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~arp -
Dedikoduları 

s.~ 1 
rı.. ltılya 
"" lt c n asl:C'ri mütebas.cıısı 
~ ha..a.~ornaıc d'İtalia'da Lib 
• •uının .. n ı ~ -

Or li .... r ugundan bahse 
~racaks angi Libya harbi diy~ 

l\.:111L ınız. Fılhnkika uzun av 
!. "'Cti L' . -

d ~ \·akaı ıbyada harp denile. 
en hab ~rı? cereyan ettiğin. 

crunız yoktur. 

'trae ,, Ya~arı. 
c... Yın ahit Yalçın 

~) .. rf'lilt•n 
~tlct ttıhar gelen bir hal>cr e_ 
L l'ııııı.. • Odesanın iki uvdnn 
'11 ııı '"'sara • -~ il~ ultında tıulundugu 
~ \ttıtlin~Ya bilhassa Rumeı: 
~~dıır. ~ Pe~: .. aliıl.adar olıluğıı 

1 
"Yı ~ er t-lln ~erc•k Rumc1ı 
1 ,~~de~' 

0 
tebliğleri muharebe I 

~ı tlll~lc•rinj rd~lannın rnntt.aı.ıl f 
~.ıı~ı dıkı.... • kıloınetrr.lcrce , c· , 

"•ltıı il" • 
taıııa."r lıC'p .an edip ıluruı laı. 
' 1tl:ır • llhıh ol avdı bu lialı 
l> 'a " · ırııııh-e •. d • ı· 1 ı·ı· r111lıı "-tı~ııı "' ı.n ar uzı ., _ 
l•rı ~lıtila olnıaı, ie:ııı edcrıll. 
~d tlııtkte Sel'\ isleri rnuttnsıl 
"\~ar iltr~· bah~l'dit> de nereye 
~ ~lfırıı ~klenni "'Öze !,'arptım_ 
~ttJ •laniııa r ehir ismi \"Cremcz_ 
'• ıq ~tlııe b{ e muzaffer olmak tıi_ 
~ ~ ~laca;. ra,, üııhcli .bir nazar 
h '" • "'Ilı h' . -•ı, ti g

0 
ı'isedıyorlar. Odc. 

'\~ orııul~rdib.; mulmvcmctlc 
ıbj ~toıı•ı: arının değiı .. e ele Ru_ 

tı ~ ~~!» d anııa...,ınm ı;ilJ.üne diken 
h\I~ 1111clctin~ru.r~r. lfüyük dinleyi_ 
lllııv.~lıt~ .; b~r. Odcsnyı bile 
ıı.ı~tı , ıccıın11. ıleıllldc-riıri 

ı."llir "etdc • 
' ~ • Oıı11 aııkı lltıyu,rorlo r 
4lt d ~llınn l~Jn diinkii ne,,riyat. 
\ .'~a.nııı· neden dolayı hıı im. 
~lıa f.nı ltumcn proııa:;un_ 
,,~ tın ~ı~rn ;;ormiistür. 

'ııı ~ Oııeı ı::ı7.lınden iii:rrencliğimb:e 
rı.ı, ha.1ııw •n Çabul< düsmcmosi_ 
\~ Jı Jl<-1(

1 
Ru lardadır. Çünkiı 

~t ~a .... d Çok tahkim etJııl..,lcr 
tıı ·q eni • • 

~~ llJıırıı bi 7.dc 'h nstopol im. 
~ t: Oıı~~ liman halim• soı~_ 
~t h,'- lıi clvnrmıla Ru .. ıarın 
d..:" llıe..d 1: kullanmudıkları t.ny 
L..,._ ~ " anıa • • 
"\ 'l"'-bi bir r,~ duru:rom1uş. O. 
~. ,.tca tııu lahkı•m şehir da. 
'lllt,. ""-i lıu ~llka,·emet r.ılehilir _ 
~. Çuı:rl(·· 7.ahatı hiç , ermese,· 
~ u ~ • ·~·~ı bir 

8 
~lctı ureffo tahkim 

-~~ ltın1 e .. lr kur ısında üciı: 
t'fr b1.1111 g•mlüğUnıüz 1.·ıman 
Ilı '~ :ır 1 ~ 
t lıd,r oını1.1< 

1 
.lerlemrk ,.c mu. 

~ltt"' C'diltıı~m açık ehirler, 
·~ "' dil·· 'Yen mc' kiler arı 

··••" "' d'u· .. -ıı. · 'iUnınck ı.aruri ol ..... ı . 
~ tı taıhn 
~ ttıı11f'iornaı askeri müt.chassısı 
~-~I t ıorı:- d'hıılia'dıı Libya 
ı • llıtıı ibla hf.'llndan bahsediyor. 
'Ilı> &.lıika arbı diye ort\('aksr. ti';:- lıarp Ulun nylardanheri 

1~. ltrı 'ltiğı denilece~• Yakaların 
~ilan tıd<•n haberimiz yok_ 
~~~ 

1 
Itara, ~rp. tebllğll'ri bile 

~ .. r l<otıa.t arbı hustıjundıı an_ 
... ~,ıc_ ~ Sô)·lı taaııyetlnden ba _ 
t.:"lllıı t .•taıl·a etıılyorlar. ,il, ~·~ 1~ askeri ınütehas. 
•i 'r,11 byada. d1ntuık istediğine 
ı.>•tL 1-t 1. tııulıarehe oluyor 
'll.. 'ili' "•h-- . ' 
t..:'lt b ttdakit-11a.nlıklar Aöste. 
~lrıe il 'llıUtelı l"lt',.lar yapıyorlar, 
•~ltt. ~bya h IL8 rsın t<ullandığıA 
~- 11 çlinJ<u kat'bl nankör bir 
:rtı'3·otl~r !:ek 1?'se ltalyıınlıırın 
~~~. ~il ı ;•klerinin farkma 
,~· ngııızı to buna biz ele 
~ lıı.._~ııııl')(~~ demek ki za,nl. 
~~ ""llry0,.1a~rt karada da ra_ 
AA:~tl.ııJ 1 ı tib · italyan a.-.':ieri 
';;: ~t besıenı!~akj 1taJyan as. 
~l ~ 11lltta,. U hususunda (e_ 
-.;/11ıı l'or. llu lerinde bilhassa 
~o. ~ dl'nı( na ela inglllzlerin 

lı.ı llııır .. "'~ttı ri kliyatına haya \"C 
"•t •ti · e Yle ~. ~ lluı d 

1 
nekadar 7,arar ' (ıJ~: dlleJi; lllnba~h bir itıra. 

~~~"ta 11
• llakJ' Allah yardımcr_ 

~·~ h,ı;'a inıda';:ten, Almanlar 
1 fıt, ~rı h arına yetlsmez. 

~ıı ... 11 araptır "'İb" .... 

~ 
...... 1 .. ı goru 

~,~ . 
~"'41(~ ıı li 
'~J' : Orta ırada Atlantik 
~~~ ~'l'İkan Arri"ı:\a ~·oluyla 
~ t- 'b1' •tin t tayyarelerini 

"~~ 1~tıı~0tı.ız., l~~lbat nldıklannı 
~ıı ~ bu 1 1 

ehn sıslar otu1. 
'\ l t ~ dilorıatrnı~a~rııenkJnnnı 
, "111 l ) oı ·u·· s. 1• akat n~-ni 
\ı "ili 7.erind • " ile· ~~Y en Orta ar 't cı ı ~~t a.re aktığım görmek 

''' onra ,, 1• ~ -ıit I> "'a ııl olacagı 
ırnırn bl • 

r rekor dl'. 
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Maa.şlar 
BalJramdan evvel 

verilecek 
Pazarlesi qünü teVziata başlanacak -
Belediye ve muhasebei hususiye de 

Ruzveit 
dll]OI' ki: 

maaş verecek 
Ankarad::ın bildirildiğine göre, 

bu yıl bir giln arayla gelen Ro. • 
mazan ve Cumhuriyet bayramları 
:lolayısile resmi dairelerin ta.til 
müddeti ayın sonuna kadar devam 
etmektedır. 

1..!''1ingnıdı dÖ~l'n nğır .\iman toplarından biri mı·v~ıc yerleşttrlllyor 

Harbin neticesi 
ne olarsa olsun Bu vaziyet üzerine Maliye Ve 

kfılctl devlet memur ,.e müstah -
ılemlerinin bayram ilıtiyaçlarm~ 
temin edebilmeleri için maaş ve 
ücretlerin her iki bayramdan ev 
vcl verilmesini karnrlaşt1rnııştıl'. • 

Sovvei i'ebliiji 

Vivazma 
tahlive 
edildi 

-o-

Alman hücumu 
müthiş mukaveınet

le karşılanıyor 

122 Alman tayyare
si dtl,tırlldl 

Lonclra, 14 o:aılyo) - "7,15" 
Geceyansı Moskovada ne6redt 

len Sovyet tebliği: • 
Birinciteşrlnin on üçüncü günü 

askerimiz bütün cephe boyunca 
harbe devam etmL5tir. Muharebe 
ler Viazma ve Brian.sk mıntaka • 
larında bilhassa çok Hiddetli ol • 
muştur. Askerlerimiz günlerce sü
ren çok şiddetli muharebelerde~ 
::.onra Viazmnyı tahHye etmişler 
<lir. Alman hücumu müthiş mu • 
kavemete maruz kalmaktadır. Bi~ 
çok dilşnuın harp malzemesi tah_ 
rip edilmiı:tir. Cumartesi günü 
122 Alman tayynresi tahrip edil 
miştir. Sovyetlcrin zayiatı 27 tay: 
yaredir. Diln Moskova civannda 
7 Alman tayyaresi tahrip edilmiş_ 

Taarruz emrini ll('kll.}'(>n blr Alman 
&skerl 

Moskova 
Daha ziyade 
tehdit altına 

girdi 
Badfyennl ordula
rının bakiyesi de 

rıcaı bsllnlle 
--<>--

Bütün ümit kışa bağlandı 

tir. \'işi, l 1 (A.A.) - H.O.: , 
Lonılra, 14 (Uadyo) - "7,15" Sovyet Rusyadakl askeri vaziyet 
Sovyet tebliğine illi.ve olarak bakında Havas asltert mUnekkldl şu. 

ne.:ıredilen bir tebliğde vaziyet nu yazmaktadır: 
hıı.kkmda şu umumi tablo yapıl · Gerek şimalden ve gerek cenuptan 
:nak tndır: Almanlar genış miktar - Tula istika metinden geien birkaç kol· 
da seyyar kıtalar ve tümenler kuİ lu Alman taarruzu Moskovayı dahn 
!anarak taarruz etmişlerdir. Bil ziyade tehdit etmektedir. 
,nıc kayıpla~n~. ra~"Tnen birkaÇ 1 Bu iki istikametteki Alman ileri hıı_ 
mmtakada btiyuk taarruza çalışı. reketinden henUz yeni bir maırımat 
yorlar. Rus ordusu büyük muka _ alınamamıştır. 

(Devamı 4 ünrlide) (Devamı 4 üncüde) 

Tf caret Vekilinin tetkikleri neticesinde 

Murakabe teşkila
tının ihtiyaca kllf i 
olmadığı anlaşıldı 
Mara1Jabe bl rosa kadrosu genı,ıetllecek 

ve çaıı,ma ,ekli detı,tıruecek 
Ticaret vekfılctl İstanbul fiyat mu. ~ rakabc müdürU Mahmul Seydnyı bu 

rakabc teııklltı.tının tevsl ve takviye· işe memur <'derek lstanbulda bırak • 
sine karar vermlıı ve ticaret vekUI mıııtır. 
MUmtaz Ökmen §Chrim!Zdc yaptığı Fiyat murakl\be mUdUrU, dUnden 
tetkikler neticesinde vekillet Ciyat mu itibaren mıntaka tlcart't mUdUrlUğO 

recesine ,·aracaii;mr bildiriyor. İs_ 
ti'koolc dalr iyi bir tebşir amma, 
araba Alınanlar iki ~ene bekleme_ 
ğe razı olaeaklar mı '? 

ve fiyat murakabe bUrosunda tetkik 
ve temaslar yaparak bu hususta ha· 
zırhklara başlaml§tır. 

Ticaret vekili MUmtaz Ökmen ti. 
yat murakabe bUrosunun hem bugUn .. 

(De\·amı 4 üncüde) 

Almanlar 

1 

Cepneye 
,mütemadiyen 
ye.ni kuvvetler 
sevkeciliyor 

---0---

Ukraynatfa 

Almanya 
çok zayıf 
düşecektir < 

-0---

Rasyaya nehir 
gibi yardım 
akıtıyoruz 1 

Maaş ve ücretlerin önümüzdeki 
Pazartesi gilnü tevziine bll§lana 
caktır. ı.ıı:u\·azenci umumiyecc ma
aş tevziatı yapıla~ağı cihetle bek: 
Ciyc ve muhasebei hususiye de 
memur ve müsta.hdcmlerinc bay_ 
ramdan evvel mna; vereceklerdir . 

Dolan\..11 ıcı 
Sarı ihsan 

ıtalyan, Run1en. 
Lonılra, 14 (A. A.) - B. B. C: 1 
Ameıika Cumhurreisi Ruzvclt 

ıün kongrenin ileri gelen nzala K d" . 1. rmı davet edcrel: k:ır ve fa.re ka: .. ~n ısıne ml! ıye memuru 

Maca·r. kıtalar1 
ileri sürüldü 

nunımu müzakere eım•şt:ır. Cum _ su!u vererek hır terzihaneyi 
hurrcisi Rusyada vnzlyetın valılm teftiş etti 
olduğunu, fakat Rusynnın yenil • U ld 
melttcn pek uzak bulunduğunu ve usu end r!,, 
'ö:>lemili ve demiştlr ki: "M'osko. dl Jd 
vayn gitmiş olan Hopklns l!us ye para 8 1 
maneviyat ve azmi hakkında bU 

V~şi, J.!, ( A.A.) • b' . "k k t . h •-•· ,. -OH ajan,ınm nskcrı muhn ırı- yu aıınn ız ar eı.ııuŞ, .nfoskorn 
ne göre. şarkta vaziyet şudur: d~c:se bile RusJarın mukavemete 

Rusya.da muharebeler bütun devam edebileceklerini söylemiş 
Şiddetiyle devam ediyor. Muh.a- tir. Gene bu zatın kanaatine gör; 

k d Almanların Rusyadn insanca zavi 
rebe bilhaı,:sa merkezde ço şı : atı o kadar büyüktür ki harbin ~e • 
detlidir Moskova müşkül vazı. _ 
vette bUiunuyor Pravd:ı gazete. ticesi ne olursa olsun Almanya 
· · k b d" askerlik bakımından çok zayıf dü si makalesinde bunu ·a u e c· kt" B • 
rek c:ok vahim olduğunu söyl~- şece ır. en de bu fikirdeyim . ., 
miştir. Ukrayna'da ~Iarkof a Ruzvelt Rusyaya teçhiznt ,.c 
karşı tazyik devam edıyor. Sa. mühimmatın nehir gibi aktığını 
hil mıntaka::ıında da hareket dc7 ynrdım i.çin her l"C.Y yapıldığım b:ı · 
vam etmektedir J(ırınıd~ yenı hassa son günlcrde geni~ miktar· 
bir şev Yi·ktur. da malzeme gönderildiği~i söyle-

. . U>e,·aını 4 Unrüd,_e_l __ ·_m_iş_u_·r_. ------------

A raba tarifeleri 
hazırlandı 

-----o---
Adalardan şehre 80 araba getirildi 

Meşhur dolandıncılardan Sar. 
İhsan geÇenlerde, Taksimde Ek 
lcr apartımarunda yeni bir terzi • 
haneye giderek sahibi Rüo.ta bn -
<iislnin maliye memuru olduğun~ 
Jöylemiş ve tcl'Zihaneyi gezerek, 
usulden olduğunu ileri sürerek 
beş lira masraf istemiı;tir 

Teı-Li bu parayı ken'.dlııine ver 
:niş, ancak bır müddet sonra ıŞ 
nnlasılarak Sarı İhsan ynka.lanmıs 
tır. Usta. dola.ndıncı bu sabah ad 
!iyeye getirilerek tevkif olunmuş: 
tur. 

Bir ·portekiz 
v, puru 

·torpillendi 
Y okular Alman denizaltısı 

\arafmdan kurtarıldılar 
J.lzbon, 14 (A . .. \.) - 12 Uk_ 

te~rinde bir Alman denizaltısı ta. 
rafından batırılan Portekiz ban • 
dırnlı Cortc _ Real vapurunun yol. 

