimalden 1-
etmlt olacaklardır. Alman llOI· 

ODlarla candan ko- 1 
nu,rnak hevesDe 
kendini tanıtan iyi 
ve olgun kimse- :....--------------------------·---------------....------------

dolardı. Bu tekfl
de olmayıp ta !fi 
yalnız göbek havıa 
sıne.~y& 

ancak kunetll bir rmıka

'-arnız De dardorulablllr. Ru
bnu yapamazlana. MoııkO'\'ll 

lllAnulle teltllkede kalıını~ o-

' bölpalnde de nzlyet Rus· 
aleylllnedlr. Almanlar bu şeb

-..ptaa w fhnalden tolaşarak 
dotru lleleml~r ve ha feb-

91Y'kına c1tlşfın StaJl•l'oro•k He 
e d•n Vene. tellrhll alm1"" 

• Tul& felu'i lllata ecHlm" si· 
• Düpueel muhtenleldtr. Ban
ııonra Almaaların Oka ltNri 

a 8eırp11fOf 9Mrlne )'tırüm&
Yaıtl eenuptan da Mosko\-a l!I· 
etini ~mıya gayret etmeleri 
neblllr. 

-etlce toclur: M8a11nldane Mil
ayni büyiüdttkte mubbil ta

lara d&J'Ull'. Ras1ar IMnto ya
)'or'lar9&, onlann da;ranacalJ ea 
e.re llMkovaaın tertdnl c1e p
alarak OJ'Uk müdafaaya set· 

lbevzlden men.le ~ M!;' 

•l"hya tun lııir N9flülyete 
kartannakhr. 

~ - Libya cephesinde iki tarafnl 

lere rastlardım. O zamana kadıı.r, 

&"eldlfirni etrafa pek bildinnedlğtm 
ilk bir iki gün içinde o yerin halkevi 
hakkında bir fikir edinmiş bulundu. 
ğum !cin sohbetimlz, biraz sonra 
halkevl olan kazalııırm ve halk eduı 
bulunan nahtyeledn yollarına ve na.
kil vasıtaluına iftttkal ederdi. Bir 
kaçını lı:ola,ca Siı&"P dökerler, Yol· 
suz w 'llll&k kuaları, ancak at Sif· 

bllda ve nadiren Y8\flı ile gidflebile· 
cek halk odalı köy:~ri hesak kat. 
JnaZludı. 

Be. sorardtn'l : Peki, ya fntn ka • 
za, ya filan nahiye. Oraianı. nasıl, 
ne Qe, kaç saatte gldebffirlm. Hetnen 
hepsi ittifak ctm~ gibi cOPalara bu 
mevsimde gidemeuılniz• derlerdi. 
Bllytlk şelrirden gelW, voe feblrdeki 
ote!in en rahatına yerleşmiş birinhı 

bir taJmn yerli zahmellfll'e ke.Uana
oağııu akdlan kelll'ne:ldi. O zaınan 

diğer kazalardan vıe köylerden evvel, 
bu 41Siz orah.ra bugünlerde gidemez· 
siniz ki!> dedikleri yerlere gitmeyi 
aklıma. koyardım. O aziz insanlara, 
bizim de zahmeti ve m•kkati sev
diğim\zi, memleket ~ içtn ve aldı
ğımız harcırahı namusumuzla hak 
~ için her türlü zorluğa sevi
nerek katlandığımızı hemen isbat 
etmek isterdim ve ben eğeri semere 
benzer bir atta, bavulum atın sahi. 
blnin biRip indiği bir katırın terkl
Bincte oıt, on beş saat. ~reden tepe· 
den açarak, tnsanın bile zor çıkaca
ğı me!'diventmsi dağ yollanndan tır
manarak kazaya veya nahiyeye, vl
IAyetten daha ortalık ağarmadan çık_ 
bpıE halde, yataıya. yakın girdiği
miz okırdtı. Yolda at samblmle ınem 
leketten llonufTll&k, onu deı,erek o
IRln \dan .ı>yletmek, tablaU seyret
mek ve dinlemek, en bUytik znlcle
rfmdi; ~ cbu yf!re muhakkak ki, 
bu btr kaç ay içinde, tahlildar müs
tesna, ilk uğnyan şehirli ben oluy~ 
rumc dtlştlnce.slnin içime getirdiği 
gurura. benzer ferahlık, bUttln yol 
Yorgunluğumu unuttururdu. cBu ~ 
kit nereye lnelhn efendi?> diye be· 
nlın namıma ~Aşlı görllnen at sa
hibime, g\Uerek: 

VUlumu giç bel! getırebildlf!m bu 
kasabaya onlar dekorları, llA.nları, 

bütlirı kalabalıklartıe nerelerden, na
ııı, nelerle, ne hal Iı.ı tırmanarak 

CelirlerdL Kadrol•rnun e.ksltlnt ta
maml&ntıüt lfin Mlkevinht veya o. 
dumın yoırtuğundan ŞihAyet ett.ltl 

• bizim kak Ye!'dftimiz he\lelkAr. 
lan bir gön içinde nereden, nUJI 
IMtlurlM'da. P'~ kunduraeının çwa.
gı, 1'it6.n tersinin blfaar, filin mual· 
it.tikten latifa et.mit laüda.cı onların 
ar.ıarn.tM, yan11ı tu1'Qat piyeslerde 
Wr illi gilltl&k tecrülte 'fk tM1di 
aksatnn)"llll rollerim nMıl lla9anr
lardı? <Para zonn diyeceksiniz. 
Hayır! O çıratın, o kallanın, o feti· 
dacmm hu kaçııılcı te<:rtlbuiyıdf. 

Kumpur,-a llıM'll1 toklutuna çe.IJtıp 

gtdecek, onlar şan oleuıı diye .sahne
de görllnmUş elacaldar ve ufak tet'e'k 
takaaaldar İIİR llOM'adan esnat oo. 
lanrı ya.kasına ya~ktı. Hallce'\'f. 
nln veya. odL'ftnın bir ktltesinde, ya· 
hut hanın en it!tıarlı OOaşıftda ra
hat.sızlığıwu lrl6settfgtnı için deği'J, 

tiyatroya ak!Mı taıll:tıtım ~in uyu
yamaz. yeniden ~lr ve dramln 
flOllilna y~; YMtntdül se. 
yirciler, biribirlerhıe cyalttt bizilll 

terzinin kalfaetn& 1-k, HHna sakal 
yapnHf ha!> <Bakana., fU kuıııdu. 

nacı lıımıailill çıratı Aii! Vallaht o! 
Besi çıksııt da. bak nuıl tansy~ak
ııııııı, Geçenki kuınpaııyada. da 41k1na· 
dı mıydı?> diye fısıldarlar ve bell 
bir 'kat daha hayrete ve gıptaya 

benzer hJBlere dtlşerdlm. Kundakçı 

d°'1nanların yangından kurt&rdıfı 
kafJabuında. tanıdık evleri bir blr 
dolqarak h&tırtannı soran ve kor
kularını y&tıftıran subayı, t'a wıldlat
le arkad&fbtı :samanından kalına &f
kmı bu parlak muvaffakıyet kartı
sındtl uy~ g6rerek - ırufu bir 

tarzda Mna kalklfan bir evli kadı· 
na cBurda her kadm hemşirem! Ka· 
sabayı yangından kurtardım diye se
ni mi ya~ ata;rnn? Bırak yaka
mı hemşire! Beni vazife bekliyor!> 
cümlesini haykırarak sallneden çı. 

kar ve dram biterdi. Bir alkııJ~r ko. 
pardı. Ben de lilkıtlardım. Kornedlde 
halkı gUldUnnek için hiç te Şehir 

