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!hlefoıı : 2ln'95 GÜNDEI.IK sfy A.Si HALK GAZE'l'ESI Her yerde IS lı:u.nıfl 

Bütlin ayakkabtlarınızı 
Yf'Di Postahane Jmrşııdt~ 

ALTIN TOP 
Ma:ğaıııımndan A.lınıamz r>afım& 
Sağlıım Ve Şık K.ımdttralıırı En 
Ucuz F\atlarl:a. Giymiş Olurırunw. 

Bu rehinelerle mi? MilliMüda/aaistikrazı MALİYE iŞLERi 
Alınan umumi efkAnnda, uzayıp giden ve yazdan 
kııa, kıştan yaza sOrOlen zafer ve netice hakkında 
anlaşılan çok dedikodular okıyor ki dördüncü kt1m 

eşi~inde, ortalığı teskine lüzum görlUOyor. 

Türk milleti 
borcunu 

kahraman orduya kartı ıükran 
tahvilleri kapışmakla ödeyor 

Eski fena usullerin önfıne geçmek içtn halkın v• 
memurların kanUtıa, ferde ve hazineye kaı:Şıt 
yapmata borçlu olduktan vazifclerirıi ötretmelifb 

A !!~;$ Er;u~~~~ Yurdun her tarafında tahvillerin mevcudu · 1<aımadığ1 anlasılıyo 
t'"" bir nutka milletin manev'i- Fransadaki işgal ordusu ku- Ankara., 20 (Yeni Sa.ba.h'ır. 
.Yntıru yüksek tutınağa çalı§'- ma.ndıanı İngilizlere v>e lromü- hususi muhabiri bildir•vor) -
:Yordu. Bu hita.be, dikkat ıedile- nistlere alet olarak Almanlara Şehrimize yurdun her 'taraf ıa
cek oluı-,;a, aynı zabn bundan tecavüz bahanesile (116) Fran- dan gelen telgraflardan anla'i)l!
e\·wı. hele geçen kıştan mıı.kad- sızı kurşuna dizdirmiş ve birçok dığına göre, ın.illi müdafıaa is
dr ı:r,, söylediği yukarıdan uçan Fransızlan da sürgün etm'iştir tllkraz tahvillerl Türk milleti a
~<>:dt-rle ölçülem.l.yecek derecede Paris sokak1'.arında Alman su- rasanda büyük bir rağbet göı·
T'<-"ll perdeden idi. Hasımları ez- baylanna suikastlar e-ünlük me- m.elrte ~ her yerde heyecg•,19. 

Yazan ı SUPHİ NURi b..ERJ 

D oktnr Refik Saydam - Yani varidatın. yansı liazinııo 
ye giriyor. Girmeyen yaısıımı: 
bir kısmı k~k. bir kısmı ~ 
ya ve bir kısmı da .itıti!astır. 

k.ıı.pışılmakbıdır. Satışa çı:k:.r.1-
dığuun ikinci Minünılen itibıart" 
birçok yerlel"len ,tahYil mcw'1-
du kalmadığını bildiren ve yeni
den gönderilmesini is~;yen te1-

graflar gelmepje ba.ı;olaı'll~tır. 

;şı olan şükran ve minnet borç· 
lannı ödemek için banka gişe
lerinin önüne yığılmışlar ve diş
lerinden tınuı.klanndan arttır
dıkları ile yiğit ordunun ihtiyaı:
larnru temin etı:nek için birer 
milli müdafu tahvili almışlar
dır. 

humun şu "A dan Z ye 
kadar memleketin idare maki
nooin.i ıslan et.meli" vedzesine 
maliye işleri de girer. 

~ek, mahvetmek, şimşekler gi- seleler arasındadır ve bu da iş-
. çakmak artık bahis mevzuı• ba~ında Alman tara.f'tıarlığı prog Şark cephesi 

d"i'':ldır. Rus törpü;;ü tesiri11i raınını ta.şıyan bedbaht bir La- ------·--
J:'os•ermi• ,.e Nazizim şefleı'İ<nin va! hükiımetinin bulunmasıno 

Bütün bunlar, T'.iı•l<. milletinin 
orrlusuna olan hağltlığırıı, İ.II'a
nını göstermektedir. Yr;otm;şlik 
ana, gündeliğini arttıran mek 
tepli y>avnı, ordu 'içindekl y<>ı·i
ni almak içiın sırasııu l:ıekliyon 
gürbüz çiftçı delik.ınlı. makhı<:
sinin basında yurdur. iktısadiy-ı
b.nı yükseltmek için ça.I.ışan 
Türk i.şÇısi, hudutla.~da be-k
leyen kahraınaın ordurr.U21a bir-

Hava akınları 

V akın mıalive !işleri :ihtisasa 
dayanu. Bu işlere heııkıesin aklı 
ermez. Fakat bunun da tistadla
n var. Onlann iddialannı bil
memiz lazım. Müt.ehassıslara 
göre devletin varidatı taınamiy
le ta.lısiJ edilemiyor. Eğer bak
kiy le tahsil edilse buırliıı btitc;e 
mii~nemizde vandatnnızın 
pek çok arttığı gtlrüleceğinde 

İşte evvclQ gayet iyi DJ&tiy4 
memurları kullanmak, ve sop
ra da booları gayci ciddi bir su
rette murakabe et.ırıek ile bu, 
lııaybolan varidatuı önüne geç
mek mümkündür. 

Fakat iyi maliye memuruna 
bugünklinden fazla maaş ver
mek lii.zım. Sonra da iyi maliye 
memuru bulmak için sıkı bir 'im
tihan ya)JIT>ak ve hele mütema
diyen ve şiddetle mur kabey • 
devam evlemek şarttır. Bu şart
lara riayet edilmezse hfm dev
let hazinesi "a.ridat.ının müllim 
bir k:ısmını kaybeder, hem bazı 
memurların huyu bozu'ur ve 
hem ıle halkın haklı şikicyetleıi
nlı.n ardı arkası gelmez. 

dil ne ~ok ihtiyatlı bir eda ge- rağmen olmaktadır .... 
!Jrın·11tır. Yugoslav rehinesinin, ne hal-

But'iin dü~ünülen şey yeni ne- de olduğunu anlamak için biz
t:celtr elde etmek değil, eldeki zat İtalyan resmi tebliğlerine 
leri. ka~ırmamaktır. Goebels, bakmak kifayet eder. İtalyanlar 
hunu ıı ·ıkça ifade ediyor ve 8.ılilerle mücadelelerde dört bi..; 
nııJ!.(t te.;kin i~~n şöyle diyor: esir alllllıjlar ve birçok top iğti-

"Hııı•nın zaferli neticesi11den nanı etmişlredir. İtirıaf etmeli
~ıiprı., etmcğe biç mahal yoktur. d'ir ki, bu rakamlar bir çete çar
ı:rmıizde o kadar çok rehineler pışınası karşısında değil. fakat 
vardır ki bunlarla atiye emn.i- muntazam milliyetçı askerleri.: 
Yl'tle bakal"lairiz." savaşı.ldığuu gösterıneğe Wi-

Almaıı umumi efkii.nnda, u- dır. 
Myır ı:-ider. ve yazdan kışa, kıŞ>
l~r. yaza sünilen zafer ve netice 
hHkJUnua a.nlıu;ılan ı;ok dediku · 
dlJlar <•luvor ki, dördllııcü kışın 
e~:ğındıt-. ·ortalığı teskine lüzum 
g<ırülüyor. Gıttikçe sıklaşaın v. 
liıdaetıeıwn İn<Tiliz hava taar
ru,J;m, bılıneyiz kaçıncı yarm:ı 
ve ırnt>a muharebesine rağmıon 
tı:ıJ& bır turlü bi.tmiyen Rus se 
lerı "" kwl ordımun mukabil ta
•ıııı>.ları mu1Javasgıt Almanlan 
1 t.uı ııt endişeylıt bakmıya mec 
l•u. <'l.n'ıt>ktedır. Dokt.or. Anglo 
;,;~k>ı<.tı,ıarla miızakeriıt fru<hnda 
<'liıruzdt: rl'lı'ıneler \"Rrdır, diyor. 
Hı ~-ızarJı K unsuı"lan da ~üphe
f'.ı.l rıu.·mle-kt•tleı·. i~tlli eden ve 
rn rrıeV<..'lJtl!yetli:·"ine ııih:.ıyet 
' J 1 t·~ b r ıa:·u.m zaYallı kur· 
1 •T Jar«z~ Polonvo.lilar, Çek-, 
t, ,., \·ut.><.ısJa\'lar, • Yunanlıl=-tl', f 
'' ,.,.çl ı1eı, J,02l~ıkalılar, Hol-
1 .KiCL..Jar \'eva Fransızlardır. 
Pi at bu reh.ineler Alrııanların 
"'-HPr' ma.l<.nooırıde henüz büyük 1 

lıı ~'iitırılaır,a olınadığı Ye henüz 

Çeklerin ve Poloııvahhı.rm ne 
derecede uysal bir-er rehine oı ... 
bileceklerini de biz, Alınan m~ 
kaınlanrun resmi ifadelerinden 
öğreniyoruz. Birçok generalleri 
oin idamı, bu memleketin yeı.\ 
nizama uyma derecesini göste
rir. Lehliler iııe şimdiden Rus 
ordusu saflarında Cermenlere 
koar~ı çarpışınaktadırlar. 

Demir Alman hakimiyet "e 
kudreti henüz ..-evııemeın'is iken, 
cereyan ıeden bu olaylar önü
müzdeki dördüncü lu'!lll tesir 
ve Anı:lo Saksonların ilkbaharı 
kadar tamamlıyacakban hazır
liklarla Avruna ve Alman gök 
ye karaları ile Bahrimuhitler~e 
göstermekte de\·am ettikleri sav 
!etlerden sonra bü.shütün yeni 
ve canli ve müstevliyi yıldırıcı 
hır mahi,,et olacaktır. 

Almanva hu relı'inelere güveni
"Or ve zaferi bunlardan bekli
yorsa, gelecek, sağlam demek
tir. - Yeni Salıelı -

Ltanbul kazan, ben kepçe: No. 2 
""'"""""""""...,,.~""'~~ 

Apartman Arıyorum!. 
t' e;.t; dllt;•n tepeai kadar yükıek kat - Apartıman eizlndlr- yar-tn 

kc.ntoratıarı yaparız - Kocam bütün ıeneti6i pefln istiyor - Apartım.a-n 

rrıuş;ırr•oa doşıelidır- - Daha iyi ya! - Apartımanı kiralao..ak için fM _ 

tı da muş.ambala~arın .satın •lınması. 

Yazan: SUAD DERV/Ş 
Temıuıa geı;ebildığim ikinci 

ll'ıal sahibi bizim muhitimiz. 
•ten ... Bir matbaa sahibi kendı. 
·int telE'fonla. bızzat ve sifahen 
bilvasıta müracaatlar y'apıyo 
tuın. Apartımanınıo kiralık ol. 
du<;u muhakkak bulunduğu hal. 
fl bir türlü kalbini yumu~e.ta. 
nuy,n,m. 

kar alınmak isteniliyordu ki 
ev sahibi burasını erkek karde. 
şine vereceği bahancsile bizi 
atlattı. 

Bu vak'ayı bir dostuma aıı. 
latmı~tım: 

- Bütün ev sahipleri böyle 
yapıyorlar. Boşalan dairelere 
kendlleri giriyorlar. Bir müd. 
det oturuyorlar. Sonra kendile. 
ri yeni beşanan daireye nakle. 

