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;/fua şam: 
~-.. 

İngiltere ile yeni yapılan iktın." 
di anlaşma Tlirkiye>c serbest 
l>i:rasa ile iR görmek imkanını 
\'erecektir. 
A.nıaşılıyor ki Yunan ordusunu 
kolay kolay durdurabilecek bir 
İtalyan kuvveti >Oktur. 
Yunan - İtalyan harbinde ) nlnız 
lıuı:ınlar det;11 coğrafya, iklim, 
h:ıvn, hasılı bütün kainat iı::tc 
ltalyanlarm ale) hinde çalışıyor 

Yazan 
~....,. .... '° .. t ·alçıcı 

= 
r· ·Otomobillerin tahdidinden 

alınan ilk netice 
1 Benzinde tasarral 

pek cüz'I! 
Bunun sebebi, mevcut taksilerin yarısı 

çahştırıhnca iş hacminin de 
bir ınisli genişlemiş olmasıdır 

Benzin ııarfiyat.ınm ı \ .1dldi l<ararı 

nın talbikatmdan olarak hususi •oto 
mobillerin seyrl\ı;eferden men'i ve tak 
silerin tek ve çift numaralara gön. 
gün ıı:ırı mUnavebe ile çalıştınlmala· 
rından edilen istifadeyi tetkik için 
benzin sarfiyatı muntazaman kontrol 
edilmektedir. 

mcmcktedir. Bu suretle taksilerin yarı 
ya inmiş olmasına. rağmen iş hncmi 
aynı nlsbette genişlediğinden lx•nzln 
tasarrufu pelt cüzldir. 

Ilususllcrc gcllncc; bunların faal!· 
yeti ekE:erlsi !5 s.'\hlplerinln işlerine 

gidip gclmelerıne mUnhasır kalmak· 

l O. DUADA çıkan Tbc Tiıncs 
gazt't.esi Türk • İngiliz iktı

~ anin.' ması dolayısilc mcmle. 
etıınız hakkında pek do~1ruıe nc~

ti3-:ıtta bolunmu tur Bu n.n1
ft .. ma· 

Uornanyn ııci rol mıııtu!:as:nılnn bir ınanz.'\ra,,. 

Şimdiki halde alınan netice bu ka 
rann tatblkıı.Ulc benzin sarfiyatının 

pek cUzi şekilde azaldığı merkezinde· 
dir. Yapılan hesaplara göre C\'Velee 
lstanbulda bir taksi vasati olarak Uç· 
dört §işe (bir şişe be§ ll~dir) Mr· 
!etmekteydi. Şimdi her takSlnln gUn· 
lllk sarfiyatı yedi zılşeden ll§&ğı dil~· 

la, bir kısmı ~ hattanın muayyen 
günlerinde ç.alqımakta_ydılar. Pek az 
husııslnln devamlı §eklldc çalıştı~ 

bilinmektedir. ı·apılan tahminler hu· 
susUcrin gilnlUk sarfiya.Uannın dört 
yUz ııtııeyi dahi bulmadığı merkezinde• 
dil'. Fakat husus1 otomobili olanlar 

Ilı • "'17 

Q eheıumlycti l alnız harp zams· 
t l i . 
lı ı;ın dcl;rfldir, derin mnıınsı asıl 

1 
al'J>t<-n onraki dencde Jılssedi. 

ltCceıttır. Çün'kü hıı.rbc luufar TUr-
l3 O Alman lktısncliyatınn roğlı, 

ll(leta Ir bir \-ıızlyetö dil müsfü. 

u"tbest piyasa, hruici dUnyn ile 
ret cdeme-L blr haldeydi. Ye· 

t ti d rdi'":lruiz lll!l.llıın Almanya biz· 
ıı, S('rbest J>lynsnya ni pctlc, 
~ ~iık ek fiatJa sahnalıyonlu. 
llkat mul• bilinde ' crdlğl Alman 

' ın "iıltm: ela. kendi bildiği 
)" li. biz"' yüklüyordu ı ingllte.re ile 
~~Yapılım ikb adi nnlasmn Tür. 
'1'4Yeye e.rbcst piyasa ile iş gör
it 1 lınkn.nını 'erecektir. l\It:ınlo· 
~in nıetln, sağlam \"c hnldki bir 

eı lizerindc i'ictısııdi inldşııfmm 
:ıı~d<'mc ini ,.e gnmntislni tes· 

1 l'<l n ı;u nnlnsma iki dost ,.e 
ıı:ı·· • 
b ııttcnı, memlcl•ct nrasınclııki rs. 
ltqı:ı.ı, bir knt dnlın kuvvetlendi
~(' ·in ele ııüıılıc yol<tur. 

:;.:;.:{. 

l'l Xl YUNAN ZAFERt 
}' l'NAN ordolıın bıı.5kumaır 

ıl:ım aslmrle.riııe hücum 
(!lllt. 
l ınt 'erirken: Hedefiniz Adri· 
~tıı. tlenlzidir, demişti. l'unanlı. 
il ~ hE'r gün bu lıedefe doğru ller-
lorıa.r , 0 z:ımaıı znman mUhim 

lnerlıu.ıcıcro yi\sıl oluyorlar • .Ergi· 
tl'n· .. ın ~ptı iste btitiin Anıın utlu· 
~ıı • 

n knınhnnı açacak muvaffn1a. 
l'etı 
\' Crilea biridir. Anla~ılıyor ki 
d lln:uı ordusunu kolay kolay dur-
11l'ablll'oek bir İtalyan kun·eti 

~ktur. 'UD1Ul b:ı.~knmandıınlığı 
r fırsattnn azfı.mi derecooo t .. u-

ıtalyanıar 

Himarc.ya 
ric'at ed~yor 

El basa~ 
yolunda 

Yunanlılar 
taaııuza 

geçli er 
Yanan Kralı orduya 

bir mesajla 
teşekkilr etti 

Atina, 10 (A. A.) - Atina a· 
ja.nsı bildiriyor: 

Yunan orduları başkumandanh. 
ğı tarnfmda.n 9 Kanunuevvel ak
şamı neşredilen 44 numaralı res
mi tE'bliğ: 

Muharebe bugün de muvaffakr 
yetlc dcvnm etmiştir. Yeni bir i. 
leri hnrekct kaydedilmiştir. 

(Ocmmt 4 Uncüdc) 

Musolini valilerle 
müşaverelerde 

bulunuyor 
Mareşal Badogliyo 
ile de görüşmüş 

(Yazısı ~ı üncüde) 

ld'-'l i kn akt . çırmıync ır. alc'\ hinde çalı ıyor, tıatr&11larm 
Atına lınltl · b""t"' l' · • . ~n 80 ıın . 'c u un ° soğuklımlıın ~iki yet etmelerine 

it 6<' lrlcri \'C ltöylcri Yono.n a~· ınokabll Yunan .,.azcteleri so 
<!l'f('ri in u 11 k h • ., , • 

t n b yUk 1 r SC\ '°6 c- 1 b"Uk yalnız 1t:ılyanlara mı 
~ 'e fcd~di.rlılı sayesinde ka· ı dli mııuclır? Bilhassa onlıır 
)'il dıJcian bu g:ı.Icbc için scnlildcr üzcriocle nıi acaba tesir ya-

lltılar n·un· •-'nn 1 ,. tarafm<laki butu
11 

• " m ı...r ııar? diye ııorn~·orlur. Böyle cc-
\j dostları da onlnrın bu ~- vnbı \c.r:ilcmlyccek sunlll'r sonnak 
lln~lertno l5fhıık ettiler. Il!ılknnla- biraz ncı.ak<·t~zlik cleğil mi? Ge· 

'-'lu ~~kild su.llıü~ ~.m .. fuıu ,·c Is.ti~ !,;en giin, bir Jtalyıın mecmuasından 
te Unan ı;üngijsunun mcclcıııyc naklen; bir resim görcliim. ltalyaıı 

bir heill~ 1 olacnlctır. askerlerinin Arnnutluktnki mağ. 
:ı.~:;. lftblyetinl arazinin arıznlı olma.sile 

ll'ALYADA Illl~ CASUS iz:ıh için uydunılınuş bir resim. 
/ 1'ALYANLAR mühim bir Ben de dil.,ündiim: Bu arızalı ara· 

al casu keşfcttllcr. Geceleri zide italyanlar mağlfıp oluyor da 
la::lıltıar nc~rcderek İngiliz tay. ı·uııaıılılnr neden galip geliyor! 
\'· lertne yol gösteren bu casus Ilütün küinutın ttalyıı. aleyhinde 
~\<ı yannrdni:"1 imiş! ŞinuUyc ittifak ctnıl-, oJduğnnu öylerlien 

l·ı r ·npoll'\'C bin:ok scv,ıılı gc· buna İtnlynn a!ikeri ~Jerinl de 
t(' • • " 

bQu 11 bu yıı.na.nln.b'lll şimdi rle Xıı.· iliwc etmek tazımgelccck. Çünkü, 
\et ilin basına bomba yai;'llıuru da. hf'r ~ün büyilk riilbt•rlc Lir general 
tıı f'llec<'ği ldm'lcnln nklıııa gel· istifa ediyor. t:n ı.;011 olarak deııl:ı 
r:<!i. l'a'ia.t n çare ki Jtalynnla· 1 erlillnıharblyo reisinin çekildiğini 
ı~ . l•ek hC'sn ı n surette girlstik. haher alıyoruz. {'~hilınlycn gene· 

1 l'i l'unan harbinde ''nlıuz fnı.;an· rallerin de t.nn·arcll'ri kn1.aya u<..-
r 1 ·' • • • "' 
., c ·;ı t'O?;rnfya, ildlın, hava, ha· nıyor. 

utun lilllnnt işte ltnlynnltınn Jlüsc~1u Clahit YALÇIN 

Romanya 
petrol 

kuyularında 
yangın çıktı 
Sebep henüz 
anlaşılamadı 

Birçok işçi ve memur 
nezaret altına alındı 

B r çok ışçı ve mamur 
nezaret altrna alındı 

Londra, 10 (A. A.) - Il. B. C. 
Romnnynda petrol mmtakasmda 

büyük bir yangın çıktığı haber a. 
lm.nuştır. Alman krtaları yangını 

söndürmeğe çalışmışlardır. Yangı
nın sebebi he:ntiz bilinmiyor. Pet· 
rol kuyuları memur ve işçilc.rül. 
den bUrilk bir kısmı nezaret altı
na almmıştrr. 

••-'? 
Londra, 10 (A. A.) - B. B. 

C: Romanya ordusunun Alman 
ve Romen kadrosundaki kuman· 

(De\·anıı 4 üncüde) 

ltaıyanlar 
iki glnde 25 

tayyare kaybetuıer 
Loncıra, 10 (A.A.) - B.B.C. - Al· 

mar.lnr lnglltere üzerinde aon iki 
günde 26 tayyare kaybetmişlerdir. 

İngiliz zayiatı 8 t.ayyaredlr. 
Akdenlz:de bu son iki gUndc 1taı 

yanlar 2!5, lngillzlcr 2 tayyare kaybet 
mi§lerdlr. 

İngiliz 

tayyareleri
nin akınları 
Almanyada balk 

arasında 
maneviyatı bozda 
İşçilerde çalışma şevki 

azaldı 
Londra, ıo (A.A.J - n.n.c. -

Eksçeynç Telegraf ajansı, Almanya 
nın muhtelif mıntakalarındn. lngillz 
tayyarelerinin hücumları dolayısilc 

halk arasında büyük bir mnncviyat 
bozukluğu hüküm sUrdUğünü öğren· 
mi§tlr. Hariciye nezareti ve büyük 
sanayile al!.ka.sı olan bir mecmua rea· 
m1 tebliğlerin lnglll.z tayyarelerinin 
vukun getirdiği hnsarat hnkltında haı 
ka kll!i malumat vermemesinden ve 
bu yüzden halkın bu hasaratı mliba· 
!Ağalı bir §ekildc tahayyül etmesine 
sebcb olmasından gikayet bile etmek· 
tedlr. 

Bu mecmua gecelerini sığınaklarda 
geçiren işçilerin ertesi g'Un ı;aıışacak 

hAlde olmadıklarını da yazıyor. 

(Denmr 4 ünc6dc) 

ısırda 
ingilizler 
taarruza 

geçti 
900 esir alındı 

Bir ltalyan kumandanı 
esir, bir diğeri maktul 

dü§lü 

Sokak 
ldmbalar 

J.ondra, 10 (A. A.) - B. B. C. 
İngiliz kuvvetlerinin Mısır cep

hesinde Slcli Barranidek.i muvaffa,.. 
kıyetll taarruzları hakkında şu 

malüınat verHiyor: 

Yarın akşam 2 O O lambanın 
maskesiz yanacağı haberi do \J ru değ ·ı 

BugUn çıkan btr öğ1e gazetesi, ya· 
nn a.kııamdan tUbe.ren §chrlınizdekl 

l!Dkak IA.mbalarmdan iki yUz:ünUn mas 
keslz olarak yakılacağu:u y8%Illıştır. 

VllA.yette sahlbl salAhiyet bir zat 

bu haberin ~akikate- uygun olmadığı· 

nı, bugün öğleye kadar bu hwıuat-. 

verilmiş hl1:bir karar bulunmadığım 

tasrihe b!.zl mezun kılmı§tır. İngiliz motörize ve piyade kıta: 
ları cumarte:!I akşamı gizlice ile. 
ri mevzilere ilerlcmişlf>..r, pazar 
günU bu mevzilerde kalmışlar ve 
kcşfedilınemişlerdir. Kuvvetler pa 
zartesi sabahı taarruz ederek mü
him muvaffakıyetler elde C'tmiş • 
lerdir. 

(De\l\lllr 4 üncüde) 

Orfi idare mıntakası 
valileri .toplandı 

Almanlar 
İngilizlerin ihraç 

Korgeneral Ali Rıza Artaakal Valll~re 
dlrellUller verdi 

hareketi 
yapmalarından 
korkuyorlar 

İngiltere karşısındaki 
sahillere 

ôrfi idare komutanı korgeneral 
Ali Rıza Artwıkalın davet! üzerine, 
ö~idareilb edil~ mmtakadaki 
valilerden Kırklareli valisi 1h.sa.n Ak· 
soy, Kocaeli valisi Ziya Tekeli, Edir
ne valUıl Ferid Nomerl, Tekirdağ vali· 
51 Salim Gündoğan §Chrlmize gel· 
inişler ve dUn İstanbul va.U vo bele· 
diye rclsl LQtfi Kırdarın da iııtıraki 
ııe vııayette bir toplantı yapınl§lar 

dır. 

Valiler toplantıda mıntakaların&Q 

va.zlyeU üzerinde malQmat verml§lor 
ve komutan kcndilcrlııe icap edaı dl 
rektlflerdo bulunmuştUr. Toplantıd:uı 
aonra \'aliler Orducvinc gitmişler ve 
ö~ idare komutanı tarafından \•cri-ı 

len ziyafette hazir bulunmuşlardır. 

lıtıınbul vali ve belediye reisi Lut· 
!ı Kırdar da mlaafirlerl şcreflııe dU.n 
ak§aın Takalm belediye gaz.lnosmıda 
bir zıyafet vermiştir. 

Z ~ g f r id •~car barıcı1e j 1 O kuruş alacak 
lı a tt · / l nazırı Belgrada ba 

Londra, 91/[~ ~ra~ ~~ glD gidiyor yüzünden 
leBlnln Alman hududuna. gönderdiği 
hwıus1 muhabiri bildiriyor: 

Pazar gUnkU Alman gazeteleri ln· 
&;illere karoısındaki sahillerde ve At· 
lantik sah!Uerlnde Almanlar tarafın· 
dan Y.npılruı ikinci garp dıvıı.nndan 
bahsetmektedir AlmBnlar buralarda 
beton kalelere ~uazzam toplar yerle§ 
Urmişlerdlr. İnşasının yakmda ta· 

Budapeşte, 9 (A. A.) - D. N. 
B: 

Henüz resmen teyit edilmemiş 
olmakla beraber, hariciye nazırı 
kont Csa.ky, sah akşamı Budapeş· 
teden hareket cdccok \'e cuma 
günU dönecektir. 

manılanacağı söylenen bu istihkAm· E d • d h • ı 
lardan Alman gazeteleri hiç bahsetme ırne e ne ır er 
ıniılerdir. Dört ay evvel ''Todt,, teoki· 

Bir adam arkadaşını 
ağır yaraladı 

DUn Balatta, 10 kuruşluk bir nlacak 

yüzünden az kalsın !cet bir cinayet 
i§leneoekU. 

Ancak ye~cnlcrln mUdahnlcsilo 

yaralanan adam, öldürUJmcktcn kur-

tarılmı§ ve carih bıçağUc blrlıktc ya· 
kalanarak polise tcslım edilmiştir. 

Carlh, Balatta oturan Kemal adm· ıa.tı tarafından ınşa.sına. başlanan bu gene yükseldı· 
iııt!hkA.mların inşası için on binlerce • ela birisidir. Bir müddet evvel komşu· 

lşçinlıı büyük gayreUer snrtetmeai 1· lıırmdan KQ.zıma 10 kuruş borç \"E'r" 

cap etmiııUr. Söylendiğine göre maki· Şiddetli yağmur dün miş, fakat Ktwm bu parayı !ad et• 
nelerle kazılan ve teshir edilemez gece hafifledi meğl unutmuştur. 
larçk Joopcu mevzilerinin bitmesi için Nihayet ıo kuru§UOU aln.madığma 
yalnız birkaç amele iş başında kalmq· Edlnıe, 10 - Evvelki gUn öğledeo kızan, Kemal, dUn KAzımla kar§ıla· 
tır. Bu dn·arın birinci garp drvarı olan beri ara vermeden yağan ılddetll yağ'
Zigfrid hattından farkı hem tedafüi 

1 

murlar yllzüııden Edimeden geçen ne 
hem de taarruzi olmalarıdır. birler gene taşmıştır. DUn gece Tun 

Alman gazeteleri bu iatihkA.mlarm ca 4.80 metreye çıkmı§tır. Yağmur 
İngiliz bombardıman tayyarelerinin geceyarıamdan aonra şiddetini kaybet 
akınlıınna mani olmak için tayyare mi§ olduğundan aularm daha fazla 
dafi bataryalarından mürekkep kuv-

1 
yü'kaelmlyeccği \lmlt olunmaktadır. 

vetll bir dalro teşkil ettiklerini yaz· Sular kısmen Edimenin dış mahalle-
maktadırlar. lcrini kaplamJııtır. 

ımcıı üzerine ktifllrlcr savurarak atıl• 
lllJf ve Kl.zmıdan para yerine ters 

blr ~vap almca da cebinden bıçağını 
sıyırarak ııııplamağa ba§laDU§tır. 

KAzan kanlar içinde yere aerllmlt. 
yettıeııler kendisin! Kemalin ellndeu 
kurtararak baygın blr halde .Bnlut 
musevt haatantllli.ne taldxrmq1ardr. 
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112 . 
dar e.şek, k(•ndinı koru· 

:l31D8nI değil ! .. 
tok bazım da üz ~ıkan 

~erino bir uğultu k.arış
KuJalda.n: hepsinden hisli o· 
Hanefi Hacı Muradı dürttü, ..,.,ki yamıaçlarde. bir no tayı 

~ 
- Onlara )'IU'dını geliyor! 

Murat o tarafa baktı, Nu-
tcrefsiz beylerini onla.-

•tılıruıt milialcrini tanıdı. 

8'm1ar- Jr.endlai iıc;in kazaklardan 
•m8.DAQ dUşma.nlardı; O kZ>. 

cıibi ld her zaman efendi • 
iı-.tindııim. kat kat yırticı olur 1 ar. 
'BulıJArm başında Hacı ağa bulu
Jdlyordu; kırk beş ya.şiarında, iri 

çok kuvveUi olıın bu a • 
dam w.ktiylo Dağı.standa bulun -

Şa.mWn 8ft.flannda g~ 
ıi1mn.llş, n.aib olmak istemişti. Fa. 

t orada kumanda sa.bibi olabil
için ceaarel göstermek, 

.ı.ş ı'*IJIDAk lAznndı ve güçtü. Bu. 
n 1111 içia kendiaiue dalı çok para 

~ eret .. veren Ça.r idare-

~-
Bacı ..,.. Karp.nof'uıı bir türlQ 

~ bldıramadığı ooktan.ın ~ 
raa prlıdnde dimdik görün.dil; a· 
vuçlt.nm ağzmm etrafında boru 

J'apU 1 bağırdı: 
- Beey, Hacı Murat.! Teelbrı 

<ıt_ mdm eUmizd !kurtulam.u. 
mı! 

Hacı Jılunıt 

wrdi. 
iY1M9 kJmıendanı ÇaıWm bir t. 

mik cWı& b;pmalr için bundan gtl.-
t> 1 tnut bul&nuyacafmı pek 

iV\ ~- dDpnandaıı bık t»
kuTVetli olduğu gfbi. onu 

Utll bir ~ yabJemq 

manda ne nrulup 
4u,tf1 ı Giıeldler durdular, ~ 
adtalaıma aindtler; bir bsmı frr-

bekleıtren, bir k CbL kılıçla-
rnu lanlarma t::oyuywlar: tüfek. 
ı rtm doldura.ralt, a.teş edlyorl&.l'
dı. Ayni amanda Hacı Muratla 
~lan tllfek doldururken, da-

ileıidekt çelı dibine mçnyor
lardı. 

Ger lfamzat'nı ve ~k Hacı 
'Muiiliriı hlobil- kurşunu boşa git. 

vordu; tldnr bile g:lmdi iyi nJ
-cr o1muttu. KW'ban'm hiç sem 

111yor; ölen atmm arkasına sin.
-; . YiUtlqanı yere seriyordu. Ha· 
~ .ır "ıt>aşta olduğu halde, hepainin 
,;;,larmdan w pkakJermdan ter 

~rdu. 
Jl!.::ı Mura.t, !her defumda bir 

ad :mı yere serdikçe, kQ.filr savu.. 

~u; Ha.mzat kendisini tutamı 
'i'ir: -- :Allah! •. 

Diye haykmyordu. Hanen · 
tıııer JJc:isine : 

- Sav bal!.. 
Diyordu. Bu stper hami bir tUr
ttdan tatmin edemiyordu: 

- Ah, kama ile döğU.şmek ne 
~! .• 

Diyordu. 

Milislerin bazıları: on admı ka
dar ro'kulmuşla.rdı. Bir tanesi hep. 
~en QeVik ve cesur çıkın~; tUm 

tin solundaki hendeğe girmlştl. 
Oradan biru daha ileri kayınca, 
Hacı Muratla arkadaşlarını çok ya
kmdan yan ateşine tutabilecekti; 
o aman birkaç dakika içinde hep.. 

•vlamnıt olacaklardı. 

Kurban bunu sezdi; birden doğ
ruldu; ate etti. Milis tam şaka. 
ğmdaıı giren ibir kurşunla olduğu 

•"ere çılgınca sıçra.dl; sonra bat 
atab. çamur ve suyun içine yu
:wlaııdı. Ayni zamanda Kurbıuı'ııı 

havaya ko.lktJ, başı yana 
d!lıftl. gözleri d5ndU; bir brntı 

«*ardı; ağmıda.n knn boşandr ve 
lıtm:m Ustiine kı\pandı. Hamza onu 
beca~an tutup çektiği zaman, 
bir kurşunun boğazından girerek, 
clğerlerlnde bybolduğunu gBrd.ü; 
'koynundan çıkardığı bit tutam pa.