TiyatrosundM\ tilrkçe filmlere kadar 
geçen yilz kızartıcı liQballllklere 
dtlşnezle'r, Jıalkın seviyesine hitap e· 

genç kaymakamın ve mtkldelumUllll. 
nin pençesine eüşer '\'eya bir çırağın 
kızlardan birini 80kakta öpnuı~e ı;e. 
vlmıesile lıtıfka. yere sı...,...dı. Bu 
kuın.panyaluıdaıı kaçıllM\ nMMt&rtinil 
hallcıeviıle veya oda.e&na ckv•t M.rek 
onlarla u-.ı \ıZUn ve arkadatça ko· 
IHJfWM. Kendileritte ~ aev. 
~ları, pze reM. l'Ylıl baieUerlıri öt 
reftdtklerl kaıBa.baların haline, telkin 
kabiliyetine ve ihtiyacına göre i•le· 
ylp teM8il etme~1 zöZlerWıe aıtyoriar. 
ciı. lzmirin haJı:lkt zeybek hıwalarını 
ve rakıaianıu, Erzurumun kualanıı: 
da, Enw.rWINll ltlıkikt 'bar M.valarını 
w rakıelantH İanirin kazalarırıda 
~leyip o:rmyacak eleıunlar da ltu. 
lacaklardı. Jien418eıiue sorardım, pe· 
ki btt kadar ka.bitiyetieri 'boi&Zı tok 
Juf'1na nasıl stirükl~rsamız ve he
le kedrMU2MI\ piyeslere g6Pe eUHt-

leri9i 1tltralardan hel'Ren nasıl bmup 
tamamlıyorsunuz? Bıafka bqka ke
llR'leler ~ mötalhlarıa hepsi heırıeıt 
ayni cevabı vel'irlerdi: cAfk bu: 
Memleket görmek, sahnede görUn
mek ve başka başka hUviyetlere gir. 
mek al}kı ••• Sende iman ve qk var 
mı? lçfne i,-ice Yeriefıniş mi? Haya
tın pahaısına ona sadık ml!Mft? Bu ar
tık ller konuştuğuna, il~ kuı senirde 
kayıMyan& bir mukaddes heM&bk 

giM slra,et edecektir. HiWeS ve aşk 
girdi mi ~fngenlik, taaseup fılln 

kalm•! Bic bu ifin ı.a.tayız ve a· 
ranuza. girene de aşılıyoruz. Burada 
IAI bu ifhı hevesliBi yok, diye yanıp 
yakılıyorlardı. Dün sahnede görllnen 
çırakt:a.n, kalfadan ve istidacıdan 
maada baş rollere talip olan nicele
rl:ft'i dennllı elemanlanmızı gUcen
dlmıfyeıtm df;re ıçbnfz sızhyarak lt. 
tflt!• 

Sıcak, s<>Aırtt demiyen, yolsuzluk 
ve vasıtasızlık dinlemlyen, kuç uç· 
maz kervan göçmez sanılan yerlere 
yeti~ bu sanat fedailerlnl partimiz 
veya herhangi bir vekll.letimlz, bir 
nizam ve program dahilinde. maişet 
derUerinden kurtaracak ltilıçUk yar. 
dımlar ve da.ha faydalı kılacak dl· 
rektıflerle bes1iyemez mi? Halka 
hem gözllnden. hem kulağından en 
güzel telkini yapabilecek bu adam
lar, halkın tam a.Jinası ~ işin t:am 
ehlidlrler. 

<Han vanıa hana, yoksa halkevinin 
veya odasınm bir kÖfelllne sokulur 
ya.tarız: bak ba.vulun kayıtı arasın
da bir batt&Al;re var; tçerde yaatığa 
benzıer bir ~ 6e var" ee.nırım> ce. 
vabmı verirdim. Kasabaya prerken 
bir dawl, zurna veya bir çıngırak 
ııesintn bizi karşıladığı olurdu; Hk 
defalar gaflete dUtttıtüm ve sevin.. 
dtğim olmuftu. <Bak, her halde hal. 
kevlni.n (odaaının) bu &ktam tem
sili var. Halkı davet ediyorlar.> Ses 
gelen tara.fa doğru ytırtırdttk: gerf
den kapısı kalabalık, yerden bitme 
binanın rrıerlerle sUslil olduttu gq
zUınibıe çarpardı; göğsftm kabarır. 
clt: Btzimkller çalışıyorlar dotruau. 

Yoksa ltenim gelecefimi mi l!a.ber 
aldlla.r? Duymıya va1dUeri olma. 
m11Jtır, hem ummazlar ki! Artık 
kimseye halkevi nereel, halk odası 
neresi dtye eornuya ıuzum g6rmeden 
kalabalığın aktığı sokaklardan o ı

ıpıklı bina.ya yönelirdik. Kapıda re
simlerle dolu bir btlytlk Dl1n: c .•• 
kumpanyası bUytlk Anadolu tnme· 
.si. tstanbulun en güzel sesli ııanı.t
kArı Bayan FUlnın iştirak ile... Şan. 
lı ordu: Milli piyes, iki perde. 

Yatın pasta yok 
(Başı 1 incide) -

2 _ Yapılmalan, eattırdwıaları ve hılitıl&k olunmaları menedilmiljl 
okln pasta, kek, ııa.nd .. ·iç ekmeği bu ğa.c;a, yufka, çörek, b6rek, tatlı ve 
emsali unlu ma~lerl lınal eden müesseseler mahalli kaynıakamlık 
lar&k bir beyanname lle müraca.aa at ederek ellerinde bulunıı.n un wılk· 
tarını derhal bfldirntiye mecburdur. 

3 - Bugünden (ayın yirmi sekizinden) itibaren Hchlct nıddette ya-

Teşekkür 
~gili annemiz ve kaynana. 

ölümü dolayısile duydulu. 
derin acıyı lfltfen paylaşmak 
yle gösterilen samimi alA

lrluhabbet ve teveccllh eserle· 
•m ayrı mukabelede bulun
imklnsızlılı karşısında de· 

ltikran ve minnet duyguları. 

' :ztiı Aesnelerin imali memnudur. 
4 _ Ikincl maddede yazılı me vMdm !Mlılınası 30.11.Ml PH&r 

bu satırlarla arzına muhte· 
delAletini rica 

z. 
~k Mühendis Kemal TOPkaya 

ve ailesi 
Dr. İsmail Günel ve ailesi 
Meliha Aka.ot ve ailesi 
Avukat Fahri Tandoğan 

ve allest 

VErAT 

Nereye götilrtlyorııun kalblml?: 
Komedi, 2 perde ... • 

Gerisini okumıya hevesim kalmaz 
dı. Hayal inkisarı beni üzerdi. Bin: 
ne utanrr gibi bir sesle halkevlnl 
veya odasını sorardık: çok defa bil· 
mezdl, blribirlerine sorarladı ve ni
hayet biri, ötede. ıri:{,ıu. metrflk 
bir yeri glSflterirdl; k!Ub! veya oda-

gttnilnden itibaren menedllml~tr. 

Japon kabinesi 
toplandı 

(Blıfı ı IBcWe) (-) 

teviyatından mesai arkada§larını 
haberdar etmiş ve nazırlar mecli
ıi azaları V.aşinıton müzakerele
rinin bntiln cephelerini tetkik et· 
mi§lerdir. 