Stalinorad 
muharebesi 

tki ordu görülmemiş bir 
şekilde döğOşOyor 

şüphe kalma.zdı. 
Evvela mııhtelif ııekillerde 

-rergi kaçakçılığı oluyor. Gmn
rüklerden, tıah:rlolruktan, tahSıi:•""""00-·····-·--00""""""' Mnnih şehrine de mQthiş den, icradan hasıli pek çok yer-

: Şimal denizinde bir bir akm vaptılar den Wı.zinenin hakkı kaçırılıyor. 

lngiliz bomba 
ucakları 

d . . ı Valna diinvanm hıer yerinde yüz 
ernz muhare~ı ı de yüz tahsilat olamıyor. Fakat 

General Fon Alman bu yüzde miktarı bazı· yerlerde 

Kleist'in 1 Alman de- ı tebliğine göre pek~=· ,.a,.ıdatım1:1;ın 
Buoii.n bazı tüccarlirın, bazı 

Şirketlerin, ba21 fabr:kalann 
vergi kaçakçılı?;! yantıkl.ın, iki 
türlü defLer tutluklan, yan!ııı 
beyannan1eler ile nı;ıliye~~ alda
tıp .;aldıkları söyleurr.tcktediı. 
lşte bu fenalıkların önünıe geç
mek iç.in ~o!< km•vcUi bi,r mal ye 
memuru ordusuna mar. · olm;;k 
~erek. Malümatr.a, scdyr<"e, ah

1 
varısl muhtelif suretlerle kay-

ôı~ ölmediği belli deMI niza ltı ları Ş ir hasa bolup gidiyomıuş. Şu kaçakçı-"'"' •• e~ de rlar vaf' lıktan ba.şka tahsil oluruunayıp 
Berhn, 20 (A.A.) - Alman ordu_ 1 • Bertin, :ıo (A.A.j - Mman teıo. da bakaya defteriru' j!'iren vari-

ları başkumandanhimın tebliıt. : Bir f naiJiz gemi 
00
1 hıılnden: ... dat var. Bir de bazı maliye rne-

T~elc çev,...inde A.lman kuvvet_ -e. Ge<eleyiıı ingifu l>owba uçakları murlannın tahsil edilen varıda-
leri düj;manın elinden bazı mi.istah_ kafileaine sal- 1 caıup - "" cenı>.p Alııı•myanın tı, ~ok kilçiik m!k'1a.sl.a da olsa, ı' 
kem mevzileri geri alnıı&lardır. ı I 1 bazı çevttl.,.iııe hava akıııları yap ihtiliıı; ettiği gOFülüyt•r. 

Stal!nıırad k""iminde mulı.,..,OOler ! dırdılar 1 mı,ıardır, Muhtelif mahallerde ve ____ ....:;.:..._:.:__...:_ ________________ _ 
(SonLi Sa. :? SU. 1 d \ 

aynı şiddetle devam etmelrtedır. f 1 """umle M1mih ~de inii1111t ve 1 F-
Voronei varoşlar~da düf'Ilan ta_ "ı 38 ticaret ve altı harp yangın bombalan bilhaı;sa ikamet-_ - HARP DURUMU -_ 

arruzlart kısmen aöiüı guğtise ce _ • . gilh mahallıelerinde M umwnl l>ina _ 
reyan eden çarpışnıalar aoounda püs gemısı batırıldı larda ııa.ar vukua cetirıno,.tır. 

kUrltilmll5tiir, 1 Berlin, 19 (A.A.) Alın•n teb_ 1 Sivil alıali içinde ölü ve yar:ılı H b o t " " 11 
(Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) liginden - Husu•i bir teblığde ___ (son_u_Sa_. a _s.ı._s _tel_, a r 1 uza a n a m 1 e r 

• bild.ırıldliiJ gıbi ~ôl deniını. ( 
PASfFIKTE de bir gemi kalilesıne karı;ı • Afrikada 

' 
1 

büyük bi.- muharebe başlamış_ ı 

·Uçan kaleler 1'rinı:ıı·zı .... ıa ~Hıri. önemli 

1
: Kara harekatı 

miktarda deniz birl~lert re.ta_ 
kaıincle büyük bir k•flleyi şi_ • 1 mal deniz.inden ie\·kerek bir l 

1 Rus Jknanma götürmege te,eb_ 

Taarruz orduları, bu yıla da zafer plan :~rını 
sığdıramamışlardır ve yarının dev müsarealar.na 
girişmek ıztırarına katlanacaklardır. Cu set..c iJ: , 

Japon deniz birliklerine 
hücum ettiler 

Yeni Ginede 

lki taraf ta bir şey 
elde edemedi 

Melbourne, 20 (A.A.) - Cemıp 

batt Pasifikteki milt.te!ık umumi k.a~ 
rargithından bildiril..cliğine göre, ınü1 
telik bomba tayy.aııeleı:i Lae hava 
meydanına taarruz ederek dağılma 
bölgesinde hede!e tam isabetler kay 
detmi§lerdir. 

Vitiaz boğazında ağır boınba tay~ 
yareleri alçaktan uçarak bir düşman 
~ilebine ve motörlü büyük bir bota 
hücmn etmişlerdir. 

Oveıısiac>ley kesimmde vaziyette 
bir deiıişikllk olmamıştır, Burada 
keşif faaliyeti olmuştur. 

Vttiyctte bir degişik~lk yok 
Vaşin.'lon, 20 (A.A.) - Son 2:4 

saat zarfında cenup batı Pasifikte 
bulunan kuvvetlerin vaziyetlerinde 
ehemmiyetli hiç bir degi§iklik olma_ 
mıft>r. 

(Sonu Sa. 3 Sü. 5 I•) 

•ı büs etmişlerdir. F-ena have. tıart_ 
ları ve bu gemilet·jn şinıal deni_ 

! 
zinde rotalarını ço.· k açıktcın ge_ : 
çirmelerioe imkan veren buz 1 
sınır! bu ~büsü ko1eyia~D'- t 
rıyordu. 

(Sonu Sa. 3 &ö 6 d•) · 

'··---........ -...... J 
Fon ~apen 
Alman B. Elçisi 

Petteye gitti 
AJınan Büyük Elçisi Fon Pıt

pen, Peşteye gitmiştir. 
Fon Papen Macar Kıra! Nai

bi Amiral Forti tarafındam bir 
av r<artisine davet edilm.iıı~r. 
Oradan Berrine geı;ereı.: Şa«k 
cephesinde 3 üncü defadır ya. 
ralanan oğlunu g&rctP.ktir. B11-
yük Elçinin rel'lkası ile çGcuk
ları da dün sabah husus! l>ir 
tayyare ile 'lChrimi~r1en Peste\•e 
blareket etıni~lerdir. Fon Pap.:
nin önümüzdeki ay idnde dön
mesi muhtemeldir. 

Devriye çarpıtmalarına 
•nhiaar etti 

lngilizler 
• 

Tobruku yeniden 
bomba{adılar 

Roma, 20 (A.A,) - 1\alJ<•n or 
dulnrı unıumı karar.a:c;ıbırun 845 nu_ 
maralı ıeoliti: 

Mlı;ır tephesiulıı ııer.iııinde bırbi _ 
:rini takip eden dalgol.ar halinde 
l\alyan ve Alman uçakları dün de 
düsmanın m:otörlü nakil vasıtaları_ 

nın bulı.mdugu yerlere bombalar at. 
mışlar "" ~ &orolür ""ticeler el. 
de ı:tn>i:lcrdiz. 

Dilşmamn 'lc"tınamstawıa Nıwaune 

hrp meçhul bir atiye do~rU SÜrükleneCcKtlr. 

----~ 
Yazan: Emekli GI. Kemal Koçer 
"'V'v"V'V'V'V\~~~ ... vv".A 

H arbin ihtJraa ve menfa. 
atten, şımdlki tabirik 

yaşamak u.zminden do{;duğunu 

rı da: "llRk, gtılibind ... r" Uü 1 U· 

nına yer ve ku\'VCt V• ı .1ıl .t ...... 
ciLr .... 

kabulde herkes müttcfiktır. Ml'donivetler kuran Avn·p.ı· 
Her olaganfu;tü duruma tııikim -ıun. baditeden sıvr:lan n.ilPtlc. 
ol.o:n irade, kuvvetidir E.. . rl. denuierJc yüzü'.ür •ı·lır iı 
milletler hayatın<lıı da böyleıfü l la.r aç.ı.nca, dlin_;a par~ .. L~ı , ı 
O sebeple, hasmı ~ilah kuvvetıy- beninıseınu;lerUil'. Bu htılu~ıc ·ı
le elde edeccğımden emin bulu-, dn geç kalanlar ise, artık n~· e 
nan kuvvetli uüslün ya8amak'' n1al olursa olsun, cihan niın t!.!· 
sevda.sındıan vll2lg'eÇmemekte ve rini payla.0 mal<; yoluna til ,nı. · 
arada bazı kafaların da zayıf }ardır. Bugünkü iht liıı ır 
.ıç:in, batta hürriyet ve ıstiklal mide mesele (magensauıe) ıı· 
dıı tarumadığı se7'ilmekte<lır. den doPınuştur: 
Y!rıın.incl yüksek medeniyet ru,. (Sonu Sa, 3 Sü. 1 de) 

yapnuı; oldııUu akın neticeelnde !ıi<;l-------------------------
bir hasa< vulma ıelmcnUıJtir. 

Dun geoe 'İngiliz uçaklan Cat"""' 
Liçateya bir çok OOmba!M a1mt~ _ 
lıırdır. 

lngiln tebM!ıl 
Kahire, 20 (A.A.) - orta &&rk. 

W<i iıııın.u kuVV<!tleriniıı ~i: 
ıs - l9 eylül &ecesi dewiyelerin 

(&onu Sa. 1 8Q. 5 te) 

Kış yaklaşırken .•. 

Tahkikatım neticesinde eV'Ve. 
liı benden eyda otuz beş lira 
kıra w oe~ lira kapıcı bedeli 
ıstt•ıukn bu apartımanın eski 
knntornt.. kapıcı parası da da. 
hi; olmak üzere otuz liraymış. 

derken eski bir kontoratla mu. =---======================================..J 

Ev.ıvela fakir balkı dü9ünmeliyiz, bir 
ton kömürü alamıyacak vaziyetie 

olanlara kolaylıklar gösterm k 
mutlaka lazımdır 

A< "-ha K~i'i dağın tepesi ka_ 
dar· yüksek olan bu apartıma . 
nın en ıl•t katındaki bu daire. 
den e~kiye nisbeten ne kadar 

ayyen bir fiyata bağlanmamış 
olan kendi boşalttığı daiEeyi is. 
tediği fiyata veriyor!. 