. Wcin bunun 

bıçbir faydam olmadı; oradan çı. 
kamıyan kan daha klipUklU ve pıh

tılı bir sekilde ağızdan ~dı. 
Kurban a?'kadaşmı iter &:ibi, el

lerini uzattı: gerindi, titredi w 
öldü. 

Ham.zat yeniden a.t.eşe bqla.rken 
1Idnr, kılıç Qeken MilWeri gördU: 

- Biz ne duruYoruz ! 
Diye bağırdı ve kılıcmı çeikti; a... 

yağa kalktı. O anda ~ledi; e
lini karnına götürdü; la:vr&ndı, lav 
nlı:p kaldı. 

Sağ uçta ~pışan Fatah, sürü

nerek yakla.~tı; sol .kolu kırık bir 
değnek gibi sallanıyordu; çuka.aı. 

nm yeninden kanlar akıyordu: 

- Naip, vuruldum. hin ver de, 
sağ kolum sa.ğlamken kılıç çeke
;im. ! .. 

Ha.et Murat om. bakmadan oe. 
vap verdi: 

- Tek kolla da ateş edilir! .. 
Fata.h buna akıl erdiremiyordu. 

Hacı Murat yeniden ağzını at,;a.-

ca:k oldu; lakin yüzil buruştu .,.. 

dişlerini sıktı; 11<>1 omuzundan kan 
&ızryordu; bir lrur§un orayı delip 
geçmişti. Elini koynuna attı; binu: 
pamuk ~ıkardI., yaraya eoktu; ye. 
Diden ateşe başladı. 

l'atah bu sefer eo1a kaydı; yere 
ya.ttr, tilfeğiD,i bir tqa dayadı; gö. 

ztıııU horoza~ anda alnmdan 
vuruldu; dipçlğ.bı U.ı;tfbı dUştii. 

Wllıder aol tarafı boş görllnce, 
o tarafa daldJla.r; Fatah'm yerini 
tutaıı Ha.neft kendfshıe aaldıran Uç 
ki§.lden ik1a1n1 han~edi; 80Dra 

kendJai de vunılup dil§til; Hamza.t 
Mn defa tütefinjn tetiflnl Uat11.ste 
çektifi halde at.et almaYIM&, nam 
bamdan kavradı, en yUm. dllf:ma
nın suratına fırlattı; arb.lmdan 
kılıcmı ~ti; \:elabellfm &ıuma 

daldı. 

Hacı Murat ta tüı aanıt: 
ta.banea,,ımıı ~.. LAJdn C&1Ul 

bir atmılılt deten vardı. 
En IOnra kılıcmı: çekti. Tümae.. 

iin tiattl:nde bir sağa, b1r eola., bir 
öne, bir arka.ya dönUyor; dört yazı 
dan saldıran y\1%let'C6 düşmana 

karşı yılına.dan döğüşilyordu. Kılıç 
§alwt.tlan arasında baza.n bir ta. 
banca patlıyO'l"; Hacı llura.t ta • 
koynundan çıkardığı pamukla göğ-
sünde, knrıunda, yahut bacağında 

a.çılan bir yarayı tıkadığı, bllabU
tUn artan bir hmçla yeniden ham. 
leler yaptığt g~rWUyordu. 

(Devamı Tar) 

r 

H A B E ıt - Alişam Posfuı. 

Ecnebi limanlara 
sefer müsaadesine ait 

Formalite 
sadeleştlrllıyor 

Oğl"endifimıuı goı-e Müna.kalAt ~ 
kAlet.lnce TUrk vapurlarmm AkdcııiZ 
il.attı ııc!erleri ile yab&ncı llm&nlaro 
yapacaktan aeyahaUcr için mUaao.de 
verilmesi hakkında bir proje bı:ı.zı-r'.la.n· 
mıştır. Bu projoyo nazaran §imdiye 
kadar bu vapurlara mllsaadc verilme· 
el için yQ.rUtUlcn :formalitelerin değir 
tirllmeai gayeııl latihdat olunmakta· 
dır. 

lskeııderun hattı Uc yabancı ııularn 
v• limanlara 9Cyah&t edecek Türk va· 
purlan §lındl bu acferden evvel atan· 
bul liman rtyuetinde mUtqekkll bir 
koın.iayondan mOsaade iatemekte, hat 
tada 1k1 defa toplanan bu komisyon 
talebi tetkik etmekte, talep muvafık 
görWUnıe mUnakal&t vekAletine Brzo· 
lunmakta ve vckAlet de bu vapurun 
.ııeteriııi muvafık görüp ta.ııdlk ederse 
vapurda yükUnU almag'a bqlamakta 
Ye sonra hareket etmektedir. Bu oekll 
uzun bir formaliteyi icap ettirdi· 
ğinden bunun kı.saltılmıu11 ve mUna.· 
kalAt vekAleUnlı:ı tasdikine lüzum Jtal 
madan komisyonun kararile vapurla.· 
nıı harekeU uuı Uzcrlncle bir proje f 
hazırl&nmJ§tır, 

• Kilddeti bttmık üzen olan Ttlrk 
para.anım luymeUnt koruma kanunu· 
muzun Uç MDI daha temdidi için ye· 
n1 bir k&ılwı projeli h&zır.Laıum.ş, Mec 
llae vcrümı,Ur. 

• DtlD, 80ıf' bin JJraWı: ihracat ya· 
pılmqtır. Bu m•yand& Almanyaya 
ceviz; lbılyaya keoi d t1a1, F1nl&nd1· 
)'aya den ve tUtü.ıı .eatılml§tır. 

• Beykozda oturan HUseytn adında 
bat )'1.§mda blr çocuk, •vindııkl ınruı· 
calA dU,,m~. )'&J18.l"&k ölınU,,tUr, Ce
..atıı adlly9 doktoru Enver Kanın ta· 
ntmda.n muayen Dl mUteaklp gö· 
mlllmllftUr. 

• lıf.mtaka tJC&Nt mUdürltı.g11 dün 
blltnıı otomobil la..tlği aatan acente· 
lere ııon lA.ııUk aatqlaruım hesa.plnn 
ile ner len verdiklerine dair llltele· 
rlnin verllınestnı btldinnlftlr. 

• Bir mUddottenbert ıclırimizde bu· 
lunaıı l.ktJ.sat veklll HUmü Çakır, dün 
Ankaraya dönmU,,tUr. 

• .Altın fi,Yatl&rmda düJUklilk baf· 
l&m~tır. Cumartesi günü 28,B:S Ura· 
olan blr aıtmm dllnkU tıyatı 28,10 lira 
idJ. 

Teneke ile satılan 

Ga v 
rına 

e zln ve 

benzin fiyatla· 
zam yapıldı 
azıa aıız, dökme 

i" a arıada e i ı ilk yapılmadı 

.Ankara, 9 (.A. • .A..) - Ticaret Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - Son defa tngiltereden memleketimize ithal edilen tene. 

ke levha. fiyatlarmm yükseldiğine mebni bu levhalardan imal 
edilen mayi mahrukat va.z'ma mahsus teneke kapların ıu..ı.liyeti 

--ttıt: ... ıdan dolayı 23 birinciteşrin 1940 tarihindenberi cari bu. 
hınan mayi mahrukat fiyatlan 29 sayılı milll korunma kararn~ 
mesine istinaden yeniden tesbit edilmiş ve 10 birincikfı.nun sa.. 
h gUnilnden itibaren meriyet mevkline konulmuştur. 

Mayi ma.hnıkııt maliyet fiyatlarında herhangi bir tebeddül 
vuku bulmadığı cihetle fiyat artması münl:asıran tenekeli ola.. 
ra.k satılan mayi mahrukata raci olup bu maddelerin dökme sa,.. 
tış fiyatlarında bir değişiklik vukua gelmemiştir. 

Binaenaleyh tesisat mevcut bulunan malıa11erdeki dökme 
satışlar evvelce alakadarlara tebliğ edilmiş bulunan eski fiyat. 
lar üzerinden cereyan edecektir . 

Bob • Stil olmıyan 
bir katil 

B ~R katlJ, OD gi1D C\"\'eJ 1 tc. 
diğl clnayctten sonra ınw 

m:..,, fakat bakmıJ ki ~ştnn fo.': 
da yok: ·aı ıJ ol bir gUn yakı' 
yı ele \'erecek. tyt i ml, yeğltllk 
ltendlsinde Jcalsm diye gldJp t(lSllın 
olmuş. 

Teslim olu5tan olu fark btı. 
lunduğunu da .. u knt1lln JıarCkC
• ·~den öğreniyoruz. 

l\lfüld •:umumi vallnln ysııınd! 
...frc· 

bulunduğu bir sba • içcrtyo ı;~ 
rck önce vallnln sonra da ınüddel" 
umuminin elini öpmUş: 

- Aranılan katil beo1ıP. 'te6· 
m oluyorum. Demiş. 

El öpmek de neden f Diy., 60" 

ulmamah; ''ha da yeni bir nstıll,. 
l"'nJlmcmeU. 

Bu bize kn.ttlleı ımısmcl& cı. 
ıaygmm ne oldn~unn blJeuJerlıı 

\"fi '"lPVent oldu !Unu anlatıvor. 

yine anlıyoruz ld bu kn.til blt 
Bob • Stil değildir: her ııeyden e\'" 
\'el bir Anadolu GOCUğu okJağUll0 

haykırıyor. 

Buna nazaran bentıin, gazyağı ve motorinin İstanbul, hm.ir 76 ya4:ınclaki sanatkat 
ve Iskenderun depo esas fiyatları unla.rdir: :1 

Benzin dökme ldlosu 31 kuruş 2R santim B~u halk snııntkirmm 76 yıı. 
Benzin dökm& ııtresi 22 ,, ~ ,, ma rağmen MJmklnrdıı. 
Benzin çift büyUk teneke 893 ,. 94 ., r:unf'IÜ ı;;atmakb mya.tmı !UY 
GazyağI dökme kilosu 18 ,, 34 ,, anmak tırannda kaldığını öJ;re" 
Gazyağı dökme litresi 15 ,, 03 ., tyorar.. Ne acı! _ • ..nA 
Gazya.ğı çift bUyiik teneke- 652 ,, 97 ,, ~ 
Gazyn.ğı tek küçük teneke 92 ,, 35 ,, • Asun Baha Jd, bugtlıı 
Motorin dökme kilosu 11 ,. 36 ,, l'Urk tlyutrosunun, ~ 
Motorin çift büyiik teneke · 452 ,, 74 ,. t-. gelen ve arımmda &OD gtlıl" 

ğı • l )'a.5!YM a.ııl1tkA.ndır. ()Bit 
2 - Benzin ve gazya nın Anıtara., tstanbul ve 1zmirde dök.. bu eon gftnlertnl. k& b&ş)arlJlcıs, 

me olarak ar.anıt satış fiyatları §Ulllardır: 
yalmur altında Jmnı.ı:ııeıUl 

"Ben.zln litresi gazyağı kiloeu guyağı dökme lit-.d •a. mı geçlrtmellyb. 

Belediyenin 1 endhılne yarcbr' "' 
kunı11 tunış kuru§ _ ... 

1 ~ Bfftıılyoruz. Barf bU 1-AnKara. 27,85 24,80 20,35 ~ IJt 
lstan'bul 25,10 19,55 16,05 rm Omrllnl llBhne:ve 
lzınlr 25,15 19,70 16,15 ine ~ır b1r §eldlde olsa-

3 - Ankara, lst:anbul ve tzmirde ten&kell benzin ve ga.zya.. '-==========n.::;~ 
azami satış fiyatları §Wllardır: ı -

Ankara 
Istanbul 
lmılr 

be.nr.in çift 
bUyilk teneke 

kuruş 
1060 
955 
960 

ga.zyağı çift 
lbUyl1k teneke 

kurua 
820 
600 

695 

gazyağı tek 
küçiik teneke 1 
kuruş t 

113 
97 

101 

akil 
Hava 

asıtalarına 
Kurumu 

zammı 
4 - Dlğer yerlerde ga.zyağı ve benzinin aza.mt ea.tı9 fiya~ 

lan, yukarıda 1 numara altında gösterilen depo esas fiyatlarma S d 250 b• ı· 
nakliye ve tes1lm mam-aflarınm, mahallt rllsunıun, şirket bayile. ene e ın ıra 
rine verilen kA.rm ve listesi vekalete t~vd.l edilen yerlerde ise varidat temin edecek 
perakende satıcı iskontosunun ilA.vesi suretiyle ta.yin ve teabit ve$' 
edilir. Hava kurumu heaabma nak.11 b!" 

talarma yapılaco.k zam tetkikleri oıs 
5 - Her yerde halen carl motorin azam! satış fiyatla.rma ttrllmt§tlr. Bu zam, bilet ~ttıır' 

mahalli istihlak rü.sumımda ve nakliye masraflarında bir değt. pııradır. Bu hUSU8tak1 kanunun y--: . 
şiklik vuku bulmuş değilse, çift büyük teneke başına 24 kuruş da Kec~ten çıkmuı beklenıncktedl": 
84 santim .zaınmedilmiştir. Motorinin dökme fiyailarmda bir el&- Zam, vapur, tramvay ve banlJ)'Ö t,t(ll 
ğişiklik yoktur. len blloUorin yapılacaktır. Bu :: 

Ue hava kurumunun senelik 250 ~-ııs 
6 - Bu fiyatlar şirket bayii bulunan mahallerdeki en büyük Ura razıa bir geliri olacağı ııw---

mülkiye memuruna, fiyat murakabe komisyonlarına ve mmtaka edilmektedir, ,,. 
ticaret müdilrlilklerine telgrafla bildirilmiştir. Diğer taraftan TUrk hava k11tUl11,. 

...:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llSI na htanbullularm yardımı da gtttil'. 
genljlemektedir. 11.ayıatanberl ~· 
bul balkı hava kurumuna 250 ~ 
radaıı fo.zla teberrUde bulunJJl~ ' 

Vahıt 
Aaım. Ua, Jta.ıyada btriblrini takip 

eden isti!alan mevzuubaha 41t.mekte 
ve bunlann aebeblerini ar.,tırınakta· 
dır. MUharrtr, ma.h.sur vulyette ka· 
lan on iki adanm mukadder Aklbetine 
alt ıncsuliyette.n kendisini kurtarmak 
için istifa etmı, olacağı, marqal Ba.· 
dogllyonun da AnıavuUuldakl ltaıya 
mo.ğ!Qbiyetlni durdurma.k Jmklnmı 

göremediği için gcn•l kurmay ha§· 
kanltğmdan çekildiğini v ttalyarun 
en kritik blr devre girdillni kaydet· 
mckted.ir. 

Yeni Sabah 
HU.seyin Cahit Yalçm, "Bulgari.itan· 

dan gelen blr tahrik., baolıklı makale· 
sinde, Sofyada çıko.n Zı&rya gazetesi· 
nin 29 teşrinisani !140 tarlbll nüsha· 
aında Weltpresae ajansının Romado.n 
verdiği knydi ne intişar eden bir ha.be· 
rl bahl.a mevzuu yapmaktadır. 

Muharrir, bu ha.beri veren ajan.sın 
Alınan, menbam İtalyan ve netrc· 
dildiği organın da Bulgar oldufwıu 

ve bn itibarla kaç llirlU maksada hb:· 
mot için ortaya auımı, bulunduğwıu 
tahınlnde mti§kUlAt çekUmJyeccğinc 
işaret ettikten sonra haberi ıu suret
le htılı\aa ediyor: 

"Fon Papcnln Alı.karaya dönmee.ln· 
deta, Sovyet Hıırklye komlı;erlltl u· 
nıımıt k4tlbl SoboJofun dıı Solyayr 
ıtlynret etnıesJnden tı0nru., İtalyan ra· 
z.~telcrt çok yakında Jkl mühlın me· 
ıı lenin hallini bt'klernclt leop edccetı 
nl YazmaktadırtBr. Birinci m8M'le n· 
clnr: Almanya Ue Sovyet Rusya ve I· 
talyu miı,tcrek lılr teşebbUr.te bulu· 
naraıc Uıılgarl tnn tle Tilrld.w nnısuı 
dnkJ mllnııseb:ıtın ııydmlatılrnasmı 

J!!tJyCt\Clderdlr • .hdnr.l mesefo ıkı bmmn 

u oeıd olmalı mclhmdu.r. Bu te&eb
btıa muvrı.tfa.kJyet te.nıln etUği takdlr
df-, Akdoolı.de, yalnn \ e Uzal· rkıo. 

takip olunacak kaU Jıarekltın p&~ 
n kara.rla,,tınlacaktır. Bu lklncl mo-

le de çok mUhlm olmalda beraber. 
bira& talik edllebUlr. l:<"nkAt birinci· 
~• ı;un.ın meselcsJdJr; dcrhnl h:ıW ioop 
etmeldOO.lr. Son :ı.anıanlard.ıı. Balkan 
tarın havaauım ~ok aaklnl mlş oldu 
pu kaydeden ltalyan g:u.eteltm 
Türkiye Oe Bulgaristan arnsrndald 
meeıelelorln balllnden sonr~ U\1Wro 
artık katı olarak aa.kinlcteeeiine cmln 
buiwunnkt:ı.dırlnr. 

I"akat, Tü.rkl)e - BulgarlstBn mlintı.· 
set>.:tıert değlşmC'dlği t.ı:ıl,dlrde \'ll7Jyu
Un ne olacağuıı da ltal)ıın gazcWJerl 
kentli kondllerlne •oruyorlar, vo bıı 
unu çok ehemrniyeW buluyorlar. fü· 

Jdrler:.nce, bu llWllJn ccv:ıbı benli% \C

rilmocıi~tir. 1''akat gerek TUrkJ7e, ge
rek B;ılgaristan hAdlııeleı1n bundnıı 

50nra cereyan edecek lnkipf tar:r.IA· 
rmdan bu yeal vaziyete bir çare bul· 
mağa mecbar kalacaklnrdlr.,, 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu haber kar· 
ınmda evvel& hayret1mizi ita.deye 

mecbur olduğumuzu kaydederek diyor 
ki: 

"İtalyan puıtelerinin eğer bir ı>ey 
diltl.wneğe halleri \'C mecalleri vnnıu 
bö)le yill<ooklerden u~a1'3k lıa,..lr.:a 

nıenııeı.etloıin Jşlcrlno Juuıııac:ıli ve 
lıwudllerlAıM bb aö;ı llhlyetl tc\'elır 

hUm edecek ~·erde başlarınm ç:ll'C&lnf 

dllşl\nscl r çok daJı:ı. amcli h rckct ot
m.1, olarlal'. Bulnnduldan vnz.lyette 
naSJl lın11l11 olıı<"~darmı d "llnmo)1p 

d 'l'lirk • Bulgar milıuMıebeUerin 
nemalan vo Alman3a ve Sovyet.ıerlo 
mti§tenıken t.e§ebbUste bulunae:ıkla· 

nru llAıı etmeleri ltaıyaa efktlrı wnu· 
ıni)e&lne kendJlerlnl A.lm:uıya ve Sov· 
yetlcr birliği derecesinde dünya JM>ll· 
tıkasmıb mUeısslr hnJ:ıler gibi tasvir 
edcrcl< dah1ll bir propaganda yapınal• 
emellnden u~t etmiyorsa pnetın 

tıakllcaten ı:ok hayret edlle<l('k bir nD· 
munetıldlr. 

Jiıı.vıı.dlste gWenen difcr bir emel 
de Sovyetlcr blrllğinJ Alman \'e ltal· 
yan dlplom9.81 l lle birlikte \e onla· 
nn emellerine hIZIDO& ecfocek tıırzda 
çalrıyonnuı gibi göstenncktlr. So\"" 
yetler birliğinin mlistaldl ve dUrlliıt 
61yıısctl &J.mdlye kadar bu gibi bir 
zAr eeerine kapılmıımııtır. Kapdaro· 
fma da biz katlyen lhtımal vermo-

olnn Bnlpr Mid.eriııi bl& pyı'I mestıı 
umlmmlat'm llkJrlerl addederek, ancak 

hBddJ pek qtıklan zaman, ulak bir 
Uıtar Ue geç~ytz. ""ftfiml 
Bulpri•t.nıı ile ırıünaaebetlerimhe de
T&m edmeJdea sert kalntaıpaktayoı. 

Bulgarlstanm doetlan TUrklyede 
böylf'I bir !'ilphe n memnunJyetalzllk 
yanı.tılmaamı Bulgarlar itin bayırlı 
görmll)'orlaru OGa c1zUce naalh1ltte 
bulunarak ltJdale 11evkedebll.lrluı on· 
dan 90nra da Türk • Bulgar mllııaıio
beUcrinde bu polemiğe de ..ııaı kal· 
ıunz. 

