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_jParti kaza kongre_leri 
'1 Bu sabah Bakırköy ve Atlalar ' -~ 

Kongreleri Yapıldı 
Bakırköy kongresinde ki 1i lfUere toprak 

1 dajıhlması ıtretmer siz köylere 
öğretmen' g611derifmes1 Ss~enoı 

C,H.P. ltaza kongreleri bu sabah 
başlamııotır. lik olarnk Bakırkoy kn. 
zası parti kon ... rcııi .saat ıo da &kır. 

Milli Şef 
Dün Cumhurriyaseti orkest • 
rasının konserinde bulundu 1 

Ankarıt, Hıııtıı"') Cumburl'efııi 

köOndf'kı pnı lı merkezinde bU:vtik blı 
ı :ıııtbalıgın iştirakile ar.ıJmışt;r, 
Toplantıda parti mt>rke?. !darc hey•' 

ti a7.alan, beledi\ c rcı:oı mun vlnl L(lt. 

fi Akııo~. dıılnıi ell('Umen n.?.:tsından 
Hcfıl; Ahmt't Scvcngıl w' diı:!cr birçok 
zc,•at ha?.ır bulunmuştur. To~antıyı 
part.ı bıı!'lkRnı Zıy Eren açmı§, ve 
kongre.' eislığinC" b~ll'<liye ı;ıhhal işleri ı 
mUdlirti Oaman Salt, llcinci rcııllğe 
'J'ı\nk, klHiJlilklere de Rıfat, Fahri ~ 
çilmişlt'rdir. 

Belçıka Krala 
evlendi 

{} 

Eski ziraat nazırının 
kızını aldı 

ı..oııtlrıt . 7 ( \. \ . ı - n.n.c. 

Libvada Ruzveit 
Japon 

imoarato- ;A 

İsmet lni:ınli dlln öğledt>n ıoonra yanın 
da refikaian baxan lnönU buluııdu • 
ğu hnldc D.c\'ll'l lı:onscn·atuarına gc • 
terek burada .Mozartın vlUınUnUn HıO 

incı yıldöntimil ınilnasebet!lc cumhur. 
riyaseti filarmonik oı k•'strıısı tarafın. 
dan verilen lwnscrde bulunmuştur. 

Milli Şefe Maarif \'ekili Hııııan Ali 
Yilcel refakat etmekteydi. 

Parti baAkanı bir yıllık çalttrna ra. 
po'run•ı oktlyacağını h'ldlrmlş. bundan 
cweı J.:bedi ~f Atatürkc ihtiram ,.n_ 
:-:,fesi olmak Uzeı"<' toplnntıua bul\lnan 
ıah Uç dakik ı ayakta sükuta davet 
drıııştır. l'aı tl başkanı raporda, az.'\ 11 • 

J dlnlr. c;oğnlaı'ak 3 b:nc yakt~tıf;"ı 
söylemiş, bu hUflUP.la faalıy<'ll' clt>«ıtın 

(De\ amı .ı ünf"ijılt!) 

Berlln rad}'Oflu Bek;ika kr:ı lı l...ı..'1.>

poldı~n c~kt llelçik:ı. Zırn l Naurı 
~yHn kızı Mari M:el)IR Beyi :il<' e\ • 
lt-ndiğtnl bildirmil}Ur. "9'-lçik:ı kralı 

eVllelCe tavcç pııentlllt!i Aııtnd lk' <'\ _ 

M.rtfl. KnWçe•!l36. te is~rod<>Abtr o • 

liı..-.-hJQISllMrllıiı.ık,~U§lü, 

Almanlar 

Mosk~a
)' (1 (/il: 

1•ın G;ahitl'alçın 
~llterc hukümct i tnralımlaıı 

ü,-u. ~fn<-ari .. tnn 'c Ruru:ııı 
'" lctleı iıır J<u,, :ı ile ıımh:ırt • 

~,..- llih ~et , ermclc-ıi h1lkkııula 
f.f'hli:talıı hc.· .. ıune!I ı•cuııı 

ltııııt), en olan ınlıcldet doldıı{,'lı 
hi~bir reup ::,clmeme .. i '·:· 

11tenn hir muknt:~?rrlc hııhınn .. 
ı Jngilf ere ;ı,. hıı rle\ lellcı 
a harp halinin Uaıı cdilmc-

111.._ betkelcnc<'4!ı~I t ahiidir. 

I..oudnı. i (A •• \.l - B.B.L'. 
I..ıbyadan gelen hkberler. Bıi.tanıya_ 

hların hAlA tcMbbilııti ellerinde bu:ıun 
(!urduldarmı bildırlyor. 'l"anldar Jı.rıı 
ınd büyük ı:~ rpı · rıuıla.ı a dıdr lla ht!,

E!l'lmemtşıc de BeyyRT" ko11anrt Miylik 1 
f.ı lly t gösterdikleri anl114ttl1Mkt.a _ 
dır. lılln , ç,. Kahlrcdc ıuıkcri ~ ı 
~1dudnda ;pkınd L karııtaşnu.-Z. ol • 
duA-unu bildırnıif;tir. 

Alnııınlnr Elndemln 40 kilometre iti. 
malı ·<lrkısindc Gaınlıutu ellerinde hu 
ı•ınduruyorlınsa da ,·nz.yctlert C?!!nin 
.f'~ıldır. Flı <'rlvetıe burada 
Brltanyn kolların r .stııyor '1r ,.,, zıı._ 

.,ıat veriyorlar. Alman lrnmıınllanı ı:;-c. 
neral Roıııın ı mıllenı. diyf'n ke it' kol 

• 

runa 
mektup 
a6nderdi 
LJ • d---:r-. Ad 1 
nın z çını e 

225000 
Japon askeri 

birikti 
...... ~• cfnıcıııcli rlrlcn ::.el • 

&:,.{'tns.u fiili) :ıt1a hın ıik lıir ele. 
~ 'ukn hulmu':ı hile lmrp 
l~m hukuk ha1•mıınrlaıı 1-\f' llİ "'. 

1 
(De\ aıııı 1 iincıuJp) ( 1 1 

.. .. 
1 

) 
--------------.:.. _______ ~azı r wwu< e 

)eni kurııhnn ... ıııı hcl\lccli • 
Anupa. nizamını :.olay lırı-ı ı
imlUPnlen tıirlnl fr,.,kil ede. 

~ndi~a, )J;u·.ırhtuıı ' e Ru • 
~ .. h\ikfunetlerinin i11~ili1. te1'. 

lngiltere, Amerika 
ile ticaretimiz 

taır olmaıualarr hu de,Jetlt'. 
~anıen mlh,er 11ullııu aHnı_ H ., k" t 1 . ... lclıldanndan baı.ka bir :,eyi u un1e ge iŞi.mi artırmak 

«'tmeı. •1nlindi) aldann 

fbt)~i~ :;~~:~~ ':ı::~ ~:ı~~~ için yeni tedbirler ahyor 
'rlUdı. Binaeıuıleyh zuhur e -
f,.__ -"' k Ank"~--'~" haber \'crildığinl' göıc , lıo ··-ttan i,.fifade ...... ere · e\·. --· · • şalLma Vl' yllklclnıc tc.sis:ı.tının gc · 1 ntere ve Aınc 'i< ' -ellerinden alman toı•rakhrı hilkilmcUınız:, ~g . • n a 1 nl§letilmesl lUzumıu gtlrUlmUıtor. 
~a ,.alısmalurı tahii addedi· i1c ticaretin g<'nışlıınıcsl '' bu ınt-mır. Bu maksatla. geniş bir proje ha.zırıa. 
di. f a1'at J<'jn liı. ndiyalılar e- ~eUerıJcn Hb:ılAtm117.ı l<olaylıvılırma i< nacak ve derhal .faali le u kt · 

....... • . l maktadır ye geç ece ır. 
' e muudfak oldulıtr • .-ial için bazı tedbırlcr n ın · IJcvJct llmanlarr umwn müd\lrll Raun 

tlann harfoinde kalını"' F"ınlcr Gerek bu mcmlckctlr.rlc vn ı;crck - Manyruı bugUnlcrde lakcnderuna gi _ 
bunların da miiıakero • e sc Hindistan w Uzak.şark n1cmll.'l<cUc 

-....-., .- toliLe an&\ atluıa ilhnklanm rlle hmgiln sırtmakta olan UcarE-L Eti- (DeVIUDI 4 önclıle) 
edebilirleriU. O halıle daha. yasını cenup ıımanlıınmız yolııyl 1 Ya 

5-taycbllirler? Gö7lrr;ııiıı ıjnijıı. pııdıJ;ı ı;-oıo:onfınd tutuınıu lıır. nıı ı . 
s_lııir v.bistan mi,.ali dııruyo~._ 1 r.ıd.t bıthass.1 tsı-•·nclcrını lını ıııın n 

'-.. Lehistanm )rkdma,.ına :ı. ------------ -

'brallŞlar ,e ~ansını ilhak et - Cumhuriyet ve Son Posta 
1.-:1~"-li fakat bui;iin ora lan i:arlc Cumhur:y t ,.<' Son ı·o tıı. g ı:r l• krı 

1' \"e LeblUerlc hirlt!:t iler. ·irer giln mUdd •tıc ı:aııntılnı111tır. 
d<• 'atanlannın tarwımi~·e • 

'lele eıtikt.-n \r haU iı e .. ki 

~ · ı rlfü or. \"uı,:o .. lın yRdRn i"'t irılıı1 ı:ı -rmr haldı oldu•,.ıarı bır ı ~. . be 
.,_d.ı.Uinde genlf1lettlkt en son. dği ~·erlerin de ınıılmlM'lr ırnııııı 
~ ularr ile dostluk nıiiııa"'c - it:t edh·or. 

·-~ edebillrlerdi. Hunıı Jlıı il!.' ıııcnılek••tiıı hir he..,•ı.ıı h · ı . 
lerine pismım oıa .. aklıı • ı ıu;ı laptıklarını zannediyonı1.. ~inı. 

il korkanz. di s~lh yapma~:ı nm ''.:"111~1~1 

Saatlerce 
hamamda 
kalmannı 

sonu 
60 lik bir kadın sıcaktan 

bayılarak öldü 
O"a:1.u.ı 1 ündule) 

Tula 

lunu 
kestiler 

IVlojaisk 
Almanlar 
tarafından 
işgaı edildi 

o 

Cınaptalli Sovyet 
taarruza beniz 
dardaraıamadı 

ı .. oudN. 7 (.\. \,) .U. B. <.:: 

•uııun bir \lınıı"ı 
:ı;ıtrk «f'ph~!lilndf• htl•akhA'll s11 pon p 

Moslwvanın ccnuhuııda \'a.z?) et 
ı ııulaı<mJ-..;iıı. Pr:wda ı;ıuc: c~wı 
gJrc. ·ı\lm-ınJa, MoskO\ n • :ru l d 
mir~olu 00\Unca · cıli)oı aı. 

otomobili ı;ıırnnrdall ~·ıkıuılı~ or (ne, aını 4 Ün<'iid~) 

Ribbentrop . 
Balka lara 

geliyor 
Kf'm, 7 (.\. \ .) - O.F. t,: 
Alman b r;clye nıı.7.ırı Rılx ntrop 

bir av partisl il'in Buclapeşte\'c dıı.v ' 
edilmi,llr. Buı .dan Bllkrc s "" So. 
yııya gilınc; muhlcmcld r. 

Bu ziy.ırelın hususi nıa ııy tte ol 
uıığu b!ldırılnıi"s" ele, A vnıpnnın cc 
nup clc•Jusundakı m mlrl,ctlı r Rru • 
sındn mevcut olan nro:ı:i mcsclcleı ın 

hallelmeğc C"ıılıııacagı zannediliyor. 

r Bunu ··n ~ nu ' En Heyecanlı TefrtkasJ 
lnglliz adalarının iıtllbı nasıl 

azırlandı?- Avrupa 11arltl nasıl blte:ce111 

Çarşamba gi nii B A 8 ER Sütunlarında 
lkı ~n, l.ı< lıdr r 11 l!)tl \C ııC"bcpl r mı. ıı 

ıni aydınlat m \ ' r p ,ı. anı dtkk t ırııJumat \ 
rç0k h..ı ı. 
cıocr n 

:lıJdiğını dün h.ıı:..,r \unu lı t. 
"lngıllz Hd,ıl ırııım , tılCı.sı ıı ı!lıl hnzırlandı ~ Avnıp.ı har i no~ıı 1ı. 

tcccl{?'' nılını Uı.şı~ ın hu <' erden bır nUshıı tcdarık cdcbılJık 
enler ıniina ... ebcl ile de a~ nı maimi h•lt•ı\leri ';\ahul cıl ı C''C tı. 

~ tiÖyJenebilir. Ruman)a itin Rııslar razı olacaklardı \f• ıınlaı 11
• 

~ hir gaye kabnamışhr. Rtr. jm7aleJ'ına iııgilt~re kefil ıılıu"''' 
;i'; Rus riıilletini mah' et.mel. ı ı. HinaenaJCl h bu~iiıı ... ıılh :ıkrl~! 
~ lld qrr......ıyorlar!' Rus toııra&.. mek•e e llerine bir ıooc~ ı:ı•ı·~e 1 

~ ...,..,.... ~ kt" l'ak:ıt ı 
• ..,_ a:!aptedip Roman &l I büyült~ ,.e kati olarak ı.'te\'e<'(' 1• •• 

11 
. 1 

1-QJYasmda mıdırlar~ Rıı hal· :-.ulh teklifini reddt'lnu :.dr. ~11.~1 <' 

... l8ti)orlar? Bur.ı .. ı famamt•n 1 renin ııı;aleiteoi. f:tlilti~nJc Nil lif' 

"'-tar. Buouıı l alnıı. bi,. iuı'ı ı olfM'.ai;mı düsünmek ıktlıa el ıncı 
"-rdır kJ o da hö\·le harekN mi!' Buıı;ün sulh upmakta fa)d:ı. 

OTEL UCRETLERi YÜZDE 20-40 
NISBETiNDE ARTTIRILDI 

•'AınC<rtkıtnııı görlınnı z nı.Jamı .. dt'Tlıl•'D ir \mcrilcan casusunun 
Alınnnynd ı. son R) t:ır znrımdJ. Hrıt ııı,ı. rıııın ıstıl ~sı 'c hatb.n sc"br!pl('f"ı 
ı:izli knlnıış tı •ıı ı r n ek nd ö rf'Od ki nnı ·ıııtatan bu erde 11 

b ıhısicı ' ı ı dır· 

Buıtunktı ,\hııaıı ordu,.unıı ı.uran '" l'ol"'" a. lıarbinık· "liııht'll ;,ıu. 
ıııiı bl\tün dtın) ad:ı ııhl11lt'r ) aııan Ot•ıll'rııl \ un l<'rltz'in uaı.l ~rllı• 
ıııut•adPlf',.inlıı <'!<lran nP)di ': - t.Paı•nılln OlnW'de1ı •'Hdki ~ı.leri -

Kıtfıuıı balta ile kcsll~ı bir c11Mı~uıı ba'!iıııı :i bin dulara ~tın nlauı ~IW"İt' 
bir \merlk:ılı-Gbll kııhi ıoilihı ttt!l! ••ti~? - ''"ksikad:al.i rı~f-.ilı& 
m~"hur Tror:kl ııiı;-in lildıirülntfü' ': - Almanlar l\lusolinideıı ~onWn 
iıhiııı ~uımıı rnı i .. tenıi"lt r? - l.ngllb. adalarının istilw.ı lııu"l'«f'!ti aiı:ıirı 
ılunlıırııldu? - 1110~1 ı ~ lııl pliunııu tatbikında "•'unı ıl"ll\ ......_ ! -

\etıi ık-nlzaltılarını ~al'M•a.k mühe11di ,....,_ c:ılclrntr! - llıirl'....,_ ~ ı 

1 ıı aı,r 1 •·e ildm•i Hl lhı.> ..... ~ılı ; .. tıı•. !'W'"''wn ~·,. .. ~ 

t.:-~ rneebııriyeUen iburettir. l arı r:ol• muhakkak 'C k:ı li. }"nk.ı• BC'lediye dnimi <'ncümcni matzc. ' 
ı..~lann c.ama.ıncn bir fedai ... uJh _yapm:un:ıkla ne kazana<·aklıtrı !r.e Jlı>halılı~ını gözönündc tutarnl· 
~~ harbe atıldıkları 'c de,am m~hul. Harbi kaybettikleri lıtk !:tel iicr..tlerinin artırılmasını ka . 
t....~11 ıneydanıladır, l\facıuil!ltaıı dinle j,.f' ellerindekih't'tlcıı de fed:ı~ bul C'hn.iştir. 
~Yadan alınarak kendisiue karlık )'aıımr..•., :1.arııretlmle kıt lıııa- Fiyatı 75 kuı us olan yata.klaın 1 

'erilen toprakların bedeUnl 0 • lnrı "\tpheoıiı ! 1 •10, 150 kul'Usa kadar olan ya ta.le • 

lan 30, ~00 kuruı;a kadar olan yıı. 
taklara 20, 300 kuı ustıııı :-·ult'.u ı 
t lan ya.t.aklnra yüı<le 10 zam :ıa -
pılmııjtır. 

Yeni 1a•1fe dündtııh~d n~n;.,, ,... I 
lunmaktadır. -----·-•·---•,....,. ... ...._ ______ ..,. __ ,__._ım2: __ .. _.,, 



EpoJ oldıı, gi>rmek §Öyle dıın;un 
hatta ıı1:mıcuj..,im bar Ja\·nya, benı 
de ıaJılt göstermişler, bir memur 
gelJi, m:ıtb&:ıl.da ifademi aldı. Blı 
ey biim~diğ&ıu: söy:edlm. 
Ar:ıdan 7.:".nıan geçti, bir f:;ÜR htr 

davcüji;: :ılllnn. 1?:.mi, r,ücümü 1··· 
raktm. :nt:ıhltemeyc k~tmn. 

Zabıt Wl.tZbl, poliste tutalan Uk 
la.it .. il::ıt e\T~ana okoda[.'11 zapta 
dlalerltcn, De yalan söyllyey:m, ıd. 
nl:l~rim bot:nJda. Ha7ret ~r.dc 
kaldım. 

Filh dk:ı, e&kl polia zab·tlannı, 
csld i.n~.a U.'illllerlnl ~ybiU~Iam kıl_ 
prsı , . .., resmi kitabet U&anmı blleıt 
ler lçln. poliste tatul• sabit bir 
~aJtQS3rdlr. 

Bu llsaDuı bariz vasfı tuYda: 
Az 001' ıs~ıto.h1t )azmak, keI:me 
holı.k:ı.b:ulıi!ı yapmr.u,. Va nJhayct 

"olmalda, b~lm:ıkla, oldatun:JM, 
buldaj;'W1dan gibi keUmeler .. rat1

• 

mak; bir 110lakta Ul\deıaia 1011anu 
ha imal<. 

Şahit diye ~r.ldığun da,,, bir 
yaralama L!cllseelydi. Ba da\-ada 

.?Ja ~ma4ate~eı-- -- ~~ 
Yakıt 

Aailll Us "Harp kazançlan,, ba§lık.. 
11 yazıauıd& 1;öylc demektedir: 

••Ancak m:U.!.nı oıaa clhe& memk: • 
ke&&e klmleıtıı 1cvkalıl.de el.ıraya pn. 
lannıl.:.n laW&Ufıe Nerck we bJç blJo e. 
mek ~ili olmıyaıak büş ak u.rp 
kazançları elle etıllbl &eabl& ecleMI • 

mekUr: yani ,.ıu.lan ve mae.c.e • 
ilerJ ba ci.n. vurgt ile mllkellef ıutawk 
ıç;n ı.-u.üstımale 1;ltn;.lyeuk tetkik w 
ta!ıkl.k '~talan bulabııme;. " deT -
Jete .ıt oba 'ezt:l bakluıu ıMmak L 
Cin kıallruulacalt ruemurJ.Qrua 1ıa lşten 
plı5i m:ı:ılaatler çdc:umak me)1llePiıae 
kapım.&aruaa ..... .,... lılr ...... 
lıalallllm~&&r. 

tjrJ.J.ı 4Ja Wve edelim ld fHkallde, 
ıtamanlıırJa böyle fewkaltı4e kalanç 
dele edenler olduğa &'l.bl, DOl'lml .. . 
nma:Ja polt ruwnuakAr kaz.allıp ya&Qaa 
"MI ~yetw llMlmleketlao ıımmet 

ecka lıazı ııruus w mDeMeeeleri tUl 
:revkaUdcligw :flktıtı da clrillmemı, 
Wr te.Y dc' rlldlr. 