Bu da üçüncü ümit... Mal 
sahibi münevver bir Türk Ba_ 
yanı, apartımanı üç oda otuz 

(Soe>u Sa. 2 SU. 1 de) 

Dünkü liğ maçları 
-------·-------

Oavutı;aşa-Beykozu, Vefa-Süleymaniyeyi, lstanbul· 
spor-Kasımpaşayı, Fenerbahçe-Taksimi yendi 

Beşiktaıla Fener bahçe arasındaki 
hu•usi maçı 1-3 Beşiktaş kazandı 

Liğ m:ı.çlannın ikinci haftası 
lıar.uıa.'li!Dalan dün Fenel'bahçe 
~ Şeref stacUannda yapıldı. 
8tad haı;iliı.tı tak>ıimindd<i anla.
llanıama.zlık doiayı&yle BeŞikia·ı 
GaıatasaraJ maçının yapılama
ınıu.ı dünkü liğ m.a.Çlarının sönük 
geçıneııine vesile oldu. Kadıköy 
ijtl.ıdı.nda Beşiktaşla Fenerbah-
~ aralarında hususi bir müsa
baka yaptılar. Puantaj t\zeıinde 
lesiri olnuyan bu karşılaşma 
2?~kli Ve Heyecanlı bir lllva i.
<;ıiıde ~eçti. Ve oldukca kalaba
lık bir &e\1! c k\itl~f'ı. top' andı 

Neticede: B~ Fenerba:lı
çeyi 3 - 1 ın.ağliip etti 

Maçların tafsllii.tıru ııırasiyl~ 
lbildiriyorz: 
ŞEREF STADINDA: 

Davuf;pa.'.Jll< • 2 Beykoı.ı: • 1 
Geçen hafta &tanbulspor ile 

berabere kalmağa muvaffak o
lan Bevkozun bu maçı ke.zaruı
~ tabm.i.ıı edilivordu. Fa.kat 
çok ca.nl.ı ve enerjik Dir oy.ın çı
k.aran Davucqı~ san siyahlı 
takımı maçın her iıki de<Tr()Sinde 
de bir havli hırpaladı. Beyltozım 
1 snyısın:ı mukaW 2 gol ata. 

l Sont.. Sa. 3 Sü , 8 te) 

Doktor tetkikat yapıyor ... 

'• .... "' • .. .. c • - ... • ' 

Ticaret Vekili Mikrop izam ettikleri- kadafl bO~Ok dei'Mmiş r 

· ~ geliyor, hlUl'a.lımn alda.tıcı 
vte geçici mijsaadesine rağmell, 
kış !'"ehyor. Eskil.erın "Pastn:ına 
yazı" dedikleri bu son mül5.ye
mette.n somu .lı.araJıı.• birdoobire 
ekşi yüzünü gösterivereeektir. 

Daha şim<Lden odun, kömii
riin.ün kilosu (lll lla (131 ku
ruşa sa:tı.lınakta.du; odU11un ç.:
kisi i.ııe (11), (12l !!.raya. 

Bu şanlar İı,'IIlde fakir halk 
ne yape.ca:k ? Cıcçen yıl kok kö
mtirli mütevazı bü~eli hemşeh
r:Jerin iıınd:ıılrna yetişti idl. Bun
lar beı> on kilo kok satın alıyor
lar, maltında yakar..ıt çoriıal _,.,. 
m ka!>JIWl~yorlar, geri kalan 
korla da ısınıyorlar, çama.ş:ıı su
lann.ı ısıt.ıy-Orla.rdı. HulBsa gün
lıacıui gün ediyorlardı. 

& y.ıl kok Jınıniirii tonla sa. 
~dır. Bir toa kömilni a-

kı.ım.yacak. yurddll!;lara acaha 
bir kolavlık g&ı\.erihp ae yirı.ci, 
otuz kilo kömür alabilmelf.'ri ~"
ba:bı temin edilemez mi? 1'u:ıb 
satıı;m bUe iÇİ>Odeo çıkıl .mazhcn 
böyle perakende salışın belki ;~ 
!eri bilsbütün kan'itıracav lii
şiinüleb;!ir. Ancak unııtmııır.ak 
lazımdır ki İstanbul gibi fak'rı 
ve nıüLev92.ı bütçeli yurdoaşı 
ekseri.yeti 1ıeşkil eden bir şch'ir
de bu ekseriyeti düşiinme'< ve 
daha \>tak.İt va.ı·ken icabeden ted
bırleri almak liizımdır, kana.ar 
tinde-yiz. 
Yarın karakıs ba.stırdıl;l:ı.n 

sonra ba.'ıVllI'Ulacak yıarun ya
malak ı.edbirlcr le hiç bir iş ı;ö
riilıemediği şimdiye kadar mü
teaddit tecrübelerle sabit oıdt· .. 
Vakıa belediyemizin de bu kışı 

(Sonu Sa. 3 SU. 5 tı:) 

YDrümeği ne zaman öğreneceğiz? 
Cadrlcler yalpalıyan!arla geçilmez oldu, 
Hele gördfilı.ı:e lıla.dın yan çraerek kaçı:•:ılıdrr; 
'l'erziye, b bere, mektepler a~ıldı amma, 
Ond.uı. evvd ~ ıirİİiııeh. mektebim "c:malıdır 1 

111 "l.\ ı. 
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r;,v nı~ 
n anyorum! .. 

1 

aziz bir ahbabı gibi ismile hL 1 
tap: 1 

- Bay Dikran, ... ,artım:ı:ıı _ 

r - f d : 
Sokakta patiıyan 

oorunun parasını kim 
, .. c # ? 

~~==============~==~~~~ 1 o~~a~Mn - ea tarafı 1 incide -

lira._ Eskiden on beş liraya ki. 
rala.mrmış. Kontorata. yine öy_ 
le yaza.cagız, fakat kapıcı ve 

1311 arası diyerek diğer on beş 
lirayı v receğiz. Apartımanı 
hiç beğ emiş olmamıza. rağ_ 
men ı.>..,.vin le bu aranjunıanı 
kabul etli ruz. Para vermek 
l.stiyoruz. 

- Ne lii um var, diyor, apar 
tımn.n Eizindir yarın kontorat _ 
~arı yap ız. 

el yin~ kadıncağız_ 
dan Alliı.h razı o 6Uil.. bir gece 
rahat uyku uyuyabiliyorum. 
;Fakat bu gönüI rahatı bir gece 
sürü;vor: er i sa r.a.t kapı.. 
B yan karçımda.. Ben otuz lira 
aylı:'!& razı olmuştum. Kocam 
da razı, fakat bütün seneliği 
r . istiyor.. E er peşin tedi_ 1 
)C edebilirsen.iz bu akşam kon_ 
tor tları imzalayalım r 
Bayanın sen · ği peşin iste_ 

m <Ye hakkı var... Kontoratı 
y ptıktan sonra, k rayı yalnız 
o b " liradan Yermiyeceğimizi 
sayın bayına kim temin eder? 

B:risi geliyor. Cihangirde hır 
a "'lartıman varın s. Deniz görü_ 
y rmuş, beş od:ıymış, nefismiı?, 
ü lik banyosu da varmış. Hem 
'1 1 ·rası otuz bfış lira. Hemen 
görmeden pey ıvereceğım. 

- Apartıman muşamba dci. _ 
şe dir, 

- Daya iyi ya! 
- rvet daha iyi hem de mu_ 

f'" h nr çok yenr ve çok u_ 
c•ız_ Üç yiiz elli liraya yok 
r"1laSlTJa satıyor. apartıma.:ıı 
k ralamak için şart1 da bu mu_ 
ş mbalann satın alının.ası .. 

??! 1 ! 
Ev ıarıyarum 

(2) 

B yo~lu semtinde eski bına_ 
ı gençleştiriliyor, Paııgaltı. 
'.. ıkôy, Mecidiyeköy, Tepeüs _ 

t taraflarında yeni binalar ku_ 
ru~uyor. Fa.kat ne esk\lere, ne 
yenılere yal.la.,manm imkanı 
yok... Talimhaneae - eğer bu 
lunursa - kalörıferli apartı_ 
m uılar yüz seksen, iki yüz lL 
ra 'IlllŞ. 

:'i li. Nisantaş, Mru;kada yine· 
ayııı fiyatlar cari. İnönü gezi -ı 
sirıe bakanlar, Ayazpaşnya na_ 
zı" o anlara eğer boşalsalar bı_ 
le y ... klaşmağa imkün mı var" 
Beyoğlunda eski bir evden bo_ 
z up apartıman. ckline konul 
m ~ günc~siz bir binanın üç o_ 
d ı 40 - CO lırn, 

r ki binaları da bos bulamı_ 
''- a ·ımı anladı w-ım için bir de 
tn imi yeni binalarda denıyo_ 
rt '.l. 

Ajı'al:lanm çimentolara, kum 
lara batarak, yüzüm, gö_ 
z· ..ı sıva.ya, çamura bulasarak 
b; kaç ay sonra bitecek olan! 
bıı apartımanla ı geziyorum:. I 
~ ı cavuş an da tıpln kapı 7 

r gıbı azametli,· yanlarına 
y . !mı ıor. Bu apartımanla_ 
rı bir çoğundan şu cevabı alı._ 
)' unuz: 

- Butün katları tutuldu. 
Bazıl;ı.rından da şöyle bir rol 

le kaışıla.,ıyomunuz: 
- Ne zomtı.n. bit~efri belli 

def ıl, mal sahibi şimdiden ko_ 
n' .nuyor. Zaten lciralaınağa 
da niJ eti yok. 

--- Peki dert be. kat apartı_ 
m ıı ne yapacak'! 

- Bir katında kendi otura_ 

e r _._.ıı..C Ya m milycn ~ 
nızı diın gezdim. Kadıkoyur:dc Yeldcg rmeni ~-

N,ı.file ••• İstersem bağırayım.. rakülhı:ın caddesi 66 numar ... da o_ 
Nafile, mal salııbi kalfayla ko_ tur·" Z~:-ı NUıi G ... y ı:ıdlı bir 

• bir Amerika.... o -
U,.:,U 

nuşacnğını konuşmadan beni okuyucumu.zdLn n dJı;unız mck_ Jki flim adaınwızın 
gbrmüyor. tupta şoylc d nil:nf'k dı.r: irl ·ıt .A.nıerık~ 

Ve tam dön ceı;t zama11 ba_ m..ı.k Lrini ne . ttl ifeka" lef komjsyonlarl fesbı•t bir devlet rd 
na çarptığı için Ifıtfen yüzüme il" n onn su Ro:mtad3. Beynelmilel ~ ~ bir Ü§a<b.. hulıındu:' 
bakıyor. Mevcudiyetimi faı ke _ bo usu Sular idaresi tL rufından Enst;tüsü tarafından neşre ıne.ı 1 k d 1 b 1 leşik Amerika ordus :'.1 

diyor ve ruyor: Bulletin interiım"onal de Dnit Ve a a a ar ara te İğ etti rım. mayon:.;ık b;.r 
- Ne istiyorsunuz? n..ırredc so A ~ le DL..."C>n asında meml • ~ ıkaınn dışın.dadır. B 
- A tımarı. tın i k m:ıze t· allfil( ıeden iki yazı Memurların yabancı dil hnti- manoioji docenti Bürhanedclin yonun y-a.r:ısı da Bri 
Sôziımü :ı tı!rıyor: isteniyor. Kad::.k y suı in · ar tmi-tır, bu yazılardan hanlarını yapacak komisyonu Batım.an. Yedek ilzalıkıara, ıarın..ı.. 'U".'lni nefaı 

~ ...- Apartımam kiralrunak ne miırac at ettim. Sokakta ynpl_ 

1
. biri Türılli'- -. zira.l ktedi koo- teşkil oclen profesör ve doçent- ddb.yat Fa:kill.tcsi doçcntler.iı.n · · ~ .:.:::;__ b 

ı s t if V , .. :11· w de 'll~-~- :ımış. n..llll;.L'.iAa un • mı isti- orsunuz?. Milmkün de_ an ve ular d resine at ol:ın peratifleri ha.kkın~Gır, ve pro- lerın isimleri Maar etı.:u lgin- n ıu.u.ıu~ Turhan, ynh:ı.n.cı daha ilti milyond n fıL:l 
ğil, şimdiden · ne bir fiya~ bı.r tamiraUn b!.'dciinJ bcndcn i _ .fe::ör Su h'.l Nuri lleri tarafın- ce tesbit edilerek aıa.kadarlara diller okulu almanca l.cid:örU orduyu talm ile mı: ı 
veririm, ne de böyle bir i~e bağ tem dan k:lleme diğer bildirilmi~. Fuclıs. ara lbır gelen haber! a 
lanıI'lDl. Kalfa b" bu uk ayda e l'urkiyede ziruı Şehr"..:mizd:? yüksek öğretnıe.1 lnı-. liz~ komisyonu: Ede1>i - '1.. .yor sık ınk, y> ~ 
bitecek diyor. fakat çi nto dim. s 