Fakat Sefyalı pr.t'te mlhyer devlet 
terinin, Dobnıca me&t>leüncle oldutu 
gibi, Till'ktyeyl tazyik ederek Bulga· 
rlstaaa tepra.k tukettlreaeklerl rllyıa· 
ını görüyo.na bundan pek acıklı m· 

rette ayılmata mııhkOmdur.,. 
HUaeyi.rı Cahit Yalçın, makaleainl 

IJÖYIO bitiriyor: 
"Şlmdl çankola .c Bolp.rtat&u 

hariciye ıı.ıızın Popofa aoraru. Türk 
ga:reteJerı ınl nallot M111ler çıbr,yor
lar, yoksa Blllp.r matbuatı mıt Ken· 

ylL,, dllerlnln biraz da Bulp.r pzeteıer.lıal 
Muharrir, haberin hususI propagan • okumalarına ve mUtalea.la.nm lzbar 

da emellerine hizmet ettiği anlqılan eıbnelerine intbanın, thndillk bir tef 
bulD.nık taraflarını bir tarata bıraka· IJÖ)·lemlyec.eğJ~ l.'alıu:z valuu111.ot edl· 
:rak esasa cevap vermekte, Türkiye 1· yorur. . ., 
le Bulgaristan arasında "gtiiıUn mese· 
le.si,. nddolunacak kadar mühim ve 
Acil ihWo.tıa.r bulunduğunu bl.zim §im· 
dl haber aldı~. ne Bulgar matbu· 
atında no Bulgar devlet adamlarının 

ağularmda TUrk - Bulgar mllnascbct 
lcrln1 bozmuş, bozmak lstidadını gös 
terml§, sulh için Meta bir tehliko 
teşkil etm!t meselelerin mevzuubahs 
e1lldJ"'tlnl l;lbnedlğimizi llÖyUyerü 
c!!iyor kf: 

"lfülm Balgarl tarıclıın §lkAyetlerl 
mfz yok değildir. I•'nkat Til.rk -.atanı 
Uzerin e 1:-..arlswıe emellere teroUman 

Cumhuriyet 
Yunus Nııd.I, "Yuno.n uterinip kıy· 

met!,, başlıklı yazrsmda .AmavuUuk 
harbi ııntahatmı anlatarak ezcUınle 

diyor ki: 
'•Yunaıılaton keı:uUıılnl kurtarırken 

hayati fnydnsı bütün dilnyaya mll 

MQ1lk blr it gGnnı~ w lluııuıa • 
basit lılr lhaa elarak hendi kendini 
mUdataaya a:r.ınt'dl'Cek Balkanlıl:ırm 

nelere mulrtedl.r obbUeceklcrlnl &ö.s· 
term13tt.r.,, 

llJtl MllIOf 
ecuıı· 

Dun bazı kanun 
IAyıhalar,m kabul etli 
Ankara, 10 (A.A.) - B. !4. J4e~ 

bugUn Şemsettin GUnaltayuı ~ ısı" 
lığında . toplanarak, devlet ıxıoınut .ıı 
ayltklannm tevhit ve teadU111n

8 
' 

kanwıun muvakkat aıtmcı ıxıııô~.S. 
deki maiyet memuru tAbl.riJllP aJl yıl' 
rtne alt mazbatalan ve ı9'0 ıı:ı ~ 
ınuvnzenei umumiyesiDe cıaıı.U pıı .. 
daireler bUlçelcrindc dcğ13lkllk :;.,ıet 
mo.ımıa ait ko.nun lAyibl\.!11 Ue ıct<ın" 
kinini mütedavil sermaye.si ıııı. ıııll. 
dakl kaııuns. ek kanun lA~ 
zakerc ve kabul ctmi§Ur• 6 oıs· 
Askeı1 memurlar kanununUJl cıııur" 

cü maddc:sio.iD t.Adiline, dc'/ICt ıı:ıuıuıı
ları aylıklarmın tevhit ve le!l cet"e. 
ait kanuna bağlı bir nuınnrall ~· 
Un Maarif vekAleU kısmında • ..ıtıAlatS 
bat yapılmiısma ait kanun 14,~_. .. a 

tea1 te5ı.ı-'"" 
Uo Ankarada tJp takUl dil 1· 
miltealllk kaJıuna ek ıayUı8DlJl pt>Ul 
kinci müzakercler1Di yaparak 
et.mi§ Ur. . da ıı-\ftt 

Meclis bugUnkU toplantı81Il )talluııu. 
taarruzıa.rma kar§t korunın& uı;ertıı• 
na ek kanun l&yUıaBUU t.aleP ..... vıet 

erınl§ ve .... 
bUtçe cncUme.n.J.ııe v t1JJlbut' 
konaen-atuvarı ve RJyıı.setl~ .,e. 
i'UlnnoDlk ork .. tram taratın rış 1lt1" 

rtı~ek temsil ve konserlerin ~ıd k•. 
retlne tAbl tutulması bakkrtıd rest.ıı1 
nun Ill.yihaamm birinci nılizA1'e 
yapDU§Urı 



tereye Bava 
mıarında 

TallJe 

r kullaadıfr usulleri milte

değiştinnektedir. Para 
kıtalar, ıruknat•h maynl81', 
lar ve nihayet hainler bul. 

b p bu meyandadır. Son haf
zal'fmda yeni bir değ" ıkl k 

•IJll'l!lllle g Jdiği de muhakkaktır. 

Alman 
olduğu 

Londra 

ın mukavemetini kırmağa 

ak olamryan gece bombar 
timdi hafiflemı.q bulun. 

• Tatbik edilen yenı usul 
ıehirlenndeki mahalleleri 

etmektedir. Fakat Almanla
-oloji hatası vUiyet halkı
lbuıEavemetini Londra halkmm 

d9'm kten Jau;mı~or. Vı ı 
hareketinde d ği ikliklerı 

lrtedır. 

(De\amı 4 ün d<') 

Çel I< 
fabrikaları 
bomba.andı 

1 Yugosıavyad~ Türk- İngiliz 
ı Ekmek vesıka ıle ticaret anlaşması 

verılecek Amerıkada 1111111 

1 

Una mısır karıştırılacak bir tesir ayaadırdl 
ve haftada iki gün mısır 

Al d 
• h km w • • cek Luııdra, 9 1 \. \.) - Tür kıy ile tı man enız ve ava e egı yen' e cart anlaşmaW!n bahae~ n T yn ıs g 

üsleri de bombardıman zet i başın kalesinde vunıarı yaaıı . 
edildi tadır. 

'"1ngüterenln bu kadar azlmkAr doa 

Bir Holanda denizaltı 
gemisi battı 

Londra, 9 (A. A.) - Londraad 
bulunan Ho anda d nu: umumi ka 
ral"g!hı h rp harekatı nasmd 
bır Holanda d nlz J n battığı 
nı bildirmektedir. Öl nlf'nn vakm 
akrabalanna haber v rm k üzen
eynelmılel kızılhaç v ıtasilP te
bbüste bulunulm ştur. Gönd rı -

len haberlerin Holandada bulu -
nanlar taraf nd n imdiye kadar 
lmdı~ı t hmin ılm 'etedir. 

M murlar o zaman bu adamm 
otomobilden sol kolunu tutarak 
kaçmış oldugunu bildirmişlerdi. 

Bına nal )h a m ı rıye gır r 

z k m n sol kolu 
nu açmasmt sö 1 dlm. 

E,.qrarP.ngız Ç k, ha r tle VE' 

hiçbır ter~düt göst rm d n cake. 
tini çıkardı VP 

omuzuna kad r 81) JTarak göst rdi. 
Adamın kolunu dikkatle mua~c

ne ettim. 
Bır kurşun ) aras na d lal t -

d cek hiçbır iz :, oktu. 
Bununla b b r, \: an on, 

on bir gün kadar bıı;- müddet ge • 
miş olduğu ı n hafıf b r kurşu 

~arasının tamamıle savmış, i)i ol. 
mu bulunması da milmkundil. 

T vkif edildiğıne pek çok hı -
d ti nmiş görün n bu ad mı bil
yilk bır dikkatle tPtk.ik t m 

tu olan Türkiye ile ticaret hacmını 

çoğaltac k ol n öer tUrıtı t dbirler 
İngilterede hararetle kar ılan cakllr 

Temmuzda, Fraruıanm b zimetln 
d n sonra b rkes İııglllz in p r. torlu 
tunun son günlerinin artık sayılı oldu 
ğuu zannettiği bir aırada Türk bUkQ 
meti, taahhildatma riayet buauaunda 
ki azmini ve İng'llizlere k&l'fl olan 
doaUuğunu l.Zhar etml 1 ı dlr. Bu w 
retle TUrkler '".kara&'Un doıı 
larmı lngutereye lapat etmi 
maktadır. 

ingıltere TUrkiyeden gıd 1 n1 dtle 
l rl lptidal maddeler al ca t r. Bun 
muk il TUrkly le blzd n 
malzeme, lokomotif, demlryolu malze 
meal. pamuklu, ytınlil vesai e alacak 
Bu muahedeler lyl istikamete doğru 
atılan yeni birer adnn tetkil ettiği g 
bi .tngiliz - Türk dostluğunun y nl b ı 
tezabUrU olarak da büyUıl bir kıyın t 
ha.iz bulunmaktadır." 

• * • 
Nevyork, 9 (A.A.) - Tllrk • lngl. 

Uz ticaret anlaşması Nevyorkta bil. 

{~ l-'#J '~;r:~= ~--: 
1 

rinde iktıaadl taarru&a ;yenid a g çtl_ 
• Lond a 9 (AA.) Son günlerde ı A"ini ifade ettltini kaydetmekteJ r 

Hı tan ba kumandanlığına tayin Gazete bu husuata ıuaıan yazm kta. 
1 n n r 1 Rucb.IDI ckkin yerine dır: 

İspanyanın Londnda bloke ed im 
matlubatınm mezkar memleket em 
rıne venlmeainden blru 80Dra yapı_ 

St ant a lan bu anlqma, ayni anı-el& barp 
levUUIU •tm aJalıUmul lıGla Yuna. 

nı.taıııa kredi llÇlldllll lıılr --- ... 
lalDlfUr. BuDdml muda, lactltere 

Franaız aa Almanyanm Bulgariatan Uııerindekt 

hill rıne y rlcştirllml bulunan uzun ıktısadı nüfuzunu gevptmek gaye.ti 

Duvr mmtakaama d t r Huar 
ve zayiat oldutu hakkında blr 
mat almamamqıtır. 

• Belgrad, 9 (AA) D N B. 
!la nazın Belgrad Tuna tlzerind 4 
kılometre usunluğunda b r kış llm 
nmm inşa edileceğini 110ylemlştir. 

• Nevyork. 9 ( A.A.) D.N B. Bu 
raya gelen haberi re g6re Amerika 
Ş lid n 300 bin ton nitrat dö potu 
almı tır. Şilinin alac ğ1 paranm ytız 
de 60 ı Amerika.dan m kine mubayaa 
ma ta.hala edilecektir. 

• Madrtt, 9 (A.A.) Kurtllonun 
F"ransa taratmdan İspanyaya l de e 
dilen ve Meryemin baınllnl tasvir e 
den tabloeu dtln Kadrlde getlrilmiş 
tir. 

le ciddi gayretler de aarfetmektedlr. 
Biltlln bu bMiieeler Hi\leftlı bütU~ 

p~ 
mak JIUılUılUDda,kl .......... ll1t8lı& 

etmek ıetD. laa'ilt.,..... yalDJll .aAll 
vuıtuma aablp olmaktan çok uzak 
olduğunu göstermektıedlr. 

Dığer taraftan bloke paralarm ııer 

best bırakılman n lııgWz emttaamm 
satılmaaı makaarUe kredller açılma. 
m, İngllterede fabrikalarm lbracat i 
çin de iflemekte devam edecel1De ve 
bu malları nakledecek gemilerin dal. 
ma mevcut oıacatma dair kuvwıtli 
bir kıtnaat bulundu&ımu lapat eder. 

• Roma, 9 (A.A.) Fr&ILl&DDl 
papalık nezdindekl ilk btlytık elçisi 
Leon Berrad iUmat mektubunu papa 
ya takdim etmi§Ur. 

Görünmiyen 

Sinci 
55 Yazan: VLADMıB IAIAT 

~abık Polonya Entclleens Senit tcflerlndt"n.., 

lş"nız?. 

- Prag"da Gav r am fabrika-
smm sabibiyim'. . 

- Tamam!.. Bi m r dı-mıız 
da siz: ınız Ba:, Gav r!. 

Adam gayet asabi hır halde s -
sini yükselterek: 

Bay komıs r!. dedi. Beni h r 
hangi b r pasaport muanıel sı için 

aramış olabil r iruz!.. .F 
şovada ecnebıl rm 

bu derece saflıktan gelmeyinla ! .. 
Diye bağırdım. Tevkifinizin ıebebı. 
ni siz de pek.ili bizim kadar bili· 
~orsunuz!. 

Çek, o Ş&.1Jkın tavnyle: 
- Si.zı temin ederim ki. bir teY 
ılmiyorum !.. dedi. • 

Adamda namuslu, · ti 

) et en rj k, hatta bı a7 

bir hal vardı. 

- seb pten dolayı po · t rafından 

- O halde, müsaadenizle size 
1atırlatayun: Bundan on veya on 
bir gün evvel Varşovanm Cenup 
mahallelerinde. Dravobka ormanı. 
nm methalinde bulunan Sonariski 
şatosu civarmda bir otomobilini~i 
unuttuğunuzu hatırlıyor musunuz? 

Polonya~ a Ç ko lov k); adan p k 
çok gel n btiyUk ti ar t komis ·on. 
r.ularmdan b"rl hi sini v ri)ordu. 
Kendi in Polon a d ı konu u 
konu ma ı-ını so dum. 

- Ha\tr' d di. 

- Alm ca? 

r • mi dair lerl anc k t 'kıf edil • 

- Bay Gavber' .. Ş ph siz (Var. 
ova) da da ecnebiler kü Uk yo • 

nuz! .. 

- Bir otomobilimi mi? Hayır!. 
Sız, Prag'da Oravber cam 

brikası sahıbi Jan Gavber değil 
misiniz? 

- Evet! .. 
- O halde, otomobilde unuttu 

ğunuz evrak çantanız sizi hatırlı. 

or! .. 

- Evrek çantam mı? .. 
- Evet, evrak çantanız!.. O 

• ade- evrak çantanızda ıc;inde size bıta
ben yazılmış bir tavsiye mektubu 

du. nu hatD'laml}'Or mmunu •. 
Bay Gravb r' .. Nafile yere - Bana bbogok taftiye mektup. 

• 

awmm 
DüOün gününün akşamı ... 

\'alua, e11kl umanın o, kma ge 
reıdnden bqbyarak yüz ) IW!il \ l' 

paça gUnlerlnde, lkl defa ylnnl 
tlöl't !IUt de,·am eden düğünleri 
a.rtak hiçbir )erde kalnıadL Da\ul· 
lu n zumah kö) dUiüalerl de iti 
Ulm~ oldu. Fakat, e\INme töre 
nJnJ ra baıdt .,ekllae indirecek bt ı. 
~enler bile, belediyede alkih salı>
ıuoıla.n çıı.tdrtan llOllra akrabalan 
nı 'e do ... tlarını bir otc.'lln ) ('llllt>k sa 
lonuoda &.upl. ı ı nrs"ell bir ı;err 

gec;lmu•k arzu edi)orlur... Cuoa 
düğün demek IHtemezııeoiz C\ .en 
me gününan akşamı dlyebilin;inlz. 

V t"nJ e\ iller bu, e\ lenme KUnü 
nün akşammı nerede geçlnneHdlr? 
Bizim memlekette tlmdlld idt>t 
't"nl '" lenenla de davPilll<'rlfo hlr 
Hkte mıua bo) lu ~ C'mek ) 1) ip, bir 
çok dan" ettikt<-n 'e da\ etUlcıin 
he!l"ine blrrr blnr teı;ekkür ede
re•!< onlnn u~rlad •.tan f«Nlr&, ı;«-t 
\;tkd, C'.ok dda ubaha karşı, e\· 
l rin<>, orada hazırladıklan odala
rına _gltmelNidir. Frenklerdt"kl i 
tlt>te gür<> yt"nl e\ iller, dtlitin d· 
ııiiniift akı;aım dalıa yemt"k yenlUr
ken ortadan ksybolurlar \"t'I bal 
&) ı Myahati dt"llilen yoleulup çı
kıı rlanh. 

Bu idetlerla ikisi de - Maihk ha 
lnnundan - zararlL.. Bal ayı ııeya
hatlnin adı pek tath OM eh, yol
ruluk - bahm• Mlellme t.örealnln 
\ l'nliğl heyecıu w lleleeandaa 
ıt0nra yolenluk - .._... - yorar_ 
O gece ~eç vakte Uııılar davetli· 
lerle blrlllde kalıp dU9 etmek te 
pek 1 orueu bir 19ydl.r... Y elll evH-
1 rln 18Ukbaldekl -.detl o gece 
dinç 'e Mğbk ..... 1 m Jııalmalll,ıma 
zann<-ttiifnıisden alJMe - llaflı· 

tlrr. Bllb&Ma veni evleaea ge.; im, 
blr kıu: f;O('!Uk an1H181 olar, ,...._ 
wr, e~nln o geceki hareketlerinin, 
jestlerinin hiç birini aaatma. He 
it" ı:enç «'Şlnia o gece batka ~ 
lıula, genç 'klMtıalarla .._. -.q 
ohaasmı ldç affedemeL.. Wla 
........_ deftell hah r•w -
ra ,.ı etler, ,...._ w ,.._, M 
rlblrfala ......... U'. 

Onun lc}la, düiön glalala ak
~n, yeni evDler lçia ea doiraau, 
ortadan kaybolup yabam ...,_ 
çeld&meldlr. Seyallat.e Gl)lllllık .,_ 

........... ··--·· ,, ..... ,.. ..................... . 

.... ve .......... lıılr mo .... 
bir kaç hafta MllMletl - llDecJea de 
olu - ~rden ltnthn•u Ye
lli evHUila ...W 98Vkllll JU1n j 
ld eş taraflMu ..,........... 

Y• evlller, keadllerlae ,_ı ve 

&yll7'ft'a~ -
bdar iyi. Davetlller Jlylp, lclp 
..._ ederlerkm OM)'&~ ve 
18tedlklert ............ mlddeıt 
ldııaMyl J9valanaa ..._. -.eden 
onda yalım yabr1-- Aps IJlr ya 
'. bazıl'hyamaddana, aUe ocakla. 
l'ID& bir u aakp, falla& '9alan
duldan tehre, .....,.,.. yalan bir 
yel'off bir o&ıelt o geceden bulrla-

lan olabilir! .• Varşovada da birçok 

otomobile bindim.. Olabilir ki, bu 
mektuplardan birini hakikaten o
tomobilin birinde unutmWJ olablll 
rim ! .. Bu mektup neden dolayı siz. 
ce mühim görOlllyor? 

Çek fabrikatörUntln öntlne kadar 
, UrUdüm. Gözlerinin içine, yene
mediğim bir hiddetle bakıyordum. 

Adam, benim bu hareketimden 
bll8btıtlln 1&1ırdı. Birdenbire: 

- Bay Gavber!. diye bağırdmı. 
Bu mektup bizce çok mUhimdi •• 
Çtınktı bunda Valeaka'dan batuıo

lunuyordu? .. 
Çek fabrikatörü bayretie mırıl. 

dandı: 

Valeska'dan mı!. 

Evet! .. 
Çek fa.brikatöril btlsbtltlla ptkm 

bır halde alık alık yilzUme baJana
w a bqladJ. 

O vakit vurduğum darbenin mll
kemmel tesirini görerek, gtıldtim. 

Şıddetli bir tstihsa ile: 
Ne o?. Bu isim • zi pek şa. 

rttı, Bay Gavber!. 
Adam parmaklarlle )'eleğinin 

dugmelerini çözüp tekrar ilikliyor. 
öz kapaklarını şaşkın şaşkın ka

ayıp &C;I}OrdU. 

Fakat. Ba~ komi.aer (adam. 
ağız hala beni polis komı.seri zan
netmektevdı 1), VaJeska benim zev. 

cemdır! .. 
Di~·e kf'keledi. 
Bu St"f r hayret etmek aıraaı 

bana gelmifti. 
(Deftmı ftl') 

malıdır 'e ) eni e\ liliğin ilk zaman 
lan tJcr halde tabi ,.iz ı; mcUdlt. 

Yeni )'11\a)a yahut ot 1 odasma 
~t>klllnl'ıe!.. Ne demek 1 tedlğlml, 
tabii, anlı) orsunuz. Sadece nişan 
h 'c ni' ahlı olmak ze\ ı.ınt uzat
mak için bir kaç ı..rün bel.l<'mell mit 
Bu met'M."l<'Ji tetkik etmf' olan lte
kimlerln hiç biri ee\apta tereddi& 
t>tmemlşUr: Beklflmek ea1z dejll
dlr ••• 

Beklemek, fazla n:ızikllk göster
'.< genç erkeğin kendi aleyhine 

r. kar: Gf!nç esini Ae\ememlt olma-
na hamkdlllr. Bu da <' tabı lae-

1 i ?f i i t ı , onu bütün hayatm 
da unutamaz. Onpn kl'1 ailenin 
., de• t l: un gununlln ak....
baf.lıdır. 

Ancaı, g<'n~ kn:, okumuş ,...... 
) ııhut ~rndlnden önce e' ._... 
kız arkada larmı dinlemlt oı.. ela 
gene uemldlr, bir taraftan da kor
ku ~dedir. Onun 1 in dtlftln 11-
nünün akfjamı, yeni e\ lenen pmo 
r.rkeğln nzlft>sl pek aaziktlr-

Ba meseleyi tetkik etmlf ebe 
ht>kimler, dil n ~ün n akfUIU 
beklememeyi fa,ıüye etmekle be
raber. sonradan blrkae gön, ..... 
bir Ud hafta beklemm -Mr..a
mellyattu 80Dft Jautamıi alır 
mtlddet lsUrahat etmeıll ..... 
dap dhi-- fence bir zartlftıt ola
nı: gÖlltertrler. 

iki tarafın da korlnlRn .... .ne. 
tı. llGllJ'a ~ktl dtlğtin "9n8 .. ttn 
ütum kendi kf.lldllertnden 1rnT 
kan PB!I ve ataapç rrkekler fle 
~ femda emrini yerine ıe 
tlnaek. beklemek güç olmu. 

G.4 

1 Gününı~ Göre 
• ..... ı 

B ... tall:ııı'tır ı .. 
EVET IMiUba bu olup lılten 

lerdee 11Nl8'al olu B. lle
taluıu&lr ı.. ..... ~ 
,....._ it ..t llOllr&, Welonan 
hlrl oMml, bea Framız Mfirl 

ylm, demlt. Amma, Fransa delll-
mlt ele, ..... lllıtymlt.. Sonn .. 

-*· ....... kadar ~elmlt.. Ge-
ae de pl8e, gtbtdüz de ıelıle, 
......,... misafirdir. Ba misafir ... 

tellk IJlr de hediye ~tbmltl .. 
Tü11 iMi (Tun mlaalhtne:) 

- Bayaru, töylfl bayara, 
Selblk koftaiua mı kunıhlr, 

Korta llUldalyeelne mi otaraı.r, 
~ tim Wttma mı .,.,.. 
ranuu, denecekti. itte B. lle-

takllu bana demenıelden -
aktör!. 

Metalmu uydl ba11 d ... e& 
Peki ya IOllnld itler?. Daft!Ws 
zlyaNtıeiler, topralduma ...... 
~ebat ler. Efam1- •e diye .... 
lan prlıda pıtye kovalarllır! 

B kalını daha neler oluüf-
Blytlk Boma lmpuatortap 

tarihi hUttin banlarm meıs'..,._ 

tini, ha'kb olarak, B. MetabM._ 
omuzlarına y&klf'f.f't'~r!. 

KUNT 

1 

1 

Ruıvelt 
Mnrtinik 

adasına gitti 
·evyork 9 <A.A.) D.N.B · 

Amerika devlet reisi pazar gü
nli P'l'anaız Marti.ııJk ad m liya • 
ret etmiştir. 

Ruzvelt, Martinik'de bu unan A 
mcrika bahriyesine m sup _._ 
sabitleri Tuscalosa k'ruvaıörtınd 
kabul ederek bir saat görllnDtlf 
tilr. Bu kruvazör Fransanm mal 
lüb y tinden ben Umanda bulu 
nan •'Beanı" tayyare gemlldnin 
yanmda demirlemiştir. 

Ruzvelt sabahleyın de fıacilte 
r ) e ait Santa Luica a mı siya 
ret etmitfr. İngiliz - Ameribn 
mil.badele anlaşmuı m riblnce A 
merika bu adada bir d nls 111 
kuruyor. Ruzvelt, yanmda llıclli 
valial oldufu halde adanm le tbrı 
nmı gezmiştir. 
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Alman kor
sanı nihayet 
gaka/andı mı 
Bir !na-iliz kruvazörile 
muharebeye tutuıtuğu 

bildiriliyor 
;\foote,1dfıo, 9 (A. A. ı - Bugün 

alman ve "'"~i teSl-1• • •ıı,,mt • 
yen bil' telsiz telgnfa göre C'"nup 
Atla.emda İngiliz kruvazörü •'En
trepmc" ile Alman konwıı ara· 
ımda bir muharebe cereyan et· 
m~ktedir. Korsan "Cama.rvon 
Caat" ile muharebe etmiı olan AL 
man ı; _:.::.lir. 

lyi malümat alıut mahfillerde 
bu haberi tı>:,1t eder malümat yok 
tu?'. 
'·Entrc~" ile korsan gf!Jl\L'!l 

kartrlaştığr takdirde Altnan kor • 
ean gemisinin ciddi bir muharebe· 
ytı dayanıunaınur ~ muhtemel • 
dJr. 