• cu ve mürettebatı deni1.alt:.ına n _ 

Taksile;'den şikaljeti olanlar ~ı~L~~ b~;~~~y0:~~~a~a:~~·~ 
ımndallannı Portekiz sahillerinin 

Beledive Reis muavininin aşağıdaki gfln· birkaç mu açı&rına kadar yedcklC'. 
~ mis ve buı nda yolcu ve mürette . 

di z ve gece numaralarına telef on ediniz batı hu saııdallnra bindirmiştir. 

Son zamanlards ~chrlmizde !nyton 
vesalr clruıler~ allı binek arabnlnn .. 
nın çoğolmağa ba~lndığı görUlroUıı · 
lUr. Bu arabaların dahıı. da artacağı 
anıaşıımakttıdır. Şimdiye kadar ada. 
lardan 1stanbulo. 80 araba nakledll • 
mlştir. Ancak, bu araoocıınrın halktan 
tuttu~abildlğine ücret istedikleri g1l· 
rUldUğlinden belediye bir tarlfo hazır. 
Jamış daimi encUmcnc vcrmi;ıtir. Bir 
iki gUno kadar tntbik edileceği anla. 
ııılan bu tnri!cyc göre Eminönü • Ak .. 
saray Ucrcti 125, Karak!SY • Şişli Uc. 
rcti 175, Emlni:Snti • YC§ilkby Ucreti 
325 kunıııtur. Fakat bu tArife yUksek 
görülmektedir. Daimi cncUmcnln 
tenziU\t yapması muhtemeldir. 

Bundan ba§ka benzin tahdidini ~-

!clon numarası da 44046 dır. Şoför • 
!erden §lklıycti olanların bu numarn 
!ara telefon ederek tnksin!n numarası: 
nı ve hUvlycUerlnl bildirmeleri kAtl
dlr, 

sllo ittihaz ederek halka mUşkUltı.t 
çıkardıkları söylenen şoförlerin ta~l-
binc devam olunmaktadır. Şlmdıyc 
Iı;adar bu şekilde ııarcket eden 6 • 
taksinin pili.kası söltUlmliş ve scl'er- l 
den menedilmiştir. Bu i§le, belediye 
rels muavini Lütfi Altsoy bizzat mc~-

l·olcular, Porte • Rcal vapuru • 
nun dokuz top mermisine hcde>f 
olduğu halde batmadığını, nihayN 
lorp llendiğıni söylemişler ve mü1 
lefikım Alman denizaltıcıları ta. • 
rofmdo.n iyi muamele gördültleri. 
ni iıtı.ve etmişlerdir. 

gul oımaktadır. LQtfl Aksayon gUn .. lngi.IWer tarafından mütem8lllyen tahkim edllAm Ye y~l takviye kıtalan 
düz telefon numarası 20171, gece te· göndertJcn Stngapurdan bir görünüş 
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I:ir gazef-:Be olrndum. dn,·n,·c. 
1 ılleıin1cn bjıi lun.ızlıl la nifalet 
ıJ;, anına C\ licdilen bir adamı mil. 
ılufaa cderl•t'n, nıii<"ld.lıiııl bir ruh 
hMtnsı olı.ırnl< ~östermeğe ~alrş. 
mı~. ~·aptıt;ı hırsızhl larda, ~uuri. 
le, lrndeslle hnr ~et etmediğini, 
l.lcptomıı ·,e müptcl· olduhı için 
ha~tn nı unun ihramına uydu. 
-:ımu ö~ liyerck bcrnctinl isteml5: 

at eme hcyl'tinln nn ıl blr 
karnr {)rcccf.ri bilinemez. Ruhi ta. 
bnbct. kleptomaniyi ruhi bir dala. 
lct olarnk kabul ettf~l \"e bu gibi 
lalfılctlcrdr suurun, im<lenin _ blr 

an iı:ln • felce uğrrul·;-~n hilkmo. 
lundui;"U için o hastalığa tutulan 
tali l7.lı:>rin i lc<liklcri suçlar mıı. 
7llr goriilmektedir. Fakat, hırsızlı. 
ğı sanat yapanlarla, kleptomanile. 
ri ayırt etmek de bir meseledir. 
llcm de ı;üç bir mesele ••• Bunun 
irindir !.i, bu mesele etrafında ce. 
1.a fel efesi hocalarlle. ruhi tııba 
bet üstntJarı arn ındıı uzun mü: 
nııknşıı.lıın mucip olmu~ tur \"e hii.. 
lii da olmaktadır. 

Kleptomaninin bizde bir ndı da 
uzun cJliliktir. B u tabtr, yıllardnn 
beri hırsızhl• yapnn ldm eler hnk. 
kında lmllanılmı. olmakla bera_ 
her, eski devirlerde ar1na, taliln 
baht atıklığmm l'eDlZİ olnmk kul. 
lnnılırdı. 

O dmirlcrdc kollan m un olan 
adamların me 'ut yaı;ıyacaklarma 
lnanıltl'fü. O hdn.r Id, bu bir ltlkat 
lınlbıi almıştı. Ve bu f rnn ~hla. 
nndan (Art.ak Zerkes) in kolları. 
nın dizlerinden n ağıyn lnwar hı~ 
mesinden lc.o.lmı tır. Şnh çok baht _ 
Jı, n ı nçık bir ndnmmıı;? 

2:1aşm.a4afefee" 
... s._~ ..... -- 2-2~ 

Yakıt 
Hakkı Tank Us, ".Benim "K~m .. 

adlı Btltununda, ell hadden ll§Irl fiyat.. 
la satan kasatı:ı 30 lira para ve dlik.. 
klnmın on gtln kapatılması cezası 
:verildlblnl kaydederek gittikçe kudu· 
ran ihtıkıı.n böyle bıı.!if cez:ııarla. ön_ 

liycbllırlz sanmanın sadece gnflet oıa.. 
cağını ı,,aret ediyor ve diyor kl: 

".l\lc.mlcltelin bugün içinde bulan -
duğu 1JJUblm ve nıızlk znıwı.nda lbtl. 
ldlr "!idi,, d •il, "fcvknlAdc,, bir nı:. 

tnr. 
\ atruı smırinrırun mUdatııasma mo

rar :. erecek bir Jınb:ıhatt !terlik ha. 
lamından hııldı oJ:ı.ra:k hJy:.met saya. 
rız; aynı milli müdafaayı it-Ordeıı za • 
yıflıı.tan ib ttkAr da nrtlııadi bir •'hl. 
l nnct,, Ur w blrlnclden daim az ağır 
olrnam:ık üzerc-

Bu de\"lnle vatan mUllııfıınsı, l!)ll 
dcylı, toptan \"e topla bir mlldaln!ıdtr; 
sınır bol1armd3ld osl{er kadar çarıµ. 
dakl bakkal ve im np da 1ıynr "DICSD· 
il~ et nltıudı:ıdır. 

Bir yanda "lllchme~lk., k endi la. 
hl!!ıruı kos un, öt-O yanda muhtoldr, 
onun arkncb bıraktığı sıoluJ;'Unu ı;ıoc1J.. 
i;'Unu yaşanamaz bir pahalılığm cehen· 
nemine atsızı". 

Bir yanda ".MCJıınctçU.,. ınuhtek1ıtn 
hilrrf)otlne, tlcnret.lnc l"elleı5lIJI koltu.. 
gnna alarak bekçilik ctslıı, öte yan • 
dan muhtekir, bu hlunet ve nimeti o
nun ail0Bln1ıı zıun.nn:ı, kı:uwnsuz ve 
olı;üsUz lawuıclarla kıırıJılaynrak ıııuı.. 
r.örlüktc bulunsun... 

Böyle bir BD~ CCUUiJ 25 Um DD 

olınalıdırf 

İhtlldl.r cclc ede ytlzlercc,, belki bin. 
lcrcc Um knuıııan hllektunı orada bir 
tutuldukta \ereceği 25 lira ooz.ıı veya 
ıluklüı.ru kapalı ~lroocğt birkaç gün 
ona keder \'cnncz, onu 1hıtkAnnda 

d:ıh:ı lhtlyath olmaya alı,tınr, ve lh· 
tfüı\r ctme.}1p de nz kaznD!Ln namm • 
lul3rm doğnıJııl takı muknvemetıcrl ,, 
nl kırnr. 

Tilrk Oı:'mlyetinln böyle znmancııı. 

nlznmmı bo7All, milleti iktisatça lrnv 
HUcn dw üren, lmlell J~erden ~-ermek 
Mlyen bö31lc h ınıcrin lilyık olduğu 

muıı.mrlc, ınllletlıı sinesinden söklll~ 
kuımnlmnk, çarşı p:ı:z.ar )UzUnU lı:en· 

dine hanım etmektlr. Bö.}lelerinln 

e e ür 

' • 
Uıun cllllerin _ hırsızların de. 

ğil, kouıın uzun olanlann _ yanlış 
aniııma~'1Dız ! • ta HU o1up olmadık. 
farı hakkımla 1 tatlstlklcr yapı. 

lıp yapılmadığını bilmiyorum. Fa. 
kat, uzun kollu bir mebu un, ha. 
5ma feffiket geldiJ;;.fni, clirmUmeş_ 
hnt halinde yakalandığını hatırlı. 
·onun. 

Senesini peh hııhrlnmıyorum 
• herhnlcle. yirmi yilclan fıızl:ı _ 
Frıın ada mı, Belçllındn mı. bll. 
mem nerede, mebu brdnn birinin 
hem lrnlu ve hem de eli uzunmuş! 
li ani ldcptomnnmış! Seyahat etti. 
ğf vapurlıırdıı, trenlerde. ynt.nkh 
va~onlıırdn muhakkak bir hırsızlık 
vakıısı olunnu • 

Zabıta, tabl,ikat ynpıyor. aylar. 
ca uğraşıyor, gözeliler koyuyor. 
bir türlü hll"Stzı ele g~irrnıediği 
gibi, milşt.eriler arnsmda ldme 
sus;lu db•eblleccğini bir türlü kes. 
tiremiyer. 

1\"lhayet, bir glin lıiitün şüplıeler 
mebusun üstUnde t.oplnnryor. Çün. 
J..ii, her h~ızlık vakasmm ohlnf;'tı 
yerde muhterem mebu arzı en. 
dam ediyor!.. Öyle amma, sıfatı 
t ereddüde <1U5ürüyor memurum! 

Bu sefer. pu u daha geni bir 
ölçüde lmnılnyor, gözcillerin sa. 
yısı nrttmhyor, \'e nihayet mcb. 
o eUrmümeııhut hnlinclc ynkıılıuıı. 
ror. Müthiş skandal!., 

Uzun cllillğln insana saadet cc. 
tlrdi~ne gel de inan! 

Aldanma. ki şair sözU elbette 
yalandır! 

1.-AEDRl 

dUkkArır yedJ ı;tln de#fl, cbedl olnmk 
kıı.patılıı:uık, klmseslzlcrio nafakasın
dan çaldıklan paranm 25 lLra8ı dDğlJ, 
hepsi alınıp saWplerfn<" .. millete, ynnı 
hazineye verllmck ve kendllerJ ald t. 
tıklan tnııan1amı nıuhltinden J<aldırı
larııJi hapiste veyn stırgündo ( tö-ı. beler 
Ui\•besl!) de.meye mabl<fim ooUmck 
11zımgellr. 

KManlarm koyduğu nzamı hııdlcr 
bö.>1e günler l!;Jndlr; r.tm su9 llstlind" 
ynknlı:ınan muhtoklrln bu bıırc.kctl blr 
tek cUrOm değil, dlikkAnmm f!llecl.lğl 

mllddetDC islenmJ bir cürüm zlııci.. 
rlndea blr bıılkn demclrtlr. 

Vatan dııvam önUnde lhtlldl.r bir vn.. 
tan bJyaııetı, :nnıbteldr bir camı.-ı.'tll'
dır. Quıa,·ıır :flslccd n atılamaz; onun 
ba.smı ezmolldlr.,, 

Yeni Sabah 
HClseyin C&hit Yalçm Dr. Funının 

:nutkunu mevzııub3ha ederek ezctlmle 
diyor ki: 

".Faknt Rwıynda. hlsı .olmazsa AJ • 

man nlilwıuna nz "°k müsavi Wr mile. 
tarda. koca halis bir ltus klltıesı vnr -
d rr ki -bunu ldrc l!lllymnk. lptıaaı ka
vimler gibi vesayet altında tutmak 
aklın almıyBCnğı ve lcabul ctmıyoooğl 
bir haksızlık ve bir h!ıtadır. Blıı:ıenn.. 
leyh, D r. Fnnk nu~'Qdn bu ııılnluı.t 

vnzlfcstnln Almanynyn terettüp etti· 
ğinl sUylerken hiçbir baL.-ımdaıı kcn.. 
dlslnln bu lddlnsma !stlrak cdemlyo. 
nız ve hak veremiyoruz.,, 

- Hayatınu.da bir nahsi katığ 
ovar. Ölüm sizi tehdit ediyor! 
Dediğim zaman, emin olun hiç 

br muhakemeye veya fikre sap
lanarak bu tarz.da konuşmuş 
değilim. O anda paşanın vaziyeti 
karşısında bu cümle fikrimde 
canlanmış, dudaklarımdan dö
külmü§tü .• 

Bir hafta sonraydı.. Gazete. 
lerde Kabasak~l Mehmet paşa 
ile Abdülharnidin gözde adamla.. 
rından, 31 mart ihtila.Jinde fan. 
liyet gösteren 14 kimlik bir kafi
lenin divanı harp tarafından 
idama ma.hkiım edildikleri ilan 
edilmiş, bunların başında Kaba. 
sakal Mehmet paşanın bulundu
~ dn yazılmı~tr •. 

Pa§ayı, bir çok haber gönde. 
rişlcrine rafuncn ikinci bir defa 
ziynretc gitmedim .. ld.ım sabahı 

sıtııı.ıtım lı;ln blı.)Ult bir tehlllte Beyazıt meydanına gittim. Er-
nr.ıcyli.)cn \c ıra ı znrurl s-ürUicn kenden meydana dizilmiş dara-
oprr.ı .}onun ıcr.ı.sıııda fevknl!ide ğaçlan, etrafta toplnnnn kalaba-
slırnt 'e nıııhnrct göı;tcrcn ve devam lık insanı korkun~ bir teessüre 
l'dcıı teda\l~lııae blınr bayrulna ıwı. uı!ratıyordu... Sarnk sökerken 
mı lhtinıoı ı \e rıeuıkettcn dolayı bir asker kordonu arasında 
t< ı nı nJ Urugop lın.'!Uuı ı Dr. "·e o. mahkftmlarm kafilesini taşıyan 
pcrntorU ım)uı ı yan trtet N:ılm o· arabalar meydana getirildi .. Bir 
nunı hu(lut uz Ukmn ve ta m:ıtı. · kaç hafta evvel her birinin pür 
mı lr>ııen t~kr rlamııyı vın:ırr hlll. ' kudret birer insan oldukları za. 
rint. man rüyada görseler huvra yor-

'&\'U"deklıı. rnayacakları bu vaziyet simtli 
bruslarına gelmis. çatmı~ bir fe-

(i3l!2ta BU.}Uk B:ı.Iıklı n . .&J/45 laketin ta kendisi halirıtle yüz 
gösterince nasıl ~bunla.r;tıklarını 
pekala gösteriyordu. Uzatmyya. 

~n. lı rutıh:ınede. 

Tenzilath tayyare 
biletleri 
----0--

Rajbetln çokla· 
ğ an ş mdl ik 

kalilırdd• 
Devlet hava yollan tayyarelcrlnde 

şimdiye kad:ır tatbik cdllcıı !evkalAdc 
tenzllAUı gidip gelme blleUcr muvak. 
katen kaldınlmı§tır. Buna sebeb seri 
aynı zamanda lQks bir nakifl vaaıtası 
olan tayyarenin bu fiyatların. trenden 
daha ucuz bl.r hale gelmesi tayyare • 
ıere mevcut imka.nlarla kaqıılıyamı· 

yacak kadar fnzla rağbet uynndtrmı§
ur. Münakale vekAletl bu §ekllde tay. 
yare postalanndıı. dıı.hıı. bir bo.tta • on 
gün evvelden yer alınmakta olduğunu 
görerek bu biletlerin muvakkaten kal. 
drnlmasma Jllzum g6rmll§tUr. 

Muvakkaten kaldınlan bu fevka • 
ilde teıızlltı.Uı gidip gelme blleUer 0-
nllmllzdekl sene hergUn tstanbUl lle 
Ankara araamda günde lkl§er tayyare 
kaıdınlmak suretile yeniden ihdas e • 
dllecektır. 