1 
r t•far n n ". e • n lan bJ- tet- okulmıda Y~"'tl.:ır k ımfuh:ınla- yat li akültesi profesörlerinden merıka.n ·uv:vetlcı'.. Mr <ı. vG 

bulunmuyor, kum bulunmuy(>r, W ni L 1 ketiln ·J ta- ruı fı:uısızca komıs,,onuna, Uni- Halide Edib Adnan, Edebiy~ 1ııg:Jterı.:yo1;: uz:ıh: d.>gu cı t- n 
boru bulunmuyor, çhi bulun_

1 

d1n soruy e nd1ID .ts • nbııl versite Edebivat Fakültes:; ordi- Fakültesi ordiınarvüs profesörl...!· maktadır. Bunlaxı:.ı. he.u.ılz uy~ 
muyor, cam bulunmuyor, ne yan b.r su borusu .n tamı,. bc-ri lı :n uha.ı 1 t m·· ·· .i GuliP Bek- nar_yüs profesörü Anerbach, G::ı. 1ımden Anenach, yabancı diller ya.relerl~ taşınm:ı.<;J. mümkün d&: 
zaman biteceği :m!l.lfını değil.. Sular 1dLrcsinc m_ yo' a o c'. tas tar:ıfından Jazılıııu nr. latasara.v lisesi mıidürii Behçet okulu inoilizce lektörü, E!liot, gilclir. Kafilelerle O:k.yanust ~ 

gu
v -za.Pmeakni, eno he~rvdeelmab"~~mhaob'duer-_ ~~:el~ ~tum ak bcr'tb htıı ıı da bu_ Yazı.lar .. :'J: zirai mevzuatını Güce."', yüksek ögretmen okulu Yüksek öğ·retmen okulu inı,riliz- \ruLl.bt:tığına şii,phe yo.~:.tur. "byruua, • ....... --------r:-.--ı:mi...,._...., ilm~ bir görü ic teth!J. etmekte ~..ı.rp edebiyatı tarihi profesörü ce öğretmeni Samiye Bi..&tn ~rator ve Boemg gJ ı ta)" 
dar ediniz. Yalnız kirasını öj - ve mal eler aer n bir tctcbbü Yusuf Ser'ı:f mııçel, E<lt:fuiyat Tib Fakiilt.esi marazi teşrih 

1
1 yareler bir hamlede Atıanti: a1 

renmek istiyorum. CUV f h,·ıhr 1 J';.J ün muhsul:i olduğunu Mister- Fakültesi umumi ruhiyat doçen- sista.nı Cel.B.l Kent, Yedek l1..ru.- şıyorkı.rsa da ta:nıarenin bU 
- Alakadar sızsini.z, hafta_ UL!ı ı me:lcte ve mili.ılın bir ilrrı! mec- ti Sabri Esad Siyavu~l, Edebi- hklara Edeb"vat Fakültesi t~~•.i- miıhlın. kuvvetlerın ikmall :~e 

da b. 1~-: 1'1':lVUŞ benını· ka 1 yat Fakültesi sencrüstik -rofe.. "'6 
ır g:eurnz, 't"" a - muada n.eşred"lmek muvaffakı- liz edebiyatı asistanı Vahid Tur- b'a- büyük" hizınct!cri olamaz. ' d·-· · sörü Fa~m Hulfısi Özdem., Ye- ~ rar verıp verme ıgIIIll sorunuz. yztini kazanmı..~ 0-ılı.ınmakt . .du. han, vaıbaıncı diller okulu fran- Demek ki yine yu""k, ticaret fü 

=,.::. rada .k. . ar v • k d l k dek aza olarak, İ.ktı<>at Fakülte· c.t6er a gecı ırsenız ap - L enz lfTBr BF l • • • - sızca lektörü Buh Eva Mar- lolarırun ve bunlaıı koruyan 
tımanı kiraya veririz. Fakat si prof~rlerınden Ziyneddin chand. harp gemiler.iınin üzerindedir ve 
kira için pey alınınadruı evvel doiiura.cakmış Yir:e su de di Fah 1 Jı"ıiıdıkoğlu, Fen l!Ukülte- Alman denizaltıla t 
Bclediyc bir garecek Ye fiyat _ ~ si ordinaryili5 profesörlerindeıı İtalyanca kcxm.isyonJı: Edebi-

1 
. . b.. .. ~~ aYf'U":ı; 

lan tesbit edilecek, şimdiden Avrupad111 ithal edilen çuval Ali Yar. yat Fakültesi lenguistik profe er.ırun utt~ı .~J· ...... ıne ı•a.gm 
k · 1 · d" 1 d H · Almanca komisvonu~ t'.rtısat ·· .. Ra.ı!ıb Hul~ · Özd E- bu kadar buyük bır kuvvet At~ 

bağlanamayınız. ve anavı~ er şım ıve m ar aydarpaşa garı rçinden J:ı.,akültesi dekanı Öm.,... Cdfü ds~ru>iyat ~Fakültes~ orı~~ryüs lantiğ!J. geçmiş, Afril:::ayı . dl-io.ş-
- Peki!. muafiyet suretivlte memleketimi- b. b .......... c• uıu1... A As Af veı 
Bu Ş,ekilde yaptığım müra_ ze it'.hal olunmakta ~" 'ıhrawz..t ' gsçen ır ana oru ~arç, Fen Fakültesi ordinaryüs profesörlerinden Anerhach, yıaı.. mı~, vnıpa, za.. , ~·.ırn. ..j 

caatlann sayısı si7j temin ede_ ·yapıhrken u.vnı m~ekete gön- pat 1 adı profesörlerinden Kerim Ericı. baııcı diilıer okulu itulyanca lek- A\'ustralyn.y::ı. dagı~tu Bun 
d 'ln · ·· i l kt yat...-- cı diller okulu alm"'·n"'" lek tö"rli Bartal:nı" ·. y,...,1;~k a.z· alımı d • ları yal.nız .tıa.şınınk . da \.l in.1ez.,

1
• rim ki virrniyi geçti. Ve her eu ı.es:ıne mu~aac e o uıınıa a d · . 1 ı.Jd.ll ~ """"'" ~~ ... r11___ , 

.I • Hay ıa:rpaşa garı ıçınc en ge- töru'" Anstaı. Hukuk E1akülte- Edeb'yat Fakültesi ordin!-!rvü~ '1.!UIJ.al ışlenm de :yıne d...n.ızlc defasında bir lmç gun- sonra i-Lı. çe Bo~tancıya kadar ol ı...~ '"" -J ll dan te tn ek (1'p,,.. n "' · an .ını.- · ,.:ı;...,., .... ,.;;,. f ·· lerind p ....... ~esörfürinden İ.smail Hakb aŞJrı. yo ar mm e 1 2'-
bana verilmeyen bitmemiş a - Ticaret Vekfüeti, ihracat •ve valiyi takviye eden ana &u bo- 81 oru.u.u.w.,.....; prc; esor en A·k~y.ol 

5
1><'

1
•
1
..,..,;

81
e .. dir·. rektir. 

t l k . ı dı w • Rirsch, Edebiyat Fak~i ru- ..... uu. ... 

par ıman arın ıra nn gmı ı _ ithalılt birlild rıne gönderdiği rusunun rnylarm altındaki ~~---------------~-----·--_,_____ İngiltereye gid~t g112et ci ar· 
sittim. bit tamimle bwıda:n -böyle mu- Pll""asl dün sabah anzaya uğra k:ıi'. şiarımız oradan bize ~ön· 
. Mal sahipleri kendilerine 500 vakl@.t nıuafiuet ··')luyla gx:tirl- mıştır. Sular id:ırcsi derlıal ha- Karne tunccan •. Ankara bel"'adı'yesı· dertliklerihabarlerdeİng] ede 
lira' U··ç yu··z lira, yuz·· lira ne "L rek te o-°"~rek ..... • ... ı"kmali ı ıı.ı 

l ,..,, al kan el · h c ....... aı ~an... elcinek, zerzevat ve m " .. ,~.anın 
se apartımanına. go··,.,,, pey ve_ en -.~va ve avıç erın eı- . . b.. .. eki 1 . 1 ,,.,ı, ak 

• ., han · b -1~k te ··ncr ı ıçın utun P erıy e 's"""şm - hiç b"r ka.:yda, tahdide tfıb' ol· ren yakın dostlarına bu apar_ gı ır me= ·e go en me U: dı 
b sinin serbest olduğunu bildir- a r. ıruyar.a.k serbestçe satıldı,;ın1 

tımanlan kiraladılar ve u pey, .miştir. Tamira:t ikmal edilir ed1lme:l Balıkesirden lstanbuia lstanbuldan taze balık bilcliriyorlar~ B~ hmwsi oto· 
i-liyecek kir~ya mahsup edıL kadıköy -t.a.daiına normal su ve- mobiller eksilmiş olmakl:ı ber • 
rniyecek (b:ıva parası) olaz:a.k - Bu vaziyet karşısuıda alaka- rilmeı:!'c ba..şlanacakbr. Anca.k hareket etti getirtecek ber Londranın o koca otobii<>Jeri 
tfıtulacaknı1ş. darlar ıhracat ıeihteasınm nak boşalan borulanıı dolması za.... DUn, Balıke9irden, ~izde Münakalat Vekaleti, et istih- yolları doldurma:kta devam 1,.;.dı· * linde kolaylıkklar ola.cağını tes- f mana mütevakkıf olduğunclı:ın ekmek U?leri ile meşgul bir lakini azaltmak ve h:ıllnın et ih · yor. Yani petrol de kıt değ.luır: 

Evet bir mc!:iken a.I!lyorum. lhn. etmekle ber:ıl>er çuval stok- · bütün Kadıköy semti su sıkın.- zat ta.rafından alıi.kı,adar ma- tiyacını gidermek iizere talep e- Gıda maddelerinde a.rtu; n :ısLetı 
Tam altı ayrla:nbcri İstanbul lar.ımn.. azalaaai!:ttıı ve muhtenıel tısı çekeceğı ümit edilmektedir. ka.mla:ra tel.:-.<>Tafla ımiihim bir dilcli~i takdirde vilayetlere şeh- yüzde 20 den fazla değildir. 
kazan ben kepçe, apartıman a_ olarak çuval ~ kanaviçe sıkın- ----------- ihbar yapılmıştır. Bu ihbaıd~ rimizden t:ı.ze balık n.akletmeğ-:? · Bımlar ne Atlantikte, ne Pn.· 
rıyorüm. Bunu aramaktan a. bir adamın Balıkesir ve civarın- kaııa.r vermi~ür. Karardan ala sifikte müttefik nakliyatının bıç 
yaklarııntı kar.a sular oturdu. J tısı çekileoo.P-inı sövlemektecl.irw Devlet hava yollarmda da külliyetli miktarda eln.ıek 'kadarlar haberdar ed,;lmiştir. bir suretle klesilmemi.Ş olduğuna 
Tam on bir buçuk kilo zayıf_ ler. • h k t fi . karnesi to~lıya.nak İstanbula Buz deoOSU inşa ettiğmi. b"ldi beUı başlı delil değil mıdir? Al· 
ladlm, Sinirlerim 0 kadar bOztıl_ 1 )UIC---- yem are e saa erı I hareket ettiği lfüclirilmektledir. rcll. şclurlere derhal V11.g'0Il t'lh- ffiUlllar yalnız .AğUStO<> ayt iÇ!ll• 