HilkO.ıucı bir taıa1 tan bu tnkalAde 
IEaa&D~ılU" ;ık( devle& hakkını buuai 
nrı;lierle l&Ubaal ederek lllDWllll luL. 
,aıto. lılr mu\"&ZeDC tesl!I ederken, biç 

l>lr ıtahal 6U11°U taklUlerl olnıa4ı~ bal 
• tovkaı:!.de \-:UJ.yetlere ı.-urbcul ~ıkn 
ıa.. de bir )'1U'dmJ eli uat.mo.Jı; tır • 
... llalu.r. Da da adaW bbldlr.,. 

Yeni S:ı6oh 
Hü.seyln C&.blt Yalçm. bucUnkU ya.. 

zıaııda. Amerikan g&Z<?telerinduı bı.. 

rialnlD ortaya attığı meseleyi incele. 
mek.tdir, Bu. Amerika bük~eUıılıı 

gelecek leDe Avrupaya ııa1lJ'ODl&rCa 
aakerdcn mUrckkcp bir ordunun yol • 
hı.ıı.muı ve plA.nlannın hazırlanmaaı 

.bakkalda r.el.alcumllur Runeıt:.n emil' 
Tennlf olına.sı )'Qlundak1 pytadır. lılu 

barrlr bu menu etntıAdaki tlldrle • 
riD1 OÖYlc sıralıyor: 

.. aq.ila lecriUle9la - ....... -- -
lere lıDe güa&enula eldufa b!r baklkat 
"flM'dlr ld ................... ydallm. 

,_.klan keyDyelldlr. larDtıere maf • 
lfap edllmlyeoekür ....... , .... 1111 

lıaklbtUr. Fa!cat lasU&eıre ..... p -

..._.._. ____________ _...~w-----------------------------------
] ' D • t r.1 l ' .. ·r· l' C ~rrah 'ar '·o'.e~J·i cı tevr·a~e 
l ı eV18 Elle eorOiOli ~ . • - n .... a an rlıll 

lılr:nln bıoakl• . ..... on yerinde'- u ı li um ü@ . Uğ Ü o 6 m lf y o il ar Tü. k ive ŞU la s 1 B:.kancn lılt~bmı lıun~ 
.):ı.ra!aochğı nnlutılıy<ırılu. Huıı. -<>- 1 d Jum Ilirtok Kısımlarının llO 
dan ba.'}lm, flahll ler•len birrniıı lfn. ı• tf ar il s •ı { U U U ;m'n~ Imndıi:;'l hnJ kınılald si:.iy9' • 
d~i de ~ şekilde yımlmıstı: Ana~lotu t ş:<i atı içın 25 u u -- ~- l0 rl h::ıtırln!lıtr, Ktı1ny nn!nl'Iİ:8: 

"Rn.a bir gece o•hsmıla oturur. ln~lllU r aıaCı:ı( ıwnııııre "•nr. •a1ıak nn , ,·nzıh 'llm17. ::.n bir !mnull !l-<1o 
ken J\faz~aı-ı;ı gc!tlif~ nl, füıhl h~ı j b ..ıll~ D ~ v hsi, tn•bl'c ed~nlerin cllerfndt • 
'.\dil ·~inde olduğuı u, b"rn.7. ~a sar. Devlet !letcorolojı umum nnldUr . h t s ~ 1 na Ht gl!Jt UZ.al ıp !n alıı.il!llr ; b•ıo:ıtt: 
hos buluniln&'llnD ve .cndis!n::: hlt ıilğllne yeniden memur nlmncn'tUr. [I ve mecmua nu :::lbl mul telif ~el·:l'-• 11•.:-b 
halin nedir? diye sordu~tınu, bunu Bu rr.~mur nr, oı .ao.cktcp ve llıJC me. ;!6~i' dll6t9k ~," :ı <ö:ıfı ,h t't'li-• ... r M ıl . t.k!f:.; 
mütcaldhcn ce\·:ıp \"Cm1cyip te!·. zunınn araaın....an lkl sınıf Uzcrinc • releri .... ;;ileri ba•';ıa l::lı;tınl• 
rnr fiO!uı[;a t•lttrj:;-ını, 'll:r:!.lıyı hu eçl' ektir. Şlred .k 25 memur alı- Avrupaya ' 1935 de dll:ıya ccrraolnrtnı bır arn. TÜ terclıtlir. __,,ff 

halde öıraltmnya \İcdıuu nızı ol • nacaktır. Bu meMu · ı.ıı no:psı muh- ya top:am:ın m:ı'•sa.:ltle merkez! Ce J '•in h:ır.un!n:-m bir o~::!~ 
madığı içln pcşln:len ı;ılup "ohlnn tcıü kna merkeuerlndc vaz.!e ala • Q t 1 b ı ncvrede bulunmak Uzerc bir beyne\ tam \ "c lı~• W ıro·.n'!.Sı nnlr.•11 
çe\·i.tl"~ini ve o sır.ıda g~.,:n '-ir caklardır. Kadın memur alınmıl'acalt.. 2 a t0 e ı 1 milel cerrahlar ko!leji kuruln.ı.ıocu. Fa ~J\f'<le ~nz·buıl"nna ac:ıbıı ltt1::: 
otomobili t-c\·hip iı;lne ko;;arnl• t.r. İstekliler halckındn inceleme ya • ~ kat bugUnltU vazıyet do~:ıyısııe şlm • I -.ar mı? O:m.r]ı'tJ r.n:asılsyor: ~ 
hastaneye göturdüğiinü, Jtınd1.11 pıldıkt:ın sonra i Ulıana çağr1locaı:. go•• nr~el9 ,lece.,< di.fü bu u:numl merkez Ş:ltl\ti'O)a nnlt I bu tnl~,.ird~ Unl··e:sitclerc L<1,.. 
ba'ka bir oey bllme<llnnl, Jdmıo ıardrr. \,,.t. • • led'lm'~tlr. İlk oıarnk bu ilmi kuru • im' t:.": fnltült.::'e•in"', Q\"C1'" ~1~. 
, ·urJu6unu giirmedi~nl söyle ı ,•• Uevıet Meteoroloji umum mUdUrlU. -o--- mun rubcJI şehrim'zde açılmnktadır. toı<ı1rfofe, şerl•lcre, 1-;t iJ·nt k• ;ıjt 

Bu ifa.ele açık bir suret!A: mese ğU ltauroııuna a~ınıı.cak gen~ıer evvelll ~ I l HUktlmet kurumun TUrl< ye § ıbcslnin [ .. rmn llizum lmlmazdı ,.e ~frııbi 
ti, ı;ahldlo söyledlhi gibi yazıl. - mc~ı.cz~c bir mU.!dct staj görerek .!rem r ola ' et•e ~.!allyetc gilçmc;ılnc roUsao.11 Ctr.l~ • ne İli o~urdu. • ,.. 
maz mı? •• Zabıtlar ı>ade bir !~sanı· meteor.:ı;OJl l§lerlndc et1şt.rilecck ve m beadıs olarak Ur. Den btı mıH'ZU üzer!r. !lc n~rd 
tutulamaz nu? bil.gileri nrttınıacaktır. 1 !.I Tilrldycde faaliyete gec;ecek şu~ 1. rlitec?l·, m!.l4nl"'ndıı bulnnnr.aksıt:" 

Bunlar, ooyle olduiundan, bu • veti,e C9k file maes:::es c.za sıtaUle eslcl Şebrcmı. !i'im: her 'ş~ ono ~·nş::ıma 'l' .,_ 
c!uğuntbn, ola.cılğ o dan, gibi Jiflnr. M • ,. • 1 ~ ı:l ope.o.ıtJ,. Em'n Erl;ul ba. ta olmnk c ··ı:ırJ , l•c'lılilerini c!ıil s:ırırı'' ı..-t. 
la yazılan zabıt~r mıılıkcmclerde 1111 p JyanKO 0 miryoııarımız için. lbUe:ıa yap. Uzcre blr heyet mcş:uı oımaktadı:. l"'n'n.rn ı: •r:ıl.ına'ı. I.f:.ltin ıuıntıllnıt.' 
ct~umunca., şahitler, bu sözlerin : demtryoıu !Jletıne mUhendlııı 1 Şut:l;nln rcsmt mu.ımclMı tamamlan. tab··u f.:ırıştıı ı .. l en n.cııl r,Uı o1'-
kencU sözleri, bu lfad:lerin kendi bu "" u•• n DUl' ve ı· uzcre Avrupa t.&ball j flll§tır. Yokını!n etıbba odaaınd:ı Uk ı; ... "!ı30 \'e U1.crlndc clurduj;;'llrtl il 
Üad 1 ri lu lmad ~ J y el §tırilme ' ya e tn "ıl • , • oldtı 

e e o p o ıgmı an ama - 20 talebe gtsndıırUmest hUkQmet.çe ka. um:!ml to::.:ılantı ynpı~ac:ılctır. " • . ı•oJl'U 
clıklan gibi, hiUdmlerln de lıil' ııW. e'<t.ll yor u- Bu kurum bir kUtUphanc ve mllz işte rast 'e bir mn:idft : rııJ' 
na ... kannalan •·-bı'I obnU"'Or. He, Ç . bul edtımııı • · ı"'c · · el!d mirco;~ı hcrhan<rl "' - "' et onu li8e fe k kurmal ve b.r mcccua nc,,ı etme!. gıı.. ,,... le b3zı zabıtlardan bir "CY anla Bu 20 gen n n ıamı ~- l 1 ' I' 1 ' r·tı-.,.. "' Milll p.y1Lngonuo S lncl tertip 2 i n- nıa ın .. an imtllıanıa _,,ile ycslndcdlr. ısııp ' r mır:::.c:c• ~ il mı::-ası 1~_.ffİ ..... .., ifadelerden hir -", bir bt.• zu " nraa u yü'•-k '""" 1• e·lcr." Dn~)'m bir rnaıl'!e : '"''::ı. • .._, ,,_,, .c1 ""klll"' bu..,l\n Ankara serg.evi bi- k A paye. _ ,. mUhend a " (UJ"• 
ldkat ç·kamw.k knlıll olmuyor. ,.- s.. .. ce vo vnı ' 11 menl.ul r::' !:ıi, mütemmim ft!J.. ' 
II&lbuki. bu gibi 'eyi r temiz, açık nasında yııpı.acaktır. Çcklllo aaat mektepleri.ne gönderııcccık tır. Diğer Badem ıJe kcs'anc:lcn p:ısı a rine 'o 1cfcmiahnı:ı .:&mil oırır; 
bir :ısanla yauhrı;.a, i'}ler daha çr. ı6.80 da ba'lıyacak,blr saat devam ede onu tse ıı:ınat mektebini pe\t ıyl derr- Undan mamul P st" 'arın kalk . mr m~. ı.ı ... •lah:ı oı.u,,-nlım : •ıtı~ 
bak yiirilr, znbıttar, bir göz atışilc cek ve radyo re. bUtUn yurd:ı blldlrllc cc Ue bltırnıll} olanlar arasından geni! mac.ıı Uzel'i.,e baz. nıü:33:.:!~lcr be. , :,cd Pin istim"'" mc~·:ı';Juıt bJ' 
aolaş:lu, bu tteb.:?pten ll~rl gelen cektır. Bu çeklll§.n bUtUn aa!haltın ımuhanın scçııeroK bazı mem'ekeUe • dem ve k:staneden pastn ynpmtya aln-a'den dol:ln Mlimf ,.ni ,-tfi 
b~rçok kanııklıklano önUn~ g~i· mat buat umun1 mUuUr.uıı-u ~atıncıan 1 rin teknik mUhenJla mel:tepıerlnc ba.~ln.Jlll;llardır. mii~tt~tf oı11rs~· zilyedllk lzae e411 
Ur. ec:ıli fUme alınacaa!kurda. Bu •• ~um ylaır .. : gbnder ilccck talebe mlaıı.klne ve elek • B~ hususta vllüyet T~~re Vek

1 
9. 

1 miı. olmaz,, , .. fto-
Blr taraftan ''te~dll f4rnfeyn" e dumuzun her tar ın c.ıLlcma r.- trık kısım'arma ayn cak ve ou gide. le t ine mUı-aca.a~la bu ~tb .pan~n: llunlnrın \':ı.mln:ı fn7.lnsı , .llD"'"u 

"iki taraf geldi " müddeialeyh göııt.crılecekUr. cek genç!erlD arzularına bırakılacak. ra mu~nade edilip cdilnııycceg nı f't helime vcv:ı ıstılahtır mtebf 
.. ., 1 bl ba t . • 1•" "mdddeJ yerine "davııcı "d:ı,·a ta. To.llplerln r ya ncı dil tnlme • sormuş ur. s·sl:ırm e'' -ıne ~eçcrse bn"" 

eden .. ••.b"' edilen,, d~~llrken, 1 Maarif te1kilatında da ıert de şart oıar~k ko:ıuımuatur. Gc- - -----<>---- herl•es:n nnlı~·ebll~c~ ~.1,.ıııere 
battl m&llahlaşmrı birçok kelime- cleği;iklikler yapılac r~ rck 11..!e ve gerekse sanat mektcp:c • K:ırtulug vapuru $?lrM:ılc hiç de !'!UÇ dc~lldir. 
fert tllrhçele§Unn~ğe çalı§rrlien. 1 Tevrat Kutun vcfe.lile ~ılan Mn 1 nnden bu işe talip oıan gençlerin m''• Yunanistandan dündti nır de O m·tl'lı deuirı'n ka"°'ı11 
~ kellmelere tllrl>çe ka~hk ruif MlklUrlUğü için yakında tayin ııaba.ka lmtihanıan gelecek aym H Yunan'!l .na. Kızılay nnmma yar 1.muı ı;öztJ-.n g~!rclim, Onlarıll • 
bulma~ ~ışırken, lnııan ooyle vap laca.k lrr. İı!tanbul m aarif t~k~ Undc Ankarada devlet deat.ryo1!ıır• dım ma.!:i.:l::ri götü-en Kurtulu~ 1crl'cmc z:mıanla:-ındn he!= ta:,.._ 
U.AUI, &)'ili kafiyede kelbncl.:?ri sı .. )atında da • "'I de~iklikler yap1!. merkezinde yapılacakt.ır. lmUhanı mu ' 'apuru dün akşam limanımıza gel: ıimn!t.:ın sonra vnrıılanlnn arı 
nı.hyan aabrtlaı' görUp, dlnleylnce, ması dilsüm • ...ı.;ktedir. teaklp kazananlar derhal hareket ede. miştlr. rla bu-;:'linlıU kımunlı:.n nimet s;Jır: 
eıfai günlerden kalma bir lllma, 1 Bug1lnkU teşkilAtın İstanbul, B~ ceklerdir. Vapur, en kısa zamanda yükle • lırnc"l• dcrec~de o!nnları ,a t 
bir reem.I kitabet nllmune8ine, men yoğlu ve Üsküdar c hctler111do ol • nere::.t tc-:ınır Pireye lıarel:::t ede l\sıl o;:ıclt>ü!: d:ı'1a ecJtl v·ltnrs .ı ıef' 
fil.fa&A blr tahkikat evraltma, ter'i mak üzere üç Mı:.ıı.rif mUdilrlUğüne Tarihi konserlere neyzen cektir . füırluluş vaımru ıfmcliye tir, \ccm ,.c Arap l e iri dcrltı ııı-
blr mahkeme kararına, bfr ~yhıı. ayrılması dllşiluUlrnektcdır. Bunun T evlik da iştirak edecek kadar 10 bin ton muhtelif gt~I\ Hitt;<" kııln knlp1cn tlıı~ın ~ly:ıclı" 
liAIAm kap"'' mu.bat.Ama rutla yapwnaıu kabil olınad•ğt takdirde mad:le!crmi Yuna.nistan:ı gönder- timıım görme -·e b:ı '~dıkça ' ttJI r-
ın~ gibi oluyor. mevcut maari! müdUr m uavinler . ÖnUmüzdeki ayda verilecek ln " m.i§ti:'. lurn , .e a:·•cr ~zl:.-rln va~~ !: 

Kısa, maksadı izah edecek •eldl_ n·n tayılan art·nlacaNır, r isi konsere t.nnmmış N ey sanat • zı dl ıınln<'lhınaz hıı e t:clrrıl,tı ' , 
de yumak dururken, ba neden Diğer tatnf'tan l ::tanbul Maarif k:m Neyzen Tevfikde işthi.k ede. lfalh parti:::nin ron:an l\ anuni de' riuılc cdl!Jler n;, 
bö7le ola7or?.. mUdUrMlğU içın tesbit edilen nnm. ı. t r. Bundan başka okuyucu mükafatı tr~r ~lt y:ıb:ıneı l<:ıllmc kul' f' 

Kavakla. c8bb3'1, hacı yağlı n zetler arasında; wnum mil!ettiş · .fünir Nurettin de. t ekrar konser • .. , t Hıı.1' Pa.rtiei G n 1 1 rdı ı:nlıat Jnmunlar pel• sndO tt' 
su Nltaaatrn, Siapılmlunun !Is.·. lerden Necmctt.zı Hnlil, Necınct 1 \-atuvar ıcr~ beyetıne <rlrcrek kon• S~~-~eH J'· .iti •. 

0 
yıld': ~· 1.1lrlor u. hlr.s::Jft: ".\dııın c;Id~ııl' 

nıydı. O devirlerin e91:tlydl. Saltr.. tin Bom, bta.nbul Cü.mlıurlyet kız ~erler~ i§ tirU.k edccekt' r. • U re ;r a::ı, ~ ··~v :;~~ği ro;~~ · dmesn:lli ölcfürJ:.iğU kimr. ıı efl 

r at ve taptlnıla mezara ,.c t1\rlhe • s:s i mUdürU Cafer , eski ilk tedri- : Konserv9.tu~r le':" heyeti k ad- :ült~a~,; ~~z~~hmnı uı•ı . r:n ... ö~1üt'21er l\ö~: • .. :-d• ',_r 
~'5mllhU çok <ılda. Ba.' nn"Zm ili!- 'Jnt umum mUdUril AU Rwuım 1 • rosunıın takvıye dılmesi hususun . l' tesi . ... 1 : ,1ntrtle s~lnr1 .... nt!ıım ul e , ·r··• r,11 
tfuıde temiz ve güzel l;okula bir ~lerl ge~mcl:tcd'.r. 1 da çalışmalar devam etmektedir. csel'lerm 15 nı Jur ye ve • bnrı 1:~ .. ıhap ı :vı:ıret \">?yn bit~ 
lnlo1Ap ha''MI CAlyor. Bu bUyül; Netice blr kaç ~ kadar belü İcra heyetine okuyucu Bayı>.Jı da tır. ilii kül' veyn ü~ dürt llC.re '.ıöY ,J. 
Yelll!llc manzarası ka:rşısında, lr. oJacalı.tır. 1 al nacaktır. s r. • t. r r tt l k "T1 1h Uİ't't1 1 11I• ,.e b:ırf rnili' ; o'" ı,r : 
aaa, hlll bGyle a~alı his) ,.c I~ ~J=~ f;J -:ı: c;ıcr ıs ı.ıı;c:' ar ırı ac bctt~ M~I buh~onıp ~ıJtttrl ct6 
(nerki~) e rahmet o!mt~ca.k, cshl Gizli bir mcıniiatura depom~ ...,, ı0 ·:• Bu sen~ e!±n vnziyefmlzın ı ııöyJc ki bulınnl< lmlcfın nlınQ'J 
·~nra)'I d9Vlet" m:ızl>!tııılanna ta'j meydana çıl:mıldı ı -~"'""-' --':~-- rr~_en. ı::enPye nau:.ran iyi olduğu rim ... ini !:t?l>cl:::r.'' ,,, 
~f.ı..ırtaee.k pylere. rastladıkca n·. Fjvn t mUtııkaıbe memurJan suı. gıb·~ i!J>a.lıar v:-riyn.tı için de lıa- Şlınılilü edip \ 'C :\İrleriınl• ,. 
U dl ki _, _ :f. Eczacıların aralanndıı. kurmak zır!uıa t I 1 t d J i 1 e0 Y&nu% yor : tanhamamm1akl Katırcıoğlu hn • • r nm:ım nn;n~: a .r. ~et .:ı• e •::.zr or nr; on ımn ...,p 

- Ne olur, nbrtlan, ifadeleri nın:la: gizli bir manifa tura depom·. is ledikleri mUşterck sermayeli ceza Bu aratla !}eker ıst1h!!:ılini nrtır- ·,rr ~ .... tlnrmı da h~rlcc-;, olıCll.7~ ... 
biraz bizim Usnr.Ja, bir dere gibi nu .me dana çılrorm şlardır. depoau için etibba odasında bir içti • ~a{ iqlıı pancar ek:-:_n scb~lan gc. ,.~ .. h~l"'n , ttrı'ıvor. Hn'huld ~·ıı-" 
b~rrak ve _, ti~ ile yazmak Al' ~a'f adında bir tacire n'.t. maı ycpılaca.ktır. Bu surauo cezacı • ll:";letihnekt~ ve yenı tedbır'rr a ~rmır:mı dili "Ok 7.arntın ,..ıt<flt• 
kabfl olmaz nnT 1 t ·ı l lar hiçbir tnvıı.ssutn ınzum kalmadan lınm3Jı:tndır B•l cUml~nn '>:-ıral mi .... ha: t"l~rn" , .... ll .... .nc1 d"~ .t" 