Şimdiki halde Ankaradan veya 1s. 
tanbUldan tayyare De gelip tekrar 
dönmek fstlyenlcr indikleri tayyare 
istasyonundan iner inmez derhal ge

ne tayyare lle döneccklcrinl ihbar et.. 
melerl ve dönO§ bilcU almaları lAzım 
gelmektedir. 

Toprak mahsulleri 
ofisi 

Mubtelll yerler.de 
emar evle ı 
yaptırıyor 

Toprak mahsulleri ofisinin yur _ 
dun her tarafına. yayılmış olan me 
murlarmm kış bastrrmndan fstira.. 
hatlerinin temini için tedbirler a _ 
lmmıılrtadir. Bilhassa, köy ve ko. • 
sabalnrdn.n uzak anbat mahallcrile 
sevk merkezlerinde bulunan me • 
murlarm vazifelerini selametle 
yapabilmeleri için buralara memur 
evlerl yapılırıası bfr pl'Ograma rap. 
tedllmiştir. 

Sarayönü, Çumra ve Ça.y'da ya_ 
pılması taka.rrllr eden memur ev. 
lerinden marula Yah§ihan, Çerikli 
ve Sanoğlanda. da memur evleri 
in63 edilmesi takarriir etmi.~tir. 
Bunlardan maada bu kış mevstmf. 
ne kadar inşa edilmek llzere ye _ 
ciden on yerde memur evleri için 
olH.nlar haztrlanınnktıı.dır. 

Toprak mahsulleri ofiıfınin bil _ 
yük silolar inşaatı imdilik tehir 
edılıniştir. Fakat lilzumu olan yer. 
lerde anbarlnr ir-sa edilmesine de. 
vam edilecektir. :Bu an.barlar aa 
ihtiyaç nispctinrle yapilap.kbr. 

Sadakai Fıtır 
ı taııbul AmftUlll!;rUndon: 

En iyi İl1 Son 

~ 

Bir t icaret 
heyeti geliyor 

--<>--

eye P' a a ile 

1 
emas ve flbayaa.

1 ıarda bulu aca 
Almanya ile yapılan ycnl Ucaret 

anlqması üzerine piyasada. başlıyan 

faaliyet artmaktadır. Alınanyanın ıı.· 

lacnğı maddelerin lçlndo bir kısmı 
hububat, bazı kuru sebzeler yağlı to. 
humlar, ve zeytinyağı da vardır. 

Gelecek hıı.!ta. içinde Almnnyadan 
§ehrlmlze bllyUk bir ticaret heyetinin 
geleceği ve bu grupun plyasalamnız.. 
ıa temasa ba§lıyacağı haber verilmek· 
tedir. 

Diğer taraftan dün geç vakit ziraat, 
eytam, \-e 1§ bankası mlldUrlerl bir 
toplantı yapmıglıı.rdır. Bu toplantıda 
Al.manyaya. g!lnderlleoek mallar ara. 
smda muıt bankalıı.rımızm ellııde 

mevcut olanlarm miktar ve kalltele. 
rlle fiyatıan Uzerinde ilıztı.rt görtl§mo
ler cereyan ettiği söylenmektedlr. 

"° Denizyollan vapur'larmda son 
zamanlarda gemici ve kömUrcU knd
rosunda birçok mUnhaller olduğundan 
bu mOnlıaller için yenı gemld ve kö_ 
mUrcUler alınmaktadır. 

Hatayda, Nergisllkte, Eski§Chir 
uçak fabrikasında, hınlrdo Çc:,ımc r 
1.§casmda, Ankarad:ı. bahçeli evlerde, 
btanbulda yassıvlran köyünde birer 
posta ve telgraf merkezi aÇıltnı§br. 
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numaralı "p il.tin,, apartımnnmda. o. 
turan Beykoz deri fabrikası tdaro me.. 
munı Süleyman Kenan. dlln dtirdUııcU 
kattaki dalreslnden sokağı seyreder · 
ken muvazenesini kaybederek n§ağı 

dil§mOştilr. SUlcyman Kenan sukutu. 
nu mUteııklp hemen ölmll§ , cesedin! 
muayenıı eden adliye doktoru defnine 
ruhsat vcrml§tır. 
* İstanbul madcnl cna lthaltı.t bir. 

Uğl. tarafmdıın Slovnkyayn ıamnrla • 
nan 700 ton çividen 100 tonu gelmiş
tir. Bunlann tevziat ıl.atesl ticaret 
veklUctl tarafından tasdik cdilml§,tov. 
zıata b:ışlanmı§tır. Mütebaki çlvller 
de yoldadır. Geriye kalan bu 600 ton 
çivi de geldikten .sonra çivi satı~n • 
rmın tamamlylc serbest bırakılmnSJ 

dll§UnUlmektedlr. 
• Aımanyadnn Ankaraya. gelen ve 

orada 100 milyon llraıık yeni TOrk 
Alınan Uearct anlaşması mll.Zakcreıe. 
rtne iştirak eden doktor Klodyus De 
ırcfakatindeki zevat dlln 6ğlcden son. 

K. K. J{. 
Buğdı:ıy: 2'7 24 20 
Arpa: 40 28 3'1 
Czüm: 2M 170 11'7 1 

ro husus! bir tayyare llo BcrUno ha· 
rcket etmişlerdir. Heyet. Yc§llköy 
hava lırtasyonunda Alman sefareti er. 
kOJıı tarafından uğurlnnmr§tır. 

Et meselesi 
etrafında tetkikler 

--0---

B.asaplar narhın 
kaldırılmasını 

istediler 
Fiat mu~ komisyonu, dün 

I Ticaret Vekfilcti namma fiat mu • 
ra.kabe mü<".dlıil Mahmut Seyda _ 
nm ~ iştlra.kiyle toplanarak et 
Lsini görl.işmilştü.r, 

Davet edilen kasaplardan, :eon 
?.am.aı:ılardıı. lstanbulda etin az o 
!uşunun sebepleri ve hallan azami 
sUhnletle et bulnuısı için neler 
yapılması 19.zmıgeldlği aonılmu.5 _ 
tur. Kasaplar en kestirme cevap 
ola.rnk narhın kaldınlma.smı söy .. 
lemiştir. Komisyon uzun müzalce. 
resine rağmen bu hususta bir ka 
rar vermeden dağılmıştır, Kom.is: 
yon uza.sı narhm kaldrnlnuısma ta 
rn.ftar olmadığı g1bi, narh ha.ri 
cinde kalan sığır. dana ve mnnd~ 
etine de narh konulınasIIll iste • 
mektedir. 

Diğer taraftan MUnakallt Ve 
kliletinden vilayete gelen bir te( 
grafta, İstanbulun et fhtiyaer kar_ 
şılanmak üzere Erzurum ve Hopa. 
da.o hayvan sevkiyatmm temin e. 
dileceği bildirilm16tir. 

Maarif vekili mühendis 
mektebindeki derslere baş" 

lama töreninde bulundu 
YUksek mühendis mektebinde 

dün dc:rslerc başlanmıştır. Bu mil 
nasebetle bir tören yapılmış v~ 
lstanbulda bulunan Maarif Vekili 
Hasan Ali Yüeel de merasimde 
hazır bulunmuştur, Vekil, mckte 
bin konferans salonunda. toplan~ 
talebeye bir hitabede bulunmuş, 
mektepte yapılacak yeniliklerden 
bahsetmiş ve muvaffakıyet dile • 
miştir. Hasan Ali Yilcel, saat 12 
de mektepten ayrllnuştrr, 

Maarif Vekili, öğleden sonra 
Sanat okulunda tetkikler yapmış 
ve bilAhıre de Güzel Sanatlar mek 
tebıne ~erek geç vakte kcı.dar 
meşgul olmu§tur. 

Kurtulu§ vapuru 
Yunanistana hareket etti 
Kızılay U\rafmdan Yunanis 

tandaki muavencte muhtaç lıal: 
ka yapılacak yardım eşyasını 
Pireye götürecek olan Kurtuluş 
vapuru dün öğleden ısonra mü.. 
him .miktarda. y:ardım eşyasını 
hamilen limanımızdan ayrı1mış. 
t:ı.r. Vapur bordaların• Kızrtay 
'.lavrakları konmuı;tur. 

Berlin elçimiz gitti 
Bir müddet evvel Almanyadan 

memleketimize gelen Berlin bü 
yük elçimiz Hüsrev Gerede, dün 
öğle ıüY.eri otomobille Edimeye 
gitmiştir. Refik~ı ile beraber 
seyahat eden büyilk clçi. dün ge .. 
ceyi Edirnede ~eçirmiştir. Hüs
rev Gerede. bu,,o-ün Bulga:dstana 
hareket edeoek. bir gece Sofya. 
da, bir gece Bükreıcıte kaldıktan 
sonra Berline 2'idecekt!r. 
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lım: Sabık devletlUlara beyaz 
gömlekler giydirildi. taam seh
palarının ortasına çıkarıldılar. 
Birer iskemleye bastırıldılar. 
Yağlr ip düğümleri boğazlarına 
geçirildi. :J(abasakalın kalaba. 
Iıkta dolaşan bakışları, beni ara. 
dığına delalet ediyordu~ Uzak· 
taydım, Hükmü infaza. memur 
1stanbtil kumandanının emriyle 
mahkfunlann füerinc bastıklan 
iskemleler çekildi. Boşlukta saJ,, 
!anan, can verişinin a.cı hareket. 
teriyle boğazlarından asılı kımıl
dayan vücutlar; halkın nefret ve 
intikam lıaykınşları arasında e. 
bedi atalete vardı. Cesetler indiri 
linceye kadar orada kaldım .. 
Gün doğduktan <;ok sonra ara. 
balar geldi. Cesetler bunlara 'ko
nuldu. Edirnekapıya. götürüldü .. 
Halk, mahkumların iplerini, bil. 
hassa Kabasakalın hayatına son 
çeken düğümler ve yağlı keme:n. 
di kat>ıştılnr. Srtrnay;?. iliıç diye 
kullanılan bu ipten !bir çok par
çalar alındı ... 

Büy:ünün zeki bir idare altında 
bac:it telkinlerden ibaret olduğu. 

nu daha evvel söylemiştim.. Bil. 
hassa gönül dalaverelerinde, aşk 
maceralarında, sebvet ilıtirasla
rmda büyüye ~ok ehemmiyet 
verilirdi.. Şimdi, Abdülhami. 
din sarayında geçen ve bana 
şöhret t~in ettikten başka Os. 
manlı padışahına !..arşı tatbiki 
istenilen bir büyü hikfiyesindc 
bu noktayı etrafiyle izah edece
ğim ... 

ABDÜLHA.\1lD1N r'zÖZDESl 
BADJSEHER KADJNEFENDİ 

PADlŞAHI NASIL 
BÜYÜLETMlŞT!? .• 

Abdülhamit devrinde ~ray. 
bin bir entrikanın yumaklandığı 
bir fesat ocağı halindeydi .. Bu. 
rada, bir milletin toptan idamı 
hakkında türlü tasavvurlar ya. 
pılır, çc~itli kararlar verilir1ı:en 
bir taraftan da başta rıadiı:ıah ol· 
mak üzere saray halkı ve ma. 
beyn ricali çeşitli ~önlil dalave. 
releri, aşk entrika.lan c;evirfr
lerdi. 
Padişa'hm Sir~. sıra; sürü, niiri.i 

gözdeleri vardı .. En seçme Kaf
kas güzellerinden, en körpe Çer. 
kes dilberlerinden, en nazlı Gür. 
cü kızlarından mürckken olan bu 
gözdeler kafilesi, hünkann şeb_ 
veti şah]andıkça nöbetlese din. 
dirmeie koşarlar, h\ı ı·azifeleri
nin dışında da ve seyis ve 
arabacılardan yaver ve tüfekçi. 
Jere kadar saray muhitindeki er
keklerden gözlerine kestirdikleri 
bir tanesiyle gönül eğfondirirler. 
di .• 

Padişa.tı bu hususta çok kıs. 
kanç davranırdı.. Böyle bir va
kası şayi olmuş ıkaç gözde sa. 
rayda yokedilmifiti. Maamafih 
tatmin eeibneyen kadınlık hisle. 
rinin tesiri altında kalan bu ka. 
dmlar bütün tehditlere, ölüm ce. 
zasr 'kararlarına rngmen bir tür
lü sevkitabiilerinin dı~ma çı1mn
yorlar, bodur jki -büklüm, u. 
zun yüzlü ve kocaman burunlu 
padişaha zoraki bir da.yanı§la vti. 
cutlarmı tes1im edişlerinin acısı. 
m çıkannak için saray muhitin
deki yakışıklı, genç erkel.1eı'le 
münasebetten geri kalmıyorlar. 

:ıt- Geçen hatta "içinde .şe~" 
len ticaret :vekili ı.ıu111to.:ı 
karaya gitmiştir. 

1:ıtl 
dı .. Abdülhamidi salt~;~ ıı 
l"'5Inda teshir cdeJ1

1 
.. r o1· 1 

vardı .. tsmi 'Badıse 1c1,. ef 1 

kadın efendi ll.9 yaı;ıil tefle. 
~iIBeldi Gürcistan10 f!O 

veren ikliminde dütt\'8~ri1'ıı" 
11 ·1 ~a fı" ni açan bu güze ı <. t:lf.1 1 

raya tapan ebeve):~\aı·ır. J:, ' 
saraya satılmış, hurı tcı~ 
iştilıası için muterıkalfıd 
tabi tutularak fev ' 
yetiştirilmişti.. ~J 01111 

Hünkar, hcniiZ çoc~.3dıııC0 ğı lıalde bu gözdeY~ ti .6~ 
payesi tevcih ct_rnı~et. ecı ~ 
her, sarayın en hUr11 rreııc 
güzel. en zarif ve etl t , 
nıydr. . uğirıc t tıP. 
Abdülhamidin ç!.~Wı. o~~:r 
ta.bana zıt hu gu .1n l 1ı P 
da.,r;abilirdi?.. Sar~) §C'')'C 
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ıpadişahın kudret ve ~·10 Jl1t c 
drsehcr de kadınh.t! f'.11'9 tr.' 

.... , . • k tı rınt!?• tB 
gouerını ama.5 fların• tti 
lünü, maddi tıı~i11 ıel'l"r 
edememişti .. :Ma ·a re et r. 
şu, hünkarı iyi ~ a.ıı t1 , 
sakalım avuçlarınd "l'l ,fi 
:masma geniş ölçiioe 

1 ~r 
yordu.. bilt 

Dessas hUkÜIJl!aJ;~ ıırt, 
tanına. rağmen . 173 iJl ı ' 
sevgi tezahilrlerıne rÖ 
nun: i f!. !L' 

- Şevketlim. seıı ıı ert--t 
son~ bu gmler ibssk ı" 
karsa kör olsıınlar?vcı"'''' 
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~e ~ntCll'•ka dcvıerıeri 
~ ~. C hariciye- l·omisyo

: "nıu1~nnauy, yapmış ol· 
~e atta şöyle dcmiş-

~,;:~."iltan r 
ıı..-:".~ı~ ıcaı:et gemilerinin 
~li ... ~;ı :yası ıçın bitaraflık 
·~ıno ~Pthcak değişiklı~. 
~ ~el rafından sontcş
~ is~!Uıaıı kab~ıt edıleccktir. 
h~::ıikıei· lıcarct gemileri
~~ ~e 1 Yerlere gitmeleri· 

ti! )>'en!l b1!1-1.ddeyi kaldır
~ ~nı ~la ır değişiklik tek
~ "Qı.ınaıı , ve evle."lliştir. 

'~~~lifi }i Ye göre bu deği
~ tıı-:~k. ~n ın:üzakereleri bir 
~~\'taı atı <"kseriycti boz
-~llltd arına yol açacak ve 

~tir. an evvel ka:bul edil· 

\~ • :ı. 
~~c ' 18 (A.A.) 

~teı:ıM~Ztrı $ 
~ k""'lllrlo • tlmson, meclis 
~~lllıı.uı nuıde, Hull gibi 1ıi-
~ ıı Sö unıın tadili tarnrta
·~ ~~erek~ ticaret ge
~lıll:ı~et.avtrtnagı: yasak e. 
ilı....~3tlr er,, madde tabi
~ııat, 13· • Stirnson bu mad 
~ ~;ı~ Am~rika gc
~ Cc~i bC.,~ maddeten te

~lenı,· --u.ıınıda bulundu 
t..ı 13 Ve ıı " 

~~ ~l'at lrn~-~kyanustn şe
:tt,._ -clttir d:~IZ:l ynr
~rı 11 Cllı.iştir, 

it.._ l1ıı llöZ} • 
~ erı ilave et.miş-
~~ttlirı . 
< ~;~ ~ lllıdi, tnUştCTek dilA 

~I> nı~tJIDııı tasdik etti. 
ı, ııı ltapa 

1
ekeUetin liman -

.. ~. lt~r ~n, kanunun bu 
~~llılun is in de gösterdi
~~ ba~daf ettiği gn
"-..._~ur. Indan tama . 