Sif am • Blndlçlal 
&ötllAlt 

Bitaraf hakeme havale 
edilemiyor 

Tok70, 9 (A. 1\..) - V. N. B. 
Domei ajAnftmm Han.ol'den öğ· 

re.-ıdtğil)e göre Slyo.mh l'rarunz 
Hld.IQinJai anuım.dlki &ra&j tbtlli.f· 
lannra halli hUIN'W\Jftdaki Umitler 
pek zayrftır. 

Frnn.1$D Hindi~ wnunıt vallsi 
v.ta aınl.ral J ean Deıçoux ~etec~ 
10?'9 beyanatta bulunara.lı bu il -
nda S!yamla ın~ereye ılrit · 
mek için aebep olmıdılw ~yle. 
mlşt.if. 

Frv.nsa SiyamJa in.nau Hindi
tin 'a arumdaki · liıtll8.flamı halli 
iıı;in bttar&f bir Jıakem heyetinin 
te§k.ilini tetdit et.mit Siyam ile bu 
teklife muhıuı.amatı açmakla ce • 
vap vemılştir. 

Muıırdaa laglllıler 
taarruza geçti 

<Bat tarafı 1 nelde) 
Kııhlrede n~redile:n IOl1 remnJ 

tebliğ• röre harektt memnuniyet 
vorl.cl bir aurette ilmemJttır. 900 
esir alınm11tJr. İtalyan lıuv-nıtı. • 
rinden birinin kumandanı nıUtuJ 

dU!jmU§tUr. Muavini de esir edil· 
ml~tlr. 

lngilis tayyareleri ordu ile ya· 
kındruı il blrlllf yapan11. BlltUn 
sün luuyanlan bombNdıawı ede. 
rck iruıanca bllyük ay1&t.a aebep 
ol:nu~'ardn-. Donanma da ltalyan 
kuvve tlerinin sahllı yakm cena.
hınr bombardıman ederek harbe 
foUrnk etmi tir. 

KAhlre. t (A. A.) - lngths 
umumi kararglhmın tebliği: 
Mmır: Garp çölUııde, kuvveUı • 

rlm!z1n ileri unsurl11.n. halen gentı 
bir cephe U7.ff1Ddu dUımanl• t~ • 
nıne halindedir. ~idi • Bamlnin.in 
tenubunda bir !:IL•Plf!Dad• MO • 
ıir aldık. 

Sudan: DUa ıece, kqtf kollan
n• ~ C<ıllabat mmtaka'lr.nd& ıenif 
4 •ivetlerine den.m etm.iıJ!erdir. 

' ı umus yeniden, dQfman mev. 
:- tlno muva!fakıyetll aufttte a· 
t · aı:mı:tır. 

D·;rcr cephelerde kayda deler 
bir oey yoktur. 

---~>--

Tramvay • Tünel 
mü,terek ve aktarma. 

biletleri 
Tnımvay ve TUnel yolcularma 

i< ~·ı ~\'lık olmak U?Jere TUnel ve 
Tr mvay için mtıştcrek &ktar
m ıı biletlerin ihda.s edilmesine 
.karar verilmiş ve bu hususta 
hazırlJ'dara bac:lanını:ştır. Bilet
ler ihdaa edildikten 80nra tram
vay yoJculan bu çeşit biletle 
hem tramvayda.. hem de Tünelde 
eeyahat edebilecektir. 

Ajansların Dil ı 
- - 'Ulllllll!llllW ...ıtı!ltJllll!lmft!M 

laglltereye Hava 
Blcamıarında . 
YeDI Tab 8 

(Baş tarafı 3 U.DcUdc ' 
abııeıt icap etmektedir. Fıı.Jı:at na-

'Yanan barbl 
<Bas tarafı l nclde) 

AUna, 10 (A. ~~.) - Atina a· 
ja.ıı9t bildiriyor: 

Umuml emniyet nezareti 9 ki
nwıuevvel &kpmı bUtUn gtin 
memleket dahiline hiçbir akın ya· 
pılmamış olduğunu biklirmektedir. 

l'UNAN KRAU~"IN .'.\IESAJI 
Atına 10 (A. A.) - Yunan 

Kralr ~Jl;CS orduya aşağıdaki 
meeajı göndermiştir: 

"f:rgirlnln işgali dolııyl!lile duy. 
duğum memnuniyetle ve ordumun 
kazandığı pa.rlıı.k mıızafferlyetlcrin 
gururu ile başkwnandanı, cüzü
tam kumandanlarını, zabitleri, kü· 
çilk u.bltleri \'P. efradı hararetle 
sel&mlar ve kendileri.ne derin 
memnuniyetimi bildiririm. Askeri 
ve manev:f b:ıknnda.n kıymetli bü. 
yUk bir merkez olan Ergiriy1 ~al 
vazi.fe&ni büyük blr cesa.retle ba· 
ıarnuo olan cUılitarnı bilhassa. teb
rik ederim. Kahraman hava kuv· 
vetJerinl de muvaffakıyetlerinden 
dolayı hararetle tebrik ederim. 
Şefler ve efrad millete layık ol • 
duklarını göstermişlerdir.,, 

İkind Gcorı;c6 

İTALl".-\N ntCA11 
Atina, 10 (A . .\.) - B. B. C. 
ResmJ tebliğ hareki.tın ayni 

§lddetle devam ettiğini bUdirmek
todir. 

Yunan kıtaları Ergiriden HiJna· 
raya doğru rieat eden İtalyanları 
takip etmektedirler. İtalyanlar 
dağlarda . · gal ettikleri kuvvetli 
mevıilerden 6Ungü hUcum1.1 ile çı. 
lcanll"II§lardlr. 

İ:jGAI .. }~DİLEN 'l'f:Nt 
MEVZİLER 

Belrrad, 1 (A.A.) - Röyt.er ajaa· 

11nm lluau.C mub&birl 7ar.ıyor: 
'lm&I. cepbulndı İtalyan ml1dataa 

b.t.tı&ruun kilit .ııoktası otan n Linin 
öatlllde 80D mukavemet mevtilnt tef· 
kil eden Rodakele eatnak hallndrı 

yağan yağmur altmda ve dağlarda c.e· 
reyan edesı gfddeUf muhıın:belerden 

llOll.ra dün Yuaanlılana aline dü_omtış 

tur. 
Jıluhattbenln büyük bir Jamu göğüı 

röftlae ~arpl§malarla ı•!illllf vı her 
iJd taraf afn' A)'tata Uğr'8DU§lır. E
aaaen Ywıanlılu cUJXIAJ'tul günU mu· 
harebelerdo mezkQr köye ha.kim olan 
tepeı~ aaptıtmlflerdl. İtalyanlar 

Llzı1 v• Elbaa&n& giden garptekl yolıı 
tebJ!lredft kurtarmak için Uı:rıitalz bir 
ınuuvtm.et göeterml§Jerdlr. 'lmdl. LlıuSen Raııtana giden blr 
bat boyunca lld mUınt.ag alay blr ıııra 

Maıounı valilerle 
milşaverelerde 

bulundu 
Roma, 9 (A. A.) - Stefani 

bildiriyor. 
Musolini !bugün Roma umumi 

valisi ile Milano valisini lrn bul 
etmiştir. 

BİR TAYlN 
llonıa. 9 (A. A.J - Stefani 

ajansından: 
General Camillo Grossi bir 

kaza. neticesinde ölen general 
Pintor'un gerine Fransa ile mü
tareke ahkamını tesbit eden 
İtalyan komisyonunıın reisliğine 
tayin edilmıştir. 
BADOGLIYO !LE l\IOLAKAT 

Roma, 9 ( A.A.) - Stefani bil. 
diriyor: 

Musolini. Mareşal Badog. 
lio'yu kabul etmiş ve kendi&i ile 
samimi bir görü5mede bulunmu~. 
tur. 

Londraya şiddetli 
bir hücum yapıldı 

Almanlar 800 ton 
bomba attıklannı iddia 

ediyorlar 
• Londra, 9 ( A.A.) - Ha.va ve 
dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Pazarı pazartesiye bağla.yan 
gcee zarfmda düşman tayyare.. 
leri Londra. ve civarı üz.erine 
clddt bir bombardıman hücumu 
yapmamışlardır. 

Birçok yangın ba§langtçlan 
olmuştur. Taarruz esnasında 
itfaiye ibunlann ekserisini sön. 
dürm~crtür. Binalarda ve ika,. 
metgclhlarda. mühim hasarlar ol 
muştur. bir miktar ölü ve bir 
miktar da yaralı vardır. 

5 hastahaneye, 2 klieeye, 2 
otele, 1 tahlisiye merkezin.a ve 
paaif koruma merkezine bomba. 
lar i8aıbet etmi§tir. Bomba. imı. 
bet eden bir binada. inM.nca 
fazla zayiat verilmiı olmaemdan 
korkulmaktadır. 

ALMANLARA GöRE ..• 
Berlitı, 9 (A.A.) - ÖğreniMi. 

ğine göre dlin gece Londra:ya. 
yapılan hücum esna.ımıda 700 
bin kilo infilak ve ıoo bin kilo 
yangın bombaaı atıinu,tır. 

Adliyaya zabıt katibi 
alınacak 

Belediye otobüs 
sıpariş etti 

Bir İngiliz tabrikasile 
esasta uyuşuldu 

Bele<lıye, malzemesiz.ilk yUzUnuen 
sayılan azalan tramvaylardan, hal· 
km _,ıkıntı çekmemesi ıçın icap eden 
her turlü tedbiri almakta ve lüzumlu 
malzemeyi temin için de A vrupanın 
muhtelit ınemleketlerile muhabere et· 
mektcdir. 

Tramvay idanslne en IUzumlu mal· 
zeme barıdaj denilen ve tekerlekler U· 
zerine geçlrUeıı çember, dingil ve ray· 
dır. Bu demir mamuıatı lıe i§Çlliği 

az ağır sana)iden olduğwıdan .tıJı;blr 

memleket bu gibi denıiı·Jerin lhıacınıl 
yanll§mtunaktadır. 

Diğer taraftan belediye. trıımva) 

~!erlerinın daha !azla ualnıaııı ihli· 
mali karşısında evvelce yaptığı otobWı 
slparl.§1.ni tekrarıamı,, fabrikalara da· 
ha mUsait tekliflerde bulunmuştur. 

Bir İngiliz fabrikam teklifi kabul et· 
mi§, paraca. da uyuşulmuı, takat ln· 
ııe.ata ancak yedi ay sonra. baglanabl· 
ıeceğini bildlrml§tir. İstanbul bcleclı· 

ycsl bunu da ko.bul etml§, ancak fab· 
rika •iparl§ln kabul edildiğine dııir 

henü:r: bir !§'arda bulunmamıotır. 

Murakabe teşkilatına 
alınacak memurlar 

lat&ııbul ttyat murakabe komlayo· 
nu kadroawıd& çaltfllla.k Uzer• alma· 
cak memurla.rm müııabaka imtihanı 
dün öğleden aonra lltanbul erkek ll6e· 
•i ulonlarmda yaptlmı~tır. İmtihana 
yUze yakm llae mezunu sırml§Ur. Su· 
aller kapalı ve mUhUTIU urf içinde 
Ankaradan ı;-eldl#f. gibi cevaplar da 
gene mühUTlü zarflar iı;ertsinde Tlca· 
ret vekt.ıetlne gönderllmt,Ur. 

Parti vilayet kongresi 
C.H.P. 1ııtaııbul vilAyet idare heyeti 

reisi ve !zmir mebwıu Rept Mimaroğ· 
ıu dUn Ankaradan tchrimize gelmif· 
tir. Vtayet parti koIJ.&'real 25 birin· 
ciklnun çarpmtı. stınü .sabahleyin 
aaat onda vllA.yet merkezinde toplana 
cak, Uç gün ·(Üvam edecektir. 

''Pil yok,, diyenlerin 
dükkinlan aranacak 

me'fZil m~lataa eylemektedir. İtalyan 
Jar bu mevıilerl de kaybedecek olur
lNM. ltalya fçtn hayatt bir eheınınl· 
yıU hıı.lz olan bu mıntaluı.da l<ukUf ve 
cıradn da !:lbuaıı yolu Ywıanlılara 
açılzıut olaca.it t: r. 

Bu muhnrebelcre ınuvazt olarak, İstanbul ndllyeaine orta okul n Uae 

:n,at mura:ka.be komJllyonu. 
dOnldl t.op1antnımda but ih tiklr 
hareketlerini tetkik etmiştir. 
Siyah JrAğrt atl§larmda ihtik:Ar 
yapa iki -rllZ aatıcI, bir ma
karacl ve bir cep feoerci8i hak.. 
kmd&ld eiliyetleri baldı bulmuş, 
bmlarm adli~ye verllmeeine 
karar -nıırilmiltir. Kaptla.ra1a 
(Burada pil yoktur) levıı..nu 
utılda.n halde pil eatııı yapan
lar lıa.kkmda da sıkı takibata 
girifilecek, diikkinlan ansızın 
aranacaktn-. 

ltalyaıılarm 1yt tahkim ıdllmtı olıı.n mezunları arasından imtihanla zabrt 
daha yllluıek daglarda ıtddeU. tuttuk· kAUbl alınmasma karar verilmJotır. 
ıan dlfer mevzllırtn zaptı lçln dı gld· Mlliıabaka imUhanmda muvaffak ola· 
deW mu.b&nbeler cereyan etmekte· rak kabul edileceklere kadro lmklm 
tllr. Bunlardan Elbua giden Develi nlsbetinde ma.q verilecektlt. Arzu 
ndlıin• hlklm tki mem topçunun 1 edenler nUfuı cüzdanı, askerlik vesi· 
yardımı Uı Yunanlılar tarafından zap kası, bir ecnebi ile evli ve mahkQmi· 
tedUml§tlr. yeti olmadığma dair hUmühal JcA#ıdı, 

Dün aabah, ııava biraz açlıınca, t· 11ıhhat raporu, bonecrvla ve &X9 eba· 
taıyaa kuvayt kUIUyeslnhı Elbtuı:ı.n& dmda dört fotoğratt.an ibaret evrakı 
dofrU · ~ktımekte olduğu Ohri gölUn· mUsbitelerl ve bir btlda ile bu per
den 111Uphede ıı:illmJgtır. Bu oımal tembe günü alqıamma kadar adliye 
ceph•inde haTbe tutşmu§ olan C:6rt encümeni relsllğlne mllracaat edebi· 
tt.aıyaıı tUmenlnin, Vıuula. Feuari, leceklerdir. MUsa.baka imtihanı önU· 

200 bin parça hediye 
toplandı 

Şanlı askerlerimize Halkevleri 
vasıtasiyle toplanan kı§lık he
diyenin parça itibariyle sayı:;ı 
200 bini geçmiştir. Hediyeler 
torbalara konularak Kızılay ta. 
dafmdan askeri makamlara tes
lim edilmektedir. 

Kanrazıt&, Pozzo tüınenlert oldukları mUzdcld cuma gtlntı saat onda adliye· 
ötreJıilmlıUr. nin Ust katmda yapılacaktır. Talipler 

ayrıca sert ~aktllo lmllhanuıa da ta· 

Taksim kıtlaıının 
cephesi de yıkılıyor 
Taksim kfl}aamıu yan cephe. 

ıinıe y&ptlan mermer merJiven
ler tamarolanmı§ ve kışlanm 
arkuı kAmilen yıkılmıştır. Kış. 
Ia.nm arkasından Taksim gazi
noeu ~,atı kıı~mmı takiben inen 
yol dahi yeniden ya.pılmaktadır. 
Bundan sonra krşln.nm ön cep. 
hesinin yıkılmaama ba§lanaca.k
tır. 

~--IP.!'·----K ız ı I rakkase 
''SALOME,, 
Tü.Tkçe ııözli.ı ve türkııe prlnlı 

. film 

Beııtt'kAI' Ye miıılk ttjlsörli 

u ABTAIU CAN,, 
MÜZE. YYEN SENAR'lf, 

bf tutulacaklardır. 

Balıkesir Valiliğinden: 
ı - Balık~lr hUkOmet konatı adliye kısmı kalörifer tesisatı kapalı 

zart uaulu ile ekılltmeye konmuıtur. 
2 - Ketit bedeli 171')97 lira 30 kuru! muvakkat teminatı da (18201 lira 

dt?'. 

3 - EvTııJu hergün na.nada görUlebillr. 
• - İhıılesl 27 blrlncik!nun 940 cuma günli saat 115,30 da hükiımet lıo· 

nağmda nafta müdUr!Uğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

:> - tateklllerln muval<kat teminnllarmı Balıkesir mal aandığ1na yatır 
dıklanna dıı.lr makbuz V\?Yll bu miktar gayanı kabul banka mektu 
bu Ue ihalo tarihinden Uç giln evvel viltıyete mOracaatıa nafiadau 
alacakları ehJlyet vesikaıılle ticaret od&Sı veslknlıımıı tekil! mel< 
tubunu ha\i 7.ufa koyarak mezkur zarfları 2490 sayılı ko.nun hU 
kUmlert dairesinde tanzim ve imza. etml§ olarak lhnle günU s:ıat 