•• olan depoda beyannames v en ~ b':>t czaı bizzat t • • ctıı 
Atalcadar makamlar birer ta m nü"} 165 ~ tV..tll kumaş oulun lUzum oınn tl e nrı ge lr. Alıruı.nyaya m ühim mikt.:..lia p:ı'l- lkm"!k !d bn~ün "1c.:ınun ,·e Oıı' 

mim göndererek, ibdc~n, zabıt. m~tur Ayntt~cir di~er bazı k u • tec::ıklerdlr, car to!mmu si!Jnr's etlilmi.cıtlr. Bun c..:ıh,. :nı1-.•ı1 \"!\"i,Y:?timlz li:;ı,. 
Iarm ecl.ıs, bUcU§ l:lr 1J :uıla ynzıl: ma.ql~ da mıı.den t~tkik , .e a rama ı :to tırt.anbJl liman mıtanaka re!.sl!~ tar yola Ç".lrortlmıııtır. devr''le ~ijrc fon-:unh le t .,, 
mamaJannı emredene, ha bit.atin enstitllsUne yWtsek fiyaUn satmak viliyet malcar.ımrn isteği llzertıro kıl} c;e\ rilm:mir. Bir zı:.mnn1Pr J<SJltııı'-
önllft g~Jcbtllr. •.atcm.'ştır I ayıan Z&Tfınd• mouırıerıe odun ııak • Altın yiihseliyar tnrll!lızm d.. temiz rnr: n~ ya~~· 

Dcpoda
0 

meydana çtkanlıtıca sa llye maımırııırmı tetkik etmektedir. Altın fyn.tlım eon günlerde bl'. "1 hru.I:ı•ıda tcı~b!)l.'"'1er ' I' 
Deme olma.ı, olmaz. buna A.lemi l:.Jbl, bu kuma~rı ba~a!Sma ~t • B:.ı rapor odun narlunrn yeniden tes • y lilt bir hız!.a ytıkseln:-:~tedir. Dfüı tlur·lu mu, yürüyor mu, fa:ld' 

.imkAn derler , tığını iddia etmiş, hal-.kında takt • ı b!tındc esas tutulacak ve maliyet bu· bir Reu~iye altım 27 liro 20 ku· ıle~rilim ! 
LAEDRİ 00.ta ~lmiştlr, na gısro hesap e:un caktır. 1 ruştnn mu:ı::ntle gö:mU. tUr, Ko-lircrcn 

=- -- xwwwm:wcw:::w ••• 

=~~=uı::.~ ı EDE:.BI ve HiSSi ROVlAN 
~ Şlmdl buamı ..ı.aı ımıe. ... """'"",_,_ ---,_ - ,_..._.... -- ...--..-...........-

nuşurken dıgardald koyu kara.nl!l:· 
Jar it-inde halsiz bir köpek uluyup 
sustu. 

- İyi, -dc-diır. yarın sabah g:. 
delim .. 

fnl tıı;a)'"D'l? -:ie<P. 
1
, • 

Glillimsedlın... lstediğlml aıı r.ıı 
mıştı.. m:t..<>c.nın kenarına d•~,ıs 
<krnn eski &ir biskUvi kutuııuJ1U1 , 
çıkardığı bir deste h;lıembil k;r.' 
clını ,.e dudal.tlannı kıp rda 

:nk Ue lıekktı4yor. Bwnuala l:craber E 
'lıelııkm• Udacl bir eey dalıa ~ k1 

o dl. Avrupa ltıtanulıtt kara mlk:ade. A. "A R 
...... ae suretle lıllıtln~ğı ve U. 
MP!'••tı ımeM1ı •ı. Jı.allidlr. 

l,t8 ~ .. llClktAJ& eübtee lılr 
~ ,JUdmll tabayyW edlll)'or. 
•taa Aınerlk:ıc1aD ~ .W. ve oep. 
... yardam cleJIJ, ima ,.arıtam. c. 
... illa tleredea 1RI ""~ ..... 
ı.H-vdılau lllıata ~. 
OllJ&r aılylcGIDJer, clanualar. tı ....... 
ı.n ,..pıyorJar. itte baaıı1uuuak1a o
ı.. )'ah& -.ııtAD41tıadıaa ........ -
ı. p11aJM Wyle bir •OtliDcema tat. 
.... -h&NJla ceı:mete clofru yilril -
•&ı.ı ...-rea llM'etierdemdlr. Ba 
...., elilet&e bltecıeUe ...... 1ı&raa n-
ftl Mtmell prckırial .... tın.& 1ıR 
....... tep1I eder .. 

Hava kurumuna yardım 
ediniz 

B1tUbl !manlık dDDyumm geçirdiği 
Illlırapb 71llann orto..sında emin ve me 
nt kaımak l~ln en lcuneW çare, da
lma lnrlvctlcrtml&l ~rttırmakla mllm.. 
ktlndtır. Bugtmlln en hayaU lcunet .,. 
eıtaaı ta]'7&!'edlr. Ona blr deri De de 
ola )'ardım •tmell u:ıutmryalım. 

39 Yazan NEZiHE MUHtDDıN 
Kadm, bana kapmm önlindcki 

i.lkemleyi göster erek: 
- Otur da bele antatayun SP. 

na •.:Jedi. kendi de kapmm e§lğüH: 
ı:ömelerclc tı.11latnınğıı başladı : 

- Biliyorsun ya, onları Z&bıtai 
ablAkiye yaıkala.m et, <leliğe tıkın~ 
tı. Ben senln de cımcızlnndığını 
&&nmJl}t.ım. ÇllnkU bir daha orta • 
lard& görllnmedln. Sonra öteden 
beri kulağmıa çclmdı : İyi bir eve 
ka.pılıı.~.. Sunayla İpsiz iki 
ter sene yattittan sonra deliltten 
çıkar çlk:maz gene bcn'm eve koş
tular.. b'ıibl~e hoş gcı;:inmi!J. 
tik .. Şunun şurası "mefasız•• (ve. 
faaız) dilnya .• kime kalacak ki ? .. 
Neyse z::.vallılann !'l!>nu gelmedi .. 
Suna luı.t>ii~te çok bo ... ulmu.:ıtu. Ar. 
tık pek hırda.ve.t takrmile dli§üp 
ka.lkmeğa b~lndı •• İpsiz de lrr ge. 
ce, birkaç mahalle n.,zrr fiOyguncu
Juk y:.pnrkcn ya.!::ıyı ~tkrar ele vc. 
riru:e Sunn. btlsbn tlln düstll. Niha· 

yet ~nl yacağm bulaşık hastalık • 
lar koğu.sunda dört aydır yatıyor .. 
lı:ıitliğimo göre, burnunun yarısı 
dUşmtiş ! •• 
Zavallı k~!., Artık bu zanaata 

yuamaz o! .. Yazık oldu ! .. Eğer 
olmez de hastaneden çıkacak olur· 
ı:ıa bu sefer kl>§e ba.~armda a vuç 
açm:ıktan başka ne yapacak! .. Of, 
ooof ! 
Y~dm sust u. l çbn dehşetle ür • 

pcrmiı;ıU. Suna! O fi}rin, §en, u~ 
sal Sun~ dem k artık yUzünc 
bakılanryaca.k korkunç bir hale 
gelmişti! ?. R engimin attığını ve 
bJr sıtmalı ;ibl di.c;Jerlmin 1::iribiı ·• 
ne çarpttğmı gören ev sahbi ihti • 
yar k2.dm: 

- Ac~dm değil mi zavallı kıza? 
- Jiye sönük bir 6C:Slc devam etti • 
Ey in&ln ne oldum clememell, ne 
olaca[; m demeli ... 

Kadın, gecenin bu cernriı sa 
11rıd sônük ve füturlu esile ko • 

Ev sah ibi birden sesinin gamlı 
tonunu deği.!}tlrcrek sordu: 

- Bu saatte aradığını bulıınıa . 
mak insanın içini sıkar kızım •. ama 
ilzülme !.. Mutlaka burada knlmak 
istiyorsan söyle de bir çarooıne 
balmyrm? · 

- E vet • .1edhn. burada kalmak 
için gclmlştım •• mademki on lar bt.· 
rnda vo!c nerede kalablllrl:n '" 

- ·A yavrum daın altı d:aıİ mi? 
E lbet bir yer bulurum sana. Eğer 
ıstt?rsen bu ge<:e benim odıı.mda 
ya.t •. 

- TeŞeJrkilr ederim, Pclta.t ya
rn ne yapacn~? Burada boş l;;r 
o~a var mı? Kirası için uyıışıu1.17,. 
Kadın biraz dUşUndUktcn sonra: 
- Burada §inıdllik boş kıro.bk 

oda lOk.. runa Y&.rın ol~un s o.na 
istediğinden AlfLsuu bulurum .. K nl 
voncuda oturnıı bir tanıdığım var, 
Sık•Jm·ş, odnsmm bTin i kiraya ve
recekmiş. Vikt var t evze uekcr g:. 
bt bir kadındır. Onun da k imscai 
·ok ... Bn~?aşa verir a n a kıı. gibi 

geginirs'.niz. 
- Il?şka kiracısı yok mu? 
- Yoktur .. Vl!ttvar teyze vnk -

tile ~n görmü~ bir kadındır. Bnk 
görUrsc:ı nasıl nevece!rs'n ... Dii9 • 
mfü.lere k:ı?'§ı yUrcği çO:t yu.füa .. 
drr. 
Düşünceli dtlsUncclf 

Yıı..'jlı bdm barın acun ş bir ta • 
vtr tftl;:m:lı .. ke<ler'mi d f:,'Jtmnk is
tiyen bir ec~ulgnnlrkl.n: 

- Dinin ynrısı beş yüz! .1iyc 
ı:aknl~t·. o lmdsr dcr'n, kasvctlı 
düşUıun::ı! Maşallah elmas gibi bır 
tazesin! Seni 00.Ş üstünde tn§ır~r. 
Haydi ~ tana yntn~1mı ynrmy m 
da bil'3Z dinlen, yonılmuşa benzi -
yorsun. 

Ağır eğıT kat:tım. Onllmdc banı:ı. 
yol gij:::tcrerck yürüyen kc.:ırrı ~
k'p c:lerc:'.t odn.smn girdi!c ... Burn 
sı , en alt katta dar bi.r o~aydı. Ki . 
Şeıle siyah demlrdm iğri bü3. ü 
bir karyolanın üztUnde muhtelif 
ren.!;te pn.rça!arm bt i:>irine cklcn
m es:nd.o;t b!:r yorgnn vnrdı. 

J<;v galıibi: 
- lsteroc:ı sen bu karyo!.ada 

ynt, bn ecdir~n üstilne h1.r döşek 
J>Crer yat.:ırnn .-led'. 

- Olmnz - ':dh!'. ~~dirin üst.Un 
de b~ı ynt:ır m. Sen gene kııryo -
lan:la uyu. 
Kadın, tir yük açal':lk ince bir 

şilte Çl:t:!.rdı . O yatağı 'c;ül'.Cllinc~ • 
Ye ka:lar ~n de mu~~mba i:.ırtülil 
bir masanın ~ a.nmdn:!li it!c mlc) c 
otw·Jwn •. gözlerim u~·kus'L!Zlukta.n 
yorgunlukt3.J\ ynnıyo!'du. Sokakta 
kalmıldt~ım it'.n memnundum, 
Yat.,~ hıı.zrrla~'Illca 'kadın yanr. 

TQB t;:;' .f: 
- Eğe" uykun yCiltsa sn na bir 

lmr~tırma•a b:ı.,l::ıdı: ıel 
- H ydi b:ı.kalım, sol ellıılO 

de niyet et .. 
Uza •t rğı lt ":Uan kest:·ırı ..• ~ 
- K'lç erk .. k tutar m? S :ıı·1e 

mı, e'<mer mi? Kumr:ıl mı! 
svrdı • knı; tane iste:-c;ln ? 1'" 

- Erkek istemez: ·:ledJlıl-
uız h:-ni t·ıt ! • 

Gözlerini mıinah mfuınlı kltPJ 
rnk: l'l' 

- Peki: .. ~ di •. öyle oJsı,n.::~~r 
b k h:ıtıı mıa geldi ... ynnn Vı·;cn11 
teyzeye g' ı~ <~en s~ni bir fs t~l"" 
· tUr<>~ ·m ... isti'.' sen ocnnı t\I rııl• 

. m, O"'~\Jnn aon~ s~r!:ilrız. }3:1 b ı' 
c kadın T() ı:ıne tnranarın1 t>1 !• 
ç•knıazJn o~unı ·or ... Ama snn 11e 
<:ini görUyor ıns:mm .. ne. \'8~'ıo . 
l' 'csıı b"r bir sö•·lüvo ...... ) en 111n~ ı c ı b~ kadm nmn, öyle çat>ull 
teri tuttu ki ... 

• • . • b irJ 
.•.. ı::rtesi r '1-ıah .... '\t Of! nd•n " 

it gözlerimi a"·ıb ld,ın. :gb1l~ııı9 
c .,.ız kli"ü!t bir manc:rnlın . i"'O ... 
oturmu..,, ses.sız, eadasız ı.:aY 1,,6h1J1 
du. vva.ndığımı görUnce tR l>"' 
ll'inde'd tern;z bir bn~ı~a ~y 
~lt.nrak yanlIDI) getirdi: tJl!f) 

(DfNO,IM • 



..,._4' yer Vakıt wıatbaa31 

Jranda 
karışıklar 
çıkmış 

...... 8 (A.A,.) - D.N.B. ajansı 
lraDdaD Polltlache Und D!plomat schc 
Conuponc1em gazetesine .lrandan gc• 
illa ream1 haberlere göre_ lranm bır 
taık •7&1eUerinde karg&§alıltlar çık • 
tıCrnı blldirmektedir. Bu karga .. alık • 
!arın aebebl, lngllı.z askeri makamst. 
t&ratuıdan verilen emir muclbiııce 

alda maddclcrlnlD mUsadercı! netice. 
tmde halkın kıtlık korku una dUşcıc
h başlamıı olmasıdır. Dom nyonıaruı 
da yeryllzU ahalisinin )::\rı •nı be.sil • 
'9ce:( kadar u.?ılre~ e ağlcb ihtimal 
llabip olan BllyUk Brttanya tran hU • 
ktiııtU tızertnde blr t z.) .1t icra ede • 
Pek onu muahedeniD sevkine mecbur 
tltmek için !randa gıda vnz.lyet.nl va. 
htaaıe,tırmelc niyetindedir. 

t.koeloTakya da üç devletle 
harp haline girdi 

Londra. 6 (A A ) - Londra• 
daJri Çekoslovak • dlahfilleri~e 
Cekoslovakvanm bugünden ıtı• 
haren Filanda. Macaristan ve 
ltumanva ile ban> halinde bulur.· 
~ ~ünkil luPt.ere ile Sovret
ler Birliğinin dÜŞJllanları Çekos 5-• 
takyanın da düşmanları oldugu 
116ylenmektedir. Esasen. Çekoslc.· 
Yakya, Macaristan ile ha~!> halir.· 
de bulunmaktadır. Çünku Ma~a
rıatan Vivana hakem kararn dır:· 
lbemf§ ve Çekoslovvakyaya aıt 
.otan ~ubt Kamat bölgelerine 
l'e şark! Slovak,•ava tarruz ede• 
?ek ffgal etmiştir. 

Bir Sovyet 
zırhhsı 

Bir Fin kafilesine 
hücum etti 

,......._, a (AA.) - Stefıani. 
.\Jand adalarmdaD verilen ha bere 

&'Gre, cuma geceai, adanın bir kac 
1lıttl oesmbmlda bir den.iZ mubarebes· 
.a.u,ıur. Bir ırıa kaflle.wlnlD btr Sov. 
ftt mrbluı tarafından bQcuma uğra. 
frtı. fakat kaftleye taabt>t vaki cim:\• 
Clllı .e,1at10r. Top eeılerl !ylden l. 
,.,. ffltUmlftlr. 

59 
Bır Fransız darbmıeeeli der ki 

°'tlbıse bir insanı papaz yapa· 
'Daz!" ne kadar doğru. 1nsan as
bııda neyse odur elbiseyle mes. 
lek defiltirılemez. Onun için il 
leriuıdeld sivil elbiseye bakarak 
lalem beni kaıdinizöen uzak gör
lllevmia! Ben de aalmda bir bah
l'i)'eliyim .•. 

(Tom Butney) arkadaşının 
aıtıJc aakerlere kim olduğunu 
16ylıyeceiini anlatmıştı, birden 
atıldı: 

- Evet. siz Amiral rütbesini 
"9ınn bir bahriyelisiniz! 

Sonra e1ni (Sir Vilyaf) ın o. 
llaamna konrak titreyen bir 
"8le devam etti: . 

- .Arkadq1ar ,artık emrı.ne 
lirdiiinis muhterem adamı sıze 
ta..nmaM zamanı gelmiştir. Kar. 
Jbıızc1a duran zat (Amiral Slr 
tfUTi Vllyam) dır. 

Amlralhh ait en mühim. &e!· 
"ili idare etmektedır. zaferımı.. 
illa Mrtte UcUnO iete bu istihba. 
rat kmmma borc:luvuz. . 

Sah8I olarak ıörduiü işlerin 
tbimmiyett anlatrlaml\·acak ka. 
dtrdıT Memleketimizin en ya· -.n eU.. avCJSJ olm~ur. O. 
JIQnla beraber ie ~receiini~ 
~vr kendinizi mesut tcHik~ı e. 
4ebiltralnlz. harbin en zevklı ve 
-..ıu maceralarından birine a. 
~nuz. f nJ[ili .. ! ... , ıe Y,_e· 
tli lfafer uvtuı ilive edeceği. 
~emmim!.. _,_ ... 
~titr te'linct.en ~··

~tıetn. hawan havran (Sir 
~) a balnvoJ"!ardl. -~ 

') bahrlyenın en ııcyamaa 

en 1 

Amerikada 55 tonluk tank la~ cemi kaJlbı Bir JUalltaD 80111'8 
putac., tatbm we llörekç 

Nc,·~orıı:, 6 (A.A.) - önUmUzd ki Stokholm. 6 <A.A.) - I' 
hafta ll!rlCŞ<k AmerJkada !';5 ton!Uk dil• yan rmnt bjr lt.M.l•l.,WJ~~ 
~ enı. b r tankın t crtlbelcrl ~'t.pllacAk gore ta~ ticaret fi l 

d ıam manzarası 
Dördüncü Murat devrinde de lstanbulda 

bale/ava satmak menedilmiş ve tatlıcı 
dükkanlarında odun, kömür satılmış 

tır. Bu tankın !mali ıcın icap cd baş)angıcm<lanberi 270 
pllnlnnn h3zrrlnndığl s ylen 1<tcdlr. luk ~ kaJ'betm.~r•:----

, .. ROBRT YUNG ue H~EN GILH-ltT 
tıra.nnaaa yamtll:ut w impanıtorlult del rlılıİllıııkl .-..r , .. ~l: r 

pıcyttütı \'iyMMm JOka ve lhtifamm• ~ • 
VITANAAştllta· 

Gli&el fllmlal B '1 G 1J N -· b 

S A R A Y Sirte4tUJRda 
Jlal'lvtı• ıe1ea plelllar tUror 111: u &vrapamn lltr çok 
,erlerl•dt ,.. .... •l•uı 1ra1mad•. Bir anç ııterlln • 

ma•allllllllle ita. aıa. ellmelı balamadatamz za•ular oldal,. · 

görllnb '\"e hot iki aat g~ 
nuglln &ııat ıı c1o •aı.UAtıı ~. 