au kı, geceleri ·uyku uyuyamaz • · .., .... • Bu salı gi.üıünden itı'baroo Belediye, bu şahsın lrarnelcıi sıs edilecekfuo-. İlk teşebbüse de 8'0S.lOO tonluk gemi ba.tırdık-
oldum. Bakliyat ögüten degırmencı yolcu hava seferleri ba.t"eket su- ~rimizde sata.maması iGin lii.- A:nka.ra belediyesi ?:irişmiştir. !arını haber veriyorlar. lM2 de 
Evet bir ev veya b.ir a?arlımatı I knr•·nma malike- atlerindc asağıdaki değtş'iklik ~ır::ı ~elen bütün tedbirleri al- Yirmi beş tonluk buz deposu iıı- batırılan gemiler 5.60 OOO toıı 
arı.yorum. Ali lı hiç bir kulu - u yapılacaktır: m.ışlır., şa. eden Ankara belediyesi MU- olaca.km.ıs. Yalnız Amenka m-
nuu başına _böy~ bir dert ver_ 110Sine verildi Yolcu tavvareleri Yesilkbyden -...- nlakalat Vekiietine müracıaat e- şaatı bu -yıl ıiçinde bu m:!ktarın 
mesın. Hatta d~""Illanlarfmı bı _ Ankara.ya saliıhlan saat sekW Umumi evlerde derck l">tanbuldan taze balık ,:;-t- ancak 500 bin ton eks'ğı o!acal::· 
le b nim ha ime düşürme.sın. Ay:ıka.µıdaki bır d~-en.- ed k t t!.crteceP-ini bildir.miı::tir. tır. Bununla beralbe1 Mut.tef ... 
Basımı sokaeak bir dam altı de bbnlerce kilı> lwakliı~ fasulyej !:~ ı:~ıe~~~:ı~aca~~~- ~- Pençereler iki saat açık Münakala.t Vek5.leti Ankard Le-r ne kaybettikleI'ı gcnl'leıın 

anyo~um. Küç"}k, mütevazı bır ve kanlıca. bulunduğu belediyet'P karadan da. saa.t 011 dördü yirmi ka:abilecek belediyesi talep etti.!i takdirde sayısını b1diriyorlar, ne de ln-
yer arıyorum. Bu aradıC"ım dam lıaber verılen değirmend M~h de hareketle Ye.şilköye saat rn , Umumi ev sahipleri -sıhhat v"" buz dolabı tesisatı bulunaın v.ı- tırdıkları deni:r.::ı.ltılarm. Runctaı1 
altı kalönferlı, ıralorifcrsız. , met Emın Gon.çıer, lm.!\kınd:ı.ki yı 20 g;eçe muvasalat edecektir. icti.ma.l muaver.ıet vekfiletine mii- gonla.rm bu ~e tJlı,,is edılmesini dolayı battığı iddia edilen ge-ı.·ı 
banyolu. banyosu:>: olabilir, gü - tahkikat dosyc.151 ile belediye ta- Pazardan rna.ad:ı her gün An- racaa.t ederek 'içinde otumu- alfı.kadarlara tamim etırriştlir tonajının ha kıkate ne de • c 
ımsli. giinc.-şsiz batta rutubetli rafır-.J.an milli konınma. mahke- karadan Adanıwa saat 14 te ha- lar1n ve ziyaret({ilerin sıhhatı~. Bu ımıksatla belediye iktıs:ıt i'1-ı uye:an olduğu aııla§ılamıyor. Yul 
dalıı 1 ıbilır.. lstanl.mluıı her nıffiine vedlmıştir. reketle salat 16 da varılacak ve ı rini koruma bakımındaııı g-ünün lcri müdürü İstanbula gönderil- nız bilinen ve anlaFiılan şutlnr: 
hangi bir semtinde olabilir. ----•uıc---- salı, perşembe, cumartesi gü.ı- muavven saatlerinde oencerel:.:- miştir. ~.füdfü· ba!i.kçılarlıa tç Atlantik ve Pasifikte yüzler· 

Yalnız en buyük şartım; bu leri .Ankara.dan E!ftzığa saat 11 rin ve kapıların açık bulundu- masa gecerek nakliyat ve fi,)c.ıt c~. l1mleroa gemillir b'r baştan. 
apartırnaııın ınutev.azı mr mew p T T vt t de 1ıareketıe Elilzığa saat 14 d~ n.ıl:masına. müsaade isflemişler- mese1eıerini konuşra:ığa başı:ı. bir başa ~(dip geliyor ve bu·ııa-
mur maa.cıına veya mütevazı • • . eır.ur arma muv.asah.t edilccekt'.ir. dL nuştır. Alı.nan ce\•anta balığın rın içinde bir tek Mihver gcırı ~ 1 

bır go.7.eteci kazancına uygun I uakacak Verilecek ---~>uı«-=-- Umumi ev Sakİnlerinİ!n bu di· On gün sonıtı bolla.'}B.mk UCU7.lı· yoktur. 
bır fıyatta olma.3ıdır. 1 l !ekleri yerme getirilmiş ve sa- yacağı bild(rildiğ nden nakliya- 1 ~EII('ET SAF'\. 

Acıyınız bana, tellallo.ra ken.. ı Posta, Telgraf İdaresi:nrle ça- V alOV3nl0 haritasını bahları sa.at ondan on ikiye ka- tlı Teşrinievvel ayından itibs.ı·e-!l 
di meşru haltlarmd.an fazla ko_ lış~ hat a;.q bakıcı ve baş mü- dar yalnız pencerelerin aç.ılması- başlanmasına karar verilmiş· 
mısyon veremıyccek, 1tarıcııa _ vezznenyıe. hat bakıcı ve mü- Prost yapacak na müsaade edilmiştir. tif · 
rı kırkar cllışe.r lıra ver:er.ek vezzilerln maaşianmn az olma- Yalova kaztısmın harita - "Ak~am 25 yasında 
kandıranuyacak e.v sahiple.ti _ ::ana tagmen müh:m ve yorucu ' r '' , 
ne. hava par.ası diye. dünyaıun vazifelerim büviik ~ir gayıetle sının ~ehircilik mütehassı:;ı "Akşam'' refiklıniz dünkü sa-

h .• ft.....:ı.ı.ıarı f:al ak ......... Prost'a yu....+-ı .... ıması ıkararlaştı · 1 · h . parasını ödeyemiyece.k vaziyet_ a...~ ı.u:n. • {O.t Ye aca·"' z.::ı.:nı ı•WL..._. yıs.y e neşrıvat avatının yir.mı 
te olduö-um lıalde bir apartı_ mından. mahrum oldukları gö nlımştır. dördüncü yılını biilirip yirmi beş' 

Vmpurda ölüm 

Uyurken denize 
düştü boğuldu 

ca' .... Öteki katları kayınaııası _ man arıyorum. 
na, kız kard ine, y.eni evlenen Evet, acıyınız bıına, lıakil;ca -

riilmüs bı.m.brın du yakacak Kaplıcalar 'kısmı~ harit.aaı WlŞllla basmıstır. Kıvmetli ar-
zamnunclan ıstifadelerini ttmıin esasen mevcut olduğund:..":n .kla.daşımızı tebrik eder, daha ni 

Fenerde Al:pa.~a caddt~i d· 
12( 3 numarad:ı oturan AnasLaa 
ya... cfün Har~ vapw'larıııdan bi
rHe Kasımpa.şaya 6eç<.:ı:ken Y<'• 

puı·da b'irdenbire yere dii~erck 
kalb sclhesınden ölıı:ıü<>.tüı. 

Romanya muhacirleı inden 5 ... 
yaşlarında Emine 'isminde b ! 
kn.dın dün Hayda.rpa. adn, EsJ, · 
şehıre ~·tmek için tron bcldeı·· 
ken nasılsa rıhtımda deniz k · 
n11rındn uyuya kalırtıstır. Uy:r.ı ogıuna ve amc:ısına verecek. ten acınacak ha devim. 

Elc~erisı: Suat Derııiş 
edecek bır kanun projcs· Bı.i.yük Prost yalnız k!az•ı merkcziyl... ce mesut yıllar idrak etm.eWni 
Millet Meclisıne verilıni.~r. ei:vannın harit:ısıru yapacaJ....i:ır. temenni. eyleriz. 

- Daha ne zaman biteceği ~------------------.................................... ,... ... ,... ............ ----........................................ , ................. ._._ ............ .._ .......................... ..... 
belli c il. Onun icın mal sa_ r 
hib. go ek ın emiyor, dı_ 
yor. 

Bt!n n sı 
ka J r v n mal sa _ 
hibıni nrreden bulacağımı öğ • 
rcniyorum. 

- Her s<ı.bah böyle y ... di ile 
sek z arasında yapıda balunuf. 

Pek kıymetli s b h uykumu 
feda ed p yollara düşi.ıyorum. 
Niharet yapı y rmdeyım. lçe_ 
ri gıriyorum. Y:.ı.p1 çavuşu ak_ 
ai çehrelı bır adam ôsteriyor. 
''1.fal sahıbi.., Yanına yakla ı _ 
yorum. ., 1 sahibi çok dalgın 
olmalı. Sabahın karanhgında 
bu l a nın yapıda i i nedir 
kimdir bu? .. Diye en ufak b1r 

1 tec ·s duymuyor. Sanki ben 
görimmis bir adammışım 
gibi benım farkımcıa degil, ya_ 
nına ya.klaşıyoı um: 

- Apartım::ı.n için geldim. 
Her lw.lde benim sesim de 

duyulmuyor. Mal sahibi yüzü_ 
me bıle bakmıyor. Kalfa ile ko_ 
nu uyor: . 

.:._ Çime.ntoların dört çuvalı 
Ve illı ... 

- Efendin1.. kaç gün .. r si_ 
zi arıyorum. Apartımaıunız i _ 
sin.. Gezdim de .. 

İns.cı.n kulağının dibinde si _ 
nek 'ızıldasa duyar, mal salıL 
bi bP.nim sesimi duymuyor: 

- Du arların kalınlığı ve 
ilh.. • 1 Hala kalfa i'le kon.uşuyor; 
Yapı çarnı=mna gide gele, ismi_ 
J!,i, , nr. m eğini, hüviye_ 
\ini ö ı HH 'i-im mal sal.Cine 

D e s· lenıyordu. Se inin 
tonn ne soy) diğini adeta zeki 
lr.ıyvuna bel ı ed yor; Dede ha_ 
kikaten sa.kin ve dikkatli, yerin 
den kını idama tSizın duşman _ 
lanna gözl rinı dikmiş, efen _ 
dısınin verecE>gi emri bekliyor _ 
dlL E.:ı avlu. henüz_alaca karan_ 
lık ı inde. id:. N b:ıh saatine baw 
kllrak: 

- Kaplaniar i§i uzatıyorlar; 
dedi. Bır çevre~ e kadar İE! ta _ 
mam olınalı. Ondan sonra biz 
hemen hareket etmeliyiz ki Jiay 
darabad.'.a vaktinde raralım ve 
gece sarayda olmadığımız belli 
olmasın. 

Ma.ksı el, oldu mu, ve kap_ 
lanla.nn hareketini gostererek: 

erak buyurmayınız efen 
elimiz, kaplan!armız i lerini bL 
lirler. Sahne tamamlanmak ü_ 
zeredir. 

Decr. A.vluda korkunç bir te_ 
hevvür' saylı koptu. 1lti. vah_ 
şi hayvan göz açıp kapayınca_ 
ıa kad r bir. zrunruı içinde saL 

.rm !ardı. 
Dede iki kaplandan ilk atı _ 

lan birine iki dişini sapladı. 
ö · knplan filin sırtına, tam 
FC'rhauın bulunduğu yere sıç_ 
ramıc . Oı-nda p nç lerinfn aL 
tı biı' tahta kadar sert olan 
filin "nden başka bir şey 

ve bu deriyi ka vrıı_ 
ya b yhude uğraştı. 