14.30 & kadar komisyon rlyaaetlne vermeleri, poetada \"Ukubulacak 
~eclkmelertn kabul edlimtyecett llln olunur. (114715) 

~~~ ... ,,.~ :~ ~;~ ···~ 1 ~~ .. ~,. • • ' : '· .. • : ' ' • • • • • ... J / 

ESRİ \'l~'iEDIK'in BtJTU:-J HAŞMET ve E..""lTR1KALı\RI._. 
~<.'fııh.-t 61cmlerl, ldrll entrikalarm1 ve kanlı mücadf'lelrrini tasYlr 

eder; muanam A~li Vf' SERGt":lE~T tllnıl 

I~ BARBAROS Devrinde VE~EDiK 
ii\t.: B01"0K tür1'çe Mizlü tarihi tllru 

aleriıı lngUiı tehirleri U%erine tat 
bUl ettikleri havadan tethif politi· 
ka.ıımm bütün dünyadaki yeg!ne 
abl nefret uyandD'malrtM ibaret 
bluıqıtu. Tetbiı edilen bu yem u. 
tullw Alman hareketlerindeki gir· 
)mlitl arttırmaktan bunların ee. 
IUDU "91"eCek olanlann gazaplan-

1 
n.ı da ayni n.l!lpette çotaltmaırta • 

dır.,, 

lflülmemlı oarkılan bi.I~ ük mehter 
talummm l~Urakllc tllnmmı oku· 

yucıılar: Koro \C ... 

8 blrlnclldlnun mma mııtint'ler· 

~ ltlba~ 

TA • 
1 

~Yarınki Ça a ba matinelerinden itibaren 
t tnııhuhın lkl blıyUk lnema,mda 

Çı:ı '"8lknpı 

AZA ve TURAN 
\ 'ATAN ırım \ISt 1 - lııf'ftl!\larmda giı tcrtleaeJdir. fllme et>kl mı.·hter nıuslki'<I cı•nk ltır-

fllml mu,·atrakl~·tttlft kUlert ve Gi\lbıwklr.r llıh-e edilı•N:kUr. 

cm-am ediyor.__ lllllfJll!mlBllllm!mmmı•llllllllllfilllll• 

Un çeşitlerine 
fiyat kondu 

Buğday mübayaası 
dünden itibaren haşladı 

Dükü nüshamızda. öğltd n 
evvel Ticaret odası salonunda 
toplanan fiyat murakabe ko. 
misyonunun buğdaya yapılacak 
zam dolayısile un ve ekmek fi
yatlarını yeniden tct:kik ettiğim 
yazmıştık. 

Dün öğleden sonra tekrar 
toplanan fiyat muraka'be ko. 
komisyo.nu. yufkalık. francala, 
makama ve sair ekistra ekistra 
unların fiyatlarını tesbit etmiş
tir. Alınan kararlara göre frnn. 
calalık unların çuvalı 11 lira 50 
kuruş, makarnalık unların çu
\'alları 11 lira 25 kuruş, ekistra 
unların çuvalları ise 12 liradır. 
Ekistra yufkalık unların randr. 
manı vüzde 40. 50 arao:ıında ol
duğu lçin komisyon bu unların 
çuvalına 12 lira fiyat kabul et. 
miştir. l<"'rancala kin de yeni 
bir narh kabul edilmesi mUm
kündür. 

BUCDA7 M "BAYAASI 
BAŞLADI 

Şehrimize gelen buğdayları 
mübayaa etmek üzere toprak 
mahsulleri <!is müdürü ile vi. 
layet ziraat mlidürü Tahsin 
ve bir de mütahassıstan mü
rekkep heyet dünden itibaren 
çah!JMağa lbaşlamıştrr. Bü heyet, 
dün, Haydarpaşaya giderek 
trenle gelen bui;daya kıymet 
takdir etmisti.r. Heyetçe kıymeti 
biçilen buğdaylar, ~leli muka.. 
bilinde ofise devredilmektedir. 

Krema ve yağ ıatanlar 
!Krom ve yağ ~· &, 

bir müd<hrt evvel, mmtata. ti. 
caret müdürlüğünıt ıntirnc:ıat 
ederek mhtn bonlamna kuyde
dllmelerini i.stediklertni &Oylf!?n!ş 
ıeroi. Bu tekHf dtln ka>.<t11 edil· 
miştir. Meeele, tica.M odasmn. 
yazılıp formaliteye &it bar.ı hu. 
Sllslar da. ta.ma.mla.nd1ktan ıt0n
ra krem& V9 yağeılarm bOT'Saya 
kayıtları bs.şlayacaktır. Bu ta. 
rlht.m itibaren <ls yağ ve krema 
fty&tlan, borsa listelerine tabi 
tutu!acaktır. 

Benzinde tasarral 
<&.! taralı 1 ndde) 

imdi talı.flcrin b:ıf ve dcvA.mlı mil§· 
t.wWıı1 tetldl etmekted!r. 

VALl BU AKŞAM 
NK.ARAYA GlDlYOR 

ltitıınbul iau n belediye rc.st dok· 
tor Lattt Kırdar, bu ak§am Anka.raya 
gtdeoektlr. 

'oförler 'ftllyete yaptıklan bir mü· 
racaatt& t.k, Qttt uau\UııUn knldırll· 

ma.aı vı eaklst gibl tahdide ta.bu tu· 
tulmadan ivleyl§e mlieaade nrtımel!i· 
ni latemlşlerdl. Vnllnln, bu mevzu 
etrafında da al6.kadarlarlıı temaslarda 
bulunacağı nnlaşılrnaktadır. 

Romanya pe rol 
kuyuları 

(Bas tarafı ı nclde) 
danlan arasında büyilk değisiklık. 
ler )apılmıııtır. 

Demir muhafızlar anuunda tıı.s
fiye yapnıağa memur komisyon 
Uiğvedilmi3t.ir. 

Btikr<•;:., 10 (A. A.) - Resmi 
gazetede neşrolunan bir knnun, 
ecnebi memleketlerde bulunan ve 
bugünkü rejim aleyhinde vaziyet 
alan Romenlerin tnbiiyetten iskat 
edileceklerini bildirmektedir. 

.:lllAıml-• 
YA 

Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
stııema111 

l'\Ie\ irulıı e.n gtizf'l, tıiil Uk ve 
kudretli bir harp ,.f' rgt\ı~t filmi 

Karada ve deıılı:dt• g~en lıU~ Uk 
bir d••hşct veı hr~ croıı... llithl 

- harp ve tal,Jbat sn.Iıneleri 

iyeden 
ingiliz 

• 
ordusuna 
gönüllüler 
gidıyor . 

Italvanın vazi)retl 
Suriyede İngiltere 

taraftarlığını 
kuvvetlendirdi .atılı 

\'i~i, 9 < A. A.) - lia''85 aJ 
bildiriyor: k 0.rdll 

General Henri Deııtz. ~r -"ti· 
·r "e .,.. l:ı.rı başkumandanı yazı e uıertl 

hivetlcrini de haiz oLrnak te'· 
• ·· bıSll Fransanın Suriye ve Lu ı. eeJ.il 

kallı.de komiserliğine tayın 
. t• 1 mış ır. e11ert 
1881 de doğmuş olan g par· 

Dentz 1914 harbi e~nda doJ'cl' 
lnk bir surette vazife ifa c i' .,e 
mühim mevkiler işgal. e~bsl't 
sonro Suriyeye giderek ıst~a (!). 

§Cfliğinde ı~ıymetli hizınCl 1 f81li!r 
etmiştir. 1934 te tuğgenc 0t(111 
terfi etmiş ve 1939 a kadsr~..,AfV 
kurmay ikinci reisliğini Y~uf· 
bu tnrihtc korgeneral o.ırn~ı;•>ıı 
En son .Marsilv:ıda ikıncı f ~,,. 

j . ·on w 
kumanda ctme-ktcydi. I..c ı) 1 rııe· nör niş nnıı hnmildir ve ı;aM btıc' 
ziyırtlerı ve Suriyedeki t r ııtı ' 
ri sayesinde yurda kı~:Jllet.~1r. 
ın<>tlcr yapabilt-cek vazıyet 6ı 
Şoık kıtnhırt b~kuınıınd~~~ ~ 

fntiyle maiyetinde bir :rnt' •
11 

ıco· 
ner:ıl bulunııcak ve ı ·• .,,c .... "' ~ 
lordu kumandanı salahiyetini 
olncaklrr. 

sunf YEDE , . \ZO'tif ~ 
I.ondra, 9 (A. A.) - bS.i,ıtl 

f.'n..Ma njan mm hususi nıtı 
b!ldlrlyor: , vıa · 

İtalyanın şarkt Akde- - 8 ısı . 
smdnki hareket vasıtnJr ··tt.ılC 
)'Tf düşmlif olması Eark. . ·~ri.,ce 
k&tle.r:I e!kan umumiycsı iıZ rdJı"· 
le 1 t . . . .. t --r•·t .... 

11\"\"f't e P" • • ıı;o ""'' . de ,.,. 
Surty• ,.. Lübnan §elıirlt.rill ıııeıer 

•ı k ampça ve transızca beynn~11 ,ı· 
•cı ... 

dafttıldığl n bu bcyaıınıı.ıne• ır.~f.tl" 
den ele gezdirildl#f. haber ,.crtıW' bit 
dtr. SerbcaU hareketten ınencdıydedıı· 
~ok genç İngiliz ordusuna ~~ı#,,1' 
m.,k ULere hududu gE",çmeğc ~ (,f!>" 
tadır. Suriye mnkamatı !Pddet15)1,rtı' :ıu nnnektcdlr. Gönuııuıertn l< 

1 
t;t? 

d• adam ba§lna 700 Mıııtr ıırsS 
alınmaktadır. rı'((JJ" 

Iktıs&dt vaziyet çok tenadır. ıetoıı" 
l&rm önünde halk smı. alT& bC~11ıc,ıı•· 
tedlr. Huswrt otomobillere "c 
re benzin satı§! durmu§tu~ 

1111 raadeva eti 
kapatıldı •'· 

Ahlak zabıtası memur!~~ 
velki gece iki randevu cvı 
meydana çıkarmı~ıardır: ~$ 
Beyoğlunda Saksı sok~ 

22 numarada otura.n ve oııııitt! 
vucu oln.rak tanınan. ~· 
kızı Herakliya'nm yenıdetlt>er f' 
devuculuğa. başladığı ~r <f'! 
lınmış ve evi aranarak~ 
genç kadınla erkek nı · ~· 
tiz vaziyetlerde yaknlanıYl e.'<ifl 

Evde yapılan arsına.da~~·· 
nlt kntmdaki bir kuyun dJ 11-
pıııh kaldırılmış ve ln~ VJY. 
yarı çıplak halde hell tıt· . 
genç bir kadın yakalanıllJŞ )1fll} 
Kadın f uhuti hnyauıı& rıJtl•· 

ba~ladığmı ve buraya ~~~
va tarafından alelacele 
dığını söylemiştir. . 'fa1'!~' 

Diğer randevu evı ~ede J.Y"' 
de Uı.martin caddcf!lltl 
apartmanında.dır. -~ 
Apartmanın bir d~ ~W 

terzilik yapan Deepina ı~t· 
rikanm. aynr zamanda it 01~· 
vuculuk da. yaptığı t~1ıın;#' mu ve ev dün gece b~Scl, ~ 

Her iki randevu evın ....... ıce-
)•e ~ ·r 

nan kadınlar muaye~t\enJl"'i~ · 
dilmiş ve evler mu:.11tır 

Bir çocuk ka111Y0",tı 
altında ağır yarnh'11 

t(tl-• 
1{aragümrükte. ~ar~· 

hall(;Sinde otul"'cl.ll do~ Y ~· 
da Ali Rıza admda oır kod'~· 
dün sokakta ovun oynar~ 
denbire karşıdan soför ~~
idnres;ndeki 3593 n.~~crı ı-
yon görünmüı:; ve ~~uıı "ıJl1'· .. ti. 
çamaynn çocuğu çıgn~ ,,...~ 

Ağır surette yara ~it!" 
Rıza bayrpn bir. ha.ld~JJ 
şa hastahnn ıne 1 rn.,ştfl' 
kamyon soförii yaka n.n 

DÖRT ŞOFÖR 
CEZALAND1RIIJ)1 ıl~ 

J ·rdc ~aP 
Dfüı ak•am sc 11 • ıı ıı. ' t ııerı · ışık karartma ~o;ı ro kelei"flı 

ceS\nd.a fcnedcrını ma ., ııı.ı 
yen 4 ~för daha pnrn c 
çarpılmı~tır. 

K 
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asbıhaller 

kızve e 
e a er 
d evirde. •• Do nva tutboı yıldı?.ları · No 7 

Dört müdeı ı ·s 
a a T r An Örs anlatıyor 
tale benin illi/akile •• u a ın e w ., 

yı ç e 
Darülfünuııdan na s tl uzaklaştırıldı? ~ 

Örs, 
t bıt 

Konuşan : S emih Ağlı 

olm gı, Baltacıoğfunun kürsüsü 
ctr ındn toplanmaktan nlmVjtır. 

1 '·- Yaban. Ynkup Kadnnin 

o (J PILA 
Hocamız, mcnılcltcün o wmanld 

''azi}etini, de "asında ve prog-
rama ha. 1 iı m rl ıı o kadar 

1 l i ı ·~ a anlat-

.. 

şaheseridir.,. 
- Ya diğer e&erleri? 
"- Onlar da ı;üzeldiı·. Mesela, 

Bir hüküm gecesi, Sodom V<' Go. 
more ..... 

lle~an 'Nhkiın ()rsP. ht-ğendif,i 
a'ı lPıın kimler olduğunu sordum 
"- Heyecanın beğendigim Ah 

met Ha lm<tır .. , 
Dt-dı. 

Eirdt'nbiı c hatırıma gf>ldi. 

Ya Refık Halit? 
.. .._ I.-ıymetli .. F'aka t b11na hiı ıız 

fm;la .. dış" ile meşgul gibi g• it 
yor! :.\1eselfı, bir fincanı elti alır, 
tilrlli teşbih ve istiarelerle bizP o· 
nu anlatır. Adeta bir hokkab.'lz gi
bi ..... 

Antalya mı>busunn dedim ki: 
- Sizcl", son ııent•ler içindf' pi 

~ a~nyn çıkan en kötü edebi f'~r 

Mezı etler, .. o 

"' 'lnngi~idir? 

Ba} an Türl • .üı Orsc: 
- Şımdı biraz da, Boğaziçi li

s si kursUsU ılc Türkiye Biiyük 
rnıet Mccli.:ıi kUrstisU arasındaki 

farkı anlatır mı!lınız7 
D<'dım. 

Kııdınl:ıra iıılıhr.ıı hakkının ve 
rilme ı uzC'rint>, siyasi sahada ça
lı mak ve m<.'mlC'kete o yolda biz· 
met Ptmck rnal·s eh ile fırkaya 

rac at t'ttim . ., 
Bo) 1 et'. Hnydarp::ılja - An

kara ekepr( sıne binerPk doğruca 
f i.l ki vaıifcııiz ba.'jına mı 

Hayır. J~vvcla, A tatUrk ile 
b r b r Ege \•apuruna blnnck An
tal _ya, \anı ıntihap daireme yol
lan '.hm. 
~ y hnte takaddüm r.deıı ak· 

:ımlnıın binnde AtatUrk ile tanıs
mı tnn. Bılii.hare saraya gittim ve 
ht'rı b ı likte Eg<'ye gflçtik. 

Bir gece. yemekte, Atatürk, 
c rıin ilerlt'miş saatine 'rağmen. 

ha at, insan ve cemiyet telakkile
rı rtmfındn dört ağır felsefi sun! 

ı ular. 
1' 1 lıiYmdan yrni ay· 

ı ılJı ım ıçm. bunlara ı·cvap ver
mt 'et glldiık rckm<'dim. 

An tal) nyı cıkt1 •ımız günün ilk 
akşamı da. zi\affttc. Atatürk: 

'· Ş mdi buradıı bir nutıık söy 
lcnıcn laznndır ... 

Dediler. 
Brn de zc mın \'e zıımnııa uygun 

bir kaç söz SÖ) led;nı ve tekiımiille· 
rini ideal adclPtti"{lıni?. erkeklerle 
bernbC'ı· memleket mPseleleri l'lrn· 
'ınd ı çalışmak 1 ırsatını bize vcr
dıklC'nndPn dolayı, kadınlık namı· 
na k ndil rinn tPşekkür ettim. 

f t , ilk mebusluk hatıralarım .. ,. 
.Mcıclis, ) ani yeni bir muhıtc 

, rmi olmak, sıze, hiç he~cc~uı 

' rm dı mi? 
'' Havıı ! Belkı 22 _yasında eı-

kC'k ~ocuklarn deıs vermekten 
mı.it velht olacak. giı dığim muhiti; 
haı md n çıkmış gıbl bir haloti 
rı.hiyc taşımadığını için, yadırga
madım!" 

- Sizce. Meclisin en hararetli 
tinleri hangil•'rMir? 
·' Hata)'ın ilhakına takaddüm 

den e 1 eler •... 
- Ya Atntii~ktln ufuliı? 

Bıı, yalnız Meclisin hnm· 
Lınd:ı vukun gclmi bir hfidise de 
füd"r; büttiıı memlekN jçin kelime 
ilC' ıfad i mlimkün r))mıyan blıyUk 
hır zı adır. l<aybNti~ımiz şevin a· 
znmctını, bizP. ıam n daha cok 
. ··stcı <.>c<'ktir.,. 

Ufnk lıir stikfıt oldu. 
Bn ·an Türkan Ör5P.: 
- lstcr ml!ıiniz, dedim. birnz 

d:ı fcl efenin knrdeşi sa}'llnn edebi
\ ttan bahscdPlim ! 

Antalya mebusuna. (Yaban) 
tr fındnki dl'dikodu~ ıı u.nlatacnk 

oldum. Hcyecnnlandı: 

Derhal ~e,·ap Yerdi: 
"- (Aşk 1ztrraptır) rnmanı! Bu 

kitabı. bitaraf kalmak için. sonu· 
na kadar okudum. Asla, bundan 
f-ena bir ceer ~örmcdim ! Kaıına- Diin~ n futbolündt' ::\faC'arlı Pl:ıt
tırnce insan ruhunun seyyal lüb· ko, Avusturyalı Platıer, ltal) alı 
blinU bizE.' nakleden muhnmr kı:v· Dcprn, Olh·yı•ıi, J.'ı ansalı Sayrigrz, 
mellidir. Holandalı Vandennölen, Alman)'a. 

- Peki ga'rp edipleri Arasında Jı Ştulfnut. Britanyah Hovaru 
kimleri beğt'niyorsunuz '! baker gibi pl'k yilksek kaleciln 

'' - Mori~ MetPrlingi.. Soıııa, yetişmiş olmakla beraber, bunlnıın 
nhllik temnyUhindP binız anoı ma- hepsinin fe\·kiııde bir iktid r. bu
lc kaçmasına rağmen Andr<' .Jidi.. yük bır öhrel ve muvaffakt) c>Ue 
Rir rie Marsel Prwıt 'u ... Ru. deru- ayrılmış, süper klas i.iç kaleriden 
runi alemden haber veren lıir a- (Zamuııı, HidcnP, Planc;ika) d n 
damdır. bıri .ı.lc Çek milli tnkımımn ve ~in\ 

Bayan l'ilıkiln Öra : yanın bu .muthiş futbokUs,ı IUr. 
Kendı j!lrtrınız irinde kı) m ı>t Meşhur ::ilav~ anın lstanbula ıklncl 

verdiğiniz ahsiyetl r kimlerdır., gclu:indt' kalesinde milli takım t'-
Dcdim. lemnnı Ştnplık isminde mükemm 1 
''- Dıırkhnvm \'e Fro\d. Bun- bir oyuncu vardı. O tarıhte ihti· 

lnrı. cemiyetin büylik ıztıraplarını yat olarnk şehı imiz<' gelrn Pin. 
\'(' biı) ük ihtivndaıını izah ctmic; nieka on altı ~ a.ı::mdanberı tam on 
adamlar olarak tanıyorum. yedi sPnc klübiinün birine· t.akı-

Bize gelince: Ziya Göl·alpı. mınd::ı , c yirmi lnr \ a ındanbrı i 
çok beğenirim. Keşke böyle bir kaç de milli kadroda nıevkiinı muh:ı 
alimimiz dnha olsaydı .. Bir de faza etti. ç koslov:ı~n gıbı Ortn 
Mustafa Şcltip Tunç, cok kı~met- AHupanın pek yüksek hir futbol 
li bir hocadır. Mütebahhir ''" nıah· ekolünde ) etişcn ~ üzlncl' binnci 
mul bir adamdır. sınıf kaleci arnsında bu kadar u. 

Bayan TUrkirn Ürsü. tercüme Pt· zun ve fıısılası7. bir zaman ayni 
liği "La Petitc Soeur dP Trott'' ile ~ iıksek kı) meli knybetmcrnek b:ıil-
başbaııa bır:ıktnn... lı b ı:;ına bir muvaffnkı\'l'ltir. 

~------

~/ ' 

,..r rçaıarını 

z yan etmeyiniz Pire, insanlar sayesınde ya. 
şayan hır mahlfıktur; hem de 

Dolabınızın saı arınızııı bir çok zaraı lı bır rr ahlfık ! ~1emeli 
köşesinde unutulup kalmış ola.n hayvanlardan kuşl!lra vıınncava 
ufak kürk parca l a.rını sakın zi_ kadar hepsinde bulunur. Tav. 
yan etmeyiniz. lüzumsuzdur di- şanlnrcla bi!c 'ardır. Farelerden 
ye kaldırıp atmaymız. Her :;e. ve sır;nnlardan bize v ba mikro_ 

'

, yin pahll\'n ,. 1. ı b ı f bunu gcc-ircn pirelerdir. Kedi ve 
ufak bir küt k parcasının her köpeklerde bulunan pirclPr İS(' 
hangi bir tayyör veya mantoya baheettildmiz pirelerden farkh-
ncfis bir ~":J'iti:r C'' ~ .;.mı he_ ı dır; 0111.'11' d!lhn ufaktır. Onlar 
!'laplnyınız. 1 ins~n .• üzerinde kalmaz: h'l'lip 

Hele kum:ı.şlann pahalılığı gt-cıcıdırlcr. 
yiiziir.den bu F,cnc nıanto yaı ımı. 1 Bizim br.hsctınek istediğimiz 
yıp da mantomızu ''eya tnyyö· pıreler kozmopolitler; herhangi 
rüniizü boyatmakla iktifa ede~ bir iklim ve yerde ya.şayabilen
cck olursanız. yine para snıfe.- leıdir. Velha~ıl hepimizin ıh~ 
ınedcn dclabınızda ıbulclu<~unuz rc~·hğımız pnrazit hayvanlar. 
bir kürk parç:ı..8ilc onnı• "Ura~ı_ }'11murtatarı· - Erkeğilıden 
nı, burasını süsleyip yeni bir eok daha ıri olan dişi pire yu_ 
elbise ile ortaya rıknbilirsiniz. nıuıtalarıııı nh§ap evlerin tahta 

l!~ğer si~de uzun ti.iylii Ye a- 1 cntlakları içinde. bahlann altm
c;ık renk bir kürk parçası Yarsa da. eski PŞyalarm içide. pis kö
onunla tayyörilnü:ze dört cep <>elerde, kirli ~nmaşırlarda yu_ 
yn•labilirsini7.. Pulcn gibi Any.ı murtlar. Bir defada oniki yu. 
Rpye' gi.bi veyahut doğrudan, mıni.a birden bırakır. 'l'o7Ju ycr
doğruya parlak keçi derisinden lcri ter"ih etmesi yumurtaları
p:ı.rı:nlanrıız \'an:a kı. tık m~nto. nın ı lnk olu. undandır. Dürt 
nuzun i>niinün iki yanını ı•eplc- hnfta ieinde canll\nır. 
rıni tezyin t>tmek suretile hem Pire. insanın kanmı emerek 
bir f'.;;ki matoyıı dcği>ılirmi yaf?dr. Isırdığı yerde pembe bir 
hem de hakikat.eıı wrif bir yeni İ7. bırakır ve kaşıntı v •rir. Acı. 
mantoya sahip olnı~ · bulunur. y ı te kin etmek içın en iyi ilfıç 
sumız ... Eğer si7.dc kalan parça- "ıılcool cnmphre'' Yeyn iyi cins 
lar pe-k az ise onu ) ol yol k~scr kolonyadır. 
bir kısmını omuz.unu7.a doğru Pirelerden kurtulmak icin on. 
kolunuzun üzerine diğerlerini !ara karşı yapacağımız yegane 
yakanıza. takah:lirsiniz. F...ğer mücadele temizliktir. Ceviz ağa
manto kadifeden ise aynı ku. cmdan koparacağmız ta1.e yap
mastan yapacağınız lbir manto- raklann kokusu onları dcletnıek 
nu"l ort.a~ına onu diker w· güzel için birebirdir. Bu iliıç bilhassa 
bir mantoya mt1h ip <.

0

\!"su.rıuz. ayanı tavsivcdir. H,.m veı li 

-sta 

ne f'\'Vl'I, 
n bıı 

mılli for. 

1 m } ılJıL knlı>c.il r \s!Jh h r ma.. 