Bir lngılız se;.yahı U) Dör<ıü:. 
eli Murat devrinde İ&tanbukJatı 
bahscdeıkesı ıtöyle bir fr.luıı a.nla • 
tır: 

"-- PadjpJı Bağdad &cferın.c h~ 
zırlanrrken, yenl<:eıi. oca.ğnıtla, biı
krmıldanD14 olm111. Yeniçeriler bu 
tefere Jlj iri.k etmek iıstcnıemi-s!er. 
Kôsem Sult:ı.:ı mesele)'i vaktbıde 
haber alml§ ve elakmdan Yeniç r·. 
teri te&kıne muvaffa.:t obnut. Ya:·
çeriler kendi. aralannda tatlılar. 
böreklerle zıyafeUer, ~lenceler 
tertip ct.mlş'er. Genç ve aaimlıAı 
padışah bunu haıher alınca hiddet· 
lenıni!t: (&n sereı:e <:ı:kınadu ta • 
War, baklavalar yıyen bu herifler 
ben gittikten sonra neler Y&ıııauu 
lar!) clemit ve lstanbulda ~~ 
tatlı, börek at.Jş:nı mcnetrnif, Bu 
memnuiyet uzun sUrdllltl içjq ta•. 
ı: ve börek se.tan dWc:kAn~ bir 
kısmı odun, kömür satmağa batlı:· 
1111§. Genişçe olanlar da '.lta.lıve , " 
meyhane olmuş .• ilah" 

İngiliz seyabınm verdiği bu nuı .. 
lümat: biaim mahuleriınıiz te-~it et 
memeldc beraber, dUndeJ>berl ıs 
nmbuldakl tatlıcı, börekçi ve ~
tacı dükki.nlan hemen ~ 
Dördüncü Murat dcnindc'ti nı:ın 
zaray1 arzetmt'ktedir. • 

Gerçi bUyillt sermayeli Paata<;ı 
c'llkkanlan pa.stalarr vitrinlerin _ 
den k3ldırdılnr. Fakat dWdti.ntarı 
biçblr zaman ~ kalm1yacağa ben. 
riyor. Hemen şımdtden YUiaf unu 
ile, krema ıle yapılmDJ bir taJmn 
yeni tathlar, budingler, Jne~'Va ve 
krema Ue ya.pıtm-:w yeni ~ 
gatolar yapmağa başladılar. ı.ıe&<'. 
ı&. Hayla.yfte ve ona benzeyen bU. 
rUk paatacı•arda en iyi ~r 
ııektz • ~ ku~ satılırken, dUı:. 
denberl imsi ettUdet·l bu Yeni ~ _ 
kit uıt8t1% krema ve budin~Jeti ı:; 
er k'ım.ışa F.a.byorlar. 

"İnll8Jllar menedilen !JeYe har:!\ 
olur." derler. Ne doğru bir söz 
Di1n gecedenberl haHnmızın bir b 
r.u bu yeni ta.tltlnrm c;~ine bak.ı. 
ın:ı.k için bUyUk putacıJara hUcun1 
ediyor. 
B~yoğlundn bllyilk pastacı dU:k.. 

kıinlanndan birinin l'lahibm~ sor. 
tlum: 

_ Pasta memmıiyetine ka-ı n 
rlnd 

.. "> ·-;ı e 
~ apmak rık esını.z . 

( ı) Llonel 'UDeR. 

simalarından biriydi. Onun böy 
le titrek sesle söylediii ~ 
herkesi heyecanlandımııttı. 

(Sir Vilyam) kolunu kaldırdı 
bu kadar ~unl~ sevnıe7.di:' 

_ Şimdi artık kım olciutumu 
biliyorsunuz. (Tom Butney) es 
ki arkad&§lyığmııztn \'erdii'İ 
şevkle beni biraz fazlaca ~ 
ti Gideceğimiz yerde tehlike 
vaÜ-dır fakat zafer de bizi orada 
bekliyor, tngt~tz ~riYelileri 
ise yalnız zaf enn yen soruıur 

Üyle deiil mi? • 
Yeni ve eskisinden eookwı bir 

heyecan dalgası daha etrafta 
dolaştı, 

csır Bani Vilyam) uzun ım.. 
rıuşmıva ınzum olma.dan bu te. 
mlz adamlarla her telslikeye atı 
lınabileceğini anladı. Kma kesti: 

- Ma.demld canla bae1a kabuİ 
ediyonnunıa meeele >'Ok! Yamı 
sabah şafakla hareket ecti10rua 
Yarınki ~ altmda artık 
en uımmeus hareketiniz bOe bir 
Almamnkine bemesin, hep At. 
manca kQll1llUll. göreyim sial. 

Büyilk bir drillt8. ~ 
kuketl• havaya fırl&tıbdraD 
tıo defa a.YDI • llltlkli: 

- Hlp bil> Jıurra! 
- Hip bip hurra! 

- .(Slr :vBJUl)~ (.Jer:t Bering. 

- .MU§terllerlmizi kaybetme • 
mek için da.ha önceden her tUrln 
tedbiri aldık. Unaus tatlılar yap • 
malt ve bunJarm çe(Jltlerini artır. 
rnak için birçok tecrübeler l a.pıyo. 

raaaı 

ISKENDER F. SERTELLi 

ruz. Birkaç gtln sonra, umarım ki, 
m.llştcrilerimiz klisik pasta çeşit
lerini Ul'!Utacaklar ve yeni tatlı ne. 
\'~erimize ııanlacaklardır. 
HayJayfın pata uatalar.ndan 

biri de. 
- Merak etme baymı! dedi. E

'imizde eelter olduktan sonra çok 
sıkıntı çekmeyiz. Yeni çeşit krc. 
mah tatlılarımız e*i pastnlardan 
daha nefla ve leziz olacaktır. 

GörülUyor ki, büyük paat&C)J)a • 
tm endişeleri zannedildiği kadar 
bUyUk deitldir. 

Asd aduntıyı hazır mal satan i
kinci defteedeki ldlçllk putacılar 
c;ekccck. Çilnkil onlar pasta çeşitle 
"ini bizzat .kendileri yapmul&r, 
büyük pafta ima1c:ileriııden aatuı 
alırlardı. 

ŞehsadebaşınCa. Beyoğlunda, 
Paapltma, Şişlide, Beşiktaşta ve 
ş~ bulunan kilçilk paatac: 
clükk&ıılarma uinuhm. lttc, bun • 
lann manmruı Dördüncü Murat 
deftiDdeld tatllCJ dlhlgHnlarmm 

buln halini andlrlyw. Bmılardan 
bitilll terzilllı:, biri ayak üstünde 
bira s:ıtmak, bir bqkaaı da dük -
kinmı kapayıp gitmek Diyetinde 
f>lduğuna BGyledi. 

Şurası muhakkak ki. pasta, bö. 
rck ve tatlı imali yUzilDden ber gUn 
binlerce çuval un sarfiyatı vardı. 
Şimdi bu uularla haHmı ekmek il> 
t,lyac1 daha aiatemli ve dabo. gemş 
bir ölçilde tatmin edilmiş olacak. 
t:r. 
Bazı tatlıcıların, memnwyeün 

aoıı gi1DU ellerindeki tatlılan ha • 
.YIİ' mllelSdelerine terk ve hediye 
etml.9 olmaJan ve bir kwm pasta. 
iarm fakir halık tai>a.kaama mecca. 
t;en dairtılması çok yerinde veril
miş bir karardı, Bir geceye ve bir 
defaya mahsus obıa bile Darüşşafa 
ka ve talebe yurtlanndaki çocuk. 
Jarm bundan istifade ederek bol 

tmı) u bir kenara çekü: 
- Ben iıin politika cihetine 

iakacaiım, tahtelbahirin bütün 
ıskerl ve bahri bakımdan idare. 
ıd aiz.e aittir. Si&iıı iaminiz kont 
(Fon Tertit> olacaktır. Yann 
sabah si& bu namla. gelecE:k ka· 
dm yolcuyu kartılıyacaksınıa ve 
hemen ''Zebnığe" ye hareket 
edeCliiz. ben ancak bur8da Jte>rü.. 
neceğim. AnlqıldJ DU? 

- Evet amiralımt 
- Artık işinize lakın •. 
GeDQ zabit bir selim ~tı ve 

uzaklqtı. (Sir Vilyam) (Tom 
ButneY) ın koluna girdi, tclcra. 
motasıe binip karaya çıktıla.: 
(Sir Vil:vanı) mmldanıyordu: 

- Böyte ukerlerle h&rP kay. 
bedllmez! 

9. - ASRI QANGB'l'aR 
(Madaın V'ılyam) veya (Hllda 

Fon .Şpfa) bQtiln ~ce gözQnü 
kapıya.m&JDJştı. Sabahı iple ı::e 
kfJordu. Saat tc:te kalktı giyin. 
dl herteYİ8hli hazlrladı, bir de 
mektUı> yaaıp bıraktı. kendisim 
Jw:mm)arla alay etmek ne eri
şiJmes bir 2Vkti. Mektup IÖY· 
leydi: 

--seni diri diri i(tJmll'ıek lstben 
~ laqlanm yolmaları.. 
m taftive ederim. M6sy6( Sam 
Con>. u da illla ~ 1çib. 

ı ~Dünyanın en lıücülı artUti 

BAB'I' 11.KD'l''ala 
MlCHA AUR Ue beraber yaraıtıfa 

BiR BEBEK 
ARANIYO 

KADJN 



:tmdo'4c ajtır.~ .. nın ıeı .;fı 'lurber 
ter. qöre dıinya ı.·a::it1eti11e 'brır.ı~ 

Libyada 
, ~ harkat inkiy f 
" • 

• e ıyor 

Suo et k ~larının 
b arek.5.iı 

D .. !'I akşam C'Cphe<l~n a1ın:ın 
bir L ,{ra.ftr.. bildirildiği.. ., 
General Remizof kumi.1.4.C~.a.. 
<iaki 56 m.cı Rus ord·ısu Taganrok 
;prunadasmt> \'arnu.~ ve bazı Al· 
man krtalaımm ricat hattını kc::ı. 
mi ~ir. 

Alıııanlnrrn tank ve bıyyarele • 
ri.n himayesinde yapbltlan nf'vntl
ciane mtıkıbil taarruzlar Rus ileri 1 
hareketi!'J durduranınmıştır. 
~ rfntt'ld<'r; b•ı gıtyretlerden 

"nrul .\.lm.:ınlnr krır.mıığa bıış· 
.lL"l.la."'"ı'." iman kuv " ·ni 

Sovyetler bildiriyor: 

Don havzasın-

Şark eephe-· ... de :.:az.iycl - •(\eri.de muvaffak o .u_ 
~ Büyük Okyo •• u.ta hazır ıklar rofun süvııri ve Kawk 

- Singapurda i .... inler kaldı- 1lıl'. 

da Alman 
taarruzu 

durduruldu 
savyetıer birçok 
kasabalar aldı 

b N '- . A~mt!at'!Il tico.t ctU. ,:.O. rddı - Al ay O;l&Un c:;\.z- lun üzerine tcrkedilan kamy(\n 1 Ii.u~bi~, 7 (A.A.) - GUnlerc~ 
len vn furgonhrla doludur. Ru vvel General Schvedler tara.fm • 

Libya.da başhyan 1•"r yar-:lcti garbe doğru ricat eden uın Don ha\.-zasma k~r merkude 
gilizlcr lehine de,•anı c:t.m kollara ~lddetle 1';1,..·•m etm'cı!er- 1 yaptlm.a~a ba.~lıyan Alınan f.aarru· 
Dünkü l~iliz tebliği dit. zu dUTdurulınu$'t.ur. Sovyet krtala. 
bildirmistir: Londradan verilen rı, şi.mrlı düşına.n.I kuvvetle tarde-

Son 24 saatle kuvvetl~r rt?: ha· Haberler diyorlar. Bu Rus muva.ffalayeti, 
rekitm cereyan ettiği böJa,'.'\lp Londraıfa l\Ioskovanın zaptı mühimdir. Zinı, eğer Schvedlcr, 
h "--f"- d" --' k ·ı · kendisine bir yol bulabilmiş olsay. er ........ ...,. :uşmanı - .,...,.1 esı mı- için yapılan muharebenin bir 

e yen bir baskr 1lltrrn:... ..utm.u€-Iar - kere daha ~iddctlendiğ"i öğren il- dJ, .Rosto.f istika.metinde Harit.o~ 
dır fun ve Lopatlnin cen:hl1nu açmış o. 

• · "" mektedir. lacaktr. Schvedler, topçU3llnu yığ. Eldud:ı.da. 4 :ı.tkkanıın<ln ~ .. ı-: ' 'l Alınanların \'astl oloukla.rı 
il...tı. u hil ,,_,, d.. malı: suretile Sovyet kıt:.ı.larını z:ı.p ~ ........ c c""""an sonra uı;.m~n I 1 vo en yak!Jl 11okta bıı ş~h 
aline g~en. topraklardan jstir ' re ~etrclik bir mes&e<le tetmeğe çal.ışm.ıa, fakat muvaffak 
edilmemiş bulunan kısım da gc, I DinıHrov ile Leningrnd • !fos- olamamış ve mukabil taarruzları 
harekatı neti<:esinde Britl'.nya P!- kova volu arruımda bir mahaldir. bu suretle semeresiz kalmıştır. 
Yade kuvvetleri tarafm,hın geri Bu .kesime gelen mUhim Alınan Ruslar, birçok kasa.ha almışlar ve j 

, almllll§tzr. takviye krtnlarmm bir tank hi. plan mucibince ilerlemekte bulun-
t Ba hareket csnasmdn ve d:Uı~ meni hir .ma.ıkineli tümen ve ıki muı;lar<lır. Düı;-m.anm hiicum ara • J 
\ en'clld .t:Ucumı:mın ele r-..eçi.rilcn piyad~ tUmeninden mürekkep ol. baları alkım ~ ·-::ı.nı lı:sWığmdan Ha • 

Alman harp es:ı.rlen AJm:url:ın:! uuğwıu Pravda muhabiri bi:diı·· rj,tonof ve Lopa.tin ileri hareketle. 
-"- ft;;._ k •-- -""·l · · rinc devam etmektedirler. ır- ~.u mytplöl· Vt'r,u.r. erı.."lı mekt~ ·· 
aöylemişlerdir. M~ko~nın ııtmali g ırhi.<ı:nde } 

Tc:?ÇU, ıtiltraıyöz ve hava kuv voıc.kola.msk kesiminde Rus mu· Parti kıza 
,. 'W'etlerinia Ekiuıiantn ceımbuntl:ı hafız krtalaıı bir krsml P.raziyl kongreleri 
·l lrulunan 400 piyadeden ved50 o- geri allll.IŞlardtr. 
, torı:ıobilden :nfrı-ekkep ~ ko. Almanlar 10000 ölü ve (Baş ta.rafı 1 lnelde) 

lu.na hücum ettnişJerdir, D.n.. y l el 'l edildiğin! bildirmiştir. na a ;,,. lta"l1'IT'llar Je~ı~-.,-~-~ V" ara ı ver ı er 
o- ,,.ı, vı ru.ı.nu.wı:1 " ~ Halkevi Reisi, Halıkevi ~.abşma• _ ~çman ka.....,,tk bir surette ön· Moskovadan bildirildigine göre, 

060 :&.•mn:ı:tJr. ·· -s :hu kesimdeki bir haftalık muhR. larnu izah etmiş ve aza.nm 1 şr 
1&41 -J ı R ;ıc bulduğunu, ve tliğer ş.ube~rin fa-

l Bu "'_evr.-:ı-'-' ._ ...... lar ""'·-·--" rebe neticesinde gcnera. o os. t . dil 
" cucıu J""" ~...,....;.,. 1 "J'" a.Hyeti neticesinde, CS1S e en po.. 

i ltatıya dcğn ver de@_şt~e ea- sovkynin ordusu Almar. ru-a 0 u likliniklcrde 500 hastaya iba:kıldığı.. 
i ~n piyade ve naldiye"' lirtilıı:ı.mı. ve yaralı olarak ıo bin lı:iqi za- m fakir ol:.ı..nlara. i13.ç1arnıın. yap .. 
• '4ıla.n müı ckkep diğer b!r t

1üama n yia.t verdirmfr.tir. tı;ıldiğnu, ilk ve orta okula devam. 
i llıolu da t:.opçu:nmnn ateşine r.ııa. Mojaisk !kesiminde tesirli Alman eden talebelerden bazıla.rına kitap 

!UZ' k .. 1 ...... ve bu --ıı:--- kolu· ta.anıızlarr durdmıılmuştur. Takri· k 
1 1000 

C 
-- ::::.,.,. ... ,,..:nt~v • ...:ıuu;;;;

1 

go-rül- ben Moskovanm 80 kilometre ce. temİll edildiğini, as er ere 
-~ ......, --:>•• ~J- "'""'-'b' ı N " parça eşya teberru edildiğini.. köy 
lb.il~. ,. nubu şarki.sinde bu unan .ı. oro.o. gezi.si yapılarak !köylerdeki hasta. 

(
1 

EJ de"' -.. "'-J......ı.. "--'-'-1-..:-... e minskte Alman teşkilleri Rus lu:.t -~:~ ... 
.. Y'V ıvı.ırws. ... e:ıım =.uıu ·ı... fara ,baktldiğıru, temsil say~e 

V ..-ı-:-~ nm bir innl'·u 1..-'-ar:. kırma gimılşler fakat müt.eakiuen " +- "ldi-· • _,. ~w..,... -Q•• v.-~ uvuw nrl büyük fa.::ı.liyet gosuı:n gını -ovY • 
r <lıınanı ya}:ilil.Ujltlr. Topçumuz mu. püS!rilrtülmü~le\dir. Ricatkri e lem.iştir, 

la!JE.le etnı~~. 'ağır zayiat vermişlerdir. Burulan başka, Ha.lkevinin "Bi • 1 
B:mfa.rını- batımnqa Kaslo.lario Daha cenupta., Tuln kc.siı:r.i.nrle zans tarihi" a.dlt "bir eser luı.zı:rla. .. 

~ ~evresin-de seyyar lkuvvetleri:miz· Alma.nla.r Mo.qkova - Tula şimen· makta olduğunu memnuniyetle ' bı1 
c dc.ıt biri kilçiik bir düşman müf· difer hattına vrı ~ıı olmıışlardır. dirm.iştir. 

.rez:csme rastlamış ve 60 nakliye Mubnrebe Fiddetle devam et. Bımdan sonra :kazanın yol faali. 
• ~"1tasile ~c deposunu tahrit> et. mekteclir. üze . deki 

. IQJş ve 1~0 esir ıı!Jnıq~.rr. Kalinin hesimirıde ~~~ı~):~. ~ i:; 1l Diğer ba.<ilrea bölgelerde Zll"lılt Moskova radyosu dün öğleden ka geçen ilrongrede de dileklerin 
· hvv,.Uerlıniz 5 dil<]Ulnn tankı t.ah sahra. Rus kuvvetlerinin Mosko_ mühim bir klsmmm yerine geti .. 
" ~p elmiş ve heı- taraft.a çok mu. va cephesinin J{a}inin kasinıindo :rildiğiıı.i söy~ ve yeni na.biye 

'ftffa.kJyetJ:i faaliyette ibulunmu~ • Al.mı?.n mevzilerine karşı yeniden ve köy loongrelerinde te$bit edilen 
~ lardır. iki taai-ruzda. ibuluduklarını bil- C:ilekler, okımmu.5tur. 
,
1 

Hudut Çevreain<le cenrrp Aiti· cLrmektedir. Bu dilekl'er arasrrıda bilha.<J.o:;a köy 
:ı b krtal!!:.."l dün Sollu:ınwı <:entıp Şimali g:ı.rbirlen yapılan ilk yülere toprak tevzii :isi, Y~i.Lköy 1 be.t~da. düsm.nn piyude gro,punu taarruz neticesinde Alman hatla. rıhtmımm asfalt olarak yapılma.sı 
sarnuşisrdir. ' n bir noktada. yarılmış ve bir köy olrulla.rmın yakaea.'klarmın ma. 

Seyyar kuvvetlerimiz Soilumun 'kö.r isti:rd.'..ı.t edfüniştir. halli idare taraf.ı.n.d:an temin edile. 
ht.ınmda ~00 knı:far Dl<>rorlü nak_ Bu bölgede Rusların yii'künü relt köylülerden alınmaması, öğ • 
liye nrahası ile 30 kadar 1..ıı.n!c._ hafifletmiş olan bu t:ı!UTUZ de- retmensiz Jrn.lan köylere öğretmen 

Geçen ay zarlıncla 

lngilizler Ruzvelt 

255 ·mihver 70 milyon 
tayyaresi dolar daha 

:Amerika ayan meclisinden 

tahrip ettiler tahsisat istedi 
/ngilizl.erin kayıbt İ6e 235 R .i 

eJ' 1 Nevyorli, i (A.A.) -. UZ\ eı 
tayyar ır . mümessiller mc.cl .. i ta:rafmdcın tas 

Londra, 7 ( A.A.) ,.... ~giliz oik edilen 8244 rJilyon dolarlı: mı.: 
hava kuvvetlerinin sonteşrın ayı dafaa munzam t.alu,isstına i ··vt"te!l 
zarfn.da bütün harp c:evrelerinde 70.000.000 dolar tahsi..::ı.t dahı. v • 
255 milıver tayyaresi tahrip et- rilmesini ayan...1•1n istemrnUr. 5:> 
tlği, kendisinin de de 23~ tayya. milyon dol:ırh_l{ ye ı:i ve dahn. mi.:. 
re kaybettiği haber ,-erılmekte. him tahsisat bahriye nezsreti tez-
dir. gfilllar ve :tiav~lar idaresine, tas--

İngiliz kayıplarının hepsi, ha. rih edilmiycn nafıa işlerine s.1rfo
va muharebelerinde vukubuldu· lunııc11ktır. 
ğu halde mihverin kaybolan tay. 
yarelerinden 146 s~. muharebe 
e.snasmda. düşürülmu!'S, l 09 u 
yerde tahrip e.'.lilmi~tir. 