Ana ve a" a ar eler 
bilmelidir ? 

15 yaşındaki çocukta roman, 
sinema ve tivatro iptilası 

nasıl önlenebilir? 
Çocuğun bu en buhranh çağında ana 

mühimdir ve babanın vazifesi çok 
Ge~enlcrde bir arkadıışln konu - Mıibarek aynanın knrşısınd:ın ay • 

şuyorduk. Mevzuumuz döne dolnRıı nlo.mıu. Dnha geçen :.,rfin nıektcıı 
nihayet mekteplerin ru;ılmnsrnn, icinrCflinden şöyle bi'r mektup nl • 
kliltür hnyatımız:n bugilnkU duru. 'lrm: 
munn cocuklann yctiıım" tarzları- "Okulumuz ikinci sınıf tıılebele
na ın'tiknl ettl. Bu esnada yanı. .,.inden oğlunuz ( ... ) s..ı.bablan mck 
mızda bulunan \'e nrknd{ı.şnnm mea tebe daim:ı geç geliyor. Kendisine 
lek~lnrındnn olan bir zat orta.o- bunun sebebi sorulunca vesait bu
kul ikinci smrfmdr. okuyan 15 )n. 'runadığını söylüyor?. Halbuki e\i. 
şmdnki oğlundan !jikayct et.miye ·-----=-~---, 
baııladı. Yazan 

- Olur ş~y değil, bira.der; ders 
l<>rine h•ç calrcnııyor: hanl harıl 
roman okuyor. Halbuki ilk okulda t 
iken o kadar tcnbel değildi, 

Arkadaşım i.')e kan!jlt: 
- Kabahnt sizindir dostum 

her h:ılde oğlunuza knrtıı c:ok gev~ 
f}ek davranıyorsunuz. Eeğer onu 
bira7. sıkıstın.rsanrz ve çnlışmağıı 
icbar ct.se.niz muhakkak ki dediği
n?. gibi hareket edemez. 

- Hepsini yaptım. kardeşim. 
Aznrdan d:ıyağn kcdar her tUrlil 
ı;iddetli tedbirlere baş vurdum, f~ 
kat bütün bunlar onu üç senede>n. 
brri edindiği itiyattan uzakln.'jlrr • 
mak söyle dursun, bilakis bu itiya
dı büsbütün alevlendırdi. 

Oiğc>r bir masa.da birbiri ilsWne 
yığılmış kağrtların UstUne iğilmiş 
yru:ılıca bir adam ynva.'i yavaş doğ. 
rularak kulak kabartmnğıı bfiJilndı 
ve nihayet dayannmıyarak kalemi.. 
ni elinden b1rnktı ve şunları söyle
di: 

- Bizim zamnıumızda böyle şey 
ler yoktu. 13il Uın kabııhat mckteı~ 
!erdedir. Eğer çocuklar bu kadar 
serbest bırakılmasalar, .öyle biraz 
dayak oynasa hangisi derslerini 
bırakıp da romnn okumağn. cesaret 
edebilir? Ne derlerse desinler da
yak elzem ~ir şeydir. lşte lbuka • 
dar. 

Çocuğun babası yaşlı meslekta-
ı:;ınm aözilnü kesti ve devam etme 
ğe başln.dı : 

- Sonra mektep idaresi ve öğ
retmenler de çocuktan çok mem • 
nun görUnmüyorlar. İki gün evvel 
müdürle konuştum. Bana çocuğun 
tenhelli.ğinden ba.hsetu. 

Sonrıı;ocuk sinemaya, tiyatro • 
ya da c;;ok dilşkUndür. Pazar ıgUn • 
ıcri evde durnnııyor. Daha şimdi -
<len önlimüzdcki pazar glinil falan 
sinemnda gösterilen bilmem ne fil 
mine gitmemiz icin yn.lvnrıp duru. 
''<>r. Aksi cev:ıp vel'Qiğimiz zaman 
~omurtuyor. İstiyor ki, dilediği 
her şey derhal yerine getirilsin. 
Çocuk bundan maııcia silse do pek 
meraklıdır. Bir giydiğini bir daha 
giymek istemez. Sn.hahları onu rn~k 
tebe göndermek b!r meseledir. 

8 
Vazifem, Alman gizli servis şef 

Ieriy!.e münasebete girif;mekti, Bu 
göründüğil kadn.r kolay değil, bi-
18.ki.s tclih biraz aksi giderse ge • 
riye sağ dönmemek ihtimalllo do· 
lu tehlikeli bir vazifevdi. 

Berline döner dönmez hemen 
:zengin sua.relcrime devam ederc-k 
eski şöhretimi bir kat dah:ı. art . 
tırd.ım. Bu toplantılarn davet o -
lunabilmek Almanlıır arasında bir 
§eref haline geldi. Sarayın ve Ber 
linin en büyük simnla.rınm en sa -
mimi 4"'ğlenccleri hep bunlarda ge
çiyonlu. Bir seferinde albay Biko. 
hy ile yarbay fon Bon'a da. birer 
davetiye gönderelim. Zira gizli Al· 
man sc?"Vlsi ikisinin e>llerindeydi. 
Çok memnun olukları belli olu -
yordu. Çünkil beni yn.lnnd.an ta -
nmıaya can atıyorlardı. Derhal 
benimle samlıni arkndaş olına ro-

ııiz yaknıdır; yayn dn gelinebilir. 
Her glin devam eden bu vaziyete 
son verilmesini saygılarımla dile -
rim ... " 

Fakat hazret yine bildiğindc.n 
ı;nşmıyor. 

O zamana kadar susan arkada -
şnn y<'niden söze kanşb: 

- Belki hakikaten çocuk yol"ll
luyor, ve onun !ıı;in vesnit bekli • 
yor, bundan dolayı da geç kalıyor. 
Malfım ya bu yaşta.ki çocuklar ru
han olduğu kadar bedenen de c:a
bult yorulutlar. 

- Aldanıyorsunuz, dostum; e
ğer çabuk yonılsaydı top oynamak 
için can atmazdı. Emin olunuz ki, • 
her ay bir ayakkabı yapılıyor. Fır. 
sat buisa yatak odasında da top 
oynıyacak. Dedim y~ bu bn.mhnşka 
bir çocuk. Birkaq gün oluyor, biraz 
nasihat etmek istedim; hemen so
murttu. Beni kızdıran diğer bir 
nokta da c;;ok inatçı olm;ısr, itirazı 
fazla sevmrsidir. BütUn bunları 
geçen glin bir öğretmen arkada§a 
söyledim, Arkadaşım güldü ve ba
na hepimiz.in bu yaşlarda ayru şey 
leri yaptığımızı söyledi ve: ''Bun. 
lan tabii görmemiz lfıznndır." de • 
di. l<'n.kat ben kiiçUklUğUmde böyle 
ı::eyler ya.pbğımı asla hatırlamıyo
rum. 

Fazlıı dayanamadım ve ben de 
i<je :karL5tım : 

- Evet bayım, hepimiz çocuk
Iuğumw:<la aynı şeyleri duyduk ve 
bu duyguları bize verilen terbiye 
sistemlerine göre muhtelif şekil • 
lerde izhar ettik. Hopim.iz bil}yo • 
ruz ki, 12 • 18 yaş arasındaki Ç(>

cuklar ömürlerlırln en buhranlı 
devirlerini geçiriyorlar. O za.nuına 
kadar sükunet içinde bulunan ve 
tam bir öıizen gösteren ibedo.nleri 
ve nıhlan şimdi bilyllk ıbir karar. 
srzlık içindedir. Sonra bu yaştaki 
çocukların şahsiyetleri teşekkül 

etıneğe ba§lar. Bunlar her zaman 
ve her yerde istediklerini yapmak, 
muhitı~c bakim olmak isterler; 

Son çekingenliklerini izale için 
kardeşim Lioneli taklit etmem kfı... 
fiydi; btmu da yaptmı (Mlle Hilda 
fon Şpls) jsminde Ka~'ZCrin en 
Yakın genenı.llcrindmı birinin kı -
zıle evlendim. 

Sarn Coys yerinden stc;;mdı: 
- Ne! Bunu yaptınız mı? 
Sir Vilyamsın sesi kederle ör. 

tU!dü: 

en küçlik bir milni karştsnıdn l ;d. 
detlenirler, somurturlar. Fa.kat <'<'· 
miyctlcri idare eden alılfıki, içti 
mai, te-rhiyevi kanunlar \'e şş~t 
lar her arzunun tahakkukuna ım· 
kfı.n vermezler. Bu hal bi.lhnssa b 
qnğda bulunan Çocukların ruhlar• 
ilzelinde fazla müessir olur v<' ku\' 
vctli aksillameller yaratır. lşll' 
b u n u n içindir ki, b u n 1 n r 
yavaş y a v a ş a r z u 1 a r ı: 
m başka şekillerde ve hnyalı 
olarak tatmin etmek, isterler. Bu 
çocuklarm romn.nlara. sinema ve 
tiyatrolara fazla düşkün olmaları 
içinde yaşadıkları gerçek dünyada 
bulamadıkları ve ynpanıadıklıırt 
Ejeylere bunlar vasıtasilc erLs.mck· 
Ur. Bu yaşta herkeste mevcut 0 • 

iıın bu temayülü faydalı kılmak 
dimizdedir. Yavaş yavaş ahlCı.ki 
yazılıırr okumağa alıştırılan çocuk 
bir müddet sonra romanlardan u
zaklaşır. Sonra mutedil sporlar, si 
nema ve tiyatroya karşt duyulan 
büyiik meraka galebe edilebilir:. 

Bir de aksini düşilneJim. Eger 
c;ocuk duyduğu bu t~nylll~en 
§lddetle uzaklaştırılmak ısteıurııe 
tamamiylc menfi neticelerle karşı. 
laşılır. n~ı.u 
Çocuğumuzun süse fazla duq.<' n 

olmn.sı dn yine yaşı icabı bir şe~'
dir. V c cinsi sevki tn.biis~ln bır 
mahsulildlir O hnlde çocugun ha -
rckf1tinde 'tabii oımıyıuı bir §CY 
yoktur. Yalnız atman tedbirler 
yanlıştır. 1 

Ynzıla.rmın son vernıeden evve 
bazı ailelerde ötedenberl yapılmak 
tn olan bir yanlışlık üzerinde du • 
rncn!;'IIll. 

Bazı kimseler çocuklarını erken
den okutmak isterler. şunu unutj 
mamalıdır ki. zamn.nındnn cvve 
yapılan her şey daima fena n~tice 
verir. Ba.5ka lbir ynznnızdn dn. ıs~ • 
ret ettiğimiz gıöi erkenden ~'il~~~ 
meğc icbar edilen ~k ibUyuduğU 
zarnnn tcnbel, tufeyli bir ~nsan °1• 
<iuğu ve vaktinden önce sutten ke 
silerek yaşı ile uygun otrnıy!n. gı
dıi.lnrla !beslenen bir bebek olün • 
ceyc k:adnr mide ralıa~~~ 
çeken 'bir adam haline geldıgı gıbı 
zamanı gelmedetı olrumnğa. mecbur 
edllcn lbir çocuk dn kitaplardan 
nefret eder. 

BiltUn bunlar uzun uğraşmalar 
eonunda anlaşılan hakik1:tl~~ir. 
Her ruuıc ve baba bunları göZOniln· 
den hic;; uznkln.şbr:mamalt ve ~uk ı 
lannrn terbiyelerine fazla cheın • 
nıiyct vermelidirler. .A.kSi halde 
hayata nevinin nasiplerinden malı 

• rum bir insan yeU13tirirler. 

dimin de fazla tehlikeye dU§Wğü • 
:nü anladnn. Zını şifre nnah~ 
olan deflerin bir kopyası alındıgı
nm farkında oldum • 

Sanı Coys, kendini tutamadı: 
- Nnstl oldunuz? 
_ yeni tip gemiler yapıyorduk. 

-:".._._ ____ .l füne giriştiler. Ben de hakiki bir 
- sevgi karşısında kalmış gibi hare-

. -:-- Evet, aziz kardeşim, sev -
?ın.ın zerresi bile bulunnuyan bu 
ızdıvaç oldu. Hedefim için son adı. 
mı. atmam 18.zmıdı, Memleketimin 
selameti için J.aznndı, attım. 

- Peki, sonra? 
- Sonra umduğum oldu. lngi -

Almanlar te:rsmıe mmtaknSma der. 
hal beş on adamiarmı gönderd11or. 
Bunların kimler olduklarını Lond
raya bildirdiğim zaman hepsi kay~ 
boluverdiler demek ra.ponımu o • 
kumue-lardı. 'Vaziyetim ciddileşiyor 
du. Almanlar peş.ime Gotlib Vurm
ser'i koymuşlardı. 

Sam ,gene aWdı: 
- Demek bu adamı daha o za

mandan tanıdnuz? ket ettim. Kral yedinci Edvnr'm 
vaziyeti daha iyi nnla.şılınamışlı. 
Fra.nsayla ya.paca.ğmıız ittifaka ma 
ni olmak için Almanlar ellerinden 
her geleni yapıyorlardı. İşin tııhn
f1 çok da ümitleri vn.rdt ve bu saye 
de benden lruşkula.nına:yı dUşUn .. 

1 mek j.stemiyorlardı. Bense hemen 
________ _.I hemen bir teşkilat kUTarak Loru3. 

i ra ile sıla bir mulıal>erc tesis et -
mlştlm, 

liz va~nda.şr olmama ve İngiliz 
SC:aretindeki vazifeme alclın..s et .. 
mıyerek beni de kendilerinden sa
yıyorlardı. Alman hegemonyası bi
le artık önümde konuşulnıaya. ba.5. 
landı, Benim rapor1ıırmısa gnyct 
muntazam Londraya gidiyordu. 
Çok güç bir şifre kullanıyordum. 
Ve en ehemmiyetsiz bir mektuba 
varıncaya. kadar her ıeyi tiu şifre 
~ yazıyord~ Faka.t bil: gtın keL 

- I~et, faknt lıayrct edece • 
ğiniz mr şekilde: Bu adam hem 
Almanlar hesabına İngilizler aley. 
hine c;;alışıyor, hem de Almanhı.r 
ale;1ı~ Fransızlara hizmet edi -
yordu. 

Almanya evvela onu İngiltere • 
1c yolliımıştJ. lşt ~ Gotlib Vurmser 
orada biziin kuyu.muzu .kazarken 
~ tl",JllMıll, girı:ııJşü. Zir:ı 

--

llıılıkçmuı kansı filminde ı~rlstiu:ı. Söderbanm 

Sinema mevsimi başlarken -
Bu sene göreceği
miz Alman filmleri 

Geçen sene Kora Terri'de oynayan 
Marika Rökk, bu sene ~stanb~la ıeliyor 

- Bay Necip Ersey, siz misi 
niz? • 

- Evet efendim, benim. 
- Ben cmniy'et memuruyum. 

Bir şapkanız bulunmuş. Tebligat 
yapmnğa gelelim. 

Illldo Hrnhl, tsaıx-ı 11Imlndo (Amro • 
cının kızını oynayan ıırtlst) 

kuyumuzu kazan Frnn 
n da n~ degı~'ld·- sız cnsusl:ı-

1· Al.manyaya dö 
nünce bunlar sayeslnde kendi vn : 
~m sırlarını da satr~a "Um d 
Zira bu ad b" ,. r ı. 
du. Para. aın ır tek şey tnnryor-

J.,ransayla aramız iyile;;ince ben 
.b~u hemen haber aldnn Derhal 
bır tuzak kurd F · ~! uın. ransız mc"lek-
lar ~u~d Vurmsere oyun oynadı • 

. nn sonra işte peşime ko-
şulan bu sersen de ben 'm ad 
oldu. ı amnn 

En istifade ettiğim memurum 
olmuştu. Fakat bir yandan bana 
<lolap çevirmekten de geri kalırı
yordu. Bu sayede harp bn.~ladık • 
tan sonra Londradaki Al 
sus teşkilütınnı en muW:~ . 
hattı\ re.isi oldu. Ben onun Almnnas~ 
!arın ·· Un ,. goz de Yilkselmesini isti • 
;tordum. Bunun jçin çevirdiği do • 
laplan görmemezlikten geliyor ve 
onun Y~alannıasına mani oluyor • 
dum. Fa.ıı:at dün doğrudan do-"ruya 
be~ or.ta?nn kaldınnayn tc~cbbiis 
etti.. Kimın kalktığı malüm. O da 
~azı oldu. Şimdi ben d<' onun yer: 
nı alınış bulunıruıktayIIn, 

Sam Coys, bayrruı hayran dinli
yordu: 

- Peki, karnuz ne oldu? 
- Bunun için tekrar geıive gi-

delim. Şifremin kopye edildiğin • 
den ~ilphclendiğim zamana gide -
Um 

Necip El'S('y, bruın dönerek: 
- Aşkolsun yani, dedi. Ben • 

nutmu tum, onlar unutmadılar. 
- Nedir bu şapka işi? 
- Yazın Almanynya gitmi 

tim. Dönüşte aceleyle Kapukulc 
şapkamı kaybettim. Aramağn \'ak 
tim olmadığı için polise haber ver. 
diın, Arııdnn 1lç ay geC"iyor. Brn 
unutmuştum, onlar unutmnm•slar, 
ıı:ramL5la.r, bulnıucılo.r, bann tebli. 
gat yapıyorlar. Hayret doğrusu. 