Vaşington, 28 CA·A·> - Hun, 
Japon murahhası gittikten sonra 
Ruzvelt'in yanında bir çeyrek saat 

kalmıştır. Hull'e Japonlarla tek

rar ıörüşüp görilşmiyoce~i sorul. 
dulu zaman onlarla randevüsü ol· 

tbrit İnhisarı veznedarı !hy madılını söylemiştir· 
'lah Cağalotlu ile merhum Libya cephesi Toklo. 28 (A.A.) - o. N- B.: 
zt!tisarı mutasarrıfı Bıı- Japon gazetelerinin çoiu, Vaşlnı-
Bay ım Beyin refıkası Bı:- ton müzakerelerinin artık kat'i NUR bUyük biraderleri (Başı ı incide) § 0 § 

, memurlarından ren bir sevk merkezi haline gelmiş- safhaya girdiğini tahmin etmekte· 
musap ol. tir ve bu takviyeler, sahradan geçe- dlrler. Hariciye Nazırı M. Hull'ün 
lamıyarak <.., ÖALOGLU rek 300 kilometrelik yol almaktan Japonyaya verllecek Amerikan 
kavuşmustur. i6e denizden nakledllebllmektedir. notasının kaleme alınması işinde 

Cenazesi buitan kurtu- Rommel ordusunun pek az benzini İngiltere, Avustralya, Felemenk 
köpriısü karşısınd~!1'11etine kalmış olsa gerektir ve kendisine hlc; Hlndistanı ve Çung·Klng hilkO
dırılarak namazı lklı. bir takviye gelemez. Rommel'ln Trab mettle istişare etmiş olması, mü. 
yazıt {'&mllnde eda tren 1us ile Blngazı arasındaki muvasa- zakerelerln neticesi üzerinde za
sonra Merkezefendldekl L la yolları dahi Ingillzlerln tehdidine ruri olarak esaslı tesir yapacak 
ri mahsusuna tevdi edilec • ma.nm!ur. bir amildir. 

Allah rahmet eyle.in. Roma, 28 (A.A.) - Londrada.n Gazeteler, bu tarzı harekeUn 
r verildltfne göre, Marmarlk mu 

••••••czı••••aıi~~eri ıı.z çok endife uyandır- mukarrer Japon aleyhtarlıiıı* 
ve Inglllz etkin kufkulan- ıösteren bir tezahür mahlyeU ta

şıdıiınt yazıyorlar. 

Uza.k Şarkta 
tahşidat 

<BAfı ı hldle) «-:ıt 

vetlerl durmadan akın etmekte· 

dirler· 
Tokio, 28 (A.A.) - . Siyamda 

ve hemhudut bölgelerde alıaan 

aakeri tedbirler hakkında Tokyo
ya aşajıdakl mall'.lmat gelmlftlr. 

ı - Siyamın hudut bölgelerin· 
de çok miktarda İngiliz kıtalat'ı, 
bilhassa tayyareler, zırhlı teşkil. 
ler ve yolların ve demiryollaı-ının 
muhafazatına memur :mfifrezeler 
tahıit edilmiştir. 

2 - Smcapur şark limanı ka· 
patılmış ve bu limana mayin dö
külmüştür. 

3 - Fransız Hindlçintsi, Fran· 
sa ve bu memleketin Afrika müs
temlekeleri arasında nakliyat dur 
durulmuştur. 

4 - Casusluğa ve ecnebi pro

pagandasma mani olmak maksa· 

dile alınan tedbirlerin artttrılma. 

sı için Siyam hükılmeti emirler 

vermiştir. 

Mühim stratejik noktalar deha 

sıkı bir nezaret altına alınmış ve 

harp zuhuru ihUmaUne karşı as· 

ke:.ol teibirlcr Htlıhaz cttilmiştir. 

ANKARA~~llABE~ll'[ERi [sıvAil ·ıcMlı = r an ~ 

Avukatlık kanununu tadil :O:~:k~?? 
edecek layiha Meclise verHdi v~~:~~.:=~·: 

Bu todilôt 
yeni 

ile avukatlık mesleği için 
rasında dM'anl edcll mlb:akereler 
henüz kopmamı,tır. Fakat e.a!>lı 

bir netice lerm~lne lmkAn tMın·
\ur etmek tc güı:tnr. şartlar konulmaktadır 

Ankara, 28 (Telefonla) - Uzun 
tetkik ve tetebbulardan sonra Ad 
liye VekAlcti, avukatlık kanunu
nun bazı baddclerinl tadil edecek 
bir iAylha hazırlayarak Büyük 
Millet Meclisine vermiştir. Ana 
hükümlcrlnl yazdığımız bu JAyi· 
haya göre, avukat olmak için 23 
yaşını ikmal etmiş Hukuk Fakül
tesi ve :Siyasal BilgUer okulunu 
bitirerek noksan kalan dersler· 
den Hukuk Fakültesinde imtihan 
vermi::; veya yabancı bir memle. 
~t Hukuk Fakültesinden mezun 
olup da Türkiye Hukuk Fakülte· 
lerlnln proğramlarına göre nok. 
san kalan derslerden imtihan ver
mli olmak Uızımdır. Ayrıca stajı 
muvaffaklyetk! bitirmek, avukat
lıkla birleşmesi caiz olmayan bir 
meslekte bulunmamak, yaş lahdi· 
cliaden başka b~ sebeple vazife
den ayrılmamak da şarttır. 

lllüddelumumUerJe hakimler hlz 
met ettikleri mahkeme Ye yerler
de vazifelerinden ayrılma tarihin· 
den itibaren iki sene müddetıe a
vukatlık edemiyeceklerdir. 

Avukatlık staj müddeti bir se· 
nedir. Staj vesikası alanlar Ad
liye VekAletiıvn tensip edeceii 
yerde bir seDC müddet mahkeme 
ve Müddeiumumiler nezdinde ~taj 
ıöreceklerdir. AdU veya askeri 
hAkhTılik reis Ye azaları muavin· 
ilk ve mfitAzlmliklerde Hukuk 
Fakültesi ve Siyasal Bilgiler oku· 
lu Hukuk grupu profesörlüklerln
de veya derslerinde doçentllkle
rlnde ell az dört sene müddetle 
vazife görenler avukatlık stajın

dan istisna edileceklerdir. 
Baroya kabul talebinden sonra 

üç ay içinde Baronun bulunduğu 
yerde bir ikametglh edinemeyen
ler, akll arızası tesbtt edilmi3 ve
ya medent haklarından mahrum 
edilmiş olanlar, Türk vata.nda::;lı· 
ğından çıkarılanlar, işten menedi
lenler, askerlik hizmetini ifa için 
3 ~an faila bir müddetle Baro· 
dan ayrılanlar Barolarda& siline
ceklerdir. 

Adliye Vekili, bütün avukat· 
larla idare meclisi veya Baro re. 
lsllti Uzerlnde nezaret hakklllı 

haiz olacak, Adliye Veklletinin 
kararlarını tatbik etmiyen Ba
ro meclislerini feshedebilecektir. 

Avukatlık kanununun merlyete 
girdili tarihte dava vekili ruhnt-

Mi"lt Piyango 
'1 iHEkln11n 1H1 çetdtifl 

PLANI 
ik.....ıye ikramiye ikramiye 
MMJ Milulan TaUn 

Lift Lira 
1 ıs.Hl 25 .... 
3 11-H& 31.eH 
5 5.tll ZS.tN ... 2.188 88.911 

81 ı.eoo 81°110 
128 5H 61°100 

8M JıH 81.090 
ı.zee 51 61-MI 
4,919 10 te.eee 

88.0H 3 248.HO 

names"11 haiz alanlar. 5 avukat 
bulunmayan yerlerde icrayi ve· 
kAlet edebilecekler ancak, evvel
ce beş veya daha fazla avukat 
bulunan yerlerde vuife ifa et
mekte olanlar bu kayıttan müs· 
tesna addedileceklcrdlr. 

Almanlara göre 
Ce~.~upta Rus 

taarruzu 
püskürtüldü 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman teb
liği: Rosto! cl\•arında ve Donetz cep 
besinde tayyare ve tank mllzahereu. 
ile yapılan şiddetli bolşevik karşı 

hUcumlan d~mana kanlı kayıplar 

verdirllt'rek pUskartUlmUştUr. Cephe 
nin merkez kesiminde d~rnanın kuv 
vetli mUdataa 11tevzllerl yarılmıştır. 