c;ııı a daim·ı formunu ve brıo unu 
a\ ni fevkaliıdclikk gostercbilme
sidir. 

1\: ıik yn mdanbeıi prof } onel 
olnn bu yaman futbolcüniın n) lığı. 
C'n 11öhrctli devrlndP hile- p~k cüzi 
ıdı. Uıkin aldığı müte:ıd !it v n·ı
mUtc>uabi ikramiye ve pnmler sa. 
y<'sindf' mtir<>ffeh bir ha}at sure
bilirdi. Üstelik Prng mni:, ı't san
dığı müe!':sesinde m<>mur hulun. 
makta)dı. 

Evli ve bir kız babnsı olan Pl:ı
nickıının oyun knrakl<'rındcn evvel 
şu kıs:ı satırlarla tipini ani tahm: 

Plnııicka, birçok mNıhur l.alecı
leriıı aksine kısa bo ludur T n 
gibi bir bunH!':ı \8 dır. O 
vimh göl'f'nl r bir '.al ci J n 
de nı c; il bir s < 

lirll'r. S p rı d 
r nklidir. Vücudunun 

wa.u.ı ıu.u ur J 

kalın 

e I' er· 
arasında o evbol 
Kız me 

• • 
akalarına 

m edi di 
m sa 

dün dev 
Dun f:nıinonU klZ 

m ktqılt>ri volıybol mu nb \ı ıl rma 
d vam cdılml: tir. Günün ılk mtisaro· 
kası geçen sen nın nmp yonu Ç m 
lıca luz ııscsı ılc bu ıı ne nıU baka· 
laro giren ı ık Hsestnlıı krnlıırt arasın 

ela ldi. 
Çamlıcalıl;ır b rincl ' ıklncl ll ıi 

bllyhk bir sayı fnrhile galıp• olnrak 
bitirmişlerdir. 15 l ve 15 1 . .MU ıba· 

knlar esna.sıı:ıd.ı Çnmlıc!lnın k p ~nr 

hem de kolaydır. 
lx:nzın ile ımha c 
yoksa onun yerine 

~· · tllre" kullnm' 

Yumurtalar 
, . Benzin 
"poııdre de 

lföpek ve kedılErd<> bulunan 
::-ırelcr şoylc imha Pdilıı : 

1 Kükürtlü "U ılc banyo. 
2 - Bir litre suya altı ka.ı ık 

tiitün suyu karıstmnak: (niko. 
ti11 yumurtaları imha ctme<re 
kafidir.) 
~ - Yattıkları veı ler<l<' taze 

ceviz vaılrı\ğı b11Iµiıdunnak. 

SU!} yl gtız 1 oyun ı le n:ıznrı d k 
ka.U c lootmi§Ur. :Sllhassa a rvLs atı 
1 nnda çok t m y\lz etmiştir. 

Ar a ark ya s kız s.ı.yıyı t.alu:nma 
bu sur tle kazandırmıştır. 

ı. ıl<lılarn gelince açık havııı.l çalı~· 

ma rı v ilk oyunlıırt olmam dolayı
s le bu k dar yı ınrkllc mağ'!Clp ol 
m~ardır. 

Çamlıca: Silhl')b, Nunııınlııa, ... •e
bat, Nectt'ı, Hnyrtınnls.-ı, eclli, 
Işıl : Nuruclhnn, Snllha, ZW, ·f'tlı 

mt, 7A'kl:,e, Timjo. 
1k1ncl mllsabakn J<ruıdllll kız l 

lle lstanb ıl kız Use arasmcl:ı idi. l 
tanbul kız lı.cıcslııin 8('rvW atı§Ue bn§ 

1 nan ılk tl İstanbul kız 
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~·•••••••••••••••••••·--~·...,..••••••••••••••••• ... b. k k 1. u 1 Tşt b k ·· ı <l di 1 Ftkıv·ordu. ' 1 mamivle sekilsiz bir et y1ğınm-

Kanada atlı polisine men.c;up rada bir mola vermek fena ol- ede ılme ıcın yumm;a Y.ar - - e u co guze · e · . · ~·ıa· 
ı . l"b d b" ı· I\omıscr mua\'İni Mac Eı:ran dan bacıka tir şey degı ı. 

komıse. r muavini Rufu.cı Mac maz. Köpekler dinlenmiş olur.,, zer•ndc kızağın onilnde bır vol \U u cm e ır po ıs memuru. ~-
• d · ,.~ · a. · · ~ı <' c:. ıPhı bıraktı Ye ıztırapla l\iac l'ndise ile sordu: 

E<"!ııı artık bu işte hiç ümit Topallaya, topallaya yürüye_ açmak zarureti var ır. n.om:ser mu. vını a 1 ı:o- · b d ,, ·· d E ' k t'I B lr F t ı'" sordu: - Hakikaten bu ayak arı 
kalmadrgm· ı anlama§:a başlamış- rek. alçak kapının eşiE;>inden a.t_ Demek oluyor kı u a;'lım a, • gan ım, ·a ı e ı on ı ı 

~· h J h t J t ' · a· F kat d" <r1 - )Je dersiniz. a'-·aklarımı kcsm,,.k J{ızım mı? 
tr. Vakla içen' sinde bir ses ona !ayarak dışarı'-•a çrktı, köpekien avatı ayak arını vuran as a 1- a >\iP e ıyorum. 'a • un ... , r J k" d b' 

J ~ ı ı · ı d · · · k ı.,,. ''Ck lazım olacnk mı? - Zmıretmem. bel ·ı e ır "ara. muhakkak bulacaksın" koşumlarından r.ıkardı. Hel'biri- ğmın derecesine bağlıydı; fa rnt car yı~Jn arı arasın n ızıllıl ay_ h~ ' 

1 h d l d k b tt. öteki dalgın dal!!'m r.c\·nı1 kac; parmağı feda ederek kurtu. diyordu. Fakat hadiscleribu söz. ne donmuş balıklan ibaret o an er şey en evve onmuş aya • e ım. . - ~ 
ı,,.n· yalan gibi gösteriyordu: lş- çift tayınlıı.rmı \'erdi. Kendisi de l larının ciizülmesini bcl;lemek Yabancı neselı bır kalı kaha wrdi · luı'Sumız. 
~· - c.· d b ki ·ı ··ıd.. f \ kuliib"'-'i cınl - ~imdilik bunu Allahlan - Ya ayaklar ... te haftalardanberidir ki arkada_ bir iki lokma bir S<'Y yı•mek lİ_ ıcabedivordu .• ,.ım ı u nya a- ı c gu u, u acT < "' n- · lek ı · 

' · · ld . ._ k d k t b. k 1 k ha ı"le · nJdı·,.e-ııleı ı· "-)qka kimse bilmez. - Kan5!renin siyah e en 
Şmln katılim hıılmak İ"ın çalı- ınidile pakt'Uni ıçE'rıyl' a ı \"e n nte"e va"ın oyamaz J, uza _ an ır a 1 ·p ' • '- u ~ ak 

" · k d k kalındal · b Billi kalktı \'e bir kelime bile göriinmeğc ba~lamadıkça ay -
Şlyor. buz den.·al:ı.rı, kar ::.ahra. bin nıii~kUliıtla küçük kr1.nğı tan yavaş ya\'U!;. ısmmasmı rr ar ı, ısa sa -:ı ı•ı kt F 

~ ı· d ı ıkladı Ve ve · 1 O'-'lemeden işe ko'-•uldu; kulii- laı ınız irin tehlike yo · ur. a_ 
lart l·.....,.rı"sı'nde bu maksatla. kos- kuliibl' icerish1c emniyete ala. beklemek lazım gc 1yor u. parc:a arım ay · , · ... n c e·1 J ,) be ""''' - · j ' enin bir kö~esinde uzıın bir k t bu da aşağı yukarı on -:: 
tu, fakat onu buraya kadar ge_ bildi. · · ı •·-· a· b" "ks··· Ate F"ndıfrın yanına gıttı esva aı ı !!Un ister. 
tır. en ı'z btırada birdenbire kesil- ~mı 1 ır " ıgım var. · ~ ~ d d rırosından C'ıkardığı kürkleri ve - Burada ne ka ar uraca. 
mı·ctı"r. Bugu"nc kadar ·volda ge_ §İm yok. O da olsaydı keyfim ı Ya1an: Çev·ıren: - . 

" J ·o,'"' rnları bu sandıgm iizeıınc ğız. 
lı'rken. esen rii7<!iıra ra<mıen, tamam olacaktı... Kanadanın en mcqhur hlkCı.v cısı k ., ld k kal k d •· 

• ,.,... y rerdi. bu i'-'leri yapar en gu.e. - Herha e ~o nca egı-
kar Ü'"•rinde henüz tamamile Yeni bir kibrit yaktı ve bu 1 Doıı .·•a·ııcroıı ~"fer JfUZAF'F'bı~ ESEı\' ,_ k . . .1 k 1. '""' \ ki · .. • ~.... 1 r"'ı< omıscr muavını e onuşu- ız. 
Sl·ı1·nmeyen ı"zlerı· bı'raz o'.~ıın ::!Ö. avdın ı a kulübenin bır kö~. k l . . I? - ~ • ~~~~~~~~~~;;:t:~~~ ,·ordu: ı - Yiyece · şey erımız var m . 
rebl·11·,_.0rdu .• fnl•at .,1·mdı" go""ileri sindi' adi sa.~tan küciik b:r E<"'ba- · j Ik' d b"' 

J ' -.ı - 8aklandı~mı bu kulübeyi - li'!ı bir parra! Be ı e u_ 
kör eden. ta biatin altını üstüne yı farkettı: bir köşede bulduğu Ayaklarını yavas yavaş og· Fransız ıı kından gelen J\, n ·~- kimse bulama'Z !;anırdım. tiin kö lekleri tek kı1.ağa koşa. 
-et'ıren ınu"thı'ş b'ır kar fırtına"'. ı bir dem""t kııru ot, ı=o ... adn ateş_ 1 - ba l .ı ~ k" t' . . lılar.·•n -·\·~1·1.-.. ha.,:..ııdı· k d '"tü·-..n...· 
v "' "" ) .. maga ş auI .• -ıa.n ı e erının .. 'ı """ " < .• n • - Buraya girişim bir tesa_ ra'c sizi ~ehre a ar go ~uı-
bütün izleri örtmüştür. Komi~er lendi, alevlerin l"'ığı ka ranlrkta içerisine kıpkızıl ısrt ılmış hir 1 - Müs~el'ih olunu,; < f tı i m. chif oldu. lirim. 
muavini icin artr1~ mm·affakıyet konucımağa bn!"laymca, polis a_ demir sokuyoriarmıs gibi müt. kaybettiğiT'iz izi tf'kı~~ b.ı'r3u- _ Ev('t benden talili hir ad:ı::n 1''akat ~ehre girer girmez 
yok. bozgun var. Bu mel'un ka- te~i devam ettirecek ba!"ka ey- mi'l bir acı ayald:ırrnrlan kalc:a· nuz. Ben Billi Fonten ını. imıRsiniz. Bıı iı-te taliim kntii ~izi tevkif ettiririm. Kamın böy_ 
tili yakalamak komiser mun\'ini !erde gördü: Dir iki parca pa. Iannn. kadar ynv1Idı. Poli...in • * "' gitti. Kin'"C btı ka.sn ga de,·am le em,.ediyor. 
ı·çı'n ı'kı' noktadan pek J~ 07•m bir "avra, varı krrılmıs bir tahtn ·ı ·· ·· d · l. k .. ı J) ı·ı lttza"1. du"c: 1 B Ik" · · k "yl ~ " · · g-erı en y11zun en er n ıyoıuu, onmu ı mn u. ' .,· cderkPn hıır:> <ttda 117.lın ı·ıman - e ı sızın anununuz o e 
ı·ştir. Bı'r d"fa arkada.c1n __ \ i>'cu··- kutu, kulübede oturan adam ta. '· t b k '" ·ı m Iztırabı o kadar ~ok duyuyo.. mÜ!'i. yar::ıh • '.J, tarının ı:-.ıra ı v,ı.,avam:ıı. Ben bu kulübede bir emreder. J<"akat Billinin anunu 
nü atmış oln"aic ... Sonra da Billi rafından sura.da. burada bırn- ·a· · bed ı· ı k · · · J · .. .. Y;' ··ıı aı1 · • j d d edil '· son ümı ının c ı ne o aca · :ı. ıçerısın e oıan .nac r. ,uu • lmc gün d;nl"'nıp fn-tınanın gC':· hasta bir a ama yar ım me. 
Fonten'i yakalayana hayli bü- kılmrn bir iki odun ... Ateş ho_ caba! Dakikalar ikrledikcl' a· da bile bu kar clery .. -ı · .., l'lic mesini o..e 1,ı1ye<'~kti111. Bu:;ün sini emreder. Bu da bizim kanu-
yu .. k bı'r ı·1-amı've vaadedı"lmı· ... t·,·r. murdanma:fa ba.şlat.•ınca polis k1 . ı· ... ı..••t•• d ~· 1 t -·ı "'tt"0ıııı' nt\ı l''"' b 1 ı··b d l zd i\ı J " ~ J \'a .,nnın sc . ı "'•ııı t.n e~ı. rnnunu enı· ı " · " ""'- uraya dönerken rn u e en c u_ numu ur. 

Rufus i\1ac r.'=an'ın bu para . memuru kı7.ak üzerine uzandı, · · ~ b 1 B ı· r o' .... ıı•~ıınu B · · H k d -·ı Billi -1.'.IE şn·or. ı::•<;m"'""" ı;JQ nvor... )' ıs sın1 '!la ml'J~Ql'I') u • • 'T''\11 rıktı<7ını crördüm. ""ı ım <TJ _ - ayır anun egı . 
ya da ihtiyacı var. Eline bu pa- ve kur'luralarmı <;ıkarmaV,a haf. tek adını ata.bHmec;i irin h•r <'OJ. Billi Fcnten ic;rvdn ' : ··' 11 b- bi bir kac~k b~rnya srğn::nıc::t~r.. I<'akat benim için hayatınızı teh_ 
ra geçecek olursa sevdiği kızla ladı. Bu aralık kendi kendine haftalar \x>kleme'• l?::ım ol<lu- 1ü YeYa cı· · o1 ar:ı. 1> ~·alt::ıl Y•P s"ndım. Yoksa iceride bır po\i- likeye koymanızı istemem. Şa. 
~vlenmemM:ine imkan yoktur. mırıldanl\·ordu: ğı.ınu cok ivi anla.eh. () haine nr. gE.tirnıek için emir alnı c!Ju_ sin bulundu~nu bilseydim emin yet ayaklarım iyi olursa elleri-

Rufus 'fac E!!an bu u"" ... -' rda "Avaklarnna bakmaktan a- a...: ..:ı· A · ..:ı h t lad 1 · . h . !' ~ c-.u • tık ıu.ir kötürüw•1ür. fcqı ııe\·a.m ğunu !'l I! ı. olunuz ki girmezdim. nize kelepçeyi takar sızı apıs_ 
elinden ı:eleni yapmaktan ~ekin_ detıi korkuyorum. Bu tipiye ya_ ettirmek ic'in ormana kadar gi- - Ne olur!;.a ol.un '.'IİZİ yr'm· - Fa~nt tam nımanmdn gir_ haneye gönderirim. 
medi. Billi ka.çtr, o kovaladı. Fa_ kalanmadan evvel bir yerde du_ dip odl!1l kesemiyecek bir kötü. Jadm1. Billi Fonten. c;ccl' · Bi1ck- diniz. E<Yer bir iki Erat sonra - Öyle olsun. Buradan gide. 
kat ;mel'un herif, ceh"nnem zc. rup ayaklarım1 kurut.saydnn iyi ·· '-" ' • l' 1 • · 1 1 1 · · ·zı'ni üı ı · "ı d b d b' .. •· .,:- k t h d ··ı ··z -.. rum ... ,ı ıyecege ge ınee..... ermız. ;:e epce erımın ı - ge m15 o s1 · mız ura :ı ır o- cegız .... a a emen egı , ru -
1....:-ıs· ı' ~bi ka,.ıyor. Polisin ibin_ yapardım.,, "H h hı "<la b"nı· ne k ı·· b 1 kt l · l ·ı· kes'lm z' ua.ıı ~· " _ ayır, ayır, l rn şıyaca ·. ll U aca ınız. gar {E.'Sl ır, l e .... 
eliği kl.7..ağı çeken köpeklerin Dışarıda, kutup rüzgarı, ce- açlrk öldürebilir, ne de sof\'uk!" İri yarı adam kımıldamadı. - ,.aktinde yetiştiğim il'in Tam iki giin. iki gece buzlu 
artık yol yürümek ku\'veti kal- hennemden kurtulmuş bir ı.eba_ ~ha.dan r.rkan sarı ışık ağıı Gülmekle iktifa etti, poJic:tPn, 

1 
mı>mn.unum. fate yatağınız lııı_ ı Uv.,.i\r J,jr kası!'ga halinde esti, 

madı. O halde!... O halde Bili ni gibi. gecenin boşluğıı içcıi· hizmPt taba.ncasmm maviıntl'ak kelepçeden, so·hı1<tın. a.C'lı',tan. zır. istirahat e<lebilirsini7~ hu kasırga iccrıc:inde köpekleri 
yi yakalamaktnn iimidi ke~mek sinde kükreyor. Fakat küçük çeliğini parlatıyor. Mac E0m fn tma<lan, h:ıttfı. ölümden per- Polis meınunı C'ektiffei r?.tırabı yüı litmek mevzuu bahs olamaz. 
Jazrm. kulübenin içl'risinde.ki hava git- silahı krlrfında.n çıkardı. bir da- vası plmaYan insanların giilii. Billiden saklamak istedi: ''e: 1 dı. Soğuk <'o'ı: azıttı. acık hava. 

Billi de kızakla kaçıyordu. Kı_ tikçe daha çok tatlılaşıyor ve kika siliı.ha ba:ktı, sonra. kuvvet_ şüyle güldü. - YürUyebileC"e~imi sanıyo· ya c:1lt:w bir ad-J.mm nPfes a'lma-
-P.Y "'"'ken beyaz Sibirya kö rlıkla.c;ryor. Ji bir elle silahı kavradı, kurtu- Eurada beni öldürme!• rum. d"di. , sı mıi .... ku"n olmıyncak kadar ha_ 
~· ""' - Polis memunı buz tutmuş dz_ '" ··• peklerinin ayak jzlerini hu nok- luş bu silfıhtadır. mümkündiir. Fakat o va.kıt cest-. Fakat ava€a kalk~r k;ıll·n·'l?'. rn sonudu. Fakat koca koca a_ 
taya kadar kovaladı .. Bu izlere melerini çıkardı; altından iki • * • dime kelepçe takma.ğa ihtiyaç hi"setti~i feci ıztıran yü1.lindcn •1a(' ~övd"'ninden yapılmış ve 
ba.zan da köpekleri fazla yor_ çift kalın yün e«>rap göründü. - Hey bana bakın, içeride kalmaz. Galiba niyetiniz bu olmn aı't1>tiı bı.vılıyonııuc; gibi k'7a;-ın etr'lfı kardan bir duvarla 
gunluktan esirgemek için !kızak_ Bwılar da çıkınca polis memu_ kim var. ~a gerek, siz benj nlıp götiirmeK ji7nrin<' ,-ıi;c+ii. Rilli onu hir ro. iirtülmiic; kulübenin ıcerisi ılıktı. 
ta.n inerek yürüyen Billi'nin iz.. ru ayaklarına baktı. Bu ayaklar Bu bir erkek sesidir. Fırtına _ istiyor~unuz.. götürecl'ğiniz ver_ ı cuk gibi yayac:ca kuco ı,. Ormanlarda ve buz çöllerinde 
teri de karışıyor. Rufus daha şimdi, bembeyaz kesilmiş ve acr nm ıı::lıklarından. ve yabancı kö- de, ahali bır ipin ucunda snllan- l<ı'11 w hi<' zorluk re'tmeden yn_ ayhırca süren )alruzlıktan sonra 
yüzlerce kilometre takibe hazır_ duyınaz olmuş iki et yığmmdan pek seslerine karrAan köpc'kleri_ <lığımı seyredecek dc?HI mi? ta.;ın Ü?.C'l ini' koydu. koı.uq cak birini culduğu için 
dır Ne sog·ugvun vüzünü ısı- başka bir sey de~ildi. nin h:ıvlamasmdan <laha kuv- - Kanunun l'mrı budur. - lhtı'mıılicı· qırın hu aval<- Billi . <lC'tiı sevini'-·ordu: iki gu··n, 

• · Memur duasını bitiremedi, " J ran dişleri, ne de frrtıruı komi- vetli cıkan bir erkek sesi. Bin - Bu iş ihu rada olsa ne c•ıkn. ları k<'!'.ıne~c mecbur olncağız. ikı gece kom;ser muavinine uzun 
ser muavini bundan mencdebi. yalnız "aman yarabbi!" diye bir küfiire karışan bir Eskimo 1 caktır. (Billi arkasını komiser - Diinvadn hir. kimse ny:ı''- uzadıya anlatmıştı: 
lir . Fakat fu·tına ile yağan taze mrnömldandı. krrbncmın şakırtılarını işittiği 1 muavinine döndiil ümit ederim lnnmı kcsemi,·ccPktir. i - fşte böyle azızım. Size hr 
kar verd(>ki izleri örtmemiş ol. ründc ilk'defa olarak ko- and:ı. kız?Mndn rıturmuş. ta. ki mahir bir nisıınr.ısmız<lır. - Fakat hu takdirde hnyatı- tilki oyunu oynadım. Bu civ:ır-da 
S "yd-t. trı', lbey":z kar tanclen· miser mua\•ini :-.ıar. F.P-an kor_ b ~ ı· -"- l ı 1· n kom·0 E d 1 · d t~ b k t..ı...ı·k · l · · ld • b'l · rdun1 ... " ~ ancrı,..ı "ıl'.ıR" >e;: l 1!E' ı er >ll a nmru ('('p erı n. <' a :'\ ·- nız '""" ı CY<' f:.'1l er. I 111· mcr.ı a o ugunu ı ı_yo . 
polisin suratına çarpıyor, kann kuyordu . munvini fac F{;"an bir sevin kal dükkfı.nmı ar-lırıyordıı. Ora_ J\omi<>er muavini ı fac Fgaıı Onun ic:in bir soranın ucuna 
\ıırduğu bu yerler ateş gibi ya. Ayaklarının donması. takip fnrkma varmağa. başlavordu: dan bir mum parçası cıkordı. gururla: bağladığım bir raketle burada 
nryor köpekler bu renksiz ve ha. etmekte olduğu adamı ebediyen l'alii k<'nclisini heniiz terkctme- yaktı \"e hır tahta parças1 üze- - Olabilır. dedi. ölmek t.abıi sahte kızak izleri yııptım. Son. 
yatsrz cehennemde bir yol bu. tutamaması d"mcktir. lrte bu m~ti. rinc yapıştırdı. Ve sakin bır bir ~eydir, ben biitiin uzu,·Iarım ra asıl izleri kaldırdım, yoket_ 
labilmek için. sevkitabiilerinden mel'un iz onu bu hale getirmiş· _ Bu köpekleri niçin bağ- sesle: tam oiarak ölmek isterim. tim. Sizin bu ızlcri takip ederek 
do~an bir gayretle karı eşeli- ti. Komiser muavini ~imdiye lamadnuz? - lyi nic:an alınız. bay komı _ Komiser muaYini. h<>lki de geleceğinizi biliyordum. O vakıt 
yorlar: Kanadalı polis, bir deli kadar kutuplıırrn buzlu kı.~la- 8es bu sefor kulübenin icinde ser. eledi. Birkaç gün SOT'.rn ası- kötürüm bir in~andan kacacak kızağınız bozulup bataklrk halin
gibi kıza~ın ikenarlarma yaprş_ rma daima. gnlip geldi, inat~ı çınladı. kapı birdenbire ac;lmış larak bir adn.m, bir kac: gün ev_ olan uzaldardaki scvgılisini dü_ de olan menban. düşecek, siz de 
mıştır. Büzi.ilen parmaklannı. kış şimdi bu mncrJlıbiyetlerin ö- \'e dev gibi bir adam golgesi ,•el bir kurrun yemekten mem· şünüyordu. onu kurtnra~ım di~e. ayakllll'!-
er geç kendilerini yakalayacak cünii alıyordu. Bu bo7.gunun bü_ içeriye dalmıştı. nun olur. • * (ı mz.la suya gırecektınız. Tahmı_ 
öllimü boğmak istiyormuş gibi tün kor1mnrluğu bir buz yığ;ııu Poli:--; inildeyen bir sesle: - Olmaz. Sizı tevkif l' lip ~ö. Tabiat, sanki komiser munvi- nim doi{ru cıktı. 