, kaplanlar kadar çe 
ıcrayışla filin boynun 
"nı:> atıldı. Omdan a_ 

, 
v 

Ei_ağıya kaydı ve filın altına 

gireli. 
Bu sırada zeki fil, di~lerine 

taktığı hayvanı mıhlamış gıbi 
idi. Fakat kııplan bu vaziyet_ 
ten kurtulup can havliyle teh_ 
likelı bır hıırekette bulunabilir 
di. 

Diğer taraftan fili bu· düş_ 
mandan blisbütün kurtarmak 
lazımdı. Ferhat, hayvanın ön 
ayakları ara.sına gelince saldır 
mayı, dedenin hortumile <İişle_ 
n arasında kıvranan ve lmr _ 
tulmaya calışan kaplanın kar_ 
nına sapladı. Kaplan artık kı_ 
mıldanamıyordu. Bir anda bir 
defa da kaplanın karnına sap_ 
Iaclı. 

Aynı an i~inde filin sırtında 
pençesinin hükmünü geç.ireme _ 
diği bir sahada boş b'r didiş_ 
meye girişmiş olan diğer kap_ 
lan yerde prensi görünce ken _ 
dini attı ve Ferlıadın ü Jtüne 
sıçradı... Ancak korkunç hay _ 
van bir tereddüt geçiri ordu. 

O sırada Ferhad, Baş" an:. 
ba:zhanesinin bu ateş gibi ey_ 
yal ve ms.hiT c nbazı D denin 
hortumuna tutunarak fili üs_ 
tüne cıkmıştı. Fil ile ikinci l p_ 
lan lr karşıyaydılar. Biri 
yorgun, öteki müteredditti. De_ 
de diişmamlllD. tereddüdünden 
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kaplan birden düşmanına, 

kat düşmanının tam gerisin 
atıldı. Dedenin arkasına., duvar 
tarafına fırlayıvermişti. 

istifade ederek nefes alıyordu. 
l{aplan, yerde kanlar irinde 
serilmV? olan e.cıinin halinden 
hem şiddetli bir lıı:rs duyuyor. 
hem de korkuyor gibiydı. w 

Feı:hat filin üstünde dogrul _ 
du ve s::ı.ldırmasını kaldıl'arak 
tara~aya doğru: 

- Bu bir!.. DMi. 
Maksvel zorla, müşkülatla 

güler gibi yaparak: 
- Ah, v:ıllahi çok: meraklı 

şey ... Fakat doğrusu ... 
N ebab hicld tten ça.tlıyacak 

gibiydı. ' Kıpkırmızı kesilmiş, 
dişlerini sıkıyordu. Ma'ksvel: 

- Doğrusu harikulade bJr 
şey ... Diye devam etti: 

Nebab, birden başını çevire_ 
rek ateş saçan gözlerle: 

- Harikulılde olan nedir! 
Diye sordu. 

- Manzarn, seyir... Bundan 
daha güzel bir seyir olur mu? 

Jozef istihfafla: 
- Siz bu oğlanı bu vamtay_ 

la ortadan kaldıramazsınız. O 
kaplandan daha kuvvetlidir. 

Devletün-aiy omuzunu silkti: 
- Haydi canım, dedi. Alay 

mı ediyorsunuz? Eğlenmenin sı_ 
rası değil.. Şu hınzır delikmılı 
asıl şimdi boy .ölçtişsün b:ı.ka. _ 
lım. öteki hayvan yumu...cınktı. 
Nazik davrandı ve cezasını 

Niyeti, hayvanı müdafaasız 
çekti. Hele bir de bununla ba_ tnra.fından yakalayıp parra.ln. 
şa çık.sın. O zaman anlarız. maktı. Filin sırtında, baı;ıka biı 
Sahralar kralı bu akrobata. ve 
Qnun terbiye edilmiş hayvanına hamle ile müthi~ pençelerini 
ımağlup olacak mahluk değildir. Ferhadın üstüne attı. Fakat 
~manının di.;lerine daha ilk Ferhad filin hortumuna, tıpkı 
adımda kendini kaptıran kap - canbazhnnede trapeze sarılır gi 
lan aptal bir şeymiş. Hele öte_ bi tutunarak başaşağı kaymış 
kine ba.k; ilk iş olarak Ferha_ canbazhanedeki numatalarm 
dı ele aldı. Görliyor musun? daıı lirini yapıyormuş gibi ye. 

Bunları söyledikten sonra re sarkmıştı. 
Nebab Melikaya kötü kötü bı:ık Bu sırada koca fil birden ar 
mağa başladı. Halbuki genç ka avakl nnın üstünde ıı. • a ~ 
kız yavaş yavaş ümi~e düşü - kalktı. Dede, sırtında bulunan 
y~r; Fer_!ıadın, Dedenın ya~dı_ kaplanı koca giwd ile du ;a 
mıyle fela~etten ~u.~tulması ım_ arasına sıkH~tırıp ez ı · ti 
kam oldugunu goruyordu. Fa _ " me r ıs 
lm:t öyle a.n1nr geçirmişti ki yordu. 
çok defa Ferhadın parçalandı _ Kaplanın pençe! ri f' in kal n 
ğını, yerlere serildiğini görme_ ve bir ağaç kadar sert derisin 
mek için, gözlerini kapamış, saplanmıştı. Ferhad hala b . ı 
sonra yaiıındaki Nebabın ve aşağıda, ayakları havada fılin 
Maksvclİn küfürlerini, söylen _ hortumuna tuhınmuş, kalmıştı . 
diklerini işitince etrafına ba_ Bu defa heyecan ve endişe ~ 
karak Ferha.dın ayakta ve kah. den yürekleri çarpan Nebab v 
ramanca mücadele halinde oldu Maksveldi. İngiliz tclaşım giz 
ğunu görmüştü. lem iye çalışarak: 

H!la kalbi heyecandan, ıztı_ - Çok enter.esan, çok meraJc 
raptan göğsünü çatlatacakmış lı bır &ahnc! 
gibi atarken Nebab: Dedi. Arkada duran . .İoz 

- Sahre.diniz prenses, sa.bre_ ise g;ene aynı inat ve ısrarla: 
diniz. İstediğiniz olacak.. Biraz .....: Btı oğlam fili ile birlikt 
geç kalıyor ama daha heyecan_ iken inılia. edemezsiniz ... 
lı oluyer. Halı i te, bakınız!.. Di:ye tekrarladı. 

n·ye alay ed"yordu İkinci (Arlııı6ı var) 

sern ml"ğıiyle bir taraftan di;; r 
tarafa dönmek istiyen J:ıan n 
bırd bıre rıhtımdan d z d -
:ı:nüş ve boğulmu.şlur. 

ilk okuUar bugün açıh,j O" 
Bugünden itibaren bütün ılk 

mekteplerde tedrisata ba l. ı 
mLit;ır. Bu me'tJfanda yeni kayıt 
muamelesine de devam edJec 
tir. Gecen sene mektep ıa.ırcit•ı ı 
tarn.fıııdan topk.nmı.o:; ol n k 
tf p!~n bugünden itibar n t -
lcıbeye tevziine de ba.<Jlaınacak-

r tır. 
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k!,, 
malt. kendisini /biraz iğnel~ek 
icin hamen ın.ü d4Zst.irip; dil 
dik ,rüzüne ibaknrak, icldnin e-
lcybinde atrı> tutmağa başladı 

-Bilh ;ssa mübarek ram Il 

günlerinde icki içenler, cchc.n-
ncmm :eiüssa:fiJimne a 
ca'kla.r, o bc>şalttJ1tlan b:nl k ri, 
şişem boyunlarında asılı lir 
halde taşıl arak azap çckec:!k
le:rdir. 

Hazret, köşesinde dorn.tl lu 
lttışmdnki dilimli kavuğunu dü 
zeltc.rek di.ddi blr tavırla sordu: 

1 - Binlrklcr, §işelcr ~ ın..ı 
olacak, yoksa dolu mu? 

lmam efendi ş ş lerm ıağ lı
ğ-iyle ~ba ereni r: korkutL.uı. 
ve azabı büsbütün k rlrnnç bir 
hale getirmek ıçin h vl:ırdı: 

__.Boş mu z.mnetün' Yaihna. 
yok! ... Dolu olacak, a~nrınıı 
kadar dolu. .. 

Baba erenlerin gözlerinde S"
v'm 1ı ıb r ef:ımJ~ • çaktJ ve keyifli 
keyifli giilerclf cevap verdi: 

- Des.ıne ki ahrette de yaşa 
dık hocam! .• 

TİRYAKİ 

Çeteciler 

Zagrep ekspres·ni 
h v ya ucurdutar 

73 kişi ö dü, yüz 
kişi yarsla dı 

Lond n, 20 (A.A.) - Lonoradak 
Yu oslav m.ıh.fill ıo.c 

Sark c ph~si 
- aaı U:ratı 1 ın de -· 

Ber •• n, 20 (A.A.) - Almnn tcb_ 

yr 
İli< Kurultayın 
büyük törenle 

lı~den: Alm~m or :.ılnrı b kum. n ~·orv 'rte 
d nlıgı, gencrnl V0n Kl tn1n C? 

meydanında öld unu ı dia cd n • 

Royt~r ajansı taı:ıfmdan yayıfmı Al "nılar s Q rher I' . 
rcsnıı So\ et id>.i run dn hakik _ il l U l -

tc uym dıgını bildiı ır. / • " '1 t 1 1 
Mo kova, 20 (A.A.) - Sovyet c_j 1 il e mış .,r 

ncrallcnnden Kornilof Drugof tıc 

Mışofun ate hattınd ölduJ,leri re _ 
men bild n1mcktcıhr. 

m11 lZ 

onu~cu yılı 
k .:.tlanacak 

~:B:E ıJ / _[ H_E_s ___ t._ .. rı--JJ 
inhisar idaremiz 

"Yeşilay,, a aza mı oldu? Pan· Genel 
Sekr teri fuan: A. C. Sora{.!!_;l! 

son vımanlarda şehir ~ 
B·ı inci umumi köy. erde wttı i tihia...i 

kinin artması yalnız Y ct.in.dd 
müfetti~le bera• r~ yetiştiro®. lnhı t"' 

her Van'a gitti d1!r:ni a~ğil -~ v' c~aj 
Van, ..20 (A.A.) - ctımhurıyct fevkalade bir to ).' p rulı( 

ı · ger.ci m ısteıne.. 
duh Şevk t - gı kararlaştı c.a. ta.ı 

Şij 1 d~, izi. e b'r 
deniz muharebesj 

- Baı urafı 1 ınc de -

Alnmn h rp uçak t ı ve 
dcnız ltılıırı bu gcmı kafili:sine 
t.ınrruz c eı· \ e t:ım bir 
k. lıranınnlık duygusu ile y ptık_ 

l:ırı bu çarp alardıı. yU\ ar lak 
hcs 4S ticaret gemisı aon mu_ 
rc.lr.kt.1> olan bu kafiley de t.:ıh_ 

dP ctm eror. 

. ~d~ 

ACriııi 
ı) Üil.t 

~ lı eserile doktor n.hım 
Zati Oget ın (Alkol m ın bİ1 
gıda degıldir) dlı -.ıtabu ın 
d gıtı nası ve htl .imete mu_ 
raca t edı ı~ ı ınuılıııin a_ 
z tılmasının temennısi de a_ 
iman karar-ıa.r arasındaymış. 