- Alnınnyaya niçin gitmiştinjz. 
- Film getirtmek için.. 
Fnknt muhatnhnn, sözlerine de 

vamn imkfı.n bulamıyor ki .. Tel<- -
fon cnlıyor. oda kapISI açılı)oı· 
kô.h ekalliyet gazetelerinin iliu 
memurlan geliyor, nımca, fransız. 
en, almnnea konuşmalar. Dediğim 
(bi, doi;rru dürüst konuşmağa im. 
kıin yok. 

- Ben, dedim, yazıhanenin lbü. 
tun kapılarını kapo.tll'llD. Ne kim. 
se içe"riyc girer, ne ibiz drşa.nya 
çıknnz. Böylelikle konuşmuş olu. 
ruz. 

Sozleri.m henUz tamamlanmış, 
fi.iliynta geçmek 'fizercydlın ki ka.. 
pı tekrar açıldı, lçe>riye üç bayan 
girdi: Bir yıllık dergi çıkarılıyor, 
biltUn müesseseler ilan verdiler. 
Bir siz kaldınız, dediler. 

- lyi nmma ben ne iliinı vere. 
}im? 

- Ne ilanı verin>eniz verin, ye 
ter 1d ilfın verin. 

Aralıı.rmdıı tatlı bir mUnnka.şa 
başlrurustı. MUnakaşn, hayli de 
sürdU. Netice ne oldu, biliyor mu. 
sunuz; ilan toplamnğıı gelen genç 
k zlar. br.ktılnr ki olacak gibi de. 
ğil, sinema sahibinin teklifini kn. 
bul ettiler, ve içeriye. Operetı 
görmeJe g"rdiler. lki taraf da 
memnundu. Onlar gittikten sonra 
Necip: 

- Benim için. hakikaten yapı. 
lncak b~ka bir 5ey yoktu, dedi. 
Sencd" bir defn <'ıkan dergiye si. 
nema ililnı veremem ya .. 

- Sinemncılığıı nasıl başladı 
nız? 

- Evvelıl Çemberlitnş sinema. 
smd3. 1939 da ba.':la.dlk. Film teda. 
r"kinde mü!';kul!'ıt çcltiyorduk. 
Harp devam ettiği için Alm:ınya • 
rlan film getirtmeğe karar verdim 
İlk defa 13 filin getirttim, eski 
Ekler sinemasmm sallı.bi ile anlaş. 
tmı, burayı icıı.r ctLn1, ismini Şarlt 
yaptım. Getirttiğim 13 filmi, 1941 
yıl bn.~rruı gôsterıneğc b~l~. 

- Ewcl:i. hangi filini goster 
diniz? 

- .Madam Bovarl'yi. Bu filmde 
bM ro!U Poln Negri oynuyordu. 
Pek rn bet gördü. Arknsından di., 
ğ r f imleri gC'çirdim. Geçen sine>. 
ma mcw:imi bizim için beş ay silr. 
mü W. nu J:ıcş ny zn.rfmda halkın 
Alman filmlerine fe'1ika.1Ade rağ • 
bet böstcrdi&ı.ni anlıı.dmı, ve tut. 
tu;;'Ulll )olda. t:i':!!mta karar verd'ı> 

RESAT MAJ-IMUT 
.U)ovaım e m<': l' 



-Briannk'ın ötesine ilerilemekte 
dir. Almanlar bu çevrimde SO: 
ğuktan ve ltarlardn.n sıkıntı çek. 

t:O u z a mette ba§lamif:l~rdır. Bununla 
beraber kar hen!.iz ruıkliyntı güç. 
leatirecek derecede C'Ok dc~ildir. 
Leningrad müdafileri r Ne yapıyor? 

Röyter ajansının Moskova mu. 
hnbirinden ! 

Leningrnd'ı müdafaa eden 
General Sil:ora:li Avrupaya SoYyet kıtan.lrı, yalnız Alman 

taaITuzl.Q.rmı znptetmekle kalma 
a:; •er çı .arılr.-:alıdır diyor - ~"Ip, bazı bölgelerde kuvvetli mu~ 
Ameri .. a .an ae!cccll tayya.· kabil taarruzlnrn. r.cçmektcdir
re!er - J ıcu.-ıc:lc söylenen ler. B birinc:te<ırinden 10 birinci 
n:ıtu!: - AO:ır lnrriliz tayy<.· teerine kadar üc gün süren bu 

l 
. mukabil taarruzlardan birinde. 

re erınin a!zın!arı Almanlar bin bes yüz tcicfat, bir 
Alman orduları ba~kumnndan· ~lt ynrnh vermişlerdir. Rusl~r. 

lığı dün r. ce . u ln.:zuni tebliği 18 tank dafi topu ve Gç havan 
neşrctmi .tir: topu batn.rya=ıı tahrip v~ iğtinam 

Brin11 "< ve Vinrnıa meydan etmişlerdir. 
muhar ... b lerindc Alm;.n kıt'alz- Sovyet tayyarelerinin kara 
rı tnrafından cl.nnn esir miktarı kuvvetlerine yaptıldan müessir 
350 bini ı:.t;m tır. Esir miktarı yardım, son muharebelerin diğer 
durmadan artmaktadır. bir hususiyetini teşkil etmekte. 

Alman tcbliJindc şöyle deni. dir. 
yor: Ezcümle, on tcşrinie·ıvelde, bu 
Doğu cephesinde hnreketler ev- cephe il7'.erindeki Sovy~t tayy~rt· 

vclce tesbit edildiği flzere devam leri Uç Almnn tankı, dört snrnı!ı, 
etmektedir. lı kamyon ve yüzden fazla daha 

Aznlt denizi meydnn muharebe- iba.-=ka araba tahrip ctmielerdir. 
sinden kaçma.";a mu,·affak olan düş Almanlar, yerleşmeğe teşebbüs 
:man IJ:ık'ycJerihln tcldbi smısmda ettikleri bir kas:ıbad.::ı. dikenli tel. 
bir Sovyet te"ldli yaknlo.nmış ve ler koymuıılar, kasaba~·a girile. 
imh.n edilmiRtir. 1100 esirle 33 top cek yoll:ıııa lağımlar ~c;m·şlar, 
aldık. fakat 5imdiye l:ndar, Rusların 

Dinyepcrin dof;'U kesimindeki ic;cri girmesine mani olanıamı~· 
mulınrcb~e tıir Hırvat alayı da ı~rdır. 
ilk defn -0lnrah nte;;c nirm"Dllr. Kasabaya müteaddit akınlar 

Vıi.n.zma. yakınında çevrilmiş olan yapılmakta, evler arnsmdn, sık 
Sovyet kuvvetlerinin imhası he. sık çarpl.§mnlnr olmaktadır. 
men bit.mi tir. Moskova civarmd~ dünkü pazar 
Lcn~"'rnt önünde çcnberi yar- günU 12, cumartesi ~ünU de dört 

malt için dfümı::n n ynptığı tegeb- Alman tayyaresi düMirUlmüştür. 
blislcr bol evıl:lcr .için pek büyük Beaverbrook'un sözü 
zn:1-;atla püskUrtülmUiitilr. Hakkında Berlinde 
Çembere giren Sovyetlerin 
T c~cbb~cleri Söylenenler 

N Berlinde ynn resmi ibir kay. 

So 

(C:ış tnrnfı 1 ncidc) 
\'emet göslermcktc, havn kuvvet. 
lcri ağır dnrbcler indirmektedir. 
Tayynn:ler kara ordulannm hnre. 
kiıtına !nnliyetlc iştirak ediyorlar. 
Düşmnna her knn§ toprak dağlar 
gibi ölil yığmlarınn, sor.suz mil • 
hl.mmata mal olmn."<t:ıdır. Dün yal 
nız bir mmtnlmda 600 ölü vcnnf§. 
ler, 64 tnnk, 23 top, dtiztinelerle 
m:ıkinelitü!ck knybctmişlerdir. 

----~ -

Dün Madride deh;ct saldı 
Mcrid«, 14 (A.A.) 
Dün bir di§i arslan, seyyar 

bir cambazhnneden kaçarak şcll. 
ri. de!1şet içinde bırakmı§tır. 
Dı§i o.rslan. ··~ehri ziyaret et.. 
mek'' fırsatını tam piste girer. 
ken bir parmaklığı açık bulduğu 
zaman c!de etmiştir. MUrc.hbi 
kaçan arslanı araşt•rmn~a çık· 
mış ve bu esnada zabıt.ı, halkm 
kahvelerden ve temaşa yerlerin· 
den çıkm3sına mfüıı oır-~nştur. 

Nihayet kendi haliııde gez. 
mekte olan dişi arslan ~akalan. 
mış, fakat bu iş, nek o kndnr 
kolay olmamıştır, ÇünkU ele ge_ 
çirilmek istendiği znman gaz:ıbn. 
gdmiıııtir. Knfesine dönen arı:
lan, alakası iki misli arUnı5 olan 
halkın knrşısında hcmeıı numa. 
rasım yapmıştır. 

Ticaret Vekilinin 
te'kik!eri 

D.ı .B. 2jansının bildirdiğine naktan bildiriliyor: 
göre Briansl:'da husule getirilen Sovyetler birliğinin can ~ (Ba tnrnh ı neidc) 
cephc!erde <;cnbcr içine alman kişmcsi hakkında Lord Beaver. kU kadrosu hem d teşkl!At ııekll no 
Sovyct kıtaları dlin kendilerine brook"un söylediği svn ntku 1htJyac:ı ıuın. olmadığı kana.atine va· 
şarka d:>;;-u bir yol açmak için tefsir etmeği hariciye nazırlığı sıı oımuıtur. Bu meyanda fiyat mu. 
nevmid;-.nc te-rebbüslcrde bulun- lüzumsuz görmektedir. Çünkü ra.kabG kuml.syonunun vnzlyeU do ay. 
mu~1ar ise de her defasında Al. bu nutuk İngiltere ile Zovyetler rıca tetkik mevzuu olmaktadır. 
man topc:uı:unun m~nin ateşiyle arasındaki maddi mün~sebetleri Fiyat muraltabe komisyonunun bu· 
~eri pfü:Mi t' lmüı;lcrdir. Sovyet. Almanyanm yn.ptığı her tUrlü gllnkU kadrosu memurınrd n ınUrck.. 
er ~ cğır z.,yiata uğram~lar. tefsirden daha iyi aydınlatmak- kepttr. Yalnız komlsyonıı. gene komı.s.. 
dır. tadır. yon tarafından se~llen blr eannylct ve 

Bu mmtnk:lda nhnan esirlerin Ecnebt gazeteciler önUnde bu bir tllccnr 11<1 aza iştirak etmektedir. 
ve malzemenin miktarı durma . nutkun en göze çarpan kısımlan Koml.9yonda tlyat murakabe §en 
d.ı.n nrtmnktndır. okunmuştur. En bu..,~ Sovye•'e 1 t .. y ııahlbl değildir. Sadece lstışarl 
fıf oskovanın tafıliyesi rin can c:ekiBmesi Inzilizlerin yü. mahiyette komJsyonıı 13tlrnk etmekte· 
M c:;elcsi reğini stzl!l.ttı"r fakat bu (''1"'1 ce. dlr. Kom1Syonun l<ııdrosunun değ!§<'• 

&riindc ynn resmi bir kay- ldşmenin devam etm~i lıizım ee!1'f anlll§ılmnktndır. 
naktan bildiriliyor: geldiği hakkındaki sözler gel. 

Mo!:!tov:ulr. a•mır.ış olan tah'fyc mektedir. Oünkii tramvny knz:uı 
tedbirleri hn'ckr:ı•.a d2ima ~Ck"'ar· Lord Beavertrool''un birı'bı' · " ·... Diın, şoför Ahmedin idnresirı-
lanmııltta olım ~ayia ve habcr1er ne :ıykın ve beceriksiz sözl<?rini deki 3111 numaralı otobüs Top. 
Ruslar yalnnlamnltta ise de Al- Alman !ıariciye n:ızırl.W,ı sözcü hanede durmuş, arkadan gelen 
mn htır.c've n:ı.z·rıı·ı bu "avin ve su·· bu husu tn r~-1 

.. b·ır scy so··v 
J " J- ··• i;lL!.,, • 2:13 numaralı Sirkeci - Bebek 

haberlerin tnmrun.iylc nsılsız olma- lemn"e lüzum gfü:;tcı miyen bir trnmvns arabası otobüse c:arı>-
dığrm zannetmektedir. sürü laf olarak vnsıflandırmı~- mışt·r. Çarpıcnna neticesinde o. 
Fin tayyarelerinin faaliyeti tJr ,_. 
F·nı·nd· l . K h M;,skova cepLe •ehrı· oldu tobüsün nrk.a. kısmı ile trarnvay 

ı a ıya t:ı.yyare en, a.r u. n :ıı ön sahanlığı hasara uITT-amt!ı, 
ma<±i böl~esinde bir kuı:ntma Röyter muhabtrt bUdirlyor: yolcular t~ft.ııa d~müştiir. Bu 
manevn".sı yapan kara kuvvetle. Sovyeller btrllğinln mcrkez.l nrtılt yiiulcn tramvay seferleri 45 dn. 
riyle irtibat tesis ederek, dün ve bir gen 1lssU değildir. Moskova bir ı kika kadar inkıtan uğram•Qtır 
bu~ bu bölgedeki askeri he. cephe §Chrl olmu~tur. DUn öğleden ~ • •• 
(ieflere ve karhurnacki ile kontu. conrn sokaklarda iyi gl~ yel!! dan aa orc.aşarlm aevkedllecektlr. A· 
pohja arasındaki muvasala yo!. lhUyallar geçmekte ve cepheye 8Cvke- mcrikruı hnva mlltehnssıslanndan ilk 
,larımı. kesif taarruzlar )."8.pmıg.. dllmck tlzcrc bazı noktaıu.ra gitmek- gn·p ~e b:ışlıı.mış bulunmaktadır. Bu 
lardır. tedlrler. Bazılan yepyeni olmak 1lze y<!nl ~llmat servi.sinin SO gün zar • 
Murmmıks dcmiryolu mubtelif re top ve kamyonıann da. geçtlğt gö· fmdıı veya daha evvel faaliyete geçe. 

-210ktala.rdnn kesilmiş, mühimmat rWmoktcdll'. ceğln!. zannccllllp bU yeni projenin e· 
tyilltlü iki tren bomba is;;:.b.."tiyle ı.toskovalılııra mllleUn tehlike san. hemmlyatl ne kadar bUyUtuıso yeri· 
tama.men harap olmuştur. tinde bulunduğu açıkça söylenml~tır. c11r. 

Finlii.ndiyn tayyareleri Stalin DUşmanm vıynzmıı. cephesinde bir ke Plevnede aöylenen nutuk 
kanalına. da taarruz ederek kü.. aımın mlldafaalnnnı yarmıo olduğU ve 
çük tekneleri to.hrip etmişler ve '(m) rem.zile ıınılnn nehir geçidinin Bulgar meclis reisi M. Kalkof, 
müteaddit istihkamları yıkını~ muhafaznSl Içln gu.-ııerdenber! UmJt · Plevnede söylediği bir nutukta, 
larorr. sız muharebeler cereyan ettı~ı Mos. Bulgaristan için mihver devletle.. 

Finlandiya hn.va. dafi topçusu kova hnlkmdan gtzlenmemL,tır. riyle emek birliğinin mümkün 
hir Sovy t avcı ta.yynresini dü- Mosltovaııııı.r asıı tehlikenin mllhlm tek yol olduğunu bildirmiştir. 
şürmü.~tür. bir yolo. ayak basmak için dO§ManıD BugünkU harp Avrupnnm birçok 
Alman taarruzu /uztnı ııarfetUCl mOtemadt gnyreUerden i seneler için mulmddcratmı tayin ede· 
Kaybetti ıerl geld!~nl bilmektedirler. Aynı za· cektlr. Zafert genç ve enerjili millet. 