Ordunun ağır topları Lenlngrad Ö· 

nündeki gemileri muvaffakıyetle 

bombalamı~tlr. Gece \'e gilndUz savaş ı 
tayyarelerimiz M011kova ve Lenin· 
graddakl a.skert tesielere hUcumlar ı 

yapmışlardır. ı 
Berlln, 28 (A.A.) - Alman rad· 

yMunun blldirdltine göre, dlln Le
n!Jlgrad etrafındaki Alman kuvvet
lerini yarmıya t~bbUs eden So\"· I 
yet kıtaları ağır zayiata utratılmış- ı 

tır. 

Moskova kesiminde iki gt'neralle 
yWcaek rütbeli 26 subay etir edil~
tlr. 

Sovyetlere göre 
Kalininde 

Rus taarruzu 
baş.adı 

Moakova, J8 (A.A.) - Gece ya
nsı netredilen Sovyet tebliği: 

Yirmi yedi sonteşrin gUnU kıtala
rnnız düşmanla bUtlin cephelerde çar 

Amerika, Jaııonyadan apaçık ,. .• 
nu istiyor: 

- l\flh\'ere mah u ha~ at aha"ı 

iddialarından 'azgl'Çttelt.<iln. Dün~"A 
yllz.Undekl statükoya ı;ay~ı göı;t~ 

receksln. Kendinden uyıf olaalan11 
''arlık hakkını tanıyacak,.ın, fıtsal 

buldum diye ona saldımuy&C'.alımn. 
Dlinya yüı.8ndekl değt,lkllkler an
cak rRüıakere \;e anlaşma yeluyla 
olabllect'k". 

Japonlar için bu pren8lplerl l<a· 
bol etmek; Japonyayı Raden:le11-
berl maceralara sürükllyen fibase
tl lnklıra ra:ıı olmak demektir. Ja· 
ponya bugün MI mlU'eralardan dot· 
rudan dofruya mfllHll olan ınurrı. 

partlaln hükmü altındadır. Mlhuır 
prensiplerine arka ı;e,•lrfp Ameri
kanın ileri sürdüğü prensipleri ka
bul etmesi, belki de .Japon mlllet i 
hesabına rok iyi olur. Fak.at lktl· 
dan elde tutan zümre için lntrhar
dır. Busüne kadar da milli m.-11fa· 
atı korumak için kendi keadlne i•· 
tlhar eden tyasl ku\ vete hiç bip 

yertle t4JMdlif eclilmemı,ıır. Eiu 
Japon askeri mltfrltlerl, keJHll 1110-
letlerlne mahsus olan «harakiri» 
rubuna uymak •retlle bıınu ilk de· · 
fa olarak yıtt»arlarsa •ıyecek )Ok· 
tur. 

Açılmatıı ŞMdHHı pek te lllÜM· 

kin l'irtlnmlyr.11 e&aıı -ıa,llt& yelan 
dan ba~ Amerlkanm Wr .e mu
\'&kkat ur.I~ teklif ettiği ••lafl· 
lıyor. Bu da Japonyanın l&uııyaya 
nı Siyam, HolaAlla llı..lıtıun ve
saire &lW Asyaaın cenap tarafıa

dald yerlere •ldırrnURUJ şartUe 

lktı,.acll zeffl ~rlerlıı r"'8"1e-
hllr. 
Hup tarafa plebe Mecejiae da 

ha yakından akıl krsttrwaek ve lııcı 

mak!iat için zanuua ku.allMAk arza
aile .ıapoayaıua iMi eaelar detrf!81a
de mınıakkat Mr uılaŞM& ...-uı, 
lhtn.i urldalle ~-

ANeriUn - hpea --......e&e
rlıılln blisbtiHin kop ...... ın için 
~ Mr pamtlk IPUA'I ile._....... 
nta~ batka hlr ~•reyi llMtra 
getirnıek aiirtıtr. 

lngilisJerln M.-yaya ve Tay
land hu••da11a yaptlkları Mb"* t.ah 

91datın .Japo•:r-~ ~-
4a 'ereeetl karara Wr tıe.tft 4kt1Auı
ması 1'ekleaeblllr. d 

pııpmşlardır. Hamlet'in son nArdesi 
Kulb~er, 28 (A.A.) - Almanların r-~ 

Rostola taarruz etmek ve General (Başı 1 incitle) % 
von Kletst ordusunun bUy\ik blr Jet davasındnn çıkan kıvılcımlar baş
Jusrıunın tecrit edilmesine mlni ol· ka yerlerde de yangın çlkannak ıs

mak Umltl6'1 tahakkuk etmekten u- tidadını gliııterm;ş.t.lr. 

zak bulunmaktadır. Cenw.p cephe- MesclA, Esal Malunut Karakur· 
etnden alınan son haberlere göre, Al· dun mUdafaası esna.sutda. söyleditl 
man · kuvvetleri, son gtlnlerde bazı j blr söz mullarrlr arkadaşıl'!llZ Sa
kesbnlerde derinltti yUz kilometreyi dun Galip Savc.ı•yı müteessir etmiş, 
geçen Sovyet ileri hareketi esnMın· o da kendisine llUım gelen cevabı 
da ağır zayiata uğramışlardır. Sov- vermiştir. Sonra bir tinlversltcll ybıe 
yeUer dalgalı 'ltlr anzide llerlfllllek· ayni a\"ukatın halkı bir şeyden an
tedirler. lamamakla tahkir ettiğini söylemlf. 

Mookova, 28 (A..A.) - BBdlrildı- Esat Mahmut Karakurt, blrhıcl me
tlıte söre, Sevyet kıtaMın Kalinlrı sele4e bilmemezlikten gelmiş, ikln
iıtlkametlnde bir taarruza başla- elsine de IChltayı teyit eden 'lıılr tav
rnışlar ve dttfırıan Jtatlan ara6inda zih mektubu göndrmlştlr. 
bir ge41k açmı~r ve bir çok k~ Dlln çıkan Son Posta cazetesinde 
yeniden itcal etmiflerdir. Halit Faltri Ozanso;ııuıı lllr mütu-

M08kova, 28 (A.A.) - Sovyet teb bunu okuduk. 
ııtınln 116.vestnde bütUn Sovyet or- Uatad, bı.ı mekt-ttb11mm 'ltir yerin-
dularının ntuhteltf muvaffakıyetler de diyor ki: 
kazandıkları bildirilmektedir. Bilhas- cHe:Mlet davasnnn fkincl duruıt· 
sa 26 sonteşrlnde Sovyet tayyareleri naasında, Cellleddin Ezlnenin avuka-

IS.:?49 Yekin 721.eeo bir Alıl\an piyade alayı ile bir bölUk- tı Bay Esat Matınwt, davuuıa delil 
ten çok bir sUvart kuvveUıtl imha et- getlrirke.JI araya benim ft ismimi ka· Bu çekiliste yüz bllette 
m'•lerdlr. nştırmış ve vakWe Ertuğrul Muh· 

21,56 bilet ikramiye kazana- "1 
Sovyet tayyarecileri, Almanlann sinin 'beRI bir odaya çekerek Nııa 

caktır. Tam biletler 3, yarım 
hava personellerinin yansını kaybet rntlkeM111el 1'k" sepa attajmı .eyıe. 

biletler 1,5 liradır. Satıs bası· • 
}atının yüzde altmışı ikram!· tiklerini tahml• eylemektedlrler. Miş. 
yedir. 

Birinci Alman bornbarltıman tay- Mec4Nren fU lsahMI veriyorum: 
~ yareler grupu taraamile imha. e«ıı- O zamalllll gazete MMeksiyonları \...."il.______________ mlftlr. kanftınlıru ve 8ÖZlft'bn okunursa 

anlaşıla"llir ld, hAdise hu ka4ar feci 

BUGÜN 
bir ,ekil almamıştır. JııluhSin yalnu 

•••••••••••··~ bofaztını tutmuş ve kliftk' etmiştir.» 
' Anlaşılan Esat Jılahmudun mlWa· 

faıı.sın4a ileri stirdtiğU cieHHer kıvıl

cımlar gibi 6teye b~e uçwıuş ve 
bazı kimselerin haklı veya halmız 

canını yakmış Ye enlann atef alma-
sına sebep ohnu9tur. 