, "Y eşilaycılar., ın son günlcr. 
de düşmanı olduklar.ı içki i~le 
rıle pek yakındJ.n ve can 
aı.akalanm::ı.dıklan anla~ılıyo •. 
Zıra aiak ansalardı İnhisar t 
daresının bu aralık tam bir 
.. eşilaycı. zıhnıyeule hareket 

Maliye işleri . 

Moskovn, 20 (A.A.) - Gece yıın_ 
sı ııcşredılen Sovyet tehi nin eki: 

Stalingrad bölgesinde muh rebe 
inntla devam etmektedir Biri klen 
mlzin mirkC'IT<'r mukabıl taarruzlar~ 
nC'ticesfnde Imauhr bırkaç sqkaktaıı I 

Kisling bir pos.İs 
te~J,ila tı kurdu 
Londr.ı,'20 (A.A.) - Royt r nj n 

sı.nm bir mıılıab.rınc göre, Alın. n_ 

lar Non eçtl'n hnı p sal ıçln se _ 

ferbcrl k yapmaktadırlar. Guısling 

paı1ısi mcnsuplaı ınd::ın bır çok k nı 

Pil tlarımız topyekün 177 biD 
tonilatoluk i5 tiearet genusınl 

ne. batırım 1 rdır. Başka 8 gcmı o 
derece h:ısara uğratılmıştır ki 
bunla a lraybolmUŞ nazarile ba_ 
kılabilir. Alınaıı lµı\.41 kuVVl'tle_ 
ri dı{:cr tara!tan bır torpıdo mub 

ettiğını 'Ve yurdun hemen huı 
bir köşesınde ıstenılen miktar_ 
da, ısteriılen rakıyı bulundur. 
mamak ıçın en müfnt bir ıt'Ye_ 
şılaycı,, dan daha mufrit b r 
imsak gö terdiğıni gôrür, öyl 
f evkalıide ıçtinıalara, tela.şlaı a 
ve kitap da!:3tmağa hiç de lü. 
zum görmezdi. 1.k - Baı tar-afı 1 ıncıde -

du~a_ kuvvetli. Bu. temin olun. 
\'e --~ sonra da sıkı b"r tei't..ş 

ınuc:vyıde. 
13 övt<:'d ki rimiz bazı halkm 

~~'-=Yİ ç 'dığına dairdir. Bır 
g .tnalı11en !l h ika karşı reva 
ner:1u ~ mahut (Nefi haz1-

adet ~ h d'atı var. 
• 1 Mes la yanlışlıkla fazla tah
h .. b edilen vergı ler ekseriya asrttl ına hemen reci ve ıade edil· 
tı Yor. Gelecek SC'ne vergisi-
~ ha az veı!Jsin. demliyor. 

dı t;ııra t.aha.ldmklar bazan c:d
da ır surette vaki olmadığınkuf v~l'<Ti verecek olan pek mi.iş- , 
~ hır vazıyete ookuluyor. Biı 1 
b lahs 1 ve ıcra hususlarrnd.ı 
J.!ö?. t n hi kola tık ve m!isandc 

}: erıtmıyor. 
lll'I lele ha;ı; nen1n mahlrcrnelerde 
Ilı 1 ' lj tm k tükenmek bil
g : al t:ık davalarında pek çok 
h n (Nef' h· n » kaygısı 

tnda eli" 
•. ~ lk rna komeyc delillerıni 
d 1 l' · braz :.ır - .. rr.ecbur t 
d eli~ ı lılc h n:.>Ve mütenıa
r 1. en ıul et u Lune muhlet ve

• V<> çol· d fa da halktan 
Y h 7J hn ı1kumı tc-

cin "'ayr t edilctiqj ni)riilü· 

n· ır takını takası ni.zam ve u l . ' 
il r vlc haz ne ıdl \"-e icr suuı 

'l'U..'nacian kendi başına alaca
! ~ ıu rC>t.cn tah il ed yor. He · 

az nedt!D alııcai{ı olJnlar vc
tı u tnenıurıar mevzuubahis oldu 
h u takas usulu hemen tat
:'>' r. edi rek emrivakJer ya.pılı-

) lias11ı n zumıye mahkemcleıi 
ı ~du kuı ul lı. her neden ıse, 

1 zın ) kayr,ısı hikını 
ıaıı llliz..n pek fazla hasa.ıs ol

rıuı mucıp oluv r. Bu has
.__:et ıse h Ikın cok defa aley-

:j ·p DU ~UMU 
~ ' 

hine çıkıyor. Hatta bunun artık 
!bert:ara.f ed lmesi için Atatürkün 
Mecliste okuduğu son nutkun
da maliyeciler Jle adliyecilel'e 
makul ve haklı nasihatlerde bu
hı:nmuş olduğunu henüz içimiz
de unutnuya.nlar pek çoktur sa
nınz. 

Blitün bu yazılarımızdan da 
anlruplacagı g·bi bir tanı.itan 
bazı halkın mali~yi, öbür ta
raftan bazı memurlann hem haı 
la ve hem de maliyeyi ve niha. 
yet b:ışka b;r taraftan da mali
ve ıle adf!ycni.."l MU ;oef'i 
hazine merakl ile halkı ızrar et
tiği görülrnekttedir. 

41:c karştbrk.lı olarak bu iz
rarlara mam olmruun nrtık za
maıu ~elm stir k:.u:ıaa.tmdeyhı. 
Artık eskı renn usullerin ve te
ami.ıller n cezri bır su.rette önü
ne "'e~mek tar.un. Bu se evvela 
h tkuı ve memurların medeıı1 
terbiyes:ııı, han~t ve vataındaş 
Iık his! r ylc knnuna. ferde ve 
hazinev<' kn.rşı yat>nl'!l - fi borçlu 
o c1 klan y:ızife enm oğretmek
le temin edilebilır 

Yam ta mektep sıralannda.ı 
itibaren halkın terbwc, seciye 
ve alıl.8.kını ku~end nnek, me 
murları ş ddetll' mur..ı.kabe ~t 

mck. vergi mükellcfler.m dahil 
n muslu ve nı.alıyeyi daha i.n
sa.Oı yapmak ıca.bdmektcdir. 

Bu .ışin terbıyc ~ sedye kıs
mı uzwı zamana muhtaçtır, fa. 
k3.t murakabe, insaf ve ıad ıltt 
kısmı ıse az za.ma.nda elde edi
lebil'lr. Bu da hükumetin elinde 
olup mtimluin ve kolaydu·. 

Hasılı ıdw:e makinesinin A 
dan Z ve kacLu ı.slfı.hı iç.ın adili,. 
~ ve nıütema.di bir şiddete son 
derece lüzwn ve ıhtıyaç var. 
Artık ne halkı ve ne de memur
ları ~ıbo bu a.lmnamalıyız. 

Suphi Nuri lLERİ 

çıkarılmıştır. 

Bir kesimde otomatılc tufekler 
kullanan bir Alman bölüğü çember 
içıne alınarak ttnnamile yok edil _ 
miştir. 

Mozdol. bolgesindc duşmanın mu 

1 

sell:'r seferber cd lmcm"k ıcaı kaç_ 

mışlardır. 

Guishng hu.:.usl bıı potıs tcskllli_ 

kabil taarruzları cerı puskurttU_ tı kurarak buıılaı c- y ki mak için 
ınüştıir. U!dbirlcr almıştır. 

. Dünkü liğ maçları 
- Bat tamı 1 ı.,c,de - maçında. san lacıv rtlı takıııı 

mık sahadan 1 - 2 galip ~- 8 . O v,ali:n g-cldi. 
ğa muvaffak oldu. BeŞi.hillş - 3 Fcnerbah.-;e - l 

Vefa - 4 Sülhymmiye - O Fenerbahçe stadında son m.ı~ 
Vefa - Süleymmiye maçı ye- Beş ktıaşla. Fenerbahçe urasında 

şil beyazlı ta.ıcmı.ı üstünlüğiı •rapıldı. Mlisa.ba.lut hususi olma
a.lbnda geçti. Oytmun hemen '1lk" sına rağmen amka 1le karşılan
daldkalannda Bavdann sıkı şU- dı. 
tüyle 1 - O galip \"8.Zlvete giren Taklmlar hakem ekibin ida
Vefa birl>irini takip eden akın· resmde sahaya u şekilde çıktı
la.riyle devrenin sonuna lrafüu lar: 
nıkro kaleden avrılmadı. Fakat Bes1ktaş: Mehmet Ali· Hıris 
Sülevman~ defanr.ının fedaJaii. ti>, Yavuz· Rıfat. öm r, Hüse
oyunu sayı adedirun artmasmn yin; Saim, Halis ~. Cahid, 
mani oldu. İk nci devrede hır- Hüseyin. 
pab.nan Vefa takımı siyah be- Fenerbahçe: Oihıırl: Murnt. 
vazlı kaleyi sıkı bir r.ember ic;i- u ö ~ ·ı·ı Gal ru.uarnmer: m.er, .a..ı.! p; 
ne aldı. Al'ka arka.va Haydanu Fikret, Kadri. Melih İbm:hım, 
attığı iki crol ve O''lllltın sonla- Halit. 
rınn do~~~t~ '::ı.ı~ sayl Bıriuci deYrede Beşikt.'\Ş üa-
ile gol ad~rı e '<-"-"' ve tün oynadı. Hakkının d tekle· 
~~:::1ı.l:R O galip ynldı. diği si"ah bevazlı forvet sık sık 
Süleymani~· Hı.zır; Burhan, san li.civertll kalede bclirmeğ 

muvaffhk oldu. 
Danış; Abd üş, Sa.'m, Mehmet. 16 d k. ..,, 
Tayyar, 1smail, tbnı.lnm, Kenınl, :ncı a ikada ::sa.unin uzak-

tıan sa.vurduğu şilt.le ilk. 37 nci 
Fethi. dakikada da Ha.lism !?"iizel bir 

Vefa: Mücatıit: Cihad, Sliley- ~ 
man; Cihad. Şükrü, Süleyman, volesilile ikinci gollinu kazanaı 
Hüseyin, Ftkret, Zeki, Haydar, Beşiktaş devreyı 2 - O gahp bi 

AFRIKA'DA 
- Baı t•rafı 1 incide -

fa lıyeti. devam etmi$1ır. 

Londr , 20 (A.A.) - Cuma ge _ 
cesi o. ttcf k bomba u klan Tob_ 
ruk ıç lımaıuna truıaruz ctm ler ve 
btiytik yangınlar çıkannı"iardır. 

Totruk li 11anı açıklannd büyuk 
bir duşman ta'iltı bombnl nmışt.ır . 

Marsn Matruh ve Tobruk _ Bar_. 
dıa yolu dı er hcdcflcı:ı kıl et_ 
mekteydiler. 