Krasnaya Zvema gazetesi di. manda Almanlnnn bu çevrede Sovyet ler kaznnncaklardır. PlutokrnUann 
yor ki: \mvveUerl gerisine Uç kere • bUyUk hiçbir yardımı bO~evlzmJ tahripten 

Alman taanızu Viazma kesi. miktarda parn§UtçU indirerek birçok kurtnrıı.mıyaca.kur. Bulgaristan, knn 
minde on pünlrk bir muharebe- ı.ayint verdikleri de bUlnmektedlr. dökmeden de olsa bu munzzam mu 
den sonrn hızını pek çok kay'be~ Avnıp!ly!I asker çıkarılmalı? hsrebcye i§Urak edebilmekle b3.hU • 
miştir. I..ondrndnn blldıriyor: ye.rdır, 

Bu kesime kurr.Anda eden Sov- Genernl Sikorski harbi kazan - lngili:z tayyareleı-inin 
yet generali Boldin ~k parlak mak imkô.nlannı elde etmek için Akınları 

Amerika hariciye nazırı 
Hullun beyanatı 

Sliihlandı·rı
lacak ticaret 

• • 
gemzlerı 

a p sa atzrı a da 
e r 

Albay Noks da milli 
riyakarlık haline gelen 

bitnraf hk kanununun derhal 
ilgasını istedi 

l..ontlr:ı, 14 (A. A,) - B. B. C: 
Am~r.ka harbiye nazırı Stimson 

, ''e bahriye n:ızırı Knoks diln bit:ı 
raflık knnununun tnmnmcn feshe -
~ilmesi liı.2: mgcld'ğlni &öylcmis : 
lcr ve hariciye n:ızırı Huil'un fi 
kirlerine tamamen Lstirak et tikle· 
rini b ldirtni<ılerdir. • 

Jiull ticnret gemilerinin ynlruz 
Ruzvcltin istediği gibi sil5.lılandı 
nlmasile knlmnyıp harp mıntnkn: 
laıma girm leri d~ icap etLı'.;'ini 
t:öylcml;;tir. 

Bahr'yc n!lzın Noks bilarııfhk 
kanun:ınu r}İddctle tenkit ctm!ş 
ve demiştir ki: "Villi riynkCtrlık 
halin~ giren bu kamınn nihayet 
verme! dlr. Ameri!<nnın vapurları. 
nı Pa.nıunn band nun nltmd:ı so 
yahnte çıkarması gibi bayn{;"I bl; 
hıırekete t~cbbiliı etmesi ne u 
tandrrıcı haldir.,, -·- -.., ___ , 

r~ oskova tehdit 
atında 
( Un3 tornfı 1 o elde) 

.Almıın NSml tobllğlerl nrnzl hak • 
kL"ld:ı ma!Qmnt vermeksizin yeni u· 
mumi taarruzun pldn dah:Unde lnld§at 
etmekte olduğunu blldirmeklo fkUfa 
etmektedir. 

Sovyct tebliğleri dO~ınıınm mUdataa 
mcvzllerlnJn içine girdlklerlnl b~dtr. 

mekle beraber buno.ın vllaatlni blldır. 
momektcdlr. 

Cenupta vozıyıit henU.z va%1h oımn· 
m~kla beraber Almn.n ordulnrır.m bu 
mmt.nknda şimal ve şlmnU gort.! ıstı.. 
knmeUcrlnde y c n 1 d e n taar. 
ruza. g'Cçcrek llorlemeltto olduğu ha 
beri tılınmıştır. Bu suretle Iludiennı 

ordulan bııklyeslnln rlcat hnllnde bu.. 
lunduğu sab1tUr. 

V~l, H (A.A.) - H.0: 
Stokholmdan celen haberlere glltt 

burada Budlennl ordusunun vaziyeti 
çok clddt hatta. Umlt.stz olnrak telQ.kkl 
edilmektedir. 

Dııgnc.s Nyheter g:ızetesinln aııkerl 
mUnekkldi albay Bratta g6re Tlmo • 
ç:ınko ordusunun vıızıyetı daha mUaa· 
it Ur. 

Albay Brntt Rus mukavemetinin be 
nilz tUkenmeml.§ oldu~nu yazmakta. 
dır. 

Maamafih Sovyet matbuatı vazl~etl 
tchllkell teltı.kkl etmekte ve Alman • 
ıann blrknç istikametten yapma~a 

olduklnn taarruzun durdurulmadığını 
yazmaktadırlar. 

Sovyet matbuatı Umltlerln1 Tlmo • 
çcnkoy:ı. gönderilen takviye kıtaatmdı 
ve kl§ mevslmlnde görmektedir. 

Gazeteler Aimanlann Mo:;ko\'ayn 
doğru ynptıklnn taarruzun §iddeU 
kar§ısında Tlmoçcnko ordulannm kıs. 
mı kUllLs!nl geri çcktı~lnl \"c yeni 
mevzilere ycrleşt1rdlğinl ve ordulnn. 
nm geri kollıırmm Almanlara k!' ~ı 
t:lddeUe mukavemet c:tuğl.nl yazmak· 
tadırla.r. 

Almanlar Moskovnyn. ynklaştıltç.ı 
Rus mukıı.vemctl ıırtmaktndır. 

Mcrl•ezl cephede halen vn.zty·et r.ıu 

haldedir: 
ı - Şimnll garbt ıstıltamctlndc'1 

Resb,•a doğru Aımıınların yapmakta 
oldukurı hUcum Voro,.llot ordulnn 
tanıfr.ıdtm korvtlanmaktndır. 

2 - Almalllarm Mosl<ovaya en fa?
Ja yakla~ıılannı müsait kılan Vlaz. 
ma. otomobil yolu boyunca Almnnlnru 
yapmal~tn oldukları taarruz: tehılkoll 
olarıık devam ctmclttcdlr. 

---- -<>-----
Harbin slldet merkezi bir tnrıdn hareket ctmı .... tir T<:· tng.U.z.lerin Avrupa krtnsınıı. nslter 

nrruz b<' \ndı·ı zaman geneıal çıkarmağa teı:cbbUs etmeleri ta· 
Boldin başka. Sovvct kıtalnrını ı.:m geldiğini söylemiştir. 
örten ileri fı'l"\"Ziler tutuyordu. Gneral nunları ilil.vc etmiştir: 

Pazar gecesi bombardıman 
servisinin yapmış oıduiu ve bu- ş· mali Afrika ya geçecelcmi~ 
tiin har.bin en büyük hava tanr- ';' 

Almanlar bir çok kcre!er onu r,e_ Fakat böyle bir tcşebbUsc giri.ş-
virmc~e ve bir redik ar~rnk kı. mek için uzun blr hazırlık yapmak 
tal:ırını ileri sürme~ c ~alıc:ınıg., lazım geld ğinl zannediyorum. lln.l 
)ardır Fn1 nt her defa.,nıda ve bukl b5yle bir hnzırlığıı henUz baş. 
en soı1 aıı:arda kıtrlnriyle çekile· LınmamL')tır. 
rek yeni mevrl'ere yerle5miştir. Ameril~adan gelecek 
Harbin bnı:;ırdan beri bu güç du- T ay.Y··arelcr 
rumlara karnı koym:.ıira muvaf. 
fak olmu ve Sovyet ceDhesinde Amerılııı.n sMı t.ayynrc mUtehassııı 
muharebenin ilk anlıınndn düş. ları yakında Afrlknda b tı sablllerın. 
man batln.rmdnn g~crek ordu. den Sudan .. x:ı.J:ır m:.uzza.m bir tay
nmı asli kuvvetlerine iltihak et· yare tcsllmntı plAııının tntbtk\ne b:ı.ş. 
mf.'?tir lly:ı.c:ıklardır. AtlM denizi. U:ı rlndcıı 

Br' ımık ~vrimfndeki So~•et Jll uçnrıılc veyn?ıut \'apurlıı sevkcdile. 
kıtal .rı mukavemete ol<)uiht gibi eek olnn bomba ve av tııyynrclcrl ba· 
devam ediyorlar ve di;cm~'l ar- va yo!uyı:ı. \'C orlngark Afr,ka Uzı:.rlr ... 
eak ağır zayiat pahasına olarak den doğrudan do:ruya Sudana ve su. 

ruzlanndan biri olarak tasvir e. ueru, ıs (A.A.ı -
dilen taarruzda dört motörlil AJbay Domincl, Glornnle cl'ltnlladtı 
"Shortstirling" tipinde en ağır yazdı~ı bir makalede İtalyanın Libya. 
Brit~nva bombnrcfıma.'1 tayyare. d:ı idame ettiği harbin nankörlllğüıl· 
lcri kullanılmıştır. den :ıtk4yet ediyor. Yazının sah!blne 

Hedefler Bavyerada Ren hav. göre, bunun sebcbJ, dUnyıı dikkati • 
zasmda \'C Almanyanın şiıno.1 ba· aln şimdi şark cephesi.ne çcvrumı, oı. 
t?.amda bulunmakta idi. masıdır. ltalyn Libyayı mubafaz:ı ıı;;İıı 

ln~iliz Ü !erinden gidıp gelme L.lbyadakl kıtalarm ln,.est vaı.!!esinı 
iki bin kilometre mesafede bulu- ifa suretlle Cok bUyUk fednklrlıldar 
nan Bavyera. son <! fa ol~r:ık )apmalt mecburiyetindedir. Ve bu !c· 
geçen 8 eonteşrin gecesı büylik d:ı.kArlıklar, askeri scbebler doto.yıslle 
bir teşkil tarnfmdan bombalan. resm1 tebliğlerde neşrcdtıemez:. 
mıcıtı. Bu bombnrdımandn Müni. Bundan başka, Viyana gazeteleri 
hin merkezine bombalar atılmış yakınaıı şimal A!rlkıı ındn mubııeamı 
va naz;lerin toT)ı~ndığı birahnnc- , tın tekrar b:ırlıyocagı k naattndedlr. 
ye isabet olmuştu. ı ıer. 

Bir i ngiliz gazetecisi 

diyor lı.i: 

Ruslar 

ilanihaye 
rr•ukavemet 

e meye kara 
vermişlerdir 

Rusyada İngilizlerin bomlıar 

dımanlarn nasıl mukavemet 

ettiklerini gösteren filmler 

seyrettirilmiş! 

Londn• 14 (A.A.J 
B!verbruk heyetlle .Moıltovada bu. 

lunan İngiliz mebus gnzetecisl Ver • 
nonn Bıırtıet "Afi,, njansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmu§tur: 

"Mos'kovanm dU..,ınesınin · ltusynda 
knrl§ıklıklar l seb~b olııb11eceğ1 VE')'a

hut blr sulh hnrckeU meydana g11ttrc 

bileceği flklrlerıni ~imdi tamamen 
terketm!!!< l!ızımdır. Ruslar 11AnUı:ı. 

ye mukavemet etmoğe karar vermı,... 
lerdir., 

Vcrnon Bartlet, Londrada ve bütUn 
dUnyna:ı Mos:rnvaya g!C:cn ?ıeyetıcritı 
knzand.ltlıırı rnuvtı.ffakiyetln ı1umu1U 

mUı;ltUill.Uıı tı.nlnşılabllmektedlr dedik· 
ten so:ırn Stnlln ile bUtUn Sovyt.'t mu. 
tehnıı3ıs1'ınnın istedikler\ miktardald 
mnlzcmcyl tngUteren!n nz;ım1 ııı., • 

bctto b~r yardımla mUt.emadlyon ver· 
meklo devam edeceği hususundnkl kıı 
ran Rusları mukavemete teııv~k ede:: 
en bliyilk llmll olduğunu ıKSy!cm!ştlr. 

Moskovıı.ya gl •m lnglUz. heyctınln 

yaptığı diğCT blr tesir de, daha nz 

mcvzuub:ıhs ~Umeslno rağmen, mUt.. 
tefikler nrasmdıı mıınevt teJıanUt duy. 

gusuııu tnlclşnf cttlrml.ş olmasıdır. 

1.AT<l flıvcrbruk Moskovııyı ziyareti, 
Mosl,ôvnlı1ııra. lnglllzlerln nıı8ll çolı.ş • 
tıklarını ve dU~man bombıırdımanı11n. 
na nnaıl mukavemet ve tAbııınmUt et. 
tiklerini gösteren filmleri seyretmek 
ıırı;ntı.nı vcrmlştlr. 

Rusıann çalı§ma tarzları Lord Bl· 
verbruk ve BarUct Ue blrllkte bUUııı 

lnglllz ve Amerikıın heyeti aznlcırını 
~ole mUtehass!s ctml§tlr. 

tng l~z gazeteci mebUsun dedl~ne 
1 e · •s amele, teltnlk bllgllerl ve 
ıık.ı<uk "tıllnsına koyduklnn mesa!. 

ı;;rıh~. murahhııa heyeUertnin hayret 
\'e takdirini <'.Clp etmiştir. BarUot, 
Rus kndınıarını, y:ıkıı k fenıgnt ve te· 
dnkArlıltlarındar. ve ekseriya. yardım. 

cı ııervlslerdı:ı ve hallA muhıırlp oııı.rnk 
~österdıklerl bUyUk tehalUkten dolayı 
fevkal!de medhUs~a cylemııur • 

--<>-----
T cvl:if edilen muhtekirler 

Kapalıcar~ıda Zcnneci1erde Ea· 
atc;ilik ve gözlUkçülük yapan 
Anop, 100 kuruşa satması lnz!m 
gelen Jilet maklne.ı;ıni 150 kuru
EJn satı.r1<en cünnUmeşhu~ ha.. 
!inde yakalanmış, dün asliye 
ikinci ceza mahkemesi taraf1:ı. 
dan 25 lira ve bir hafta da cfük· 
kanının kapanmasına m.-ı.hku·.1 
edilmiştit. Dundan baş!rn kundu 
ra ihtikarından Karaköyde Yıl
dız mafazası sa.bibi Yorgi ve 
c:ay ihtikarmdan seyyar satıcı 
YoşoY-rio da aynı mahkemede tev
kif edilmişlerdir. 

t118' imanlar nnuteıı• 
diyen kuvvel 
gönderiyor!~ 

(llaıJ t,arnfl 1 !lıı1 t 
d' 11UC 1"..J 

Almanlar Lcning~ 11 1!i ~;:ı,ir 
m~:--ıckte. şclırin yıyece,.. elti'':. 

:? '1 im olmruımı beld~~ 
Alman kıtaları . )~alnefrıedi>-cı(. 

• ·1kış harekctlerını d 
l.mıctra, 14 ( A.A.J 50,~-cı t _Gece yansı çıkan40 Jdto!ll 

l gı, !\loskovanın 2 vuıııı1 
garbinde bulunan. . tit'· 
t erkedildiğini .bildı~;;)'e!.~ 
ansk ve Orel'ın tu» ··~1 
sonra bura.~mm da tcr:;u,'1 
b~kıcniyordu. Vinzın~o\'ll 
süren mUdııfan.sı MoS Jllıı.~i 
fında Alm.Q.nlara ka~11~d' 1 

m~t hazırlığı için r.0~ •05u ~ 
muştur. Moskova ro. ) si!lııı 
\'e Almanlann ilerlcIIle \'ı~.
vaşlnm:ısma. ra~cn1, ~ 
mmtakasmd4 vaz yeti p.lıılf 
oldu1:•unu gizlcmi,YOr. reııl 
ccph ye mütemadıyen ti_ 
vctlcr scvkedivorJar. ıtı 

Ukra~ıın'da · b:ı lıcı:etietl 
füımen, Macar ı~u,,.. :ı 11ıt 
slırlılmüş~Ur. Burııda ~k {ıf!. 
~erislnde ~eteciler b!l~ tl~ ti 1 
ırôsteriyorlar. 1{1.ıV\·c ~ 
Dniepreı:>et:rovsk cıva01r. 
f ~ 1livetre bulunrnaki!I ıı:ı.1'Ctt ıt 

lı'.min~rad'.dan y~nı l{U~1~ 
narnnnu~!ır. Bur~a tııtııl~A' 
"'ebhlısU ellerinde un b,ıı'f. 
Moskova. radyosu d Uat1(\11l f 
ıutatnrır.ın Atman l1J. ııir ~-1' 
ri ir"' muvaffakıve 1.,,ptıı:I" 
ya c-ıkış hareketi )" 
hlilo'ber veriyo~~I 

ar 1781' 
·ttl 

e .. teye 1!1 r 
Sofı/ı. 7~ ( A .• 4) 111.J 
B ıl~ ,,.. ~.· 'rt-il!e!' \ntı#.j 

zırı Fılof, ·ıua r .a ,0; Ol t 
7.ahip müdürü sarıı~jl~ 
halde Budapcştcve dtı ıı! 
mistlr. Mumaileyh 0!( 11r.,ırı 
ay evvel Macar TI1~31~ııır ~ 
mnn ile Sofya.dn ~nı 1 ıırjfl::ııl g-ar _ Macar kült~re.,ıd~ b 
nın tasdiki rnerasın·1 

caktır. 