Bir Hamiet nelere sebep eJdu? 

MAZURKA 
Bu yüzden mahkeme salonlarında 

bayılanlardan tutun da Muhfıhı.bı vu
kuat dosyasını kanftımuya çalıpn
ıan kadar herHS sinir buhruı ce· 
clrlyor. 

Baş Rolde: 

POLA NEGRI TURKÇE 
~----- Bucia saat 13 te teaElll1tlr matine ------

----.. - Ba&h llertleela c•reeetı flhl •••••-
p E B I KIZ 1 

Nllılllede DellllraJlll ..... Giaılll tt llayret vere11 ~ ,ark ftllltl 
T&r~ 9iall - fJıw'lrllı 

Besteler: Kanuni .Mtmet - Şarkllu: Gflan ArM - Gazeller 
Nadir 0.1'Uluses. 

Dlvetıen: IO ktfUlk meMer heJetlle NeYle.t ralil9ı 

EL BAM B A llae•m 
•••••• Btlstin •aat H 4ie teullltlı mati•• •••••• 

Bugöa 111ahkeme bir karar vere
cek. Bu karar iberine kaU bir Uilq
ma ve dkQt devresi mi gelecek. Yok 
sa iki taraf biribirlerlne taarruz 
etmek için fırsat kollamağa mı ba.ş· 
lıyacaklar Bw"1 zaman göstere· 
cek... M. P. 

Ankaroda bugün 
yapılacak moç 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ya. 
ruı. Ankara muhtcllti lle ilk ma
çını yapacak t..'!:.n İngiliz sporcu
ları, bugün saat 1 S te Ulus mey· 
danına gelerek Zafer anıUna bir 
çelenk koymuşlardır, 
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Fatih İkinci Hu'kuk Mahkemesi 
Satış M°C'murluğundan: 

, 
Türkiye Cümhurigeti A T A H 

Okuyucularına büyük bir hizm~tte bulunuyor 

Kupon/an kesip bize gönderiniz. 
On beş kupon getiren her u ku_yucu~ a birin<"! lh;tedekl kitaplar. 
20 kupon getirene de ikin<'i li!ıtcdekl kitaplar buyük bir tea· 
zllAtla ,·ertJooektlr. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Birinci Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 
ffşk Güneşi Etem İzzet Benice 
Donogo lfsri komedi 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Ta~ihte Kadm Sima/an lfhmet Refik 
Bir Öğretmenin Romanı 
OözkY:in Sı rn 
Bizim Türküler 
Kağıt Oyunlarr 
7939 HarhiniFI Menşeleri 
700 Fal (Manzum) 

Huriye Öniz 
Nur Tahsin 
Vasfi Mahir 

11. Moruva 
Necdet Rüştü 

150 
75 
.50 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
10 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
.. J 6 ıtlr1llt lellf'tl ...... t!ç d.fıı -•·ı -

cfülerinlıi hrçalaynm. 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malullerin Nazarı Dikkatine: 

~mlak ve Eytam Bankasından : 
l\'Iaaşiarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli, dul 

ve yetimlerin Mart. 942 • Mayıs. 942 üç aylıklarının tediyesine 
ı. Kanunuevvel. 941 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

ı. Mııaş sahiplerinin temlık muamelesi için, bir devre evvel 
bankamızca kendilerine verilmiş olan he:.ap pusulalarındaki iza· 
hatı nazarı dikkate atarak mezkür pusulaların alt kısmına işaret 

edilmiş gün ve saatlerde fotoğraflı Nüfus cüzdanla.rı ve resmi sc. 
neılerile bankamıza nıüracaatları, 

2. Kuponlarını vize ettirmek sureU!e muamele yapacakların 

Hab,be, Petro ve Anac;tasın la· 
sarruf cırında bulunan Samııtyada 

Mirahor İlyas mahalle!;inde Hacı 
Manou sokağında eski 17 yeni 19 
N o. 11l6 Iıra kıymetli ahşap ev 
fzalei ~üyu zımnında açık art
tırma suretile atideki şartlar da. 
iresinde 23 12/41 tarihine mu
sadlf sal ı günü saat 14 ten 16 yo 
kadar satılacaktır. O gün muha.ın· 
men kıymetin :~ 75 ini buldugu 
takdirde ihale edilecek aksi tak-
liirdc en son arttır~ tzıahhüdi.i 1 

baki kalmak suret !l42 ta- ı 
rihine musadif cuma gimil ayni 
sıı.a-tte ve ayni mahalde arttırma. ! 
ya devam edilerek en çok arttı· 
rana ihale edilecektir. 

Hududu: Bir tarafı Ağavni ha
nesi, bir tarafı Masimofilos hane· 
si bahçesi ve bir tarafı tarikfilm. 
İşbu ev vakıftır . 

Ziraat Bankası 
{uruJu., tuüıi: 1888. - Serma yNl: ıoo.ooo.eeo Türk ıır .. 

Şube n ajaı.e adedi: ~-
Zirai ve ticari her 1vı banka muameleleri. 

Para biriktirenlere ' ~ ikramıye veriyor. 

500 

ve maaşlarını ilk defa olarak temlik etmek isteyenlerin mtiracaat. 
larrnın 5 K.evvel/941 cuma gününden itibaren kabul edilebilecegi, 

3. - - Askeri malüllerln müracaatı ı. K.evvel. 941 pazartesi gilnil 
sabahleyın saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektır. 

Evsafı: Kapıdan girilince blr 
ufak sahanlık çini döseli ve bir 
sofa üzerinde iki oda. bir hala. 
merd•venle aşağıya inilince bir ı 
taşlık ve mutfak Kırmızı çini do· 1 
seli mutfaktan bahçeye çıkılır. 1 
~ahçede kuyu ve bir kaç ağaç 
vardır. Mut{nkt:.ın bir kapı ile so. 1 
kağa da çıkılır. Sofadan yukarıya 
çıkılınca bir sofa. üzerinde iki o. 
da ve sofada yük dolap mevcut- J:?O • 40 » •.IOf ' 

' • 268 .. ı .oeo • 
Bu hıedeki kitaplar 15 kupon nıuka9ilhıde :!iO kurqa al..abile· 
cektu. 

tur. Yangın duvarı vardır. Elek· 1..,... 2t » 11,211 • 100 » 4,itt • vv » 
Herhangi bır karışıklıga mahal kalmamak üzere askeri mahillc

r.o Malmüdürlüğüne nazaran müracaat sıriASı aşagıda gösterilmiş· 
tir. 

trik vardır. _., 
l - İşbu gayrimenkulde mU- DİKKAT: Heuplarımızdakl paralar bır ffOe içillcte 60 ~· 

ikinci Liste seccel ve gayrlmüseccel hak sa- • at;ı <'üşmlyen:ere ikramiye çııc tığı takdil"de .,. 20 f • 
•t·b Kurft',ar ıı•n......ıe 4 defa, 11 Mart, 11 Heıriran. 11 ı:1ıt .. 

10 lirQfık 12 kitap 5 liraya 
Saat: hiplerinin tarihi iliından • ı arcn .. ~ ,... 