Garp çölünde ve orta şarktaki 
harekat esnasında kayıbolan tay_ 
yareler bu rakamlara .. dahild~r. 

Almanya. üzerinde ve duşman ış_ V 1 A . . 
ali altında bulunan arazi üze- J aşmgt?ıı, ( A • . .J - Ha:ıcı 

g. d ı- akml..,,.la Bu"yu··· ye nazulıği RUZ\'eltm Japon ım-

Bazve~t J:n on 
imparmtoıruuıa 

mektup göımder i 

rtn c yapı an ..... . K 1 t '- · - · t .. 1 
Britanyarun müdafaası ıçin va- P~_::ı _oruna 1..11.l me.1< up_ goı ~!-
pılan harekat esasında tngiliz ~gını habe~ v~ımektedir. Haıı. 

·--· tl • ~o dı··ı~an ta r cıye nazırlıgınaan alınan haher-ha.va .ıu.~vvc en '!I: ........ :". · l .. J II' a· · 'd · d .. ·· - terdir fnaT ere gore aponyanın ın ıcın• ~ 
k!"!!~ıe~u:ayıbI · 136· .... ~: tahşit ettiği kıtular. meJ?lek~tin 
On-~ lrt t.....;ı· hava kuvvet" cenubunda 82.000, ı::ımalmdc 
1 ~a şa:.'"~-:ibell.Q;"'

1z ....,'nasında 99- 25,000 neferden mürekkeptir. 
erı mw.J>W~ er """' B d b ' h ı ır· d' · · ta ' k betm. ve 215 mih- un an aş~a .a en · ın ıqmı 
~ ay. • ~~ip eylemiştir limnlarmda deıııiı'li buluan. gc~C 
i~~ı sı bava muharebe: Jt7.rdcbudell880,~0o,_~s~~ vardnlıır. ~~-
ıerind rd ~~'-..: olunmustur un , \.' 'Kışı amra or. 

. e ye e w:u.uP · " · fezindeki 21 a.s:1::er nakliye gemi. 
]ennde 109 u yerde tahrıp olun- . t ks" ed'lm. ı· 

sıne a. un ı ıı? ır. 
m~. Hariciye nazırlığından alman 

M k a Tola daha b::.şka malumata göre bu 
Ol OV • sabah Hincliç!niııin cenup burnu 

dem.lr'OID Jl8Slldl ola Camao'u ccup doğu.suda kuv. 
vetli refakat O'c.mileriyle birlikte 

(~ ta.rafı 1 incide) Siyam körfezfne doğrıı yol alan 
Vi§i. 7 (A.A.) - Ofi: iki kafile görülmü~tür. 

A lmanlar Mosk~a • Tula ceırurr Londra, 7 (A.A.) - B.B.O: 
yolu hattını kesmişlı:rdlr. Amerika dimhurrcisi Ruzvelt 

Londra, 7 ~AA) - B. B. C: Japon imparator:ına bir mesaj 
Rusyada ıµddetli nıuhal"ebeler p:öndermiştir Cümhurreisinin bu 

devam. ediyor .Almanlar cenupta k . • I H' a· · · : 8k 1 · .1 hare etı, Japon arın m ıçını. 
Rus bam.l~ durdum: ç:ı.n 1 e- deki askeri faaliyeti haldunda 
ri.ye yenticn tallk ve pıya.de kuv .. Amerikanın notasına verilen cc. 
vetlerl sUrm.üşlero.ir. ~aha şimalde vaptan memnun oı..-naclığu gös
~enıko o.rd~ hı~ :nah. ha.. termektedir. Ruzvelf;, mesajiyle, 
reketin.e teşebbüs lb= ...... ,.;,. ~.. sulhu korumak iqin elinden gelen 
man mukavemete -;r.or. r.. her şeyi yapmıs olduğunu gös-
rmıda Sivastopol önUnd~ bi;ı-. ay .. termektedir Cümhurrei~i bun. 
öanberi Alma.nıy, 100 bm ik:işi ~~ dan evvel i937 birincilranunun. 
betmelerino ~omen bir adnn ilerı da Japonlar tarafından batınl-
atma.mJşla.rdır. r ması üzerie gene bö,·Je bir mesaj 

.Moskava cephesine ge ınce, Al. göndermişti 

ta::~ nıW.!kkep bir diişman lcolunu Yam etmektedir. gönderilmesi, istenmi'ftir. 
lln-pa.lamı;~Jar ve yolu.""la devam et· :ikinci taarruz, cen;ubu şa.rk:l is· Gazete baskıya. verilirken 
m€$ine .r.ı&ıi olmUE1lan:lır. tikametinde yapılnu.~ ve Ruslara devam etmekteydi. 

Bardl:ı.da tec.rlt edilmis bul11- mevzilerhıi geniş mikyasta r.sla11 Ad:ıla.r ~::ongresi de vapur Isko-

~anım:. ~n ~20 ki~ometre. g~. Uzak Şarkta müdafaa tedbir. 
bindeki M.oja.ieki ellerme geçırdik- !eri almn·or Sivam (Tayland) 
Zerini idQia. ~jyorla.rsa da~ Moskcr milli meclisi casuslara karşı 
va bunu teyıt etmem~~ ~o tedbir almış. nakliye Yesaiti kont 
va.nm. 120 klometre şım.ali garbısın rol altma alınmıııtır. Ecnebiler 
de K~~e Rusla.r buz t~ Vol. hakkında da tedbirler alınmak. 
ga nehrinı geÇ~rek i1erliyorlar. tadır. Singapurda ltar::ı., hava, 
M:oSkovaya _60 ~ilomet:re mesaf~e clcniz l:uvv<:tleri mcnsnplarınn 
bulu.nan Klin cıvarrD;da Ruslar bır verilen izin1er kaldırılnuf)trr. 

hli.la ~ sokalklarma ~ırerek taarruz Filipin, adabrmda i::--i olmıyan 
et.mil]lerdir. ~ ~ 1:-~slar :-aı:a.. - bütün sivillerin adadaa hareket 
~= !.ı1:::=~ril:i.Yor kı r ... ıı'1. etmeleri ilan edilm~tir. ~ nan ai.lşma.n ımsurlarr t.opeınriuz imk.8.runı vermiştir. lesi i.lzerin.d.elri binada saat 11 de 

c ~m.d:ı.n bombardmıa.n edilini::ı. Ba :ikinci taarruz esnasında 165 loplıuımıştır. Alnıanla:rm yegane ilerlediklen 
~ tb'. ~ ve 86 numaralıın tnşıy n Almaıı 
' ~~ öğrenifdiğine göre, E!go - .tüıncnlmi 3;-ır z.lyi~tn 11ğrnmL5. 

biye ka.MI dün yapt.J:klarr mesut lıi.rdtr 
hü . 

lı fta~:ı =~~ ~!~~ ~ğ , Büyük Okyanu8!a hazır~ıklm 
bektolitre eenz.in ta.hclp etmiş· Amerika, f ngılte~, _Çın . ve 
ler, 4.00 1ta.1)1an esn- al!:ruşkır or- Şarki .Felemenk Hındıstanıyle 

r f.e. çaptn 5 lıat:arva tank ~ mutabrk kalmrş~obn Avustralya, 
1
' koyına topu, 50 - te..oc ~a.myonu Japonya tarafı~dan ~man her 

'\::~ külllmli ~ mühimmat ~bire başka ibır too'bırle muka
jğt.iuam "cy~~:rdi.r ibele ebnektedir. Büyük Okya-

J Bu~draı. • oa,.~t' cnı.,.~ iruı&nca. ~ her ~t~ale ka.rş~. koymak 
çok ~~·~kayıplar vw:nıiştir. ıçın pek mühım strateJtk hazTr. 

a 3(100 den 7..iyade İtalyan ve lıklar yapılmaktadır. iBu hazır. 
2000 knda.r .t~ ha:rp i,ıın.ı mu. 1likların yaptlmasına <;oktanberi 
harebc öüıge6iTğ~ıirlnc •gOO<I'~il miitEfi. .. lder arasında karar ve-
'lniı!:tir. . • rilr.: -}tir. ~mdi Şarki Felemenk 

İleri bir ~pt~ da-ayrıca ıooo Hin~ ~m müdafaası için as-
ı kadar Mman ve 1500 tta1yaıı l~e_rı kuvv tle~, tayy~reler ve ge. 

harp cf'i."'i buhu~ma~ mıler'hazır ır vazıyette bekle.. 
Bu:n~n~'1ciL'iJ-I ·~ev:reıer mektedirler. ~5itterıkler ar.a~m-

~ ve l"lftıı~ ~ol~~ ..,bir da alınan tedbırlerın tat~ne 
ı <:ok e irlct· ~;,iJ.du. ·tci onlarm za- ba.şla.runrştır. Avustralya gemile-

YISI hc"lüz m::.lil.n1 ~r rinin ref~~.t ~tında yola çıka_ 
S • . .-.ı. • · _,. · bilm~cri ıçın planlar haztrlan-
- «rµ ~c1met:t~ ~tUı~ce mrştır •• BÜ.yük.Oky~osun bUtü!ı 

Şa.~ c·:plıefilre,..gelı~. Do~-eG strat.ejilı: noktalarında men 
tııını~ aşında. ~ n şid. !ruvvetler !harekete ha.zır bir v~ 
cl~tli ~..icumla.rı .Pii;s~urtillm~- :ınyett.e ~edirler; İngiliz 
tür. _Leıngı:.ı.tl ire~ımırrdc ~~ı:-._ ·eamiMr mcşum bir truı..rruz baş
ta l-!_:l{myaın mr~ ... hucun _.n~tıt~n. 'lavı ... caya. kadar ümidini kesmek 

ı d-" Sov\--'·ler a~n- 7,ayıat.a U2'rn· ist emekte ise de onıın muıharc. 
< mrşla.·clrr. il' l · · ri harp ihtimaline kar. 

Le11?ı:.....-n.d kc-· <-' • ~ akta ve milttc-fik-
1 uğrayan blr ci1·ış ı.-.Jl: ~- l.,ı t mukavemet ctmeğe 

ce!!itb d:lsJnan nğrr .. ~i~ta ~ıg. kaı.ıy n .etmi~ bulunmakta-
' ra~~ştır. r :.A:ln ' cıye dl!", 

• milfrem;i !!'rnli1}da kfü çzİnt e. Dfüıkii cıı.martesi günü harp 
• ÜSnUS3J.Ur MP' nr İ"gal etmiştir. ikııb ı toplanmıyacak, h . .., · 

AJ.m t:ı~~ -Z!~ri Volo~da töl- :hafta sonn tatili esru::1u, , :ı_ 
~esinde birkac trene ve Mosk:ova tün :uazular emre J1 azıı: bir vazi. 
bOl~n<le demiryoltı c:flcri. , yptt~ buluna.C"'!.k :ırdrr. 
ne ve ıa_şe depo arma taarruz et. Sing::purJa izinler 
m.fşlerdır. k 'd 'd 

Volga üzerlnle Aysi~ t~v· a. ın. ı 
yare fabrika.•m; ağır c:aptl\ uvm. Singa.purda sinem~ ~rde~e~ln: 
balar isabet d:mistir. ·' de fösterilen me.9a.Jlarıa ızınlı 

ke&m cenuptaki Tuladır. Alıma.n -
lar büyü% tank ta.a.rruzla.rile Tula 
M08kova. yolunda ilerliyorlar. 

bulunan bahriye subay ve erleri Rusla.r Moskova.nm 60 kilomet. 

geri çağın]mışlardır. re cen:uibu.nda. Na.cofcıminsk bölge - (Ba.<; t~rnfı ı incide) 

r ngi~~ere~ ameıı~"-a 
ile t!garefil aiz 

Albay Nokwn •Öz/.eri sinde Rus ha.tıarmı delerek bir cep derek csaalı surett~ mqJıalllnde tet .. 
Senelik raporunda !bahriye na... yapmağa muva.ffs.k olan Almanla- ltikler yapacaktır. 

ZII'I .albay Noks, bahri inşaat n geri sürdüler. Bu tetkiklerden sonra proJe kati b;r 
planlarının daıha ziyade tecil e.. Berlin, 7 ( A.A.) - Sivastopol mahiyet aıa.c:ıı: ve İskenderun llm nı 
dilmesini istemiştir. · kesiminde Atman kıtalarınm cenup yoluyla. yapıl:ıc:ılt ltho.r t ve h. 

Noks, demi;ıtir: ki: mevzii hücumları pilskürttük.Jeri 
1 r:ı.catr tamamiyle karşılryac"k biı· ha-

- Amerikan' bahriyesi dü~ya- A:l:man radyosu tarafm(!.an ha. ' ıe gct!iirzcelrtır. 
run en güz.el bah.r.iyesidir. Fakat ber verilmektedir. Alınan topçu- ı Rumıı.nya ticaret heyetııc Anknrado. 
beynelmilel vaziyet her ik(Okya- 'ı su. Sovyet koıllannı ve ~ayyare yapılmakta olan yeni ticaret nnlnı;ı -
nusta da. bize kaı şı birka.1)-devle- meydanlarrm top ateşme tut. ması mtız:ıl•cr0~erı 0n.UmUzd<ki lıaftn 
tin birleşmesi ihtimaline'· karşı muştur. ı lç!ndc sona ereceği tahmin edilınektc. 
deniz müdafaa ihtiY8':tlamnızı Cephenin mer kez kesiminde dlr. 
karşılamak üzere bizim mümkün "Ahnan krtalan, Maloyal'?stavetz, MUzakcreıer samimi bir hava için. 
·olduğu kadar sürat1e ~ilfihlanma- Çern, Novosil mevkilerı birkaç de cereyan etmdttcd r. Anlaşm::ın.n 
~ icap ettinnekt~!'· Hedefi• gündenb;ri . AI.manlarm elinde bugilnkil dunımunıı. göre hGr nıı m M 

mız Okyanusların b!:~ t~. ıbulunmr..d:aaır, . . lcketln mal <leğl ,tirınelerlnln !aza .. 
bir hareket serbestlH~ıne ~naliık Donetz havzası kesımınde taşacaıh anlaşılmaktadll'. 
olmak için daima k8.fi mik~ müttefikler , SovYet ku'VVctleri. 

1 
_ .. ___ -o..----

l"Uvvete malik olmak ve diğer nin mükerrer hücuml:arma şid- ı · 
Okyanusta hayati emni~etimif:in detle mukavemet etmekte ve ç k d 
müessir bir surette müdaıfaast düşmana ağ. rr telef at Verdirmek_. a r ~ : ~ p ! a 
iÇin kuV\ret bulundurmak la- tedir Alman topçu.su, Lening. ~ i1 2 [,~ B 
zrmdır. rad. Kroştad ve ()ryonbaundaki ~ 

Knox, ~unları i!ave etmiştir:. askeri hedefleri bombalamıştır. 
- 30 Haziran 1941 de bt

ten sene içinde 325 gemi hizme· 
te girmiş ve 2059 tayyare inea 
edilınif?f;ir ki bu rakamlar yüzde 
82 nJSbetinde bir frurlalık ifade 
etmektedir Efrat kadro.suna. 
100280 kiş.i, suhay kadrosuna 
15259 kişi ilave edilmiştir. 

Bir a~~Uiıi\ kamy@ın 

Geçen senenin masraf t 2255 
milyon dolara hali{{ olmaktadrr. 
Bu senenin mnsrafları 5852 mil
vcn dolar oln rak tahmin edilmek• 
tedir. 

Gayri r~c-ıı1i bfr surette bEya.n 
edildiğine iöre inşaat programı 
evvelce deqJİ§ edilen zamana nis
hı:;tle bir sene ileridedir. 

saattıerce hamam- aJ,ı1r!:!ı1a Fia~~r~~ 
da kalmama sonu 1 ac;ın~ x;mra ~~ tı 1 ._, tJ 

Sarıyerde oturan 60 Yaş!llda Havva Kwı:!it::..pı±ı., Kadi'rg3. Liman C2.(I. 

s.dmda hi.r ko.dırı • .:uıı Sarıyer hama.. desine.~ 4 :? nı;.nu:..r:::ılr evd~ oturan 
tnma gıt=nlşUr. Ihtıytı.r kadın hamam,. Oha.n.nes 0 ~Iu !stc:pan, dlın Çarn•
dtt. hemen yıkanıp çıkacnğı ycr<le bir. kapıda. traım":ly yolu.mm lrnrş:sına 
kaç saat kalmış ve srC"aktan bayılmt~- ge<:mek iste,.::tt:n, Boyazıttan len 
tır. Kııdm bayıldıktan sonra bir da - f)oför Rif-a.tm idare~ind~n 87 Ç..,. 
ba ayıltılamamış, kalbi durarak öt. talca pın.kalr ilı:a.myonun ultinda 
ınUşttlr, kalmıştır. !stcp::ın başından ve mun 

Vakaya San,ıcr ı:n!lddelumumDi - telif yerlerinden ağır surette yn.rr .. 
ti eı koymuş, Jtııdmm cesedini muo. • hı.nmL.'] Ha.seki hastanesine Jmldı • 
yene eden belediye do!ttoı-u de!nine rılmr~tır. 

ruhsat venniftir. Suı;lu ~ıoför Rifa.t yakalmunIJitrr, 

lVlanilada 
asEıe i !nazı lıklar 

tamamna~dı 
.\lıı.ııila, 7 (A.A.) - Manita Ol'• 

dusu kuv\·etlerı, mevzilerine yer .. 
lesmı:..!t miı.sle"na. hütiin hamlık • 
U!rını bi ti.rmi~lerdır. Birl~i.k A -
meı iJ·anm Uz:.kşark Ba~lmmancb. 
nı General Mac Arthur, müzakere 
de bulunmak üzere cumartesi gi1 • 
nii tayya:re ile Bııguioya gitmiştir. 
Di yer bazı meseleler meyanmda. 
l\Ianilla.da. ve tehlikeli çevrede 
mc";tcplerin kapatılıp kapatılma -
raasr lıususunla karar verilecektir. 
Tehlik lı çe,oreler, askeri m:ı.kam • 
laı• taraı nıdan tesbit edilecektir. __ ... 

iBVA HARBi 
(Baş tarafı 1 incide) 

lan: çıkartmaktadrr. Bunlar üslerine 
cfönmeden nğır zayiata. u~atrlıyorlar 
JNG1Ltz l-6 l\IİHVER RUYVE'rLERl 

llıo"E V AZlYETTE? 
Llbyacla hareli:!l.t yeniden başlamış. 

tır. Bu münasebetle ilti tarafın vazı. -
yetini gözden geç!.rdim: 

Tobruktıı. şimdi dahıı. bı.ı~ Uk bir mtı. 
d:ıfaa çemberi tc~c:!,k .... etmiş bulun • 
m tadır. ~çen h"'l!talrı hnrekAtta. 
buraya lltıtn c eden kuvvcUerle Tob. 
ruktnltiler 40 kilometrelik yarını da 
irc şekllncle bir cepheyi mlidafaa et
mektedirler. Bu kU\'"\'Ptıer·n lrnradaa 
ana ktı\'"\"etlerle hiç b.,ı •• • ·arı yok -
tur. 

l\fısır hududunda .8l•llum ve Bardi. 
yada sıkl§lp kalan iki m,ındut tümen 
ynnt 3C\.l0 bin ki~ilik b! .. kuvvet bu 
lunmaktadır. Bunların çogu lt.:ılyan -
dır. Bnzt Alman tankları bulunduğu.. 
da roöyleniyor. IngiJiz denız ırnvvetleri 
denize bir kayık b:.le vnrm sın:. mu. 
sande etmemektedlrıer. Ko:-adan da 
irtibat meselesi yoktur. 

Seydl Rezeki terltedcn Bırelgobidıı 

yarım daire şeklinde ccpbe kurmuş o. 
lıı.n !nglllz kuvvetleri I.!! mıhver kuv 
,·eUerllc cephe kurnıu ial'dır. Burada. 
t"1ebb:ls İng!llz kuvvetl,,ı·inledlr. Tob • 
rukun 35 lcllometre do;ııısıında bir kı. 
sım İngiliz krtaıarı gerilerini denlııe 
vermiş blr surette harbediyoı lar. Bun;; 
l ır terfafUI. bir vaziycttten ziyade S'Jl 
Jıım ve Baralyny:ı. ;;-!dip gelmek I!t[.; 
yen mihver kuvvetlerine zarar ver • 
mektedirler. 