LAHADDiNi 
ve 



n 1i n E R - l\k am pos{aSJ 

l'auuı: 

tlhan Tanar 

:Meliha, kocasının paltosunu çı. 
karmasına yardım ettikten sonro, 
onun.soğuktan kızarnus vn.n-ıkln. • 
rına •yumuşak ve ılık ~vuçlannı 

~ bast?rdı: Yeni ıJsüvo k. M ·ı ı ı ,., Roman va-:: Bugün sana iyi bir haberim 

- Hayrola. Kelepir manifatura dikten sonra onu hiç görmemiş " ınnn, toprağın çocuğu olduğumu, 
• 9 ı VKUT C§Ya$ mı gelmiş? tim. !stanbuln ne zaman gel<lln, türlU sıkıntı için<le hukuk Uı.hsili · Yazan: MAHMUT ATTıLA A - Jiayrr canını. Yeni bir kız Emine? :nptığımı biliyordun zann dhim. 
~ buld,um. Senele.rdenberi çektiği • _Ne o}nnrdık sc.ninlc, ~.em. ş, - Maz'ni inkar etme, pekala, 

~ be;i de Yanından ayn_ arzu ve tükenmez heyecanlarına miz hizmeU,;i derdini nihayet hıı.l • bir yumnık atınca beni _devı:ırdın. fnkat kibar dostlarımıza zivnfet 
'-~ı~ekkare onb~ '.!!lekteıbi bitirdiği. gün _kavusaca- lettik zannediyorum,. Ne iyi bir Mehmçt Beyin evi dediklen za: \•erd'~imiz zaman kızın san~ her 
~ k • gını zanneder. Elıne dıplom;.smı kız, görsen. Ate!1 gibi. Gelir gel - man seninle ka.r§tla.r-acağımı hı k<>sin .önünde Mem':- diye hjt p et 
rt_ Stoıc etnaı; sen vaziyeti alıp yıllarca emek verdiği çatı.. mez ise sartldr. MutfaS'r pınl pml ~. Mehmet ismi ~o kadar r;ıe ının ne kadar c ğlenceli olaca. 
_-q ~ .,erzak Yedek er. nm altından ayrıldığı ilk gün; temizle<li. Pek genç değil, çirkin- ook ki t.iz:nt .Memiş oldugunu nl'. nı düşünc.ıyonım. 

l'UJ.,"",:;:i';ebniyelim. Ya. haratta .en büyük ş~5kınlığı nef. ce de .. izin falan da istemiyor. reden 'bileyim? Bir sene C'\'\·. ~· Avukat, iki elivle masaya vura-
bir::e~ . başlayınca sinde duyar. Hele işleri biraz Gezmek li.deti yokmuş. Hele gece- ıınıcamm oğlu g.ille geldim. Bil - ak kahkaha ile Ciıldü. 

f llıeJı ~~ı akacaktır. ters ederde serbest hayatının leıi, sokağa. çıkmaktan ödil kopar yor musun, Ha.san da tstanbulda, M:c>liha, bUt in ciddi etil devam 
~t ~~~çıği de onun yükünün ağırlığım omuzlarında mm. ı !r otomobil .kumpa.ll} asında. çalı· etti: 

Jı~'lll d~ Yardımcısı hissettiği gün! - lnana.mıyorum fıde.ta. Nere • l'Iyor. 1yi kazanıyor anı~, onlara - Hassas davranman ıcan <>den 

n mükcrnmcl rler bulurum. 
f'rt si ak am, Emine, lüzum . 

ı:ıuz ro::ısrnf diye itiraz etmes'u 
rn an<>n bir araba~a. bindirilere 
ic;tasyona ôndt-rlldi. Yanında bo' 

h9.rclık ve köye götüreceği hc>di • 
'-'e pa.ketlerl vardı. lemi& herke"i" 

nlUnU alac k bir hed'ye düşUn. 
MUştU. Emine a-ra.baya binerken: 

- Memi~. demişti, anlatacak • 
l" rımı köyde yalan sanacaklar. 

- Sen inandırırsın. Hepsir 
benden çok selfun. Hadi güle giil 

Araba uzakla• ıp da, a.vu~tat, sa. 
lon:ı. döndüğü z man karısı, derin 

ir n fc>s aldı: 
- Hele şükür! H'zmetçi der · 

c.'nden kurtulduk. 

13.10.1941 
.~.. Anlbolca doyu:. _ Eyvah yıll~ özenip bek. den buldun? }'ilk olmak :istemedim. şımen.d fer· bir meseleyi ala)a alısorsun. 
~ ~a b' at:sın ya dı- Iediğimiz serbest hayat bu muy- - "!ş" evinden gönderdilc>r. d çal.ışnn birinin yanına gırdim. - Canlandırdığın sahne pek J3 30 Kıır~ık program 18.03 
~ ttiren bi ır 1?8'U1 .. Uza- du? Der~ Ben .de şimdi aym :ru. MUracaat ctımişt.ik ya. t~ içiyorlardı, bana. da . h~zmet ho tu da, Oll!l. güldüm. }~mi.ne nlul· Dans mUzlğl, 18.30 Fasıl heyeti, 19."0 

'Oe)t «»~ ınsa.ı:ı ... ':c hi halet içerisindeyim. - Nereliymiş'! ettil'ln.ek istediler. Kard~ımın fe. ~ı.nkd~~\~~~fn~e ~:~ir ~a~a:~wara- Ajans, lD4fi Serbest 10 dakika, lO.fb 
temız bır Siperlerde ve ~adrr icinde ge. - Köylerden olacak. Sorma • lii.ketine sebep olan o pi.S~ şeyd~n rccektir çı. u or~e • Muzıı~: Mu::ılllm ve talebesi. Z0.15 

J.... • • • çen gürültülü hayatımız sükun dnn. Yüzüne bakar bakmaz itimn- ü.detn korknrmı. Çıktım. Aga.~ey~ Yem()kten sonra M 
1 

h R dvo gazete ı, 20.45 ;Haftanın t r 
""baYI bulup büyük maksatlarr:ı son du. da. f_layan, dürüst bir insan olduğu ayyaşlığı pek artırdıydı, n ::ıye kati hti.k.mü wrdi. E. : ı n hamın. ı u: Gökç n Efe. 21.00 Zira.at k-

bir daha. :?Ör ~ da ·t; · b'tt' nu anladım. köve gelen canbazların peşine ta • · mmeye der l 2 o Muht lif k tU kü 
ı.: atnadı.. .., • r.agın - vazı eruz ı ı ser. • ·n edi haber }Ok yo~ verilmeli) di. Kocası ise, kız ., ı.1 .e şar ı ve 2r ·5· 
~ en bestsiniz - dedikleri zaman ü- - Aman Allahaşknıa sunu kn· loldı, gitti. uç s n r ., · ko~lnınsma şlrld<'tl ı r, 21.30 Temsil. KlmgU ailesi, ı .. 
~ h son emriyle zeri günün hadiscleriylc kabuk ~ırmıyalnn. Odasma ipek tüller as, - Aile hep dnğıldr demek· Eminc>nin muhakkak eg mu~rız · ı ı adyo Senfoni orkestrası. 22.ao Aj ns 

..,~tal~ ~!eledbuilmirnısş .o!ıdlSl':1,: bağbağlamış iç sızıl~rnmn Upkt tıe ücret iste'.n;e ver, istediği gaze. - Anam öldükten sonra zskn ediyorsa, gönlü kınlmatı m€>sı ~c ~5 D ns mUztği, 
1 

• ~ • Be t 1 · al kıt · · N d ikı' uakamız bir araya gelmed · an mun lllııı.t-:" d bir diş ağrısı ,2ibı ta.. ynimin e en , va g~. e e13e " ğl il ev sip bir bah!llle. bulunı.rak' mc el· 
ııı..."'qi\oetı· eğilim. Onu içini oyarak beni muztarip etme. yııpalnn da biraz rahat yüzü gö " Ay~c>, Hüseyin ağa.QJll 0 u e • halledilm Ii'•di. " 
.~ bnı.... -·! eller Ve kalem }' lendi, belkı' dU'-"lllU sundur, Çınar· " 

ı~caı • ğc başladı. re mı, "' Emi b ıru 
: ~. ~l'lna k~ar ya- - Okuması yazması yoktur her lıda oturuyor. b' ne u ı;ııklan :Yıkarken a 

.,"aknt, ben emi- - Tekrar hayata dönüvonız lııı.lde. Öyle seviyo:nım ki. Pek ca - ö;·Ie mi? lyi ama :Murat ;- vukat mutlnğa . ti. Meliha,' sa • j 
h... ha •. Di,·orum. Fakat; hanrri ha. ..... .. t"'nbelce bir og-ıandı, gecındı· !ondan mutfaktak1' h"-r tı· k h~ ~·ı yata? J .,. nmıa yetmişti doğrusu. Bir kusu- • ._. '" ...... e ı o 

'~ler ı en. beynelmilel ru var, iş görürken durmadnn ya. riyor mu bari? nusmayı, ara sıra yüksell'n n ' 
ı: ıitıc .,.,"; ~nkılap!ar a- Dün .muayyen bir maksadım nrk yanık köy türküleri söylUyor. - lırte şöyle böyle . .Ay"e t~r- t.cmiz kahknlınlan duydukC'a içer 1 

t11.-:q- ı. -en ve Türk vardı. Bir anam vardı. Bir k:ır- lada ".'.-'·-·ı:ııyor. hyoıdu fakat, kendisi mbi n.,1·ı 1 • 
:-ı ı. .. 'laid-=n '1..• "ste ih - Zarar yok. Kapılan 1..apanz. ~u.w B e· ..., v "llateı{ı .. ı. ıuır mu s. deşim vardı ve en n ayet be. Sofra .mUkemmel ha.zırla:ıu.nıştt. Çorbaya el sümıemişlerd. uz tanbullu bir hnnrına koca.sınnı hl7.· 
~l kaide] C<:ek. Normal nim de ·kırlangıçlar gi:';)i kurma.. Bardaklar, çatal bıçaklar pırıl p:ı. gibj soğumu~tu. m f.ti ile o kadar uzun uzun neler 
~ :!..!Sin;re göre o1'1.ma. ğa özendiğim, bir yuvam vardı. nldr. Avukat Mehmet Duran ile MelJha söze karıştı: \tonu tuğunu sormağı \'eyn dinle 

tSTANBUI. 8ELEDlYEst 

ffllJ 'I"~ ş EH l R '\ 1 rtYATROSD 
1 '.rEPEJJA.ŞJ · lı l>U.Al\I KIS!fTh,_,A 

111111 J Akşam 20,SO da. 

HAMLET (5 peTcle). 

~ Bugün bütün bu hakikat <le.koru _ Burada durmana ıuzum yok. mef,i yaraştırnmıyordu. Bir gcc • 
(). l'- <>IUrUu diyecekle- rüya<la görülen hay.ali ve silik kd.aurlaısrı. neşe i<:indo yerlerine otur cvvf'l. hah e otelinde lmlabalık Bevog"'lu Halli Sim?mcst _, ardı Emine, yemekleri ısıtJver. 'b' bl f ~ 