1 
15 gün zarfında vesalkllc birlikle 11 Bır:nclklnu.., da çekilecektir. J 

Çapkın Kız /ika Gündüz 
lfbdülhamit ve Yt!dız hatırcıtı Tahsin Paşa 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 

12.5 
750 
12.5 
100 

8 - 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş 
9 - 10 " Fatih müracaatları lazımdır. Aksi hal- r.:\in••••••••••••••••••••••••·~-~ 

de ı:ayrimüseccel hak sahipleri 

' 

Biza.nsın Son Günleri İskender F, 
Cen7 Piyes 
Jıltoskova ·Roma Falih Rıfkı 
Hayatm Sonbahan Dr. Poşe 
Bugünkü Japonya Resimli 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Mahir 
Fatıst hakkmda ltdrıan 
Vatandaş i.çin Medeni Bilgiler Afet 

75 
75 
75 
75 
50 
50' 
.50 
50 

7000 
Bu lbtetteMI kttaıılıu- 20 kupım nıukablli1"itl ~ liraya ahnahill'. 
ct'kttr. 

Ta.,radakl okuyurlllarmuz. kupon f!er ilcrlnl ,.e ııosta ücreOtrini 
gCin~iklui takdirde kitaplar adreı;lcrine a,onılcrlllr. 

İSTANBUL BEl.EDİYESI 
Dram kı ımnda 

Gündüz saat 16,30 da 
l'Mk Tlyatrosd Tarihi 

matinesi 
Bu akşam saat 20,30 dı 

MERBPt'ENDl: 
BİR IŞIK 

ŞEHiR Tİl" ATROSU 
istik.al c1141desi KMnfldi 

k181nında 

Bu Un saat 14 tc 
ÇOCUK Ol~lJNU 

Akşam 20,30 da 
SAADET YU\' ASI 

10 11 1> Üskudar ve 'Kadıköy 
11 12 ıı Beyoğlu ve diğer 'Malmüdürlüklerlnae 

kayıtlı mal~llere tcdlyat yapılacaktıı·. Yukarda bildirilen gun ve 
~aatlerden sonra vaki müracaatların diger maaş sahipleri gibi mua
meleye tabi tutulacağı ve malullerin fotoğraflı Nüfus tezkerelerlle 

payla~madan hariç kalırlar. 

2 - Arttırmaya iştirak edecek· 
!er ')( 7,5 nisbetinde pey verecek
ler. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. ikramiye tevzlı cüzdcınlarını birlikte getirmeleri, 
4. - Fotoğraflı Nüfus cüzdanlarını birlikte getirmeyen 

sahiplerine hiç bir veçhile tediyat yapılamıyacağı. 
maa~ Memur kanuni mehil verebilir. 

4 Müşteri bedeli ihaleyi mi· 
:;. - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yaptırabilmeleri 

için gun "·e saatleri haricinde müracaat etmemelerini ve bu gibi 
müracaatların kabul edllmlyeceğl iUın olunur. 

adında vermezse ihale fesh cdı· 
!erek yeniden arttırma yapılır ve 
aradaki fıırk ve zarar bila hüküm 
mtişterlden alınır. crDikkat: Kuponları bitmiş olması dolayısile yeni cüzdan almış 

bulunan mna sahiplerinin aynca gazetelerle ilan edidiği vcc;hlle 
tediye günü olan ı. Kinunue\•vel 941 tarihinden C\'Vel yeni maa1 
cuzdanları, fotoğraflı Nüfu tezkereleri '\'C muhürlerile bidlkle 
bankaya müracaat ederek .muamelelerini yaptırmı~ olmaları liııın

dtr.ıı "10074» 

5 - Tarihi ihaleye kadar ver
giler hissedarlar ve tellfıllyc ile 
20 senelik Evkaf taviz bedeli müş 
teriye aittir. 

6 Şartname bugünden ltiba. 

B ORSA İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

Hakimliğinden: (0411702) 

Davacı: İstanbul Kasap İlyas 28 TEŞRINİSA?'\İ 1941 

ren herkesin gôreblleccği surette 
açıktır. Fazla malumat almak is
teyenlerin sa.tışt200 No. ile me· 
muriyetimlze muracaatları ıazım-

Sterlin 
mahallesi Samatya caddesi 66 sa· 100 Doiar 
yılı evde mukim Marya Tepeli ta- ı 00 Pczela 
rafından davalı ayni adreste mu. ı 00 İsveç kronu 
kim iken halen ikametgiihı meç
hul kocası Fuat Arif Tepeli alcy· 

Ea.laaa Ye TallTıllt 

hine açılan boşanma davasının 1933 Türk borcu I 
icra kılınan gıyabi muhakemesi 1933 İkramiyeli Ergani 

1934 Sıvas • Erzurum 

" .,2 dır. 
"'•"' A - İşbu gııyrimenkuldeki A. 

!!?
9•

20 nastasın hissesi İstanbul İcra rl. 
1.2,89 
30•75 yasetinin 926/4680 No. ile mah· 

1 
cuzdur. 

L ~ İstanbul tkincl tflfıs Memurlu· 
23 15 ğundan: 37 22 
21 oo Müflis Kahveci Zade Abdürra. 
20 60 him ve Taşçı Zade Yahya Masası. 

134 oo na gelen alacaklı Hazinenin istc-

UemiryoHarı ilaniarı __.,, 
!---·--------------------. --t jld 

:'\1uhaınınen bedeli (5475) lira olan 850 metreden ıbare uıııJ 
kalem muhtelif eb·aua demir saz borusu (19 12 1941) Cuma gdCıcı 
saat (15,30) on beş buçukta Heydarpaşada Gar Binası dahılın 
komisyon tarafından kap9.lı zarf uc;uiile satın alınacaktır. ·ı-•t 

Bu i~c gırmck iste) enlcr'n ( 4 ı O ı !lra (63) kuruşluk muvai' rf· 
teminat, kanunun tayın <'ti t:i \ c ı'.alorla tekhflerinl muhtevı ıa 1 
larını ayni giin saat ( J 4.30 ı on el rt otuza kadar Komisyon RC 
ğıne vermelerı lazımdır aııtıl· 

Bu ışe ait şartnameler komıı:yondan parasız olarak d 
maktadır. (10419) 

* . . ındıı 
Türkiye • Franko . HC'lcnik • Bıılııar dcmlryol ıdarclerı a~aı~deıı 

doğru eşya nakl!yatına n1.ıh l! olmak ı.izcrc 1 8 l!l37 tarıh 
muteber tarıfeler, 1 12 !141 tarıhln::lcn ıtilıaren llığvedilmi~tır·964 , 

u18483ı• ~ 

Fiyat l\1ürakabe komisyonundan: 
İllin No. 1~8 rı 
· 1 · d h ıı d ı t t ''" perakende et fıyııtl' ı~uınbul şe 1rı a • n e can ı. op C"n 

aşağıdaki şekilde ıec:bit edilmiştir. nıı19 
Bu fl\·atlardan fıızlı:ıya rat ·~ yapanlar hakkında l\lilll kflrU 

kanununa gorc takıbRt vapılacağı fliın olunur ~ 10"88" ·ıosı 
C::ınh kılo u Toptnn kilo u T'cr kcndc k 

Karaman 
Dağlıç, kı\'ırcık 

Kuruş 

33 
35 

Kurus 
57 50 
62.50 

Kuru~ 

67 50 

72-~ 
~----~~-~~--

sonunda da\'alı Fuat Arif Tepeli 
hakkında blitün tebllğlcr ilAncn 
yapılmış ve binnetıce tarafların 

T. K. M. sinin 134, 138, 142 ve 
150 el maddeleri mucibince BO
ŞANMALARINA ve kabahatli 
davalı Fuat Arif 1'epelinln bir 
( ı) sene müddetle b~kasiylc ev
lenmekten memnulyetine ve key. 
fıyetin Ntifus kü}üğiinc tesciline 
ve davacı vekili avukat Arif A· 
rasın mesaiyi masrufiesine mu
kabil on beş lira ücreti vekAletle 

masarifi muhakemenin davalıya 

tahmiline kabili temyiz olmak 
üzere 14/11/941 tarih ve 9411702 
esas ve 997 karar sayıtı hükmün 

T. Cümhuriyet Merkez s. 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 25 diği alacaktan 618 lira 4 kuruşu I Karar Hulasası dır. 