Romelln esa."lı kuvvetler! Tobru _ 
kun 30 kilometre cenubunda. toplan 
ınl!I bulunmaktadır. I{ar.,tlarında iae 
kuvvetli İngiliz kıtaları vardır. 

-I:n.<ıyo Gazetesi -

30 köylü 
Kuduz rr.anda elinden 

lıastalandı 

K:.mdıradaı1 bildirildiğine göre 
ka 7,~nm Delimtı.stli köründe ku. 
duz bir köpeğin ısrr<lığı 65 !ta
dar manda ve sı.e;ır köylü!er ta. 
rafından kesilerek etleri yenil. 
miştir. Bu yüzden 30 ki"i kudu. 
za yalrnlamms. tedavi edilmek 
üzere muhtelif hast:ıhanclerc 
kaldır~ mıştır. 

Vağ muhtekiri 
Dev~etoğiu 

3 cene t:Ütgcilı, 1000 lfra para 
cezasma n-;a!ıLôm ecli!Ji 
Asli\ c 1kinci ceza nıahkemesı 

diin. yağ lızerinde ihtikar yapan 
yag ve peynır taciri Yani De-ı. 
letoğlunu stiıgün ve para cezasr
na çarptırmıştır. 
Yanı D~vl~to~lu, buzhanede 

saklı 263 teneke Trabzon yağı 
olduğu halde, dükk3.nına müştc_ 
ıi sıfaı..'yle müracaat eden fiyat 
mur['ko.be memurlarına: 

- Trabwn yağı Trabzonda 
bulunur. Bende yok; diyerek 
sa~ma.ktnn imtina etmi~tir. 

.:\ialıkeme, ya~ gibi en mühim 
gıda maddesi üzerinde ihtikar 
yapmaktan cekinmiyeıı lani 
Devletoğlunw1 ciurnsma&mı dı.ln 
bitirmiş, kedisinin J sene müd
detle Siva;:ıa .suıı::un edilmesine, 
1000 lira para cezası ödemcc:ine 
ve winlercc Iir.ı. tutan 2G3 teneke 
Trabzon yağmI:ı müsaderesine 
karar vermi tir. 

Litvin:>f Sr:.nframıi!:koda 

S •ı ll'rıı.r..si-.~m, 7 (A.A.) - So'' 
~·etler Birliğinin Bi'rl ·ı,c .Amerika 
büyük clç' i L tvinof, V .Jl~O!ln 
gitme1> tiz r<.> rumartesi giinu tny. 
yııre ·ıc S ı li.-nnsi J,D.)a gelmi~. 
f ı.r 
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1 ~. • l' ,_. da öyle bir ta:: et~ arsa ce..,ertcc-aım rr.or~ va .anı, 

• yii:::ecemm. f{a.,ıya· ~~c:!f;-ım. Yalnız salttc ttıs. 
bir tane ~ı.~sın. E!imde bir ipucu cfocn. l:~ter ~re 
t. V allcılıi bu i ·ten ta!zdirn'1:rıe alac!:.ım. Aferın. . . ~ 

lira lıcı:.ır .. lı:terscn bu a'ırar.ı ge1ırey.m. ·• 
trendi yerinden kalltlt. lnrı ya11. Yarın u:n:m ben de sana 
en ccbbnJc!cl kutuyu r<'f. 'ki yüz altını getlnr~. A~oda ta • 

tlbıdeki boş ktttular n al'C• l:ırrn kendisinin oldUb'UDU !!Öylet 
Çabukluğu ıle b.r andn ı-a.. rr.eyi cnutınn ... 

, cen:ıbt!llnize n:alu!us iş 
:ft ~an yilzU~ •• 
ckklır Pclerim Aşo~çı:ğum 

ettin b::ni.. Allııha!nllarla· 

n:nm altını ö~e):."11 asa. 
. S:nin bana ynptıı;ın 

~ !uı.rşı bu nedir ki? 
ş!mdld::n sonra iyilikle. 

Aı;odçu{;'UID ! .. 
Yeli .. göreyim seni hocam .. 
ltu_,<Tun iı;I kolny etsin!. 
'n, Aşodçuğum. amin! 

• 
t Sultandan aş rdığım. şey 
alc!ı3Jm taşlann bedeli b'n 
fazı.a tutardı. Dojnı zııptı• 

bizim ser hafiye Ar -
lllrı.kar Beyin ya.nır.n: 

.. hoca efendi. Artık bu 
eldığitı yok mori val':ıhi .• 
Yu oldu diyorlar. NeuzU • 
l'11nden Allah saklıısın. 
~ftmr beyciı;ım .. snnn mu. 
"1c3~lc kin gcld m. -nu il!. 
tamam iki yUz ıı.ltın var! 
Yüz altm? 

et. 
orı. vallahi bizim lslt:odrt!• 

.U.i yUz altın etmez .. töy 
bir paraya. mukabil snna 

et ed::c:?ği:ıı mori? Yo!<s!! 
ilttoryayı öl:fllreecks.in? 

ac'am aı.:urmel:le, 
, siliı.hl:ı ir-1~ var mı?. 

e bileyim b~n morl? 
da bir kuyumcu var: 

!açyn.n,. 
Viktoryaya göz kodu 

ver üt yüz ıı.ltın .. vallahi 
t getirt'r sopa ile cebtrt. 
rtlori ı;aJlahj, 

o:c canını.. kadın mel.ıelc!!i 
!ı:ıbisin dUk!:anmda s::.lıte 
:. Bu sahte taşlan sultan 
or. 

ay ha.bı... cebertirlm mo • 
' ... 
'ğim, Aşodu çatJnnan 
· Prle de dül:k&.nınt a • 

~te t!ı.R!ar çıktı mı yn
f10'l3}'8? 

01i val!nhi çebtrtirlm ! .. 
h.. taş!nrm kcndi::inin 0 1• 

tôy!eteeeksin, oradan be •• 
Ye Sultanın s:ırayuıa kc

'oUryac::ıks:n. Zck·ye Sul . 
n~ycğlu taşlarını sokmuş. 
tıheır.men çoğırmım. 

bu işten hem de takdir· 
'l'tnı be Mahmut. 
ette! .. 

"H:lMll! 
Ylırun bey~' 
ec'!k!in Kar:ılrrs~ .... 
n bir kı•yuıncu. ismi ney. 
t? 
:ı Kolı?çyan, 
.. Kol::.c .. a.,, Getire~k • 
.. diil::knnr kapıya.caksm. 
"n nbc kcrın. 

rnori YalLJıi. 
g-ldiyorum Zülft'Ulr bey. 

'~c bre ? fohmut? 
~rlf ben' ırörme--..i.'l.. dilk • 

trr:m. Bir muham!:lin ça 
l:ı.!<uıcı t"ı::lrın buldur· • 
il a..~ k~dar t::n hun-

i:.hrem ! Eu ses, senin 
t! • d:yc nf!lıyordu • 
a f:ad:ır n3::ıl clrlu 
b' 1din? Deni halfı u. 

• dc,;a mi Z~h • 
·~le :u n:c?;tcp~e duba 
~ • .. ~~i~tiğimi2 gün -
hrıtırfo !.. Biribirirıi· 
:;re k-- d:ır :ı:::vc::eği • 

'lldi;~iğ"ı: iz d~r..-ıle • 
llutr.:ı:ı:1cr.ım. ELn <l 
dtn, cfoail mi z· lırc? 
t kur..ı yaprnC'ı yn' a. 
•tüne bıra~.'.ı ve lıe · 
~ına sarıldı: ~ 
4qıbimi yal:ıyor; 

rı::::k rr .. :.=lı::ı!:lir. 
durma:: c:.ıy:Jr; 

un, bu r.c luıl.1 :r? 
~da T.ıh•rin h:crc. 

~e bir ay.::.h: c~i c:~ · 
.ıau kulak vermedi. 

'-!ar~ inby:p c''.lru-

~ kapı açıldı. 

_ DUk'!ô.n1a öyle bir taP çıkar. 
es rt>eerte::eülm mori vallahi. Dt>. 
1 cini yüzecefi"i:n. Kanıya as:ıca • 
ğ•:n. Yaln·ı n~htc ta.şlı:..rdıın b r tr. 
ne ç:ks:n. E!ir.'de bır ınucu olsun. 
Yc'er bre M::ıhmut. V~llahi bu iv. 
ten tokdirnnme nlnca·.:m. 

_ .Aferin. lki yUz li.rn hazır .. 
.IPters J bu akı,ı:ım getire)pıı? 

_ H:ı.staya çorba sorulur mu 
be M 'ımut! .. Bre All !. Uyu.ltlnnuı 
br, k!>doş .. a.~ama falıutalıuı hr?
z rla! .. 

_ lki yüz altm dn akşama h"
zır Zul "j!;ar beye.iğ' m ! 

_ Bre Ali .. deJne'.tlcr kalın 0•• 

ıun mori .. akşama hcp~ni hazırı • 

ES:tl ZAB'i'IVENIN GECE 

BÜLilÜLLE!?I! 

EbillM'~""m müri.ıı d:;l'"'"!t, 0 
re.s.,otın::ı e"'l rlı:-·it i l:öril l•örUne 
b'r. e!ct deme!rti F.bllUıUc~n. k:zıl 
sultnnt nvucı:nun içine aldı '"t gibi 
ı;:ırc.y er~dinını cin deh ct!e .l!rpcr . 
Urdl. Fakat sultan snrnvlnnna b'. 
l:.a!:km nu?uz cd"'merr. ~ti. 

ş_!dl itlbıır'le kerih \ üzlU b!ri • 
ıı"ycli. Tur':resi rctı efil ii. Sul•nn 
sora\ 1ıır n"n bö• le cir'·in bir ada • 
mm ne işj v:ı.rdı? 0:11ar hoc"'yı 
llc:.ltl rmı. u,·kJ .. rini b!nb r ihti • 
yadn.-·nı l"tml:ı ic'!l isti) orlar<lı. 

Et.ü'h.ld!ıyı da Sult!\D ·Ham'ttcn 

ko .. ~tuI<hn fı;~n kovamıyor'ı: ir. 
Fakat e:ırayn p~ldi~I zaman yUz 
vc:rr: ··.-orlar, adeta lsticltal gö::ıtcl-i 
yorlnrdr. 

Zekiye Sultan. gencliğinde rok 
oyıt<>!:tı Fn!:at o o~~"'tl k ıır:ı.:ı~ • 
da Ebiİ!hiı:!nn:n rr 1 '•li oldı-ğ ınu 
ikrar etmemiş ml\'d'.? E lhl!c1a 
ı:~ sırrına d:ıhil olml!., .. tu. Ona itr. 

:-te meeburd•ı ! Raspo~n ne denı.e 
ne s1vlerse yerine get.:rmc!de ınl·. 
kc'1ofU . 

Bir taraft~n ri'zel. o•"llnk i!fı.•c1i 
r kır flktr bh k "m. dl~~.:- tarı-'t.t'.~ 
d ""~'3 bir Arab•:t b!nb r şeyb•"ı 

e ' t n,,..·.,ftolı'ı> kll'liim'ı:I \'e onun co~ C 
~tuna b~yun e~i bir gnfil. 

Hxa kmıf .. tJle sulta? sarayla • 
rtnc"~i k"w .. .,cr:ın mn~dı ve m~~. 
\•) yol••!ld·wdt. Hiı: olrrnzsa (" uı. 
di d!nlvc) ye EbUlhU~ıı~ o' .ı•t:ı 
cak kn.d:ır a'jina 'dlM f ı~. bir mck-
t ... 'lt"" "'ti tim. Ebulhudıı kar 
ı:w ~!\ O\'UD 0 ,·r.n·nbillr mh·di? .. 

!ki vilz rrayı c 'himc koyarak es.kı 
Z"'"tl' e·•e geldim. 

M,..rdiven'eri ç:.knrlten karşıytı 
r- le!l ve (naz:ır::th'lne)1 dım ler. 
t-ı.rrn"'.! b'r C>'l"da parmo_.ı rın a. 
rasm"''Ul b'r ses b:ni ~a"ırdı: 

_ H">::a ef:nli. hocıı efendi .. 

ar.""'l h~::'.l efcnrli. 
Dö:ıü"> b-:Utml: Biz:m ARorl }{r. 

lll!'"an. H'.ıı.nana tutulmu~ fındık 
faresi r"i) parr'"k'a~ !1 are•"ndan 

v p ........... ,.. .... , d ,,:ı,,1. 
beni ~:,ın··or. .... •· · 4

" • -= 
br~a ,..5• Prer"lc bir ( '"t:S ! > rtr::. 
ı· vr-i~.l'm Herif bl\!:!>l'.tün kol"ktu. 

1 
• , i1dl Pnmın.'t'nr 1ı::.n 'l'eri çc.; · · 

Onüia be-'t'Jycn b"r zabtiyc de: 

s.c:i .ı i:ı baçı g~rünclü. 
T ah~r o lmdnr c!ah:::ı~, o 

d:r:?ft~ co:.,u:tu l-i, C'JZ gö. 
=~ g~1 · ,:i h.ılde Selimi tanı· 
nuyordu. 

Serm bir mi.:cldet Tahire 
ve yat:ıh ··-•"Jd·~ duran kuru 

~ b-1 ~- "'""'len·,·ı • yapr~,.,:ı -..:u ..... ~- .... 
- T-h:r .. ne yv.p:}~rsun 

burada? 
Toh;r st-.zib ce·· ... , verdi: 

S:ı;:;m:ı ça1~r dururum. 
~a1bime ne1:cr r !lrur~r:ı. 

1 •• , l d T a·ta:ı, ~ -pra ::arı go .• er en 
z~:·1rc:r:i S:JTCIT cf .• rurum. 

S::fün yere i[!i.di ve Tehi. .. . ' rin ':::la:}ma en gur se:::ı.e 

h . ~ 

:ıy.>:1&:,1: 

- A!:Iını basma tcp!:ı ! 
B:.;y!e !:~!lt!i hen.din~ k~nu -
ş:ı.n a'1~.,, ehli derler. Dnalc 
şu ca7ı elinde:ı. 

T c' ;r :::.:.::!,..,ı bıl"" 1-:tı. 
- ''"c s~:ı:~ın ~·:ı? r~n c!:

!z basında bir adam m1vım? 

Yazan: 

NEZl!JE .,,,(]l/f'i.'Tl 

H r vaşm ker.dine öre ZC\ A 

lcri ve e{!lencelcri V:l!"drr: Z • 
nC' g-~nr:Jeri caylı dans m c n, roı 
gıl kahvehanelerden. cazlı b.Jo. 
fardan ?Jevk alırlar. Yaş al1-ım ·ı 
ttec.ne~~ baqladımı. yani roma
tizmalı bacr !dar dans ve ıa! c 
decek ha'i kayb.!dinc,-e, buru."'llk 
suratlar aşl:ı iirendır'nc~. eu. 
d<.Jdar tültülür. ~fü:ler t.n"' a lr'I 
fı.le:ne doğru eüziliiir. - Bu v<' 
fas?z bu cirkef ~Unva - divc ~i 
kav~tıerle !:eral:er. artık b ;:: 
vakit nam"zdan ba.,ka "na'ile'' 
nc..'llazlar. ramaznndm gavıi üc 
ay oruçlan. camilerde mevlüt ve 
vaaz dinleı:ıe!er bruşlar ... 
Yata'ak1arın ı:ara\'lı, um'=''liv. 

le mahallede bir an1lan Fdn 
hanım da elini eteğini dlırya 
iş~erinden çekmiş ''te.at,'' ve ib .. 
detle ahiretini mamı.:ı et e {d 
çn'ı!"lan ehliiman bır llatt,ncuktu. 

Bir zamanlar K:ıoalır:nı ~ıda 
ku\'urrcu'ard'lld kö .. kif mttb.,ı!e 
~.:ci "0..el Z::.her" Ea!or!erı k~dar 
mecıhur. İstanbul nri:lto!crnt lta
dmlarmın ~k v~ ~evda nı:ıhfe. 
ı:ykcn .. EdRVIdil" hanım da nz 
f :ıdık kırmamış, Enrav'arın lo~ 
d .. l-t .. ?.lerınde. vüks~k c!uvar1nn. 
mn d'binde az fin~F.e!"Dl~cti. 
'}im1i ibadetle bu ge"mıs vü ... ah 
l" ':ın e~ini veztınil n:ı '·'runnk 
:st•vordu. K•rk eene "vvel tP,,,,,, 
ba'>ası va';Pl"k fcnc bir · a.;'1k
, .. , •2 evl"riP bu nı~-ı.,alleye gelin 
o'unc::ı ona. vatalck,arm E"·av. 
lı he.nv.n unva"lını klmııt;ıla·dı ... 

Eda han•.:n blr gün p~ncereôcn 
earko.rak evin cs!:i aşı boynlı 
kn">'runasına eliyle vurdu: 

- Huuu l:omşum! 
Kaı·şı!ti evin pcnccrcsir.d:n bu. 

ruşuk hır !:ocakarı uzandı: 
- Ne ıstiyon:un kaı del}? 
- Bugiin öi;le namazır.dnn 

evvel EJrulu me;;citte H::ı~ı Nu
ran efendi vaaz etlec~miş,. Gi
delim mı? 

- Ah iki ıı;özUm \'aaz:nı ede. 
cckm~ş? Gidelim ya •. 

- Haydi c;a'Juk ol öyleyse •. 
A:br a ~ır, konu;a konuşa gid~. 
riz olmaz mı kom:jm:n? 

- A elbet ı:lıi.eriz.. .Allah•n 
evıne 'lJ3d~te ı:-id:!rken fr~k ica.· 
dı lr?mpayla gidecek <!~~iliz ya. 

- Duydun mu komşucuğwn? 
İnhis:ırcmın ana.;ı ol:ı.cak o kart 
karı ı:cne Beyoğlunda bir dü. 
etine gitmiş. 

- A a a a y:u-adana sı~ndım! 
u~ay arda du~'Üne gitlilir m!'y. 
miş! B::ı.k hele gw:un )'edigi 
n~"y .. ı 
~ Çi;·~!~te götUrmUrş ayol. 

- Hay rabbi.n taksiratını 
affeylesin .. 

5:ı.raylı kenc1ini tutam:yor, ta· 
~ıyordu: 

- Ewn bu mnhnfü:yc gc!in 
rrc!d'ğiw :::a:::1an o. üc roc,.': "":1-
.... kart bıt karıy:iı. Utnmr.ad.ın 
Pudralar sürür.üyor ~imdi •.• 

l{--~cıu bu sefer durakl"flr .• 
ÇJ.nkü bu~n gi'bi hatırlıyordu: 
Sanvlı h:ınırn bu mah::ı. leye g.:ı_ 
lin ~eldiı?i zaman, inhisnrlarda 
rnuhacebecilik eC!e., ~rnctn nnası. 
o va~•n:fa. ]"Ö"<:bacıla· .. "a :ı:"zın 
da sa!uz çiğneyen sabi bir kızra 
ğ!z:iı Sa.raylı hanımı cı •• cendir. 
ın~me'< ı<"in yrrım a'?ız'a: 

- Öyle ya l:ardeş, diye cevap 
ve,.di 

Bu· yarıtr'l~Z tıa-avlı 1'annı 
o~du1:ra küpe bindirmiMi. Bu 
hid1ctle o esnacln kendi halind~, 
-"z'eri v~rde. @okaktıın """'e°!'l or· 
to. vaş'ı gUrbUz ende..'11h zcr7.3-
v:-tl!ı AM"avuda ca~tı: 

- Av! Bu herif te fr.~""'a vi 
\'C"e1tmi, crbi baJrıır! . . r:r de 
l"'ılıa 110nirı ,.....,,{ vr1hl( Rrzavat 
<:ısı ol:ıcak. Körolası!. 

B 
K mşu hanım ic:e.rl L kt 't nn 
:ıra: 

- laydi kardcs div - \:n. 
dı • vakit ~\!,::ıy~r Bızım snut 
at· m ezt!T'İ\ le r.yarlıdır. Ar."<lk 
\cti;::iriz •. 
S:m~\•I hruum hldd .... t p 1nL 

riiyordu: 
-- Olm!z! d~di. Hcı f.n lok· 

ma gibi ı:;oz'erı tıı:n gt..z°'' b~ w m 
rl~~di ayol ar' _! · ,; - m. 