PASİFİK'TE 

* rıbile &ki rcfalt.a.t gem· inı t h_ ş u kadar var ki "Yeşilay. 
rip etmi ve bir ıkıncı torpido 
muhrib 111 ateşe verm tlr Bu cılar,, tela~la.nnda b. s 
lkıncı torpido muhrıbı, re akat butün haksız d~ illerdir. Zira 
8emlcri arasında bulunuyordu. müptelası, mhisar rakısı bula 

Çeun bir kovnlamnda denız ma.zsa. hususi maınu.:.litı kull 
nl!.llarınıız. bu kafilc.-d ·n oı&n nır. Onu da bulaına.z.:;a kac:> 
ve topyekün 29 bin ton L.'ltoluk ğını tedarıke kalkışır. Yine ış n 
5 tk:ıret gemisini tahrıp ~tmış_ tatlısı ayyaşlara .ıkşamhk "g 
lerdır. tkı lngıllz torp cto muh_ da,, larım lnhı"ar İdaremJzın 
rlbtne torpiller isabet ctmıştır. temin ctm.:sıd.r. B surctlt-

Altı gun çinde rlııı:mıan ht"T hem "clılı dl" güo.ıinü g'.in c 
türlu ha11J malzemt'Sı t. şıyan dcı. h..:m de hazıne yd&la 
38 ucnret gemisı kaybctmiştır. mı.s olur. Yani, şiş yaDmad'lll 

- Baı tarafı 1 incide - • Dunlnr.ın i('inde sarnıç gemılen kcbab p\§mış olur. 
Ycl}i Ginede japon ve A\ustralya de vardır. Batınlan gemilerin Öyle meyhane ve istihsaJ.a.t 

ba:.lıklerL-ıin \'azıycUcn ı tıJ...,.aı· kes topyckün tonıUltosu 262 bindır. tahclidı ile ıç.ki iptiJis,ı.nın önii 
betm ıı gıbi gozuküyor. Diler taralt.an dil man alh ne geçilebilseydi şimdiye kadar 

13 14 cylı.l gcccsnde Guadalca_ httrı> gemisi k!Q'betmiŞtır. ayyaş JcalmaMı. 

nal dıısın:ı Japon mufrezeleri ayak ==:::;:========================== 
~~ t ~~~da 11~~rıb~0~:~11jaı:!11:S~ Üniversite Rektörlüğünden: 
cıkarma har olmamı ır. Bu yıl ilnhersı~e kabul cdılecek talebeden Tıp tahsilı çın mur 

Hücuma uör-ayan japon gemllert caat edenler '1100,, u, Eczacıl:u- (60) nı, D~ıleı 60) ı ~ı takdı.rd 
Londra 20 (A A ) _ Vaşını=too. .t.iz.lk, kınıya ve biyolojiden, kımya milhendısli ı ın müra<:«at edenler d 

dan bıld rıld e. gorc uçan kale - ( lOO) (ı dılı. halde mk, kımya Ye ın t.ematikl ) il2.llı llllt.hana tab 

l r 14 ey ılde Salomo~ od lan a: tutulacal !ardır. 
ç lıdnnnda kU\ ve•leıi bır japon de_ :t.imleri ıki defa ıftihıtr 1i tcsine gecımş olanı ır ımtiha• ~ alınacak 
niz teşk l ne tl\. ruz ctmışlerdir. tır.. 1mtibaular !'en Fakultesindc 20/ Bıımcıteşnı /94.! tanhıı de vapılaca.k 

Bir zırhlı ve bir kı uv re i abet_ tır. · • 
ler kaydedıldıgı anl l t; dı.r. ı.teklllerın li. .Biriocrteşrin akşamına kadar Fm Fakült~ ne müra 

Japonlar- Guadatca"ah ele cn:ıt etm<'leri. (10057) 

lstanbu'I Defterdarlığından 
Muham1nen O.,.. No. 

geçir-emedıler-

Londra, 20 (A..A.) - Guad:ılcı:ınal 

d ı h \:n nl nını ı nı etınC>k için 
Ncv ı 

9edet Tetl't nat 
j ponların sarf tt kleri gayretler 
boşa çıkmı t". 

Kış yaklaşırken 
IH2l'l _ ll H/lft Mecıdıyek<ıyuı de' 4 pafta, Z da, 11 

pa ' No. lu 181 etre nnn:abbat 
ar&41 543 41 

Mehmet. tirdi. 
ista.nhulspor _ 2 Kasnnpıışa _ ı İkinci devre Karşılıklı ve rrıü- - Baı tuafı 1 ine de -

Oyuna her füli takım da hızlı :-~:trakıtaşnl!:l1aı.s· ~F~-~~~~dec müsa"t şartlarla kıa.ı ılıvahttmek 
başladı. Top her iki kale arasın- ~ DliLI -. eııı.n"U<Llı~ içlin bazı ~büslcrde buhlil
da durmadan mekik dokuyor. 1brahim.in aya.ğiyle bır r s.ı.yı duğu · "tilıyorsa da bunların ne 
ForveUer mükemmel gol fırsat- kazandılar ve maç 3 - 1 Beşik- derccey kadar müessır olacağı 

'10 l\fouclı~ ekt.y(nıde 7 pafta. 5 ~ 

10 l No. ıu 395 metre mu b. 

93 

lan yakalamalannn t1ağınen biı tıa.şın lehine bitti. katiyetk anbf' lmış deZıldi:r. 
türlü sayı elde edennyorlardı. l•nbul Kün.-k Mnka:vmıet Suihl--timallcri önlemelr için fı-

baı rsa, 
M yel<:oyunde 9 pafta, 81 ada, 1 
parsel No. ıu 1162 metre mur:ıbblll 
llrsa. 

!97 

302,12 23 

~ abi uzatan amiller 
Bılhassa lstanbulsoorlul~r mu- şam .. h-onası cıabeden tedb·rıer .ılıılm::ı.k sar-
hakkak birkaç sayıdan becerik- İstanbul Su Sporhln 11.janlığ ti' le, halka her ay yahut her 
siltlikleri yüzünden uzaklaştılar. tarafından temp edilen kü• .J. hafta muayyen miktarda pera

96 

:M diyeküyı.mde 9 pafta, eı a a, 3 
paı l No. ıu 615 metre mur baı 

,.öyunde 9 paft.ıı, 62 a a, 3 
el N . lu 1550 metre ınur bbaı 

12 

rıümkün bulunduğu kızılordwnm M1ı.C neticesiz akınlarla aı>çer- mukavemet yar.ışı dün Bıeyko.t kende kok komiirU s:ı.tılabil ue-
mukavcmetirulen anlnşı.bnakb!· ken.oJıayet devrertin ortalarımı. ile Moda arasında yapıldı. si temin edilirse kömur tıeN.a 
dır. Bu harp. orkulur k daha ı do~ lst.a.nbuleporlu Toros u- Neticed ; Galat.. aı .ıy b":i~- muesse e mü~vı:ı~ b:ı~i :b~ 
·-ıll ırca v yıllarca d m ede- za.k~ m savurduJu sıkı bir f:;Üt~ c~ 1 .. 12,36; ~a:kırko>' H~kf. ı-ı bnbull en •v h:ı.zmeti 
cektır ve bunun reoleri m 0 y- talı una aalıbi:vet p-olünü ka.- f kincı; Demirspor ucuncu ol lu fa etm·s oln a.k ve bu da beiki 
dandadır: zandırdL lar. 1mıir Kağıt.spor ınüsa~ bu müessese n kef.ııet Z'entıl...:ı-

A) İkı z ve ezeli düşmaruu Devre ı _ o istanbulspor lehi-, har"ci 'i.kinci geldi. nu teşk'.1 ed rnr. 
menbalıarı çok v rıml dtr, ne b;tti. 

Bl Kesin sonuç Avrupada a- İkinci davet-eye K.a.sımpaşııL- Unutulrn L.: KONGA nı~ Unuhıbn Yıldızı 
lınabilır; ovsa k!ı, Avrupa sınır- lar çok canlı başlad.ıl r. lstan
ları aşılm kaleler durumun- bulspor müdafaası r..akipleriıııiu 
dadrr. Öbiır yanda.o., BUyük Bri- çetin .hamlelerini gi..ıçlükle ÖAIÜ-
t:a.nva, bir hücum <'ıkış yeri vıa- ordu. 11 'ı.ncı dakikada bir ser-
zıyetinden kurtarılmı~t best vu~"1 kazanan Kasınıpaş.ı.-

C) Kış, art.ık sevilmez yü- lılar beraberliğıe ulaşWar. 
zünü göstenney.e bruılrunıştır. Beraberlik sayu ı her iki ta ... 
Kızıl ordu hali mukavemet kud- kımı da hızlandırdı. Karşılıklı 
retini haizdır. Japon çemberi, hücumlar d vam ed rken 35 ınc 
genişlemekten uza,ktır, dakikada İstan.bttlspor penalL 

D) Angk> - Sakson harp gay- dan ikinci aolwıu kazandı. 

JUDY GARLAND'l 
Ön il be ltşa ndan it b ren 

SARAY Sinemasında 
GO teıılm e b lana o n 

KÜÇÜK NELLY 
(LITTIE NELLIE KELL Y) 

Cazip ve neşeli şarkılarla dolu 
••••• En on fi nd ar eceksiıı,z. 

reti gUnler g-~--tfıkçe artmald!ı Oywıun bundan sonrıaki kısım 
ve korkun b·r hıa.rbi beslemek- bir kör dövüşu halinde eçti. Bu 
ted·r. Program n gereekleştiği arada ufak tefek tekme ve yum 
kanaatlerı kuV\ ot bulronktarlıı. ruk alış verı~ de- öze çarpıyor 
Akdeniz emn etini ı bdai t::· dn. H koolı, Kasım._ adan H~- =============:".============ 
den yığınaklara gıiveııilmektc- sameddini, biraz sonra el& h r 
dir, iki takımdan birer oyuncu da 

E) En büyuk rolii ovnıyaca.ko aynı akıbete uğradılar. 
lannda. Rüphe olmıva.n havıa. ku ~ M.a.e zevksiz bir şekilde 
vıetleruıin, b ndın böyle, üsten· vam ederken 2 - 1 lstanbu 
mc, uçus ı:ısına. (sia) ba -lan- lehine bitti. 
ma kavıt.ıarma daı o kadar k.ı,. Hakem: Feridun Kılıç. 
pılma hareket se..ı<bestilerini TAKIMLAR; 
ele~ ola.yla.r isbat et- ·İstanbulspor: Fikret· Memduh, 
n1tııktedir. Avrupa her tarafın. il; lıluzaifer, R :tu, F.aııık. 
d!aıı hava tohdltJeıine şimdiden Vakur, M.os'taf , K :nan, Toros, 
nuı.ruzdur.... Kadir. 
Taamız ontul:m, bu yıla d.ı Kasunpaşa: Aziz; RıdvB.LJ, 

zafer planl nnı ~<'?dır.ımamış. Nmnık; Ss.br İbrahim, Cafer; 
1ardır ve yarının dev rnusa.raa- Mehmet, Kfımil, ŞN'ef, H sa

ile beraber çok tur.el bir turzda yru-attıkları 

BUENOS -A YRES 
(TANGOLAR tJLKES/) 

Bü k m . lı fi inde te • nni ctt ,ı 'LOLlTA , ''EL CHA("O' , 
"AM 1LLO'', \: 'RANCRERA ARGENTINA n mınd 1 4 yenı tan_ 

goyu dinli' ek niz. lannıa. pi · mek ısiıranna kat- meddin, Bedri. 
ı nacaklardır. Bu sebeple h.ı.r,. Fl'~'ERB ı:; STADINDA C'd.ı h •· · h ·d k b. f"I 
m bul ~r e dognı sbriı le. Fenerbl.b t da Fm~r-ı u8n efrt.eSln 0Şt1Ra QI ece Ir 1 m. 
-ıecektir. b~e ıl T ıadairi li w •mı".:S.Z~~-r.-..-... ;;aı--SiJ!--ll9--lmn---· 

91 

100 

101 

105 

109 

ıyeköYUnde 9 pafta, 62 a , 2 
el No. ıu 182% metre murabbaı 

• 2 
al 

1550 

2733 

ll!i8,8' 

1278 

1993,60 

4125 

040 

117 

205 

87 

86 

150 

310 

yn ve 

48 

14 dr ~ ll1 
k arttı 

Sı hi tes· sat ustası a anıyor 
lstanbul, Elekf rilt, Tramvay ve T.iiııel 
lşletmeleri Umunı n üaür ü ünden 