TAKViM 
29 TEŞRiNiSANİ 1941 

CUMARTESİ 
AY: 11 - GÜN: 333 - Ka ·un: 22 

Ki taplannı zı 
aalr BOL&T 

lllTA8 IYl•DIM 

NUIUT 

Türk altın1 (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 

(Hamit) 
(Reşat) 

26 45 
25 40 

121 00 
126 00 

beşinci sıraya kayd ve kabul edil· 
miş fazlası kabule şayan ğöriılcmc 
diğinden reddine karar verildiği 

ilan olunur. (8339) 

ı 36 oo İı-ıtanbul İkinci İflAs Mcmurlu-

41/1464 csô· 
Mllll koruma kanununa mııhııll"fettcn suçlu Galata Topçular ))'11 

RUMİ: 1357 - lkinclteı;rin: 16 
. i . alınız. Bütüıı Jtlı.t>ları bulabi... HICK : 1368 - ZiLKADE: 10 
\'AKİT U\ .• U.l &ZA:'-ıl Jecetinl .. gibi A:ıkara ne9nya· 

Kalın beşibirlik 

Kalın beşibirlik 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 3 68 ğundan: 39/ 12 

desi 312 numarada _bakkallık tıcarclilc meşgul Kiryako kızı Ebta re· 
Saınuel hakkında Istanbul Asliye 2 inci Ceza mahkemesinde ced'fl 
yan eden muhakemesi nctircııindc suçlunun fiili sabit olduğll~ 
milll koruma kanununun 31 • 59 maddeleri mucibince 25 ura P"'~· 
ee:ıası ödemesine ve 7 ı::tin müddolle de dükkanının kapatılı1'115~il" 
ve hüküm kat'ıleştiginden Ucrcti suçluyn ait olmak iızere karar 1'll" 
16sasının V.,atan gazetesinde neşredilmesine 311101941 tarihinde 

· tının. A-.TUpanın model ven 
GUNEŞ: 7.03 2.21 bir nushası mahkeme divanhane· 

sine tebliğ yerine geçmek üzere 
talik edilmiş olduğundan işbu 

hiıküm huıasasının da on beş gün 
muddctle ilanına karar verildi. 

Müllis Gozcm Eskenazi Negrln 
Limited Şirketi işinde teklif olu
nan Konkurdatonun müzakeresi· 
ne devam edilmek üzere a~acakh
ların 27/12/941 cumartesi günO 
saat 10 da d;ıirede haZJr bulun· 
maları lllln olunur. (8320) 

rar verildi. 10474 
• .ııt.M'Dualannın BlııbtA.lide ye· 

ÖGLE. 7,20 1 rMe aat!4 yeridir. 
İKİNDi: 9,46 
AKSAM: 12,00 Aallara ~ • ı....-. 
YATSI: l,37, , _________ _, 
iMSAK: 12,38 ~ (8331) 

s.iııiılti w N'frirat Midiiti: AHMBT 8Mİft YMııMAll 
8-ıldıiı yec· \ATAN MATBAASI 

• ( 

ihtik8rcı nerede? Spor heyecan meselesidir 
heyecan olmayınca spor olmaz 

Şimdiye kadar olan 
ihtikôr vak' oları 
tesbit ediliyor 

IULllACA RADYO -(tJaşı 1 tndde) 

8ıtr.ı bir engeldir. UsuHere bağlı 
memurların en namuslu ve be
cerıklilcrı bile şu akıbetle kar· 
şılaşırlar: Zaten fenalık etmek Is· 
temeyen namuslu tticcarı pek çok 
sıkarlar YC memleket için faydalı 
olabilecek ışlCt"den alıkoyarlar. 
Fena niyetli titccar ise kendilerini 
ya atlatır veya seciyeleri biraz za· 
ytfea kendisine uydurur. 

Çıkar yol şudur- Buguniln ih
tıyaç gösterdiği fevkalı'ide iktısa. 

di tcdbil"leri birinci sınıf bir vata
ni vazife diye karşılamalıyız, 
mevcut şartların icabını dakıkası 
dakHı:asına yerine getirmek iizere 

tş adamı gibi duşunmeğe, hareket 
etı:neğc alışık en nıumtaz kafala
rımızı geniş salfıhiyetle fevkalade 
iktısadi teşkilatın başına getirme· 
Hyiz. Bunlar. tüccarı, tedip edi
lecek bir duşman kuvvet değil. 
vatani maksatla işbirliği yapılacak 

bir vatandaş zümresi diye karşı

lama.lı, ve her sahanın tüccarı 

arasında müşterclc mes'uliyet esa· 
sını kurmalı ve tatbik etmelidir. 
Baylecc iş bilen bir kuvvet israfa 
uğramamış, muşterek vatani ga. 
ye ile işe koşulmuş olur. Böyle 
ameli ihtiyaç ve şartlara uygun 
bir gidış kurulduktan ve iktısadl 
kuvvetler iyi bır hamur haline 
girdikten sonra durüst gidişe ayak 
uydurmaynnJarı yakalayarak a· 
damakıllı cezalandırmak işten bi· 
le değildir. 

Yoksa kcirkürüne tedip ve şid. 
det "8reketlerile iktısat sahası 
feyfrll ve ferahlı bir hal-c gele. 
me-:, Turk parasının iştira kudre
ti korunam:ız, nksine olarak ikh-

sadi hayat biısbUtün çorak Ye kı· 
sır !tir nale gelir. 

1 t d 1 A41liye VckUetiRm şl.mdi~e kadar 
(Ba,ı ı ltır.kle) lenıiyeceğini aı;ık bır surtte gorriUk· I 1 

Sayın mebus ar. elde ettiği galıblyetten sevinç du- en sonra tenkit eden arltıı nş ar, e· 
Gazete idarehaneleri samimi yarken mağlllblyetınde de en bUyUk ğer teşkılAttan bir şey beklemiş ol- adliyeye intikal eden ihtlkAr vakala· 

suretle dert dbkmek isteyenlerin acıyı duymaktadırlar. Umum mUdU· salardı, bilakis her harekete göz yu- rmın miktarının blldirilme1t1 1fflk~nn- ı 
iltica yeridir. Bu anlattıklarım; rün bu sözlerine göre, o halde niçin 1 marlar, yanlış dahi olsa düşUncel~- daki tamimi Uzerine Istanbul mild· 
hergün matbaaya gelerek veya bugün esasen öldürmek lstedıkleri ri hılıifına olarak ortalığı süt h· delumumlliği harekete geçerek ced· 
yolda, şurada burada yakalayarak futbolU, heyecansızlık yüzünden ö- man göstermek yoluna giderler. U· 
dert dökenlerden dinlediklerimin ıume mahkllm gtlreşl, beş on klşı mum mUdUrden tutuıi şube şeflerine veH hazrrlarnıya başlamıştır. 
bir hulAsasıdır. toplıyabllmek !çın parasız ve zorla kadar her birisinin söylediği sözleri Cedvelde ihtikllr vakaları. mallkt· 

Bu dertleri siz de yerli yerinde daveUyc.sinl dağıttıkları aUeUzmı birer vecize gibi kaydederler ve bu miyet, beraet, men'i ınıtftalteme ol
inccleyccck olursanız ayni kanıı.- seyircisiz olarak yaptırmak yoluna suretle de haftada bir saatlik mesai mak Uzere kısım kısım ayrılarak tes
atlere varmamanıza imkan yok- gitml:yorlar. ile ayda asgari yetmiş seksen liralık bit edile!X!ktir. Cedvel bir kaç güne 
tur Beden Terbiyesi Umum m · dUrtin- bir mlikell~fiyet l}.oc_alığı, yahut ta kadar bitirilerek \'ekllete gonderl· 