• $ (ı 

lki ka"':"' u trpr trp· 
tı ~. Snra'ilı hanı!"lln 
beş vasmrla ayr..!t d re 
da.n bund:ın hatır al ım 
v:m esld lconı umm ntt• .ı 
tefok for'nl'] F~ı..ı ,• 1 ı 
vnı c1 l'.ı.r. \' az b 1amak 
di. Baya ' r en tn <ıft..ı. v k, ıı. 
mak ic;n l 'ri' ir.ni • • r' '' 
Bu bnhn-.:eyle ae .• n 1 rmda '·, 
~ n'.';,. M Vı?!'S dirt; 1' 
Jarivle bıril:ı~r nd n b;11r 
lnrdr. fmavıı h r..n 
b!.itfn '{nvretJ..r: r 
d.., ka1m ,.. nrdı. Eda 1 
nirleri u tU~d <' dur 
tutmuc;tu. Arn sırJ 
nn ~nıclı n1..,m .... li ok 

Vaaz -c..:.en hora e 
rakiı §cylcr<len 
es!\f gilT'nhlann 
yapıyordu. 

Sara.vh hamın ner d"V<t"' rıı"<11C 
d:ye ·:füc:Up ba..vılncn:rtı. ö~· .. ·ı 
rUkten nefes a':!mıvcrdu. Kom. 
şusu d:ı ne- vurdum du maz ., .. y. 
di ya! Bir ke.e olsun ne o dun 
hem~~.~? diye sormııvoı du AlT'n 
şu ko.ü dUr.yrda ı?ene ıviler ek. 
sik olmasın . Bir aralık sai7 ta 
raf m:la o~uran J?I$nan bir !ıa
tuncuk dır<.:e~iyld s a> lı l :ın • 
ma dokundu: 

- Kardeş s~n -ıe fcr-a ö' ürü. 
yorsun c; •'.ı- h~'e? • T•k • f mi 
oldun ac··p n<>d r ki" d ye ynva 
ça kuln~ma f sıld 1ı. 

Sa.raylı hanımm u de. tluk 
ho5urtı r.:itmisti? 

- E:..sik o:ma kard . t'<ii. 
Gu·~ğım tuttu. Ne ::0 !!'""'1 E.;D r~ 
lcnirsem bu kilit "!< ürı.i!t va!t ı. 
mı bir türlü bırnkm:ız! 

Ha vır !;:l.lı;bi .. :. ·man t·., rn: 
- Dur öı,;'~' c ı;a11<ı ·r ;ı· 

sa.C{lık \'ereyim, d "'<iı. t?tcı;;ıı 
mıCI~a bire"'">•r r ... Mı lrf'"r<'J<ıI' 
dD.D yedı türlU l::a'ı"r nl.,ra1·~ın. 
Bunn. bir tartılmam!"? d;d "'·en 
otu. vandımam:ın ;ya ı::ı"ı. C"" ı 
ra.n kö~ü, ktzr :k tol:umunu İ\ ı 
ce doğup birer a\'UC: h~nı: '· •n. 
f' ,·ur,., 1'e" ·~; nl:" • t ' ri ·I 
".'lr tırn"a'rnm .. E ;:ı ı c 
soyHyeyim; yedi ~obc'; ulc:::.1 • 
dan r,r'miş yedi Piınıük er\. t 
sabin:n idrnriv'e bir gfzel n::ı -
t•rma c mi gibi haI"'ıır cd ... c.!~t 
sın Ondan ı:o-ra h"f'f e; bu 
hamuru yedi sab:!h tzanın a n.. 
ya~ıa b.rakat'altsm, Sonra da 
ye:li sabah hr.,-ozlnr ütrr" J 11 bJ 
şifalı rracun~an afiye 'c b rcr 
pn.rmıı.k yuta"a'tSm.. f k

0

Zİ"'Ci 
s:ıb1h. e~:?r ~ende ö~t"Ütiik krılır. 
s:ı ~el burada beri bı..ıl. E?er'm 
ş•1 n'ııınu kar."la! ?ir'r:ak olt"> 
&:rün oldu tra !:ana b-~ va:tit 
dua edecektin! .•• 

Eda hanım. <'ami Pr'·:ıc1n. .. •11•n 
sa 11'1< \'Crdiı?i iln cı d0rh-ıt tcd • 
ri!t c~ti ve y~di ea"':ı.h l:!ti .. ik vi· 
raned0 horoz1nr ötlT'edP"I ~·ı er 
pn.~"~ vuttu. İı-inC'i Minti i,.:n·? 
m" at"ı:;tir ya"ı'dı. l'ıaC'u,,,ı • .,ıt 
tukr3 kndmca"rz'.:l. bir l"'"''C' olu-

YAZAN: ISKE.NDt:.R F. SEnTE.LLI 

• so. 
Denim a!clım, bir kut gibi 
ço!:tnn uçtu. Bırak b:ni ~e • 
lın:; ! Var:::ın, L~ylfu:ını sra • 
Yana Mecnun desinl-er. 

- lyi ama, şimdi c-evcze. 
licin sırası def.il. Or~alıl: :;ün 
lü!: ~~nc:li!:. Her tara.•.a kuş 
lo.r ötüycr.. serin ecrin esen 
~ar!t. rüz!!Ô.rı ins::ı.nın u~Jcüne 
çar!>tı!:::ı i~i fer.:.h~ıY=t. D~y 
le bir saatte bu bodruma I:a. 
panıp kendi kendin:? konuş· 
mnm" mnnası mı var? 

- r'e yapayım, ~eHm 1 
i°:<!n bir l'-·knn .• b-.: r • :-: ~-~. 
re~ime döken ulu T~ndır. 

[o ~·::?r cöyle c!m:::.l!eydı, y ni 
bu ntc;i bona Ae .... h ve;ır.e. 
scyc!i, :::ndiye kndar 11öni.:p 
g:dc:·Ji .. Onu un'1\-:.ırdur.:ı. 

- Hadi cnu mu :ınyı~:lı -
yorsun? Heli onu mu aUçü
nijyor.:mn? 

- Ev:t. Her zaman .. cH:n 
c~ye lc::ıdar cnu d:.i~ünece · 
ğ'.:n .• Onun adı::n çr'i;nar:.k, 
or.·m h:ıydiyle kon~.ar&!·, o
nun gölgesi P-"İnd"n ko:a · 
rnk cıın verece;;:Iİm. Beni bı
rzı k. c::)r-n ! 

T· 11'rin bı vc'..,1.ar zin · 
dan arkadaıı onu her zanıan 

t'!l "'la .,..:n, ~o 
\i r,ı., rHn 

meıfo ı:osb. i-A:ıa hanım SeYh 
Nur:ıl!ah efl"!'ldin•n kareı~l1'1a 
artık ksür11• \'Or takat huin ha. 
zin r'ÖZ' :ı..ı:; 1nn döliü,'Ordu Z:ı. 
va Hı 1.-•ı.lınm 1u rmsdan icli icli 
aö'nrtıt:-ını qôren .oaVTr F<ıh•bi 

ca ""lİ ta.o bi h:r ~n yanına so. 
kıla·a 1~ c:ordu: 

- Nq::-ıl<=m h!'mc;:recic;i:n? Ar
tık 3k üf'tmvnrsun deı!B mi? 

- F.1csik '>:ma karceş. Sa~lı: 
\'Ud ·•in ilartnn s<'nra öksürGk 
k<' ild: B "l:r l!eldi. 

KP:hn memnı~piyetirden s!~. 
mn:ı vucudcnıt f1cı gib: sallaya. 
raıc 

- Odrd"r! dedi. O ilar bin 
b;r ..ı r1ı köY.find(:n t.eser .. tr.ca .• 
n. ı 'n lnız ömrünü ~e;Zil iınanmı 
d l nznl('r 

·a av.1 hanım :<:;ni <:ek""t::k: 
- Bana da övle oldu. dive .:c 

\'U"J verdi İcim coc"ukr-a COŞU.· 
\Ol'. J<"u•dimi tutamıYoru::ı. 

- Gun gec:tik<'e coşara°l{sın 
1 rdcs!. Een o macunl~ Tanrı .. 

ı r mniiııi b:ıe bıı'd•ı:n! 
t .ı "htıvar ~,·dalı kıı'1ın irlc 

ı 'ni r('1 "rek Nurullah t-fenrHTlin 
N' '...allı· <:ehrsinc dalıp sus-

' 

1:. ını (J ı-/ ık 

eimiı or ;; 

An:~rıl<ad"! d~niz cmnlvetl da
r si o'itiın .'\merıkn.ı ı<dı>tanıa. 

bır tavsı\'~d bulu.,;ur. Haf. 
l-.>•r ik ..:lefa oc,.... inin bnl•ın.. 
ın v! ·i tam olnraJr U\'in 

Lme-k. bur vı bir kiıtiH?a. ~-
1 .k. kli~·dı ":r şiı::eve kovm1k 

.. · !'ilin nf;zmı ~u el'('mh·ecek Şıt'. 
ki1rt' ka.-ınıı ak ve sonra bu şi'J(' 
v: dı>nızc atma1<. 

Bu id~t scnelerclenberi devam 
i ·n esld bır ar.ane halıni almuı.. 
ı 

B'r.cnr hafta veva birkac a\ 
'S(lnıo 'm sice1er aahile dll~er, 
>,...,nu bulan adJmlarm ş;şeYi de· 
11'7 emnivet da•re eıine e-önder. 
r. 'rırı ve · Pl''"i han"İ tariM~ ve 

reac buldukla"ını bir me'ctunla 
t ·• irl"""lf'ri · dr rvn<'a rica ~j). 
r. •1.:dir. HPr St>ne deniz altm. 
tın htı bin'er~ P.işe s ... ve~il\Qedir 
ki , ·nız c"re\ :mlarının i<;tikamet 
ierlni V\? ~=d~et!eriıu ıı&ltetwa .ha 
rıt .. ıar vaunıak imkanı elde e<l'J 
m tir 

Bu şıc:ele>ı ı bı1lanlar siselP 
lrı~ r:rken daima bir mük&f·• 

''T'it etmPkte ve batta ek-wri 
v ~ıızlU~ü :fohır i!eıi ;:ıö .. :Jere · 
nara ictemC'ktedir'ar. 
B:.ı.nun icin .'\merika babrive ne 
za ... f't1 "ır illin .,esredarek Ameri 
;ca .. rn ilim uı!runda oa:-a arfe 
demh·c"'rk kadar fakir oldufunu 
b l"'·ım•c:tir 

Bu F. c:pJpı· "'·serivPtlt> İrfanda 
kıyılarivle Ba.ha.'Tla a~a1R!'11lm 
't• .. ...,s .. Jlarmda l'•·!unmn 'rtachr 

BunC:ıın birknc c:ena '2V\"el İ\f. 
itl<a kl''llarrııda ~ir a.ao bu ~i. 
cıelerden bir tane bulmus ve A· 
merika·•&J, eönderm;stir. An a!U,. 
;ın o zam , ar Amı>rilca il;nı ;,..in 

"'ara s3rl"d"('('',;: katlar zent?ın 
rl • ~ •n"•.m araba 10 dolar mü. 

·"ıf~!" t!'mdrrm~.,ti. Tes3c!üf bu 
•'3 aycı aran e~nterde bir ~icıe 

sth'l hplmucı te,,_r,.. rön~e:-rıiıs. 

bu d1.:"a !>ir !e$ekkUr me!rtubuv. 
11. m ra Jl•r?tn bast•rdr~ deniz 

.. e ev!lnI kartJa1'"1tıdan birisini 
1m•ırtır Ara" d"~ barılfava 
l)C:'?'IUR qe<'~n sef"r ufacık !:>ir 
• ... t "'i\n i .. -~nordi 10 dolar "\U· 

n:qtırıız. ('imdi ko"amnn bir ki.. 
··t ... ôr-~"'r;..,.,,.ı,n· b'\ka'ım ft@' ve. 

•C'e'<!llin;z .:ı~iı:ı faltat bi~ a. 
"'11"'\'ll'l"ll burı~an sonra e ine 
"""Pn b"tfı., aiı:rf'Jerİ Jr...,cafına 

'' m'n Ptmh:tir - M ----.._,,._..._... ______ ..._.._.. 
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J .. orJr u. O g de ıatıırı bu 
h::.ldc görunc~ ye ~a ı.. a ya . 
pı"tı ve zorla hücresinden 
ba' ç~ye çı!~ardı. 
Tnhır t:p-~ .. ınd-b.i güne•İ 

. k . 1 "' 
VC m ... vı U.>..,cyj (:..;rÜnce ge· 
niş bir r.e'cs n1dı: 

- D~nya, Ç~ t aydm!nn • 
c ı· ' , Dl• , ~... • l. ~u'd, bewm 

j ·ır.ı ne {adc.r .. =ınlık ..• 

- lô .:ı tC'nm iç' ;ıi karar 
tan Y'"', ma b"r elime geç!e. 

- f e Y !laHun onu? 
Cll 1 b' . l ·ı • .., ·• ::' ~ı ır ıp.e ı cı • . . ' . 

nızı uır ara,;a Ln~'n.-dım. 
ı ' . - ·.::mıya o gün!~r, Se • 

lim? l·bniya o me~ut g~n • 
ı~r? ! 

- r~or~1c etTe. Gi:n doğ 
madan, n '.r d ~ r. insan 
sıbl :ıy c~ 1 h .. 1r yeti~ • 
m z derler. 

- Eızır bizim ~·1ulrl·Jırxmı· 
2,1. :".-.Uyot :n11? r' .; cıy~ır 
şurada döktüğüm gözüaşla. 

rını bir araya 'toplasaydım, 
g'"Jer. ırmaklar olurdu. 

5 ... 'hı, bir "lf!acm dibinde 
Tahir:n yanına omr~u: 

- C:_,an e--miyi bir iki 
bünd:;T' vfümüyor mupunl 

- B~ni 1:1i sordu? 
- Ev~t. DeTİn yanındar 

dtm: .'Tahir ned"'n bana ıık 
sık ı·ğra:nı;ror? Yarın ö~ÜI"' 

gfüı v ram iyileşirse, ben o

n·· ne v rnp 1'P"(':::.cağım. bu. 
rada~ k:ıtt:ıracCI! ~ım.,, d:;·cr • 

- Ne fed:-.."::1\r bir adam! 
H51i lcaemayı mı dii:ünG • 
yor? F n!:at artık ben ona 
kar.mak f ır:;"'trnı vermiyece
ğirn. 

- t'içh1? B•m• '°'" kalma· 
~a m1 l·r.T~r verdin? 

- f-b vır. H 211.' uımı Alliıh. 
taı. bckliycrum. 

(Devtmı """) 



JSTAN8UL BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
l'EPEBAŞI 

DIRA.&İ KISMINDA 
GQnatız 1~,80 da 

Akşaııı ıo.so da 

Müthiş Aile 
btfkJıu ca.dde.lnde 

KOMEDi KISMINDA 
Bugün gilndUz M.&O ve ak§am 20.30da 

7 İLKKA~"'UN - 1~ 

ne· - lngiliz 
akı 2 - 2 

be abere kaldı 
SAADET YUVASI BAŞ, DiŞ, NEZL , G iP, ROMA TiZMA 

Bevoilu Halk Sineması 
Ba.."1ln l\latıne 11 de, t:ece 8 de S NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZı DERHAL KESER. 

lııgtllz misatırlerle Fenerbahç<ı ta. 2~ inCJ dsldkada lngillzJer p.:ısl&§Dla .. 
kmll a.rasındnkl maç dlln saat on ıan neucesı.ndc soUçlen vasıtasUe tlk 
dörtte 19 mayıs stadında. başladı. Ma~ gollerini atWar. Bundan sonra Fe • 
hakem! Ahmet Adem, yan tuıkcmıe. aerbahçe kalesi daha ziyade sıkıştın!. 
rt Refik GUcen, Ccltı.ı Oakaydı. maya başlandı. Kale sık sık tehlikel~ r 

Buy~ Fllın Birden: 
1 - Ulfl l'&rz.ıı 1 ( J'ürlil,'e ). 

2 - Büyül' \aL ıstravs). 

l.;abında Günde 3 Kaıe AJınabihr. Her Yerde PuJlu Kutuları hrarla bteyioiZ. 