k11.ağm kenarında sımSlkl ka- gibi zavallının üzerine düştü. _ Aya.klarım donmu5;, dedi. türmc>k isterim. ninin rcktiğı ızlırabm in~an ta_ - Bunda kabahatiniz yok 
palı. Kutup dairesinin oldukça ileri- Bir ne-fes sesi. çıkarılan elbi- Bu da mümkün. fakat bu hammiilünden fozl:ı oldu~un•ı Billi. aldanmamak vazifem idi, 

Bu memlekette bir darbrme. sincle şimal iklimlerinin varr ka_ selerin ~iirültüsü \'e nnlnş1lmu_ g-ccelik olmaz. imdi miic::ındc ı anlamış gibi zavaıını;n humr.ıa _ mad:-mki nldandrm. cezasını çe-
sel vardır: "Kızaktan dücıen ya. ranhğı \'e öldüriicü evinde oldu- yan bir kaç söz ... Bunlardan bir edl~r~eniz ~öyle bir :ıyakhrmım lı \'C yarı bayg-ın bır u~·kııy:ı 1

1 Jrnyinı. 
fi8maz." n.ufus bunu biliyor, k1. ğu yeri bilmiyorlardı. Krzağmm kaç san.ive sonra da bir kibrit, bakPyım, belki bir şey ynpmnnm dalmnQma müc:ancl · etnıi~t:. - ~iz simdiye kadar arkama 
zağa srmsrkr yapışnıasr bi.-az da karlarda bırnktığı iz, bu dakika. odayı nyZımlandırdı. Sağ eli :ığrr kolavım buluruz. Mac T·:~an ııyu~.'l;:ı'ıı, Billi ku- düsejı polislerin en inatc;ısısmrz. 
bunun içindir. da bile çoktan ~ilinmişti. Zahi- roYelverinin üzeı inden ayrılma- . ~illi dikkatle komiser ımıwi- !~beyi ~ü1.eltti, ~( pekl~ı i ~·c~l·~·- 'ı Oyle Jcoı::uyorsunuz. kı: 

Rufus'a göre hayat. dünya , resi kendisini cok çok bir hafta yan polis memuru karşısında ii_ nının ayaklarım muayeneye baı,. dı. ate!';ı de,•anı r.Lt•rebılmc.k ı<'m - Fakat sen .o~nden da:ha 
yalnız bu kızaktan ibarettir, besliyebilirdi. I~öpeklerinin an. u-ri kar ve buz içerisinde iri ladı. Bu muayen<'yi ic-t"n ru1la . odun yardı ,.e ne kadar yıycc~. hızlı koRuyorsun Bıllı. 
çünkü yolacağı. az kalan )iyece- cak üç ~nlük yiyeceği vardı. yarı bir adam gördü. Bu adam yan bir adam aibi foc F~ıın ise ği olduf{ıma baktı.. j - Öyle ama geçenlerde az 
ği tekmil 'bu krzağm i~erisinde. Kasırga uzun 1.aman devam e- ı:.~km şaskm kendisine bakıyor. ayaklarına her dokıınu""t'l ncr_ Komiser muavıni uya.'1rl11~ı daha b~ni yakalayordunuz. 
clir. debilirdi: ondnn sonra hareket du. Birdenbire: dan bağırmamak icin d=~ıcrini vakıt ayakları kıpkırmızı ve la . - Fakat fabrikanın dönıeme. 

------------ cinde> beni aldattınız. Yanlış • * • 
Saatler gCQiyor, kızak tlurma_ 

dan yürüyor. Rufus birdenbire 
bu uçsuz, bucalksız beyazlıklar 
arasında bir deliğe çok bcnziyen 
b ir siyahlık gördii. Önünde mü
rekkep rer'ginırle birkaç çam 
yükseliyor, bir bir çukurdan çr_ 
kan çamlar. Bu çamla.nn yanın
da kücük bir kulübenin karla 
örtülü-bembeyaz çatısı goril.nü .. 
yor. 
Boğazından erkan bir ~esle 

kızağı çeken haV\·anlarr dur_ 
durdu. Ve rovelvenni sıkı sıkı
ya tutarak: 

- Helo, diye haykırdı. içeri_ 
dekiler! 

Rudurmus gibi esen rüzgir 
sesini alıp götürdü. Birkaç da_ 
kika gecti: sonra etrafına baktı, 
yorı;un köpekler koımmları üze. 
rinde yatmışlardı, havla.rnryor _ 
!ardı .. Jfalbuki bu kulübede va 
ı:ıayan bir mahluk olsa, yaba.ne; 
kokusu alan köneklcrin havla
ması lazım ~elirdi. O halde ku. 
liibe 'boc:tu. }Tem de <'Ok uzun 
1..amandrı.nberi ... Komiser mııa_ 
vini karları biraz ~elevince ku
lübenin kaoısrnı buldu.' Dar ta h_ 
ta bir kapı ... Kapıyı açtı. Kulü. 
benin ircrisi karanlık ,.e sessiz
liğe gömülü. 

Kanadalı noli<:ı donmuş. a~ır 
kürkünün altmcbn cikHikle bir 
kibrit cıkarabildi. KıQı. bir ale\· 
sütunu bu k111iib->nhı onrn.<'lk ··e 
hombo~ oldu<?unu !"Österdi. Ku_ 
lühe uzun 7.aman ktın-ılı kalan 
verlcr g'bi. pis n·s kok11,·ordu. 
HPrhalc?e rok ec:1·i bir kuWbc. 

"'Bu 'la lyi, diye dii ündü, bu-

--~--

......... -

Gunlrnlrnhr.rl olıı.n lı:ıııı.zellc (dc11i1. kııma) - ~;ılıma tc~rif hııyurnıa:ı ıııı-.ıııız hayan! 

bir iz ar kasından ko~turdunuz. 

* • 
Komic:er muavininin resmi ta_ 

b:ıncac:r daima yastık vazifesini 
g-ören katlanm15 yorganın altın
da duruyordu; çelik kursunlar 
kırmızı paltosunun cebinde 
bekliyor: komiser muavini dü_ 
~iini~•or: 

"Bu adam elimde olduğunu 
biliyor. Fakat ben de onu istedi
ğim yere götiiremiyorum.,, 

Komiser muavini, bir katlim 
daima katil olduğunu, öldüren 
bir adamın bir daha öldüreceği_ 
ni unutmuyor. Bir insanı iki de. 
fa asmak mümkün değildir. Bu 
adam bir polisin canına kıydı. 
Bugiin hayatmı kurtanyor. Bu 
onun boynunu ipten kurtarama~. 
:\Iac Fıan'n göre bu adamın~ 
ziine de inanılmaz, rlizgar kesılır 
kendisini oldu<Yu yerde ibırnka. 
cak ve ba.5ını

0 

alıp gidecektir: 
Şimdi rovclverinin ka'b7..asI ko. 
mi~r muavinine ne cesaret, ne 
tc"Plli verebilir. 1 

Billi yakacak odun yiikü~le 
iceriye girdiği vakıt müjdcledı: 

- Yarın hava iyi olacak, ar
tık gidiyoruz. 

- Biz mi? 
- 'l':ı bii biz ikimizden başka 

kim var vurada? 
- Hakikaten beni götürecek 

misin Billi? . 
- Bizim kanunumuz dü~ü~. 

]"re yardımı emreder. Tabiı go· 
tiiı-er.n·im. w• 

_ F ırnt bf'ni gotürecegır 

\'etue h=ı ·kn rir kanun vnr. 
• (i>C\:ımı 7 inciclc) 



~ga}ı z ncılc>r tabıa
""11lıns 'il Tahitilil olllar <. r. e 

boY\lruıı klllür sa· 

~den blrtsi ôfkesinı 
Uyar sihirbazın bağ· 
e indirdi; ve onu yu· 

'1in içine yıktı. 
--·.ını~ 

it kellesinden baş-
11rutuıınuş veya tüs. 
it kesik ba§lar da.ha 

ik'si müstesna di • 
~ellcllere nitti. 

btr lltık ettiler. Biri kum 
it ~az, diğeri kulak· 
Upeıer bulunan bir 

teııı:.ı-
""' birt.t>.krm sual · 

!arı kolay kolay veri-

tlııretu e · İhtiyar silıirba. 
dtrb ateş verdiler. 

aı d.ğer hllibelcrc 
il etrııış ve çıtırdıynrak 

Upllrıneye başlamış· 

olsun. 

Çiftliğin etrafmd aUa gezinti 
yapmnk neye yetmez ki? .. Mel'un 
herifler ... 

Aylarca kiıbus geçireceğim. 

O ak m Tildoru bıraktıkları 

bruıynn ağacının bulunduğu yero 
0 eldiler. 

Ertesi sabah kafile yola çıktı. 
TUdor henüz dermansız bulun • 

du{;'Ulldan muvakkat bir teskere 
yaparak iıstlinc yatırdılar. 

İkJ gün sonra Karlide kayıkla· 
rma atlamışlar; ve UçUncü gün öt 
leden sonra çütliğe kavuşmuşlar
dı. 

Jan derin blr oh çekerek fişek· 
figilc :revolverini çiviye asarken 
Şeldon memnun bir nazarla gene; 
kızı seyred'yor, Vt:I hafif hafif gü
lUmsUyordu. 

Faknt, ı;enı; kızın, sofada bir 
hemıığa yatrnlan Tüdoru tedavı • 
ye ba§lac,lığmı görUnce kıskançlık 

dnnııırlnrı tekrar kabardı; ve su • 
rntıru bir karış astı. 
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Tildorun nekahat devresi on 
gUn kadar si..lrmil13tü. 

Bu milddet zarfında çütlik 1 Jc· 
n bir sa&t makinesi gibi iıdcdl. 

7.encilcr Gogumi ile arkadn '"
rınm akıbetini gördükleri için hep. 
si de kuzu kesilmişlerdi. 

Bu turada eski işçilerden mUddc· 
ti biten bir kafile Marta gcmisile 
memlokeUerino gönderildi. 

Şeldon artık eskisi gibi zencı ııır 

tmda değil, at Ustünde dolasıyor
du. 

Nasr! lllmuştu da böyle bir at 
tednri!t etmemişti" 

Şeldon kendJ kendlııe itiraf edL 
yordu k.J, bu vf! buna benzer lfCY'" 
terin hepsinf Jan dU.ctUnmtlş, lan 
becPrmışti •Marta,, yı dn yok pa. 
hasma kendilerine ınalede.n o de
til miydi? 

(DeV1Ullt ıvar) 

deniz hayvanı 

B - Bir uzvumuz · fıgUzar • Bu 
4 - Er)(ek • Hf'dlye 
5 - Bir oevt meyva • Lat'nln akıl 
6 - KuvveUI btr a"Ida • Bir nevi 

ipe dl kuma.o adı 
7 Eubtseıertn gö:tll • Sorgu ed&h· 
'l - IClblııclcrln gözU • Sorgu eda 

tı Annıak. 

Anmak. 
1\ - Bir uzvumuz • Büyük bir hay. 

van 
9 - Karanlık • Kullanılml§ 

10 - Arapça lnsanm cemi _ vermek. 
\ •• CAJWAN AŞAôll'A: 

ı - Çok faydalı bir böcek 
2 - Bir deniz nakil vasıtası • Yu· 

nanlstanm yenı adı. 

s - Terbiye - Bacrınm yansı 
ıı - Fakirhane mdnasma gelen bir 

kelime • ~J.'arihe karı§a.D blr erkek 
qyası 

5 - Bir nevi pala. • Atinin ynrım 
6 - Paranın yansı • Hayvan LUl· 

carı 

7 - Dorçluların korktuğu 

I' - S:.ı • Alışkan 
9 - Esa5 kruıun • Köpek 

10 - Belediye) c mensup 

türkçeyi ~zel r". ''"n 7<>n~11' el· 
çi i. Cevhcrağa ile sohbete dalmı~ 
tı. 

Greçyo. Darüssaade ağasına soru 
yordu: 

- Zat1şahane uyuyorlar mr? 
- H~yır Yeni uvandılar Kah 

valtı ile ihlamunınu henüz götür 
dü'er. 

- Ben biraz erken gelmişim ı;a 
liba!? .. 

- Hayır. efendimiı bu sabah gc; 
kalktılar. Gece ıteç )'atmışlardı ria. 

- Veıir;ftzam hazretleri de geJ 

H A B E R - Al<şam Post:asr 

(Baş tarafı 6 mcı.!:ı) 

- Evet, polislerin tatbik etti. 
ği bir kanun. 

uz çollerinde 
- Yolda giderken beni başka bu patlayan yerlerden dışarıya kurtulmak ~in uzaklara., çok u-

bir avcının kulübesine bırakabi. akacak. zaklara gitmek lazımdı. 
lirsin. Orada ıxu·a.mla kendime Komiser muavini kanunun tim - Bana doğruyu söyleyiniz! 
baktırırım. sali olan bir üniforma. giymiş - Bu kış samur avlamak il. 

- Bu civarda lııç avcı kulübe- ve daima vazifesini yapacağına zere bir ağ kurmuştum. Bu ağ, 
si yo~:tur. En yaj<m mevki Nor da1r yemin etmişti. Yemin her gen giden Coni'nin kulübesine 
Stasi:;ondur. vakıt yemindir, fakat bu adam. yakındı. Bu adam kötü bir hır. 

- Orası buradan cok u1.ak bu katil kendisine tıpkı bir ço. sızdır. Bütün tuzaklarımı dola-
mıdır. cuğa bakar gibi bakıyordu. Bu şır, tutulan hayvanlarımı çalar. 

- Belki yüz mil, belki iki yüz adam kendisinın yaşamasına ça_ dr. Günün birinde herifi güzel 
mil, belki daha fazla. bu buzlu !ışıyor \'C attığı her adımda a_ bir samuru çalarken suç üzerin. 
çöllerde gezerken milden bah. sılacağı darağacına. biraz daha de yakaladım ve avımı elind'ln 
solmnz. burada y.ıı:;ııyanJarın öl· yaklaşıyordu. aldım. Bir kaç gün sonra arkam
çü ha1tkında fikirleri yoktur. - Nord Stasyonuna yakla§mca dan birisinin kaplan gibi kay_ 
Fakat mesafe ne kadar uzun o. ihtimalki köpcl:Jer yalnızca don. makta olduğunu h ~~:Jrıı. E~er 
lursa olsun seni beraberimde muş nehiıden gecip beni oraya arkamdan gelen herıf bu mel. 
götnrüyorum . götürebilirler. ımsa üzerime ateş n.çmakta te-

·:+-:a - Ornya vnrıncıya kadar kö. reddüt etmiyecekti bunu bili>·or. 
Kulübede oturdukları bir kaç pekler çoktan ölmüş olur. dum. Orman karanlıktı, bu a-

gün içeı isinde yiyecekleri hayli * * * damın kim olduğunu farkedemi-
az.almtstı. Nord Stasyon denilen yer yordmn. O vakrt kendi~ini kor. 

Havnnm iyileştiği ilk günli:ıı küçük bir ırmağın kenarında kutayım dedim, fakat benim 
saıbahmdn, Billi kendi kızeğ'ınm bulunan iki katlı ahşap bir yerime sılilıım söyledi. Bu mel. 
iplerini sağlamca bağladı: kö. binadan ibarettir. Nehir üzerin- un adam benden çok uzaktaydı. 
peklere kendileri için kalan bir de !buradan başlar, şurada bura. Nişan bile almamıştım. Om n 
parça yiyeceği kızağa yerle§tir- da ~erilmif! bir iki ev de bulunur yere düştüğünü gür.ir görmez 
dı. Saknt polL'> için rahat ve SJ. ne bir tek af.aç vardır. ne de kahkahalarla güldüm, zira ken
cak b r yatak yaparak kaim bir tepe ... Bu bembeyaz mal"ı.7..a- disini korkudan yere attı sanı. 
kürklere blit ürunliş ve ayakları ranm yeknesak ölülUğünU hiç bir yordum. Fakat kalkmadığnu gö. 
Bi!li'nin şahsına mahsus yün dö. şey bozma7~ rünce ne olduğunu anlamak i.ize-
şıcğine sarılmış olan polisi ya- Arada Slrada, çok uzak fası_ re oraya koştum. Silahımdan çı. 
ta~ına korken: lalarla yalnızlıktan cam sıkılan kan kurşunla kafası patlayarak 

Billi. komiser muavinini ya. bir avcı köpeklerini koşar, biraz y~rde yatan Coni değil, bir po. 
tağma korken. havadis a.lrr.ak, zahiresinin nok. listi. 

- .A.man, dedi, rovelverinizi sanlarını tamamlamak {}zere bu- - Billi, inanıyorum sana., bu 
unuttunuz. Bu vazifeşinas bir raya gelir, daha doğrusu kulü. j bir kaza olacak. 
memura yak~ır mı? be.sinde yalnız bR.;,.~na bütUn kışı - Fakat kanununuz sizin gibi 

Komiser muavini kızardı ve geçirerek cıldrrmak de~ine <lüşilnmüyor, bir polis vunılunea 
anlasılmaz bir takım sözler mı. gelen avcılar, l{endilerine ba..n:tJC. muhakkak birisinin asılın.uı ıa-
rıldandr. yen bir insan yüzü görmek üzere zım. 

- Belki bir gUn üzerime ates buraya gelirler. 1 • • • 
l'tmck için rovelveriniz lazım o- .. •·· .. İşte köJ?~1le:indcn v yansı \ Krş ortasında Nod stasyona 
tur. Alınız bunu. olmuş olan Bıllı nın kt7.agı bura- blr kızağın geli§i daima ff!V. 

Komiser muavini: ya doğru yürüyor. 1 ka.lade bir şey sayılabilir. 
-Hayır, dedi, sizi öldürmek - ~ab~anxzı dü~eyiniz Jil Murdek, karısı Şpevay, bü-

istcmem. Vazifem. sizi hayatta cfendım. 1 tün efradı ailesi, hizmetçi ve 
olarak kanunun pençesine tea. ~omis~r muavini silahrnt diz. ı uşakları ve bir sürü köpeklerile 
tim etmektir. lerı il.zenne alarak cevap verdi: beraber kızaktnkileri karşıla. 

Her biri altı köpekten ibaret - Te~c('kür ederim, farkmd.ı mağa çıktrlar. 
olan iki ko.]Ulll takınır, çözülür olmadan kaymış. Murdek haykırdı: 
çözUlmez biribirinin boğazına Yol 'bir parça iyileşince Billi _ Demek gelenlerden birisi 
sanlncak kadar vahşi yabancı kızağın. arkasına &:eçiyor, bUtün, 

1 

polismiş öyle mi! . 
idiler. Fnknt eski bir avcı olan kuvvetıle iterek köpeklere yar. Komiser muavini cevap verdi: 
Billi bu mUşkUlü de halletme- drm ediyordu. Açlrk her iki.sini - Ben komiser muavini M&e 
nin kolaymı lbuldu. de muztarlp ediyordu. Eilht"ssa Ezan, bir mevku.fla beralber gel· 

Bazan sesile kumanda ederek, daha çok çalışan BlJli'nln yiye. di':n. Si7.e bundan bir sene evvel 
bnz.'lJO da müthi~ ktT'bacının ern. ceğe daıha çok ihtiyacı var. Defile civarında komüıer mua. 
mı ile köpeklerin uslulanna, eo- - Billi sen de bir &eJY yemi- vlni Dun'u öldürmek suçundan 
pasiyle kavgacılara vurarak yor nıumın? ı ötürü hakkında takibat yapılan 
onları birihirine. alıştırdı. Sonra - Ben bira% evvel yedim. Billi Fonten'i teslim ediyorum. 
bir ağaca bağlı olan rzağl a_ . - Yalan eöylüyonnm Billi. Kendisini daha ileriye götüre. 
sen çözülmiiş olduğundan bar~ hıssene el bile silrmed!n. mediğim lçin mUteeeeiflm. ÇÜD· 

ket işareti verdi. Ve on iki Jfö. - Bi%, eimal ada.mJa.n açlıfn .kil ayaklarım donmuetur. 
peğin hamlesile etraflarında 'kar ahşkmız. Ev aalıibi: 
tozundan ka.srrgalar yaratan kı- - Siz, hiseenlze düşen yiye_ - Onun buradan kaçabfleoe. 
za.k kaymağa başladı Fakat ceğinlz! de 'bana veriyorsunuz. ğini hiç zannetmem, dedi. Bu 
biraz sonra bu hızlı gidiş yavaş_ - Sızin ayaklarmtz hasta... sözleri söylerken de kızakta 
ladı ve akşama doğru ilk gilt}- .,-: Kendimden ·iğreniyorum canlı hir boE.tan koı kuluğu gibi 
IUkler ba!~ gösterdi: yol fenala.ş_ biılı, keşke ayaklarımı kaybet. oturup knnıldımamıyan po~ 
mıştr. Kar hem çok, hem de se~im... ı bttluyordlL 
yumuşaktı. Onun için Billi sık Bılli gUldU: Billi sanki hiç bir rıey Iıitme. 
sık kızaktan inerek köpeklerin - Her fleYe razrynn, fakat miş gibi: 
önüme yürüyüp onlara yol aç- a.ynklarnndan vaz geçemem... - Müsaade ederseniz, dedi, 
mıı ~a mecbur olu:vorou. Onların sayesindedir ki eliniz.den .siı:i kucaklayıp eve kadar götil-

Gece olmu.)tu, Billi: buralara kadar kaça.bildim. reyim. 
- Görllyorsunuz ya, dedi, yol - Artık burada açlrktan ibera.- Ev sahibi: 

kolay alınmıyor, bu geceyi a. her ö!eceğiz. - Sa.km bjyle bir işe kalkış. 
çıktn geçireceğiz. Fakat limit e- Billi CE>vap verdi: maym diye cevap verdi. Açlık. 
derim ki yamı daha iyi lbir va. - Dou. u, artık taksim ede. tan kendinizi taşryacak kuvvc-
-ıiyett~ oluruz. cek bir şey kalmadı. j tiniz kalmamış sizin. 

- Yolda kafi derecede yiye- Köpekle~. bir~z yava.şladılar, Murdek bir kapı kadar geniı 
"e<{imiz var mı? yol hıraz gu':leşti, ufuklarda. hic ve bir öküz kadar kuvvetli bir 

Billi itirafa mecbur oldu: bir şey yok! 1 adamdı. Polis memurunu kucak. 
- Aclrkla yanş yapacağız. Komieer muavini sordu: ladı, bir odaya kadar gBtUrdü ve 
-· Henüz ortalık iyice karar.. - Anlat bana Billi, onu nasıl bir yatağa u.zattL 

ınadan şu ayaklıırımn bir bakı_ öldürdiin? - Şimdi, dedi, biraz da ayal:. 
nız hele. Eğer ayaklarım iyi - Bir kaza oldu. Fakat hiç larmıza bakalım • 
olmıyacak gibi ise yarın hem kimse zavallı Billiye inanma~ Ve gayet ince bir dikkatle 
biraz dnbo hafiflemiş ohu-, bem istemiyor. Siz kanun adamları donmuş ayaklan muayene ettf. 
de yiyecek bir ağız eksilir. yalnız bir şey bilirsiniz, ipleri - Galiba, dedi, bir iki parma· 

Billi komiser muavininin yağlaı •• ak ve yakaladığınız ada. ğmtzı keflme.ğe mecburiyet basıl 
nyaklarını seri bir muayeneden mı asmak ... Bu vaziyet ltarşı- olacak. 
~nra: srnda benim için bacakl"'rımı o. - AyaJda.run kesilmiyecek 