Hanlya bazan mecmttalarda bil· den şunu da sorabllırız: Halkın spo- Beden Terbıyesi neşrıyat mlldUr mu- , 
meccl! resimlere te9adüf edilir ki ra karşı alftkasını arttırma!< için a\•inlfğine tayin emı ini. mestur Uıh· ' lecektir. 
bunları hal için mesela bir ağaç. propaganda yapmak bir suç mudur? sisattan teşkilatın ihsanını bekler· 1----~---------

r 

Soldan sağa: 1 - Bir nevi yer 

ciması; Kaparo. 2 - Dtirtüştüre· 

rek; Bit' nota. 3 - Çok güzel; Dür 

s..-niPr.....-
1 7,30 Program 19,00 Konıışııt' 

7,~3 Müzik 19,15 :Mı.izilC 1,rı 7,45 Ajans 19,~0 Saat •1119 
8.8,45 Müzik 19,45 J(oJlllS 
13,30 Program 19,55 J..tilıilC 1,ı 
13,33 MUzlk 20 15 RacfSO 
13,45 Ajans 20'.45 Milıi!C t'" 
14,00 Müzik 21,00 zıraııt 
14,30 Ankara 21,10 MUıik • 

sonbahara: 21 .45 J{onııst1' 
yarışları 22,00 l\Hlıı!C • 

14,40·15,30 MUztJıl 0 saat t1) 

l 8 00 Program 22•3 
• "" z.ılC 18,03 Müzik 22,45 1"ll 

18,4P Muzik 23,00~~ 

lık yerde saklı bulunan şemsiyeli Saniyen sporcu gençlik neden bir !erdi. ı •· 
adamı keşfetmeniz icap eder. Evi· sirk cambazına benzelllıyor? Beden Terbiyesi umum mUdUrUn- VAT AN GAZETESJ 

Barlar bire kadar 
f ten. 4 - Xarı; Karadan esen bir 

1 
rüzg~r. 5 - Btr kuş; İsim. 6 - aÇ1k kalacak ı•• rir, çevirirsiniz, nihayet bir ağa· Bu sözlerin işin başında bulunan den şunu da sormak isterim: 

cın kütüğü gibi göl'ünen yerde umum mUdUr tarafından s6ylenmesl Yukarda da kaydettiğim gibi b<'n 
şemsiyeli adamın müphem resmi. bizim için doğru olduğu kadar spo· şahsen Beden Terbiyesi umum mU-
ni bulursunuz. rumuz için de çok acıdır. dUr!Uğünden ne bir vazife almak. ne 

'bl b ü k.. fkt di mestur tahsisattan mUtenalm olmak Bunun gı ug n u ısa Gelelim beden terbiyesi faaliyetin· 
manzara içinde kabahatliyi keş. d h l . Uf b ki yl t ll d~üncesını taşımış bir insan değl-

en şa 5 ın a e e P e na o- l!m. Onun içindir ki, bu isnattan ken-
fetmek için uğraşmak lazım gelse ıamayınca işi tenkit yoluna gitmek ı dl 1 t ih t ki b b b ...tı 
asıl suç vükilniln büyük kısmı, ı i ı 1 nı enz e me e ere. er ub ... n-.; mese <'S ne." ı u · 

1 t • teşkılAttan memuriyet talebinde 
meseleyi esaslı b r suretle utmn. Sayın direktör bu sözleıilc, yanlış ı bulunmuş, mestur tahsisattan mUte· 
dığındnn ve mevcut şart ve im- t t1 d · ı 1 k k 

iLAN FIYATLAR.I 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3üncü > 
4 uncü > 

750 
500 
400 
150 
50 

1!$r 
Ek. 7 - Yerden biten ot ve ben- Evvlce verilen bir kararla ~:ı 

zeri şeyler; İstek. 8 - Bayağı su. \'C eğlence yerleri gece sııat 
rette; Fikir. 9 - Nebata müteal-
lik. lO - Yerini doldurma. 11 -
Küçük körfez; Tembel. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Huy· 

lanma. 2 - Sefaretlerde bir ıhtı

sas memuru; Bir ro.ta. 3 - Cilt; 

da kapanıyordu 11 
DUn verilen yeni bir kararla b ff 

dan böyle bu s-ibl yerlerin. ,_,.,t ı 
dC kadar açık kalmasına nı\AEll8 

llliştlr. -k
/J. 1 " ta t dbı· al ad ara arı uze me yo una so ma ve nalr.ı olmak yoluna gltmış ve sus 
un ara gvrc ın e r m ~- bu suretle memleket sporuna hizmet 1 zıayr istemiş bir tek lekeli arkadaş Mamur oın.1ayan ve ısııız yer. 4 - tanına. 4 - Karar ilga ~· 

ğından dolayı hükOmet dalrelerı- gaycslle teakiUer yapan. esasen ,.a- k' 1 d"' k 1. b Ab-e Ocret"ı Bir Turk nnvanı; Sayı. 5 - Uza-k ' Jnı· . il . dC k 1 varsa • ı oma 10 ına anım • u ..,., • I Ta· l'.fain. 6 __ Hal; v 
nın zerın a ır. zifesl de bu olan spor muharrlrlcrl· l ı5mı ac;ıkça ortaya atarlarsa daha 13a.retı; Derece. 6 - En başlı gı- ' 

. HükOmet çok iyi ve temiz bir ı ne bir leke ~tlrmek istiyor. Ren şah- ı sportmence bir harekette bulunınuıı l l'iirkl~e ılailiıttle: da: İkinci lierecedc. 7 - (İse> ııin riz; Ah. 8 Te~' Briket: 
nıyetle çalışmış, ayrı ayrı çok f sen bu çlrkın ı nattan kendimi ten· olurlar. Bunu biz kene! leı-lndcn bek- ... k kıı;a ve kalıRı; Kuşatma. 8 Hıtta. 10 Efat• Enılr; 
faydalı ve hayırlı işler de bıısa-ı-- z!h ederim. Spor muharrirleri nra- i Uyoruz. Kl'ınal O!\"A:S i Sl'~lik 6 ·~·Ltk 3 a~lık nylı forma. in; 
mıştır. Fakat esas tertlln memur sında da böyle bir klmsenın olmaelı· UtO 760 4to 130 K. j Uz.atma; Yapma. 9 - · Hastalığı Yukarıda··ıenfi. 5 
kafasile ve kırtasl Aleme mahsll6 :ı karuıatinde olduğum içın arkadaş·! Ab d Ka~ meMleketlerde: geçirmcee çalışma; Bir hayvan. A 

2 
Arlsto. 7 Ye" 

iş ve mcs'ulıyet olçulcrHe halk· larımı da teıız»- ederim. · OnOz O yOr?Jln 10 - Acı; Allaha ısmarlama. 11- ma. kala· Ham 9 
dileceğinl farzc.trnekle hatalı b'.r Ewelıl sayın liire«tore ~nu ha- ı Dün gece saat 22.30 sıralarında Seflf!iik 6 a)lık 3 aylık Aylık Bir taraf; Para torbası; Vilayet. TreA·10.'\ A, 1 . ı.e· 

R...... manya; 
vola düemüş, vaırhk i(indc darlıl: tırl&tmak iStl"rtm ki, bu işi memle· Feyo~lundıı Abanozda yangın çık· 2700 H 10 800 K. yoktur .vAhl t 
" !VVELII BULMACANIH RALLİ 1 l' ' a . peyda olmll6uun ön"4tc- geçemc. ket dıwa&ı yapıp Tlirk sporuna hlz· ı 11"1,tır. Bey'.lğlu ilhiyesi yaııgmR 1 
miştir. met g-a~lle hareket edeı ek ~ln yü- vaktinde yetlşcı·eı:. bUytinıe5ir.e n1ey G~etl'ye g<inderllen e\ rak ttwce· Soldan sağa: ı - Brezilya; As. 

Aiu•et Er.Ya !'ALMAN rümediğını ve ltu zıhnlyetıe yQrüt.U- 1 dan vermeden sondu .'lUfUlr. dllshı edilme.~in la4e oluıu11ar~ 2 - RoMen; EkHi. 3 - İmik; 1 

d 
s 
s 

--