3 - IUJig Konı - Ttlrlq)e. ~ 

~~~~~~~-:----------------:-----------------------------~---~ 
FenerbahÇe tnlumı ~öyle kurulmuş. geçırıyordu. Nihayet oyunun bıtmesı. 

tu: ae iki daltika kala Fener kaıesr önWı. 
KalııcJ Nurl, MlldafUer: Muanuner, de sol taraftan sağ ta.rafa gc(:.en top 

.Murat. 1'lwıvl.ılcr: Boncuk ômer, Zc~ tklnct de.in olarak Fener kalesine gtr. 
neı. Aydın, lUUhııcl:nJcr; Fikret., lb- di ve oyun da bu surcUe 2-2 oorabare 
rnblm, Melih, Esnt Nael. bitti. 

Oyun stadyomu doldurıı.n yirmi be; tnr;iltz .. Türk takımıarmm oyunu 
b4.ııe yakın ıınıkın büyük b!r merak ve r,u seyretme! Uzer.: gelenler ara51D 
heyecanı arasında ~tadı. nı~ cıaki · d:ı hariciye \"ekUımız ve ba§vel:H vekı 
ka.ıarda top 1ngl!1Zlerln nısıf sabllJiı il Şükrü Sarn.c;oğlu 1nglllz sefiri, Rann 
un gecU. Fakat biraz sonra 1~ııı:ı:ıe rarban, Numan Menemencıoğlu. be • 

topu Fener snhaBlnn gcçfrtU!er. Fener den terb!ycsl umum mllriUrO Cemil 
lller'.n arada sırada ı:aıım yaptıkları l ancr göze çarpıyordu. 
sörWOyor'1u. Buna rağmen Fenerllleı lldnct devre arıısınd Inglliz takı • 
çok gttzeı oynuyordu. Top 1rıgflliz ım~ mIJlJn kaptanı rndyu mikrofonunun 
le8l 6nUnde dol~ duruyor. Bir ara :>nüne geıcrc.- b1r hitabede bulundu 
bo§ kaleye Melih blr ınt çekti. Top ve şöyıe ıledl : 
kale yzerinden qtı. üç dakika sonrn "Tllrklyede gtirdüğümUz hilsnU ka · 
!nglltz kalesi bir tcbllke daha geç1rdl. bulclen ve sanıl.mlyettcn dolayı &.'Vfn.. 

ıreııerllier ve lngtHZler çok stıraUi oy. ciml.zl Türk halkına bildirmek !.site • 
nuyorıar. 17 inci dakikada Fenerb:ı.h. rim. tnı;ıuz oyuncuııın şimdiye kadar 
çeiller frikl.k çektiler. Sıkı bir vuru~ gormedıklcrt en mllkemmcı bir stad. 
la top eışarıya g!tU. vumda oynadlldarından dolayı bahtı. 

82 lnei dakikada İıU;lılzler aleyhi· yardırlar. Türk takımlatıntn oyun de. 
• ne bir penaltı verildi. Esadm çektiği receıerı çok 1;>1d!r. Btzcc neUccnın e 

f;Ut dlreıtn tam ort.aaım ıs:ıbet ettı tıemmlyctl pek azdır. MağlClp olsak d:ı 
dıaanY yana katçı. Gol olmadı. dosuarın:ıız.a ma~lCıp otaco.ğız. Yaşa • 

Bunun akabinde Fencrb:ı.hçe alcy • sm Tllrklycı, yq:ı.sm lngiltcrc ( lngl. 
hhıe faul cezası ver!ldl. Top avta gitti ılz kaptaru eon &izleri türkçe göylc. 
Oyun baUun heyecanı arasmo. 1.U • ıniştlr.) 

yO.k bir stıra tıe geçiyor top oazwı Fc. 
ner, tıaza.n lnglllz kalesi ontınc gldL 
yor, fakat bir türlU gol olamıyor .. N' 
hayet u nncu dakıkaaa Ftkrettn ÇEl\• 

vlrdiğl topu Esat güzeı bir vunı~ıa ln 
brfllz katesıne soktu: llk gOJ. 

tngili.Zter bOcuma ge~wcrse de bl. 
rtncı ®vre blttl 
:bUN(.1 UE\ RE: 

:tktncJ devr' gen Feııerlllerüı bli 
cumlle t>aş1adı. lngııız.ıer datıa stırauı 

oynuyJ)r. Fenerlller.n dl! cnerpıen art 
t.ı ve sek!.zlncl dakikada 'llzcı bir p& 

ı §n:ıadan .sonra MeıllıJ.n ayağUe ıktn 
cı golD attı. 

lııglllzler bu golden sonra açıldılnr 
ve gittikçe bli.klmlyctJ ellerine aldı • 
lar. Fenerliler İng!.llz kalesı.nln bo 
bir zamanmı yaka'ndılar. Fakat go 
a.tamadııar. Oyun 2fi inci daldkaya 
kadar bı.: ~ıretle dE>vam etti v~ tarr 

Doğusporluların 
kongıresi 

Doğu $por klUbünün geri br· 
rakılmtş oları kon~i bugün sa• 
at onda klüp binasında yapıla
caktır. Klüp ~ları ~ağırılcyor. 

---o
Okullar arasındaki mü· 

sabakalar 
Dün Fener st.fdvumundn ı;a• 

ınlan okullar arası futbol müsa· 
bakalan neticeleri ~öyledir: 

Vefat eden Maarif Müdünı 
Te~ik Kut'tin hatıra.sına bürme 
ten bir dakika sükut edilmiş ve 
:;onra vanılnu nınt-lar da aşağı· 
:Jal(i neticeler alınm~tır. 

Sişli Terakki L. 2 • lstikliıl L. 
4 HavrhTc L. ~ • Bn;;;:ızic:i 2. 

r ................. ._ ......... . 

1 ·andık ımaliyesı eksiltmes~ 
7 ürkil}e kızıtaı; cemiyetı 

Umumi Merkezinden : 

Harbiye Yedek Subay Okulundaki Satınalma Ko. 
misyonundan: 

27. ıı. 9U gtlııU pazarlıkla münakasa.sı UAn olunan 50 ton sabuna ta. 
.ıp çıkmadığından tekrar pazarlığa konnıJJ§tur. Evsaf ~e hu.ausı ~U&n 
komisyonda görlllcblllr. Beher kJ.J05urıun muha.ınmcn bedeli 61 kuruttÜr. 
lt.aıesı 10. 12. OU çarşamba. gtınll saat ıo da. ya.pııacaktır, Tallplertn te. 
mınn.tıartle Harbiyede Yedek Sutxıy Okulun® koaı!.syona müraca.atııırı, 

(10688) 

<io,.. 
28. ıı. 041 siinU mtinakasam ilAn olunan SOO ton lmru ota talip çık. 

madığıncıan tekrar pazarlığa konmuıJtur. Evsaf ve husw.1 r.ıaruarı kornie. 
yonda görUleblllr. '100 tonu lstallbul lçınde ve tOO tonu Slrkecı iıltasyonunda 
vagonda U?slim edilecektir. Bu mu,tarıann yarısına da talip çıkarsa ihaıesı 
vapılacaktır. OUar b:ılyalı olarak alınacaktır. Beher ldlosunun muhammcı: • bedeli 6.5 kuru§tur. tıuı.ıesl 9-12-9U sah gtlnO ısa.at 15 de yapılac:l.ktır. 
Taliplerin remiruı.lJartle Hıırblyede Yedek Sub3y Okulunda l{omisyomı 
ınUracanUnrı. (10689) 

1io 1$> "" 
Pamrlıkla ıntinakıwı.sı Uwı olunan 20191 ton kuru ota talip çılm;ı,;ı. 

dığmı.laD aynı miktar ot tekrar pazarlıkla mllna!<a.sn.ya koı:ımu~tur. Evsat 
ve busus1 §3.l"Uan komitıyonda ı;örülebillr. Otun ibalcsl toptan yapıln.blle. 
ceğl gıbi 6228 ve 8052 ve 591 ı ton gibi tıç ıusımdan herhangı blr'.ne talip 
olalllara da lhalesl yapıta.blllr. Beher kilosunun muhammen bedeli altı bu. 
çuk kuruştur. J.balesı .9-12-9'1 ııalı gilnU saat 15 de yapılacaktır. Ta!lp. 
ıenn Ha.rblyede Yedelt Sui:ı3y Okulunda. Romtsyonrı mQracaatlan. (10S70I 

it• IEo ;;. 

Pazarhkl.1. mUbayauı iliUJ olunan 20 ton ı;ado yağına. talip çıkmadJ. 
;;ımdan tekrar ps.urlığa konmll§tur. Evsaf vo husns1 şartlan ltomt.syonda 
görülebiUr. Aııld!n aza.mi derecetıi sekizdir. ı.:so tenekedetı bir unmunc a. 
ımıırak tahlUl y:ı.pııacakt.ır. Beşer tonıuk partiler halhidc da.hl tallplerlnc 
ihalesi yapılabilir. 13clıcr kilosunun mulİa.ınmen bedelf 175 lruru§tur. llıa. 
ıem 0-12-941 sah gtınU saat H de yapılacaktır. 'l'allplorllı Harb!yed\. 
Yedek Subay Okulunda komıeyor.a mtıni.caa.tJ&n. (10571) 

Or,:•let Demiryollan Ye Limanları hlıetme 
Umum ıdareıi ili.nlan 

l§Jetme persoıı<ıll lçm ~a~da clnsl, :ı;:t..n.-m-u'lı-a~llllll-. •en_bed_e.,itl
1111

erl-,•.e•rn•u. 
vakkat tonılnatl~n yazılı ~ kaloro ~lbtsa, 2 kalem palto ile blr l<:Jlem kar. 
ket. kom!5)'onda gorüleook nUrı:ıuııelerlnc göre ka.palı zan U!illlllc eatm o. 
ımacaktrr. Eksiltme 22.12.941 pıı.zartesl gilnU ı;aat 11 de Slrlrecldo ıı 

!§letmc binasında A.E. komtsyoıiu t.ara.!mdan yapıla.caktır. 
lsteklllerüı teınlna.t ,.c kanun! ,·cs1kalarmı ihtiva edecek kapalı urf. 

ın.ruıı aynı $'l1n saat 10 a ltad:ır komls'Yona. ,·crmelOrl lAzimdır. ı 
Şartnamch:rl parasra olarak .kDmlsyondan vcrll~ektcdlr. (10647) 

Elbi!<l 
518 kat açık )"8.lialı 

12{ ka.t kapsJı yakalı 
Palto 
.!37 adet a.çık yak8.lı 
9S adet ka}'lalı yaknlı. 

KaSket 
62 adet 

Muha.mm~n bedeıı Muvakkat ı 

lira. tı:mlnntı 

14763.52 
2736.42 

... z.ı9.15 
%026.04 

172.26 
2-1937.89 

1870.30 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - En a.z 2500 ve en çok 7500 adet olmak Uzerc Madensuyu §tşe 

ıerlne mnbsus yaptırı acak sandrkların yalnız hnailyeai S.12.1941 Pa 
zartcs! yUnU saat <>n dö. ttc açık ek61ltme ile ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye l§tlrA.k ıçln UlOO> Ura tcmi.Dat mektubu verilecektir 1 - İdaremlzln Ciba!i fabr.ka.sında. nisan 9'2 tarUılne kadar bir ısenc 
8 - lsteklllerln şartname lçln Ycnı Postahane kaı·ııısında Mlmn z;arfmda çıkaca#l tahmin oluruı.n (5()..500 ~uvaı ince tala§ 19.12.9.U r.umrı 

Vedat Caddesinde (Kızılayı hanında Kızılay Deposu dlrektörlüğ{loe- gUnti saat 9.50 de pazarlıkla sa.uıa.caktır. . 
mtlracaauan U!ıı oıunur. ı 2 - Taliplerin aynı gün w saatte Ka.b:J.ta~ta. levazım fJUbeslııde mUte. 

!!!!!':!!!!:'"~·~~!!!!'l~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~-~-e.kl~'-u~s-a_u_,_ko __ m_a_y_on __ un~a.-ge __ 1.me1or~--L--(-l0_6_Zt} __ )~------------·-----~-

istanbul Defterdarlığından : GLANOOKRATiN lsmi 
Sofya Hacı lıya 

İ§i 

Mantocu 

" " " .lskencler Da.vutyan İçkili lokanta 
Elronya Grcgoryadls Manıfaturacı 

Rober :Monçcn 

AYJC SUmer 
Hnnsi Helgcl ve 
Frederlk 

Frederllt tstanley 
Ma.kbuıe 

Kom.syoncu 

Do1rumacı 

l~oıı kUf 
şlrkcU 

tth-ıl tç 
Otelci 

Adresi 1hbarname l'\o. 
Fındıkçı Rcmzı 55 birinci 5/30 

.. ,, u/35 
Hıın:ıldlyo C. 21 birinci 4/80 
Sultanhıımam 61.'33 ikinci 7/35 

Eminbey hıın H.15 blruıci 15/86 

A.,!rc!endl 46 
( znsk r han 15 

" 

bınnci H'i/3~ 

1.ılnııcl 13/ll 

.,21/42 

Alynnak h9.n 5 bir"ncı asgari 5/21 
HCid:ıvc:ıııı ·~r 7 birinci 10/5 

Sencı.ı Ka.z3.11Ç Buhran Cez3 
939 22.98 4..59 
f•39 185.20 22.00 
9.3S 73.00 15.76 13.14 
937 26.{4 5.29 31,is3 

ıtırıı.z komisyonunun 7.8.9'0 tarlh \'e 

57271 sayılı kararlle tasdik edllm~ • 
lir. 

939 135.72 27.14 162.36 
Resen takdlr ltomlsyonunun 2.7.941 

tarih ve 1H6/232S8 sa.yllJ ,J.tararilcı 

takdir oluıuı.n 1130,97 lira "Jlla.trah far 
kı Uzerlnckn tarhedllınl§tlr. 

939 4.83 0.97 5.80 
939 378.47 i5.6!1 53U6 

"Resen takdir komtsyonwıun :ZS.0.940 
tarlb ve :?0226 sayılı kararlle takdir 
olunan 2523.12 lira. matrah far~ı üze. 
rinden ta.rhedilmi§tir. 

940 375.oo · 75.oo 450.00 
Resen takdh' komisyonunun 20.S. 

041 tarih ve 1376/23500 royılı kar& • 
rile. takdir olune.n 2500 lirn. matrat 
üzerinden tnriledllmtştlr . 

938 238.SO 47.76 
934 1S6.2Q 27.24. 163.H 
Resen takdir komisyonunun 20.3. 

941 gUn \'c 21891 sayılı kararile tak • 
dlr olunan 1135 lirn matrah Uzerlnden 
tarhctlllmlştır. 

Hocıp~,3. rnn.ı~yc ~'il mrı• "l'"fl('•ind 11 l ukarda l~ ,.~ t!carctgiıb adresleri yazılt şnbıslar terki Ucıtr~tl 

yunl adr ~lcrlnı bıla.rm mi; ve tebol lllg sal~ııly .. Ui bir >lnıS<: d göstermcınıtı ve yapııan araştırmalard.ı d3 
'-luns.mıım~ olduklarmd:ın h;zalıınııda gllsterUen yıl:arn n.t t.ıı:ı:anç, buhran vergUcrlnl ve Z3.mlarını havi ihbar. 
n amelerin lt ndl1 rlne tc!>llt!'f r.ıOmkl\n olamıı.mışttr. 

Keyfiyet 3611"' Hı' 'ı lı'"-"..r..:.. Fi ı;; 11 inrl mnc.Mt-lc:-lıı"' b v!lkan tc!Jlltı: yırlno geçmek Ozcıc• ıl'ın olunur. 
10766) 

Ademi Urtldarm çaresidir. Reçete 
Uc kutusa 200 kuru tur 

ı Satıhk motör 
18 beygir kuvvetinde ufak bir 

masra.fla mazotla i6lemeğe elve· 
ri§lf bir §f!kJe nokulAbilecek olan 
gayet az kullanrbruş Viktorya 
:na.rkalı bit Ufki petrol motörli s:ı
t.ılıktır. Talip ola.nlarm Aksara~ 
Ordu caddesi Ycşiltulumba sokak 
YUkscl ap:ı.rtman 5 No. ya müro. 
ca.a.t. 

iyi bir mülk 
satıhyor 

1 
Tambyada Boğaza nazır mutena 

bir m:ıJırılde M dönlmı mıktarmda top 
1 rbğı zlntatc on derece uygwı , .c lı;Ln. 
' de tıoğı \"C t.'l'Jcnn ruüsmlre51 olan \"C 

~lttUğc el'erl1'1i blr nıahaJ fi!lhlıktır 
'Tvlhlerln Gıılııt.a.da Hu·ynrhanmd:ı 

1 1' nwnııradıı \'ahan llnrpııfn nınra 
1 

'"nfttln. (~Jefou: 48'f9(1 

anbuı Levazım Amırliğinde~ verıle;-1 
narıcı asker• kıtaatı ııanıarı "',...I 

w v 
A§nğıda yazılı mevtı.ddm pazarlıkla ekElltmeleri 9.12,941 salZ ~: 1" 

z.ala.rındo. yıı.zılı saaUerde Bakırköyde askeri satuıalma ltomfııyollllll 
pılcakbr. 'I' Jlplerin belJl vakitte komisyona gelm"lerl. -(1156S.107SS1 

Clnııl Militan Teminatı tbsl 

Sadey:ıgı 

Sığır rtı 

[,!ra 
lülo 6000 16fı0 

lıralık 15.000 2250 

·~· t~· 
25ZO ton arpa v bu~day ••e yulaf naklettirılecektir. Paznrlı1'1~ 

1 

i 
meı;j 10.12.941 ç~ba gllnil saat 16 da Erzurumda askeri ı;a.tın• .... n ' .J ~ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin llCdell 19.lSS Ura kati tmıi11stı • ~ 
radır. Taliplerin helli '"P.kille ı<om'.t"yo~ r;elnıderi. (1672-107 !.il 

~~~ c a 
12M ton odun .-.lınııcaktır. Paz:ırlıkla. ~kslltnıesı 22.12.9H pa~ #. 

nli mıat 15 lr. Sllrtt ıuıkeıi ı.atıııalnııı. l<omlı:ıyonund.."I yııpılataktır ~ 
bedtli 25,000 lira. ılk. lcmlnatr 18W Jıradır Taliplerin bel. vakıtl 
mı gclm\"'l{lrt. ( ıeıır-l!li03) 

:f· ;ç. ~· 

.U>O.ııOQ kılo kuru fasul.)'O pazarlıkla ısat.ın il.lınacaktır. bebtf 1,ı~,ı 
nun ta.hmln bedeli W kuru:; kati t.-minatJ 5G26 tır:adır. TallplcrlP ~ 
cum&rlc t stinU ııaa.t 10 da Ankaradıı l.v. fım!ı lıği satına.ima kOJl'.I 
gelmeleri. Sılrtn~me:ıi ~RS kurU!"<l komııwonclan nıınıı. ru;.ı2.10660l 

:;.1-~~ ~ı; 

Hclı· . metresıne 357 kuru:.ı l.nbmin edilen 100.000 m~trc ka.PuU f' 
maş kapalı z. rtl:ı ckı;lltme:re konmuştur. lhal ı !:O.ı!:.!10 curosrt ~ 
s.-ıat 11.SO <l Anl,nrad:ı. M I!.Y. l!l:ıtınalma komleyonund yşpıl ~ W 
50.000 m •trcllk ayrı :ıyn teklifler d kabul edilir. Evsaf "'e ~Jlll ,ılli' 
kuru~ı:ı komısyond:ın alınır. Tııllpl rln tRJ. lıf cdecel;lerl miktara ~li~ 
ıll' teminat YE' tekııf mel,tuplorını ıhal ~ııtinil rı bir s.ıat <''''' 

na \•crmcl rı (1531.10S24) 
~ lf• :r 

.l000:2500 m• lr ınıkeBı ı•az rlıkl naklettlril&ec-ktı 

i'U salı günü sa t Jl'i te \S lıboludıı aekcrl r."?tına)m.ı kom rj"O:l 
lacaktrr. Tahmın bedelı 10 OOU llrn teminı:ıt t 'i'l;O liradır. Ta lir r 
'!!kltt" ktım!Byonn ırrv-ler. 

;. ~ 

A~al;ıcl.ı ~ tııı me\"utlöıh kap ıı uırtln ckBıllmeıen ıo.ıı 9tl 
ba gUnU sa. t 1" t tunlttc ııstasyo."'l ot lındc ıı~r1 ııa.tınalma 1' 
da yapılac ktrr Taliplerin hanunl ,. Slkalarllc tddlf mektupla 
Hatlndı;n bir ıoaat <v-.•cl komwyon ' rmclcrl,, Şartn3mcl rı ;..rı 
J,\". A.ınlrllklcrı ııtınaıma knmlsyonun <la g6r01Ur. (HG:ı>.102 <>ı 

C'irw'ii Miktarı 1iıtarı 

Ha.y\ au rulıı 

Yt'm tort- cı 

l~bre 

ndrt lira 
5.000 
u.OOü 

1000 1 

:;,t; 000 
G.:Z5(1 
3.00(, 

~ """" ~521 ' ı.ft ı~undura kapalı zarib ck&lt.m ) e 1t0'11\laftUr t 
12-tı4l cum t günü saat l6 da. Erzı.iruwda tekeri tm .ııına !il' 
nunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 23,öl9 ıı.ra Z5 t.uru tlk t.cUl 
liradır. E\'88.f ''e numunesi komisyonda. gorWllr. raliplcrtn h~ 

' kalarllc t klu mektupl:ırını lhaı ııaat'n<l ıı bit :ıat \\" 1 1 ortı 
ınelerl. ( 14s7 l0H6) 

:(. :t• :(. 
2784 t'>n balye hıılino sauuı.rı ıçık ckEıltme) konmuştur 1b•

1 

~~41 p rş n•br gilnll acıt ı .. l Hedınıki.w,Yn&I\ irun k~-uıtd ~ 
alnın koilli yonur.d ı ~ apıla1.:ıktır. Tahmlıı bed h l:l.920 lira UJI 
1044 lfndı·. 1'aliplcırin b"lll '"&kllt kornl:5\"0n 1 ,clnl 1 11 ( H91 

4000 ton but; ı .. y i l:ilt.Ulm aı k palı zanla ksUtm yu kontıı 1' 
i sı 23.1 •. ~ı ~alı glınü saat lG da. Gelıboludı merkC'Z rıatınalnl& , 

~ 'f t 
nundıı. yapılııc:ıklır Tahml.ıı bed lı ~4P 080 lir ilk tı:'mlıatı lv· 
Talipl<'rln knnuııl \eslkalarllc tek~ır meı,tuplarını lhal saattncli! .. 

"'"''<'1 komı yona. " rm ıerı. ı rnzr.ıos!:l:Jl 
"" :;.. :ı~ 

Asagıdu ya ılı mc\addın p.ız.:ırlıkhı. ekııııtmelerı hızal;ll'ı:ı:ıd 1 

,,,'iin \'e ~:ıntlerde lzmltte t truıyon ot.cllnd askeri s:ıtmalma 1\0
11 

\n.pılııcalttır 1'aUp'cırln 1 ili ' kıtlc·rck ı,oroiııyona. murae41atııır1 

(155"-1073~) 

t 'ır:sl M•I tarı Tutarı 1'<'mln tı lhal gün ' 
l\IJO lr ı lira 

:-:lıı.deyoğı ls.ooıı .. s.ooo :!10~ ü.12,lHt 

Bulı;ur i5.00u 19.600 1462.fıO !'( 

l'lr'.nç j!'i 000 :;s.750 "'530.25 1 .. 

1 
eniz Levazım Satınaıma 

Komisyonu ııanları 
............ ,..llUl~~='l'o:maııi~--raa:--------·· .................. ~-..-

:'H<ı.rnııı~ı t 'ı<"üh!tlırı h. Satuıalnıa J\onılıı~onıırıd rı : 

C'ıtuıl Kıl~ıı Tahınlnı fıyntt 

Kuru ı;;n. 

Prası •ıGOO .. 
Patates i2000 lO 
L:ıhıı~ı ,• POQ ı,50 16 
lsp.ın h 411000 12 50 
Kuru soğ"lı ıuoo 7'->0 

K biber 480 '10 

Salça ..600 . ~. 
Bakla 4800 (\ 

1 Tukardn. cms ve mıkturları yazılı s k z kalem :; hı 
usuıuc luııılmcy ı,onulmll§tur t:ıt1lıtt" 

2 Eks!.Jtmeı;f ı .1.kAnun !IU pcrşcmb<' günü r;::ıat 16 da. 
s::ınekııpısmd:ı.kl komisyon bin smdıı. yapılacaktır. 

3 ' Şartnnnı "İ bcd lsl:ı: oıa.rak koml~ond!l'l alın bilır .,ıı l 
'1 ~k .ıt.m yı. ı Urak ı c ı, ı 'iplerin 2490 ı:.a)"Jll 1' ınıı:ı rd 

veçhık bu i§krıe ilgili olduklarına dair ticaret vesikal.ıı·ını yu1'~l ~ 
tcmlnııUarJIC' b'ıllktc tanzim cdcceklC'rl tck'lf mektuplarını bC..., ı 

' r•" ıı&l\ttcn tnn h r ısn ıt c\'VC'lln~ kadar ltomi.ıwon ba knnıı~n 
10531 