- Deriler patlamış, dedi. bu I muzumn vurup kaçmaktan baş. ya! 
hayırlı bir alimettir. Zehirler ka care yoktu. Darağacmdan - Zannetmem. Fakat daha 

- O halde bo;una gelmi~im. 

Ke~i öğleden sonra gelseydim. 
- Merak etmeyin. sinyor! Sizin 

le görü~ecek zat şimdi neredeyse 
ge'.ir. Haber gönderdim. 

-Kimdir o? 
- Oi\'an katibi Hayrullah efen· 

di .. 

Elçi gözlerini açarak mmldandı: 
- Ben ancak vezirlerle konuşa· 

bilirım. Hayrullah efendi bir kü· 
çük katiptır. Onunla anlaşmamıza 
imkan yoktur. 

- Aman sinyor, onun boyuna 

bosuna bakmayın .. Ufak tefektir a 
ma. öyle akıllıdır. ö)•le :zeki ve ~Y 
tandır ki ... Yalnız Bayram paşayı 
değTı: bütün vezirleri parmağında 
oymıtr. 

- Ni? diyorsun. ağa hazretleri! 
Demek devletin bütün işlerine o 
karşır. oyle mi? 

- Evet. Hatta Bayram paşa. 

büti.ın elçilerle görü~ek için ken 
dbıne ~alfilıi ·et de verdi. Şimdi nü· 

fuzu t•skisinden fazladır - Hayrullah efendi}·i bir türlü 
- Hayrullah efendi nerede otu· uyandıramadun .. beni kovdu. 

rur? Cevher ağa, usatrı odada bırak· 
- Sarayda ratıp kalkar u: 
- Evli değil midir? - Ben şimdi alıp gelirim onlL 
- Hayır Vaktile evlenmiş. ay Ve koşarak kilcrcibaşınm daire· 

rılmış. Kimsesi yok. Veziriazam sine geçti. Hayrullah efendi odasın 
ona kilercibaşınm dairesinde bir o- da mışıl mışıl uyuyordu. O. vezi-
da verdi.. orada yatar. riazamın öğleden sonra ge:eceğini 

- Dışan çıkmaz mı? bildiği için. işlerini uykusunu. hası 
- On beş günde bir kere çiçek lı bütün zevklerini ona göre ayar 

pazanndaki şairler kahvesine gi· lamıştı. 
der ... saz dinler .. kafayı çeker. ge· Cevher ağa sert bir adamdı. Ya· 
lir. Bütün zevki bundan ibarettir. tağmm yanma sokuldu: 

- lçki içer mi? - Gene afyon mu çektin. ff3y 
- Hayır .. :ıfyon çeker. rullah efendi? 
Ce,·her ağanın içine sıkıntı çök Divan k~tibi bu değ1sik sa a· 

mü~tü. Venedih elçisi de neler so lınca kımıldadı: 
ruyordu! kendi kendine: - Ne istiyorsunuz benden! Oğ 

- Hay maskara herif.. Halil lene kadar uyumak hakkımdır. Ge 
meydanda yok. Acaba gene afyon ce sabaha kadar Venedik hü.1'fune· 
çekip sızdı mı? tine verilecek muahede metnını 

Diye söyleniyordu. Bir uşak gel yazmakla uğraştım. Allah aşkına 
di ve yavaşça Darii."iSaade a2asının uyandırmayın beni. 
kula~'lna iğildi: Cevher ağa 5erl bir sesle bağır 

a.ylıırcn bu ayaklan kullanrunaz.. 
smız. Fakat benim nsıl şastı. 
ğmı şey bir mahkumun sizi bu
raya getirmiş olma.s:dır. 

- Evet, bu ndam isteseydi 
beni buz çölleri içerisinde ynlnın 
bırakabilirdi. 

- Demek oluyor ki bir po. 
u~ memurunun ca nlıın bu 
S.dant bM • hl Y'\C 

kurt:ı rdı. 1' <ı 1 

olan borcun· t: 

Erte.si sabah l\1urdck mağa_ 
'rip de Bı lı'ı ı i crisind 

gil r odun n tc i yanan so
banın başmda oturmu~ bulunca. 
şaşırm kaldı. 

- Azizim. dedi. siz Fransızlar 
daima delisiniz. .. Gece kaçasınız 
diye kapıları kapatma'1ım .. Böy. 
le olduı{u halde ne diye kirişi 
kırmadınız. 

Billi ba.qmt e?rd' v<.' cevap ver
medi. Ma.qs."I!lın b., I"" o:'" ra.n 
:V.t ... dek jc::ine -..." ' ""I e~-ı:.·el 
raovosunun dümnesini r · i 
ve güı.el müzik 'r ~ r n t n rr ...ı din. 
!iye dinli ve çalıF'!n r a koyullu. 
Aradan biraz zam m ge-:ti1·ten 
sonra oparlörden ~elen kuvvetli 
bir erkek sesi bütün odayı dol. 
durdu: 

4'Kanada atlı polisi kıt'alarma 
mensup bütün polis merkezlerine 
bildiririz ki komiser muavini 
Mac Egan, nerede bulunursa 
bulunsun, derhal gelip kıtasma 
iltihak etmelidir .•• 

Murdek: 
- Ali, dedi, kendisine söyle

riz, fakat zavallı krt'asma ilti. 
hak edinceye kadar aradan haf. 
talar geçecektir. Siz onu brra
km da bana söyleyin Billi. Bu 
gece ni~ ka.çmadmız. 

- Arkama düten, izimde do~ 
taşan polislerden brktım. usan. 
dım artık. Artık soğukla ve aç· 
Irkla çarpışacak kuvvetim kal. 
madr, ne olacaksa bir an evvel 
olsun. diyorum. 

- Öldürdünüz mu? Bana bir 
kelime ile evet veya hayır de. 
yiniz. 

- Üzerine ateş ettim. Fa.kat 
Allah da. bilir ki vurmaık istemi
yordum. Bu ·bir kazadır yalnız!. 

Radyodaki ses devanı edi. 
yordu: 

"Btitün istasyonlr.r. bUtı~!l n1.. 
h polis merkezleri şunı: da bil. 
melidir. Komiser mua\'ini r1· 
Egn.n'm Billi'yi tr.kip ctrne~~n 
lüzum kn.lmamıştır. Zira ycı 
Valk~ Baksvard ö'ilrken po' 
Dun'u kendisi öldürdüğünü iti 
raf etmiştir.,. 

Bir kaç hafta sonra, munta. 
zam posta Nord Stıu;vona geldi. 
Komiser muavini Mac ~an'm 
aynlcla.n iyiliğe yüztutmw tu, fa
kat halil yataktan ç.1.:unıyo Ju. 
Binaenaley·h postanın getirdiği 
gazeteleri yatağmçla okudu. BU. 
tün gazeteler heyecanlı serlev
halarla aynı hava.Q.isi v.eriyordlL 
İhtiyar Valks Baksvard ölürken 
papasa herşeyi söylemiş ve hü. 
kt'\mete bildfrmesini ~ca ehni~ti. 

Valks, Billi ile beraber 
a:,'llı ormanda idi. Her ikisi de 
aynı ~manda ateş etmi~lerdi. 
Fakat Valks öldürmek niyetile 
nişan alarnk a.teş etmi§t.i. yerli 
bu suretle bir taşla iki kuş vur. 
muş oluyordu. Hem kendisini 
takip eden polisten ya ka.yı sı
yırın~. hem de suçunu d~manı 
ve rakibi Billi'y~ yükletmişti. 

Bu hikii.yenin daha ilerisini an 
latnıağa lüzum yok... Hem in. 
sanların adalet kanunu yerine 
gelmi1' oldu, hem de buz çölle
rinde kanunsuz ya.şavan insanla.. 
rrn vlcdanlarmı söyleten buz 
kanunu yerini buldu. 

-Son-

dı: 

- Uyku kaçmıyor ya. Venedik 
elçisi gelmış .. Görüşmek istıyor. 

Kafirciği ters yüzüne gen mı gön 
derelim? 

- Hayır .. hayır .. 'çıye söylene 
cek sözler var. Vezırıfizam hazret" 
!eri bana tenbih etm!şlerdı. Fakat, 
nasıl kalkıp da hazırlanmalı ya! 
Kolum kanadım tutmuyor. Vakit, 
saat ne suiarda acaba? 

- Oğle oluyor. Güneş tepemize 
rıkmış. Haydi Hayrullah efendi, 
gayret et .. Bu adam aksi k~.firin 

biridir. Yarın efendimizin kulağr 

na giderse. canını yakarlar. 
- Aman yahu! Sen de hep be· 

nim canımla uğ a,ır~m! Ne çık
ma% canın1 v3. ıru~ G bersem de 
kurtulsa.-rı bu ı ~ \ ne .... en. 

Di\·an kalıbi guçli.r! .. le gözlerini 
uğuşturarak ka.ktı; çarçabuk yü· 
zün ;:ı.adı .. Cübbesini, kavutunu 
gi)'dı •• 

(Devamı var) 



1 g 

Adet lJrnlık 

1 2000 
8 1000 
2 750 
4 500 
8 250 

:m ıoo 

80 50 
300 20 

Llrn 

"" 2000.
- 3000.-
- 1500.-

- 2000.-
- 2000.-
- 3500.-
- 4.000.-
- 6000.-

.,, 
1 

H A B E R - A.'ltşa.m Postam 

. 
Dev1et Oenizyolları işletme 
unıum müdürlüğü ilanları 

ara eniz yolu salı postası 
DugUnkU Knradcniz yolu postası yapılmamıştır. l:?-12·910 pcr,ş mbc gU 

nU kalkacak EGE vapuru gidiş ve dönüşte salı posta ... ımn iskelclerıne de ıın 
veten uğnyncaktır. (11G63) 

1-ı;tanbul Levazım ümirHğmden verilen ı L harıci askeri .. ~ıtaatı ilanları _.... 
Gösterilecek yerde 31,615 lira 29 kuruşlult blna :ınşası kapalı zaı fln 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 16/12/!l40 pıızarfosi günU saat l~ de lzmlr 
Lv. funlrliğl s.ıtm alma komisyonunda. ynpılacaktrr. llk teminatı 2372 lira 
dır. Şartname ve pUmları 158 kur.Jl}ll. komisyondan alınır. 1ııteklılerln ku· 
nuni veslkalariyle tcldlf mektuplannı Uıale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. (1556 - ll32i) 

1(. ~ ô!· 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı G kuruş 75 santim olan 3000 ton 
arpa p:ızarlıkla satın nlın:ıcaktır. Pauırlığı hergUn Ankarad:ı Lv. Amirliği 

satm:ı.lma komisyonunda ynpıl.acnktı-. 300 tondan aşağı olmıunak Uzcre ayrı 
ayrı tnıiplcre de ihale edilebilir. Arpc.lar dbkUm hailndc Ankara ve ı ivar ts· 
taayonlarda teslim alınır. 3000 ton için kaU teminat 22,750 Jlra ,. 300 ton 
i~ln kati temlnsl 3038 liradır. Evsaf ve §artnnmcs.ı ll60 kumşa komlsy nd:ın 
alınır. Taliplerin hergUn Anknrada Lv. ~lrliği satmaıma ltami yonıına gcl
melerl. (1572) (11406) 

Yerli köseleden 100 ndct 1ııw~ıııın.n ltUtUğU ile yerli malzemeden 10~ 
adet Antra.v talumı yııptırılacaktır. Muhammen kıyın U 5000 Jı.ııı J•r •ı...aı .. 
16/12/940 pazartesi (;'ünU saat 14 do Hnydarpaı;ada nskert Yet rwer okulu 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

oi-1(. 1(. 

995 lira 28 kuruş keı;if bcdelh otopsi yerinin tamiri yaptınlncaktır. I'a.· 
znrlıkia cks'ltmesJ 17/lZ/040 salı ı,rtinU saat l4 tallplerm ~ 7,5 teminat· 
lnriyle Haydarpa,ndn nskert Veteriner okulu satın alm komisyon ın:ı 
gelmeleri. (1:;g4 - 1151:?) 

I(.~ :f. 

Aşağıda ynzılı mevaddm kapall zrufla. eksi'tınelerl hizalarmd:ı. ynzıİı 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

gün ve sruıUerde Edimede eski mU~iriyet dairesinde s::ıtınnlma k?mlsyonun· 
d:ı yapılacaktır. Taliplerin ihale saatinden bir sant e\•velinc kadıtr lrnnunl 
\•c.sikalarlle teklif mektuplannı ltomisyona vermelnrl. 

Cinsi miktarı tutarı teminatı ihale gUn ve sa:ıti 
kilo lira lira 
:.!5.000 16.250 2438 25·12 940 14 

K~cler: ' Şolıat, ! MnYl"· 
l AğustA>e, S tklnclteıırfn 

tnrlh1erln4o yapılır. 

J\nmharatı ve lmmbaman hCS3p. 

lıı.rmdıı en a:ı: em lrnsı bu1unıınl:u 
kur'aya dnhll edlllrlc.r. 

Zeylin yağı 
Pirinç 
Kuru ilrum 
Koyun eti 

Makarna 

060.000 432.000 
20.000 6.000 450 
15.000 7.500 563 

23·12 040 ll 
25·12·040 11 
2:s-ı2·0{Q l[i 

23·12·940 14 
23·12-1140 16 

EN SON DAKiKA · 

BER OCN 

SA \TA ÇIKACAK 

= 

111 1111 Şehir TiyafTosu 

Ilı Ilı 
rcııcba§ı Dram Kımıında 

1 Aıca::m 20.so cıa 

11111 Bulunmaz Uşak 
l'.wın: J. M. BARUlE 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 cfo A~ 20 de: l -

L<irel Hareli ÇJftc Avcılın, 2 - Sen· 
;}Orita. 

ı::uı:~·=~=:-.:ı:mcsm:an 

Ü c·· H ki . H oz e mı 

e Dr. Murat R. Aydın 
i 51 Beyoğlu • Par:maltknpı, imam 
Iİ.sokak No: 2. Tel: 41553 
yMuayene v her tür goz 
::ıameliyab fıl a için parasız.. H 
bz:a:c:r.1:cıt='c:-sr::mm:::::-.a: 

,._. 
Çocuk Hektmı 

Ahmet Aklcoyunlu 
Takalm. Tallmbnne Plllaa No. ' 
Pazard:ı.n oıaada herı.rtlıı eaat ıa 

tr..ı:ı sonra. 'l'eletmı 40127 

••~•••aıırm~. • ww 

• ft\l!r.Zll':: 

Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık· 
İarı mütehassısı 

B yotın lstfüW 03ddcsl No. 880 
llnr5a ramn Ustu Ohanyan 

Apa.rtm.'llı. Tel.: 41285 

........ m ...... -.:: 
ZA Yl - Kadıköy :MıılnıUdUrlU~11n

ten M:illklye 1487 sayılı tckaUt nıaa· 
ımuı. alt mllhUr ve cUzdanımı uı.yl et· 
Un1.Yaıı1eiat çılatrtacağundıın eskisi· 
u.lı?. hUkmtı yoktur. 

Ilfi<reyl.ıı Ç(.-m< n 

BORSA 
9 EIHINCIKANUN - om 

l ~terlln 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
JCO İs\içıe Frc 
100 Florin 
100 Rayftmıark 

JOO Belga 
100 Drnhml 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Pcçeta 
100 Zlotl 
100 Penge 
lOO Ley 
:ıoo Dinar 
100 Yen 
100 tsveç l<ro:ıu 
100 Ruble 

~ap:ım' 

ö.24. 
131.50 

29.6Si5 

0.9075 
l.622S 

l.'J.90 

2'.i.5325 
0.625 
3.l';ö 

3l.J:'i5 
31.00:l 

ı-:shnm \'C 'l'alıvllllt 

Sıvas • Erzurum 19.-

10.12.940 11.12.1940 
8.0S l\lilzll;;: 

8.03 MUzlk 8.15 Aj:ıııs 
8.16 Ajıı.ns 8.45 Yemek il tesl 
8.SO ımlzllc 12 :ıs Sc:ıuller 
8.45 Yemek Llst 12.50 Aj:ıns 

12.SS Şarlolar ı:ı.o:; 'l'ilrklılcr 
12.50 Aj:ı.ns 13 20 Orltr.ı;lm 
13.0.'> ŞıU'lnlar ts:os ıton6erto 
18.20 nliııtk 18.CO l\omı!'lma 
18.08 ('uı;bn.nd l 8..&li Çoeul< snnti 
18.80 Konuşma 1!1.15 Çoculd:ırn 
18.45 1\lli:tfü muslkl 
lll.00 Seviimi!! l'. J9.30 AJ:ııı!I 
19.SO Aj:ımı 1 9. '5 Ş!lrlulıır 
19.45 l·'a ti hr.~etı :o.ı:; ı·n·lrn Gz.. 
20.15 Uudyo G7- zcte 1 
20.4:> Mül.llc ı.ora 20.4('; l•nsıl lıc~ ctl 
21.80 Kona m.-ı 21.10 Itonusma 
21.45 Orkeı.tnı 21.2:5 :.;cınallcr 
22.so Ajnns 21.4;.i Bando 
22.45 Orl•e5tra 22.SO A!aııs 
-23.03 Dans. 22.45 Cuzband 

Kuru fa.sulyo 
60.000 

14.4.000 

~· :ıç. 

21.000 1575 
43.200 3240 

(15(ı(i) (113i0) 

thalc saati ihale gUnU muvakkat muhammen bedeli kilosu cinsi 

l4 
15 
H 
15 

27-12 940 
27-l2·9:l0 
27-12·940 
25·l2·ll40 

teminatı 

lira Kr. 
756 00 
412 00 

1674. cıo 

756 00 

lira krş. 

2poso oo 
5500 00 

22320 00 
10080 00 

480000 oduı. 

22000 :u!nr ~ U 
1440:>0 un 
480000 odun 

14 25·12 940 656 00 8750 00 35000 sığır t•tl 
Yukarda miıttnr, muhnmmcn bedel, ve muvakkat teminatları yaulı er 

zak kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§lur. Şartnameleri !etanbul, Anknr 
ve GnzL:ınUıptc ns'keı1 entınaımn komleyonlnrmda görUleb' lr. lst..!k !arın 

yukarda yazılı gUnlerde ve ihale s=uıtinden bir saat evveline kadar teklif 
mektupl:ı.rmı Gnzlantep nskcrl satı.'lalm~ komisyonuna vermeleri ve gön 
dermeleri uo.n olunur. (1588) (llri09) 

*** 
1.500.000 kilo kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. lh:ılesi 17·12·040 

salı ı,UnU sant onda Çanakkale askeri satın:ılmn komisyonunda. yapılncnk· 

tır. Teminatı Ci750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Tuta· 
n 90.000 liradır. (lGOS) (1198 

*** 
225.000 kilo bulgud alınacaktır. Açık eksiltmesi 30·12·940 pazartesi gU· 

nU saat 15 tc :-.ı'iğdede askcrt satmalaıa komisyonunda yapılncnktır. Tahmin 
lx'deli 33.750 llra ilk teminatı 2521 liradır. Taliplerin belli vakitte ltoml.syona 
gelmeleri. ·(1616) (11656) 

As::ığtda yazılı mevaddrn pazarlıkla ckslltmesi 26·12·f~40 ıı·~111cmbe ı;Unll 
hizalunndrı. yazılı s:ıatlerd<ı Amasyada nskcrl satmnlm:ı. komisyonunda ya 
pılacnktır. Taliplerin belli valdttc kıınunt vcsiknlarllc lmmisyona gc!melerl. 

Cinsi 

Bulgur 
I\:uru fasulye 
Nohut 
Arpa 

miktarı 

~ o 
l::iO 
UiO 

::90 

*** 

tutarı 

Ura 
44.000 
31.080 
15.540 

33.150 

(1610) (11680) 
teıninn tı lhnle 

lirn saati 
6600 10 
4662 
2331 

4972.50 

ll 
l' 
15 

A.ağıda yazılı mıwnddm paz:ırlıkl:ı ekautmeleri 17 12-94.0 ı;tınU sıı.at 
15 te lzmttte askeıl no.tınal:nn. komisyonund:ı yapılac::ıkt.:r. Taliplerln bc41 

vakitte koınlsyona gelmeler!. (1614) (11654) 
Cinsi miktarı 

Arpı 

Yulıı! 

Yubf 
Arp:ı. 

Yulaf 
Arp:ı 

Yula! 
Arpn 
Yuiaf 
Arpa 
Beynz p ynfr 
I~uru ot 

ldlo 
50:1.:!00 
252.t.OO 
R7.814 

17:J.(i25 
109.800 
210.600 
:ıos.i20 

:?17.410 
54.360 

108.720 
1'?000 
93.000 
:(. :ı; .. 

fiyatı 

kuruş 

8 
fi 

8 
8 

8 
8 
8 
s 
8 

)'.i 

G 

Leminatı 

lira 

ri :; . ') 

Aşnğıd::ı yazılı me'iaddm kap.\lı zarfla cksillmelerl hizalnrıncla yazıl gün, sruıt ve mar.aJ!erdcki asker1 sı ... 
alma ltomlsyonl:ırm.'!a. yııpılaca.ktır. 'l',.llplerln !mnunl \ s1l::ı.larıle tekli! m'llttup!ar.nı ihale saatıerlnı.lcn lılr ~a:u 
evvel rot olduğu J:omlsyon!l. vcrmt:lc··ı. Şartnameleri lrnmisyonl:ınnda ı;ıs~uıur. (1531) (11212) 

Cinsi Miktnrı Tutarı l·emlr.atı 1halo gUn ı;a.a. ve mahall! 

S1ğır eti 
Un 
Odun 

kllo lira llra 
118.850 ~9.751.50 :.:220 
700.000 122.500 9188 
7GO.OOO 21.700 1852.5< .. " 

11·12 910 

10·12910 

15 
15 

!} 

lzı:nir tv. ll.mlrliğl 

Erzıncruı 

Urfa 

A ağıda l"nZılı m vnddm ~;apalı zarfla eksiltmeler! hi7.ala.rınd.-'l yazılı gUn, saat ve mnballerdcki askeri S.'ltın 
alma komlıı!'Onlarırda yapılacaktır. Taliplerin kıınunl veslknlarll telclll mcıttupltınnı alt olduğu komisyona ihale 
s:ıatlndcn b!.r saat eV\•cl vermeleri. Ş::ırtn:ımelerl ltomisyonlnrmcb görUlllr. ('!Gl:!) (11652) 

Cinsi mtktan tutarı tcmlnrı.tı ihale gUnU eantl ve ma'ı.llll 

Tevhit semeri adet 
Odun ton 
Bina inşası ve ctUv İl' 

Mercimek ton 
Nohut ton 
Zeytinyağı ton 
Kunı fasuly" ton 

4.00 
1000 

GO 
70 
l1 
97 

lira lira 
15.000 1125 
15.000 112:; 
:?5.45i 90 

16.800 
14.000 

7.810 
29.100 

l909.3t 
12GO 
1050 

5SB 
21'33 

26·12 040 
:!5·12 040 
80·12 940 
30·12 910 
30 12-910 
30·12·94.0 
ııo 12·040 

15 
11 

11 
lo.ııo 

11.SO 

14. 
15 

'Merzifon 
Çanaltl·nle 
Konya LY. lımirlığl 

Edirne Uavs:ı.. 
.. .. 
n .. 
ti .. 

ı - Boğaziçi vapurların m;.Jı::us lu tarüc i 

Pcrş rnbc gUn.ınden il bar~n t tb oluruı.caltlır. 
1 tul . 

2 - Bu t:ıri! de Boğazın muht llC y rl rı.nd ·"ti nı 'l<teP 

devam saatll'ri g ~ tllnU! tır. 
et ' 

3 - M murl ı m ı::m l ni m sal sa U rın gt.r ıı;;ı:tı 
postnlan tertıp cdilml: Ur. 

4. - Bu tarı!cd l..ilhassa Bebel" Anı 

taş ı kelelcrlne fnzln ıı ferler konJlarrık, oralarda. 

ihtiyacı tamamen unlenmlşt1r. 

Duvar l.ınnlatı is!t lelere asılmı tır. 

Cep tnrl!cleri yarınd'ln itibaren s::ıtılı;';a çıkarıl c 'kttr. 

'şletme Umum 

• bJlun....:ı ı.ut:.ın ıı.lıl: ... ın \ c 

V A T matbaası 
·Jetı itap /,ısmznı yenı 

tanzim edip açmıştıt 
. t hasat• 

K.ıtap, mecmua, gnze e . 
Tabiler namın dizm ;~lcl"ı a ır· 