\oe ltrJc lbk.ıJ hatıra! r.. lri kemikli, uzun boylu, geçkin- Emine, rüyadan uyanını gı 1
' .r rndn, kOC':ı!;r, sirn.h elbisesi. 

~~~ a~ıdır. Onun Bir kardeşimin bir arkadaş e.. ce bir k.,ız, çorbayı getirdi. A'\'Ukat hafifçe sıçradı ,c derhal ~ kıbar tn\'trl<ıM il ona d'ğ r btitim 1 
~tltj~ na bır cephesi vinde emanet bir eşya gibi bıra. başmı çevirdi, yeni hizmetçiye çıktı. Avukat, bnraretli nnrareUı erkek! rden U ün görfuunıı tu 

ugOn maine ıt de gece S de: 
- Lorel ttard'· Zafer D5nll§{l. 

(TUrkçe) 
2 - Pamuk P:'"JJ.!('G, Yedi Cilceler. de.) bir "!~~nün ze.. kıldığım biJiyordum.. Bütün "hoş geldin" diyecekti, fakat bir anlatıyordu. _ be ber Bir gere 80 ra. btr hızmet lrı . 

~<oQ.J.er halı'nde h"'psı· "u '·adar b 'dU Çocukl h"" rn -ıynı ı:danıa "Meroi ,, öi..:ordu. 1 
"' '"' '1\. •• ı;-ey söyliyemedi, gözleri üyU , - ugumuz .. ,. ld ........... " -==========:::;:::== ~ı. ı.. re ha t" · 1 b · · tebe er .,,... 1'1.ıtf kt ki h ra,.Pt.li muhav -ij,,~ttl "'l' ıe rare mı, Yolda arkadaş ar irıbırimizle şaşkınlıktan peçetesini yere dU •. geçti. Beraber mek g ·n."r 

,, ... ~,acalctırrre karbetme- alay ediyorduk. r;Urdü .. birk"r saniye kızı sUzdUk- kn.klarda çamurdan adnml. ar ~~k: .. • devam <>dıyordu. Mcllha, gid'p <> f 83 
-:ı- tıen.-ı - scı c>m J.ıza 'l.ddini di.rme&i pe' 941/ 5 t bu..'.::_ Rüknettin di'-"ordu ki: ten sonra: .. Aman yarabbi!" di)e dağlara böğürtlen -ve. çı ~ ıklar 

11.lı.l.. :"'>ı.uıün hatırası J • k rdık E )'an nrzu edi)ordu a kocasının ke~- fstan'lml a li1ıc alt11 ,._.. 11111, ... ıT. ""--ui} · • - Çocuklar acaba bizim de mnıldandı. r::ımaga c;:t a . ınıne, . "' " s: llıı.ş ol""'ak · ·n ail d' uepsı n::ı • eli 'le alv.)' etmesinden, "kıskan '1 1 1ıkcn e.sindetı: e bu ....... · ıçı otomobilimizi eller üzerinde ta- Kız, yeni efendisini ilk d~a gör dandır. Büyük e ır. ~~ f kat 
llııu • satırlan şöyle. şıyacaklar mr? düğü zaman sofraya. pc>k yaklaş musiu, doğru sözlu, para.sız. a de ~~:~~·: divr takılmasından <'eki ·• Müddei: Ahmet Hamdi Önen 

........ .,.__ h":ti k Necati :biraz patlak iri mai mıştı. Neden çorba kasesi, elinde keyif enli ndamlardtr. Emıne A , \kc;aray Kemal paşa caddes 
""'IQa, es i Romanın b"t" ak döner O'J'bi oldu? Ve neden birden ivi kızdır. lı d"- vuaat Ml'hmet Duran, mutt • :\1csih n!1.1şa sokak No. 12 • J 
ıan Son 1'll'vt ... n 1 - gözlerini J:>üs u tlil açar . : o• " .. 1 .... ,-_ k1pısına yn!::lanmJ" h . ~ 

atı b· """·'o.an ı~m bire korkmuş gibi sarardı ve Ur • - Eminc .. o da sana 1' e... .,, mu averey: apartman 4 üncü ikat. 
~...... ır Rald"1,,..,to"r ~ - Gün!erce lolmntalardan dı. nm. l ö lc>mek tedii!'i mev-·a g" • .:.·'Ukl~ o _,_ ...... kek 1.irkc'k gu"lümsefil! di. ba"'- _. '"-"' ,. "\.ıf"dd ,A, h s f'' 1 t b gtd"nJ · ıkına a'"'nı...... "nadoludan b ft " t•rme~e "al n·ord11. Nı'havet·. .nu eıuıcy : La s an - "' er semse. şarı ç Y ...... ,.,m •. .n. Avukat Mehmet Duranın tere<l- - Ne desin savııım. an" trr "' "' r · ı 
i.. • ~., ka· ı·n tı to J 1 bedava yemek verı'uo.. d aını - F.ının' e, d,...,', bir :ı..ı a) k • > v n:ı;o unda Işık roka r No. 7 

~"'l oa_.,._ a n pra. ge en ere .J •• düdü uzun sUrmedi Fakat bu bir ka bir "eY de.neliğini uyın <-uı ı.ıu 

~ 
~a- v I h rd ı'ltifat aösteriyor · ı-. ·ef n .ar Cınarlı\•ıı l.ızkft-",. 1·n,.. ,,.·t"'e _ 1\füddei Ahmet Hamdi tarn-e... • .. ,agım seyre ar er ye e ~ • ka" saniyelik zaman zarlmda ha- ki. Köydeyken avukatlık. "'e\ • ......... ~ ~ " - f d "dd ·~ı • .. "~""' t ~r 1 :. ne .. Ayşo <le Be.\·· ·r. lcı~m ıı: mı' • n an mu eı-:\leyh *fika aley-'i:.... ,._ tJIŞ I.. ~ e armış. yatının :ilk gençlik devrini yeni dilik ) oktu. . h · 

.--"lllıg Yumruğunun kuvvetine güve. den )'aŞa.IlUŞ bU 'Ü':lüğü küçük kôa - Burada sana Memi~ dı~ c • in? ınd" acılan bo.,<:;a.IUna .Oavasma 
"'~dl uk, lstanbula nen iri yan gövdesiyle 'bizde bir ''Ü hatırl~tı ) ~ı'mdiki mevkii :ı. Derhal SÖ)le kendisine.. - t tcmez olur muvum, Me • ait arzu.\ıal sureti müdooiale;hc 
.. ı. • ., e ;a..,.._,.__ __ ı hal' d · · .J • - ..,. ınn·e mi"? Vaz ye · i sö lC'dim.A\l rca t b1 iğ C<i'Jmek üzere yazılı adre-

OU\:.1-.wer" ite>- kuvvet senbo Ü ın ~ sevgısı ve serveti demokrat ruhunu he - N oldugumu b len .,,ın ., 
at-., .ıı.lan üç .arkad~ yer eden ışehap en. ~zel fırsat nUz öld~emişti. cie kibarlık mı taslntacaksın bana.. çalı m · 11 naı ı1 duruıum., 'ne öndeıilmis e de m11mailey-
~ OfJe 

0
. Ye vesileleri kendisıne pek çok _Yanıkların Emine değil mis'n Em'ne, benim mektepte da)ak ! -. ~ırak onu canmı ·etini a. hin mezkür ikametgahını terkle 

"'-~Ut 1!' gt'ur var ki: defalar kaybettirmeğc sebep O· sen? d'-imi. tarlalardan .nus r aşırdı 1 • lıvc>rırım. 0 :nda. YS.: mak necUr S<':ınti mechule gittiğinin lbeya. 
~~lll}'~nasmı sakla- lan kekeme dilini düzgün bir ro. Diye sordu mı gören Emine, onu mu nldn~ • ıatl'n. G . 'lı gıde ın. I niyle iade kılınması Ü?.erine hu. 

t ~~at} bfr Znter, bir d~. ta ile raha.t yürUtmeğe çabala- Kız geri g
0

eri çekildl büsbiit{\n r.nğmı? Azamet satacağım? J<öy~ Bu-ünp~~ı ı°ın:rUn~~.: r.:-U~er~ kuk usulü muhakemeleri kanu-
~~ ·~ <ianıln:vrz <lı. yarak: sarardı. • ' 0 n Uğü zaman, l tanbuld 

1 
·ben rıdamsız ka'dı~ınd:ın . ;ka•"'t c tlıc " .. ununun 141, 142, 143 ve 183 

" lll ..... l~e.r~ dolaştıgı~ . _ Yanınızda ben varken kork. - Benı' tanıma.dm mı? ı:.orduğUntı, ;fakat benım krndısine " -' ~ ~ "b..... "'Jkakı Ot bT ı ~ · ı me - no~ J unu oj'li~~yim · i uncü maddelerine> tevfil·an i~ 
~-'-~le· annda göğ. mayın be diyor. omo ı ı on ar - Durmuşgilleri.n Momiı:.i ta • "bı>yefencli" dcd' tt -im 5 ~ e • . ., . k 1 ~ Jı.~:~~0; kaldırmazsa ben sizi omuzlarım- nnnnm mı? ilini 1 temcm. Sen asla Jr ~ lf' ) • Fmıre nınle iki eski ark d!Ui • ı man da.va arzuhali ile rnuha-

11in l\ldan ldik G ıı.· .,.e kel W\'C "-~<>"ı' d ;ı;.. • • lı rn tık. c. imli virrıde, bös le>, "ey,,. • keme "Ün1ilıü <TÖfterir d"veti~e · ~oc .. ı.1 ge •• il. da taşır .~ır :u Y • 1.1\:.,.-. Meliha sofradan biraz uzaJda F<ıma t:.•n cın u.n vam · ., " "" " ... ~ 
l'at "1\ arıyız diye. kuru~ satarım. mıs, hay;·etten bUyiiyen gözlerile Meliha, mlistehzi: '1i üc.retle C'nlı an ho uma g bni- vnrakac,ınm mahkeme divanua_ 
ıı~ l'.tıüıa_,.,~ Ve bittabi giilii~üyor, şakala. b'r kocasına, bir yeni hizmetç'si • _ M ul" er 0 saadete na.l ola· )Or. Ne d m;k ,i .t ·~imi nnlryor. nesine asılmasına w 941 - 835 
~1~ bi;;'111 Rüknettin şıror; bu yarı §~a ~~h~inler ne bakıvordu. ,l{ocasmm ayn ~a ınadını dedi. · ı n de il iT'• • EHm sana h r z • illumarad .. k ) .+!J i::1>u davava 
~ e ~rlarr taş çıkartı- içerisinde yar!~ ı.çın ıımıtlcrd0 knlknrak: .hizmeki kızın elini sık. Odden saadettir ama, in~ m 11 a c, an:a d t g i, ark mUdd ·al ~hin 15 giin ;çinde ee. 

)"..ti a"~ın hepsi 1stnn· besleJlliyor degıldık.. tığını görünce, kemlin1e: "B:.r bu ııın "nob olmasına maru olur. . . i el ele rlilE' ! vap vermesine kara • eril.mi 
·•ı ı.· ·~ arı b b 1 · b h ta '-'en' ağn• ... rke11 k · b 11e De · lk r tme ~~emı · ba a- b . • r v •

1
" Al .... 1.... • a a arı Bır sa a , n J ..... • c sikti'' di~·e mınld nı:ı.c:ık kudre· J-Ii~ ct,.inin, P\ ın e) ı ~u -.. , .. , , · · · · · · de h " "' t r ı ·n . · . ve rmuc bı karar arzuhal ı e 

•e neyim var yıllardan sevgısını ıcımız v' a~- ti ancak buldu. 1ıürm tkar bir tnrzd hitap c m - 1 1 ö - davetır vm-akası mahkeme di 
I' ı.._ retini gönlümüzde uvu. ttugumuz Mehmet Duranın vaziyPti de pek ın.! i temenin $!Oh olm k dire t • 

4 ~nirn · · ld k o va "an ~ine • sılınıs olmakla mu-
b 

IJi 1• ıçın en kuv. güzel lstanbula ge 1 ·.. gece müşkUldU. Hizmetçiye k n;ı eski 1"1-.k1 ('d}lece wini zannctmi orum. 
· "a' n ~ d nra hı'(' \bı'rı' b · h mail ha Sef. iknnm ''Ukarıda ltı 1! : ~ agı olmuş. gece y~rısm an SO '< • ir dost mu veya zengin bir efen • emi ! B !l b' sana hıc .r r • J 

. ~· ltık . . miz uyumamıştık. di iavrı mı nl:ıcağmı kararı tırn- n•an u rojş demedim. yazılı müddet zarfında dava\ a 
~ ~i asl.ert vazife. Arkada.<>larm hcpc::i sevgilileri- mıyordu. Ma:ımafih vaziveti kan • - Çünkü cnn biz'm kö) m de • cevap vel'€rek tahkikat icin ta. 

arı, k~r-~ iniz. De. ne kavusaeak birer fışık gibi he. sına iznlı etmenin i p cttı 'ini id. ği ·n. yin kılınan 21 - 11 • 9~1 cuma 
ili! ~ ndunı ibir mck yecan iÇerisindeydilcr .. Gök yü. rak edebildi: Oııunb beraber ramurl 1 günü saat l ı d" mallk~mc>mizd 

~tııektl''f> llı.ettim. • zünü baştan başa kapl~yan 'bu. - Emine ile hE.'m ı ·~iz. dedi. ınınrıklnrdın, öyle mı? ha.zır bı unması ve\ a J·anuni 
masum sıralarında o. lutlar. sabahın ilk mıklnriyle Berub('r mektebe gi:tlik: lıC'ralıer - - Evet, lı ımmefcndi, yinui • 8 n. bir v kıl ~ö,..dc ITU( i iuzumu tc b 

~ ıırıtaıı ne temiz arzu. sanki birden dağılıverJiler. oynadık. Sık sık evimize lirdi n ev\·c>I. Hayretin z asri beni ::ı..- - PC'kt liğ yer·no g mek üz re ·ı:ı 
~ Vardır. O, bu (Devamı 1·nl') Be.n köyden 1st nbula tahsile gel. ırlıyor. BeııimlP evlendiITTn zn • olunur. (16087) 
.bir~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!:;'!~~!!!!:!~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~ 
-. r g" d bil' de kir:n .nıek',ebin nim de bir derdim var. Bu d~~mc en, sessizce geri dön. 

~d-~a.ç d~~ın eörme. derdimi kimseye . aça~ıyıf • 
ı k ınde otur • rum .. Hatta kendıme bıle. t. Tahir ne 'e olsa e Lek co. 

11i 0~· l':t~dine şiirler cimde bir ate§ var .. damarla. cuktu ... muh kem-esi mantı. 
q ~de z·· u. ~m yanıyor .. 'beynim ı.ığu!~~~ fiı, görü)eri deha h.~vvetliy. 

I~. ~tl:ı.r, iihteni_n d~ şi. yor. .. Artık hocanın ve.roıgı di. Dönerken: 
'i\ !l Vard H · l O b · Si 1.1airn '· ocala. der"5ler kulağmıa gırmez 0 • YAZAN: JSK.ENDER f. SERTELLi - n" z yapamıyor .. 
~ tii :ı: du. içimi yakan bu ateş ne. ben on.ı t" · ' duramı • 

''llıı 1 ~in lıirinde "nİr dir? Onu bilmiyorum. • 6 • yorum. Galiba b"z biribiri 
~,~!Ilı~• erdi. -:: rmdan bu cevabı alınca dere çek benim de bir dinmez ıstı- miZ'i seviyoruz. fı.e ba "~v • 

ıı · tteb· k' ' b °'"' 
11 tı lta"d ın bahçesin. Bir başka gün de gene boyunun yolunu tuttu .. gitti. rabnn var. Bu ıstırabımı ırn mc { öyle Mİ olur?! 
t~i\kta b~" aradı ... ni. böyle ders ta'Lili.arasınd": T~- Ve nihayet uzaktan Zühre . seye açamıyorum. !çimde Diy~ mır le1 nryordu. Ta • 
~dil,)' ır ağacın di ,. hir Zühreyi kaybetmıştı. nin gölgesini gördü. gittikçe artan bir ateşin hü~- hir z ... !.i, a"1 1ayı 1 ı b~r çocuk. 

~ ~ ~kı,ld-u ava,,Ça arka • Bahçenin her köşesini .aradı, Zühre bir taşı.ı--ı kenarına maları içinde yandığınıı hıs- tu. B ... bA~I on;ı: 
'~~ ~!la.d,\'c 1ahiri elin aradı, bulamadı, çocuklara oturmuş, ailar gibi, inler gi. sccl:yorum .. Kalhin1i11 ~an - - r. ekt,..p~ kız cccuklar. 

~it'tıd' ' sordu: bi bir sesle, kendi kendine dıf1ım, beynimin tutuet rU"U }< 
1 ~'ş" ' '! ma! 

~1~: 
1 

kendine söy • -Zühreyi gördünüz mü? söyleniyordu: duyu~or.ım. Ben de tıp.tı o- Di,, .. ~.. v rme;: ba"la . 
i\1:111 1 _Biraz önce suradaki de. - Yarabbi! sen beni ne • mm gibi bir lıastayım. Faka'.. M'"h. Tc-h:r, hab"smm b•: 

'ıtir ç~ •kn heni ne. reye doğru gidiyordu. ' den böyle İnce duygulu lıir bu hastalığa bir çare yol "W·:~ rird rı kene· in"n tel. 
• "t boclı olaraJc ya. _ NerPye gittiğini sorma- çocuk olarak ynrat'Lın? Her mu? Bu ateşin, bu ~Jt'r.abın li'. li ir c oeld' .. i rm 
1~1~or.,~nu bükük ~i- drnız mı? boynu bükük insanı gördük. sebebi .nedir? onu bılmıyo · lıyordu. 
ı 'il.tıırı d .. Her renr>i _ Hükümdar kızına nere çe içim sızlıyor. Muztariple. r.uın. O ~in derç bac;ın an ya. 
~ he erdin.. ç~ 

0 

ye gittiğini sormak haddimiz rin ıstırabını dindirmek, dert Tahir, Zührenin de ic'n v '"l M t:.•~ ı,~ el ·rıd . 
~lı;~ "t~d~ke d~şüy-;;~ değil. Ağzımızı hile açma • lilerin derdine çare bulmak. bir ate§ düştüğünü ve tıpkı ">":r "nn-a Zuh're de av • 

~':..t\4n -andı derdi. dık. istiyorum. Bu arada kendi kendisi gibi söyl ndiğini du. det et.-i ti. 
· Gerçek be. Tahir mektep arkadaşla • ıstırabımı unutuyorum. Ger. yunca şaşırdı •. Zühreye gö. İhLi de biribirinc, du}' '?!t 

larını, düşündüklerini söyli • 
yemiyordu. Sınıfa -girdil,.,.r 
der.Jerini Qkudulc:.r. Evleri -
ne dönd"ler. 

L ~kin ıkisi de o günü un Jl 
mıyordu. 

Birisi mel·t,.,.b:n bahçcsır.. 
de u süğüdün altında sö31 le -
di 'lerini, öleki .dere boyL"l • 
c.!a. i i~ .. 'k _riai kendi kendi • 
leı·i~e takrnr ıyor, foknt biri 
birlerine bir şey söylemivc-r 
lardı. 

Nihayet m tepten şahadet 
namel""'rini l' p çıkmıglard~ 

Aradan Jıirknç yıl clah 
geçli. 

I1·'si de on .ı;ekizer-y.aşla • 
rm girdiler. 

Ar ,.,,1 ui giinde bin kere 
Tahire Zühre niyaz 

Bildi ama T ahirin O§ık!.ıiw 
eyledi naz 

rnr1•rvnı , .. 



..... 

A 1 m a n o a (64) 
(Her hakkı Haber p&etA.ılilııe 

RENATE 
Stor-o~ 

-64-
ı. \Vlll dann :LUm ScblU!l!IOI 

ıı>ch En\ihnung tun, das um•er 
•astfreud Pctrus Goldschmldt , 

ıvelchen in meincr gel tllclıen Uc
lrangnis wcgen obbcmeliletN 

• >ingc iclı mir \'İcmal herge

'ünsclıct, lctzthin zum Suııerin 

rcndenten2 in der St.adt <.üstro\\, 
~owie oh scincr Gelahrtheit3 und 
\'cnllcn tc um d:ıs Rciclı Gottc., 
ı on der ..• (die lfandsclıı·iıt l!.I 
lılcr unle er11ch) Fakülföt zum 

Uoct.or honorl en usa fst lirelcr~t ~ 

\\'Orden." 
2. . • • Al o lautctc nıeinc 

Ucben Vııtel'S Urie!. 
:t Und will hler nicht \ernwr. 

lcen, wns Herzen schwere kh dn
,·on cm1ıfangcu, n ic leh in 'iclcn 
schlafloscn N'üchtcn mit mir unıl 
mcincm Gott gcnmgen,ô nuch ge
meinet, ich l<önne nicht nndcrs, 

als das ich heim mUsS''t um der 
Anncn1 J~clb und ·ecl ztı retten, 
uod \\io daııo inımer dns enva. 
chenıl Tagesliclıt mir ille Un. 
möglichkeit für olclı Beginnen 
klargcleget. 

4. Aber, \\ie dJe Ucde i t, c 
ei fla elııe f..eid cin Jrelfcr für 

<las ruıdcre, so gcschn.he es auch 
rnir. 

5. Dcno noch \'or dem iıeiligcn 
Christ feste empfing ich von mel .. 
ncr lUuttcr cinen Bdcf, dn.~s mcin 
licber Vntcr mit un\·cnnutctcr 
Sclıwachhelt bcfallcn sci und scl
bige ailen gebmucbetcn ircliscbcn 
Uittcln entgegen ibn !ast chr 
(•ntkrüftet habc; und dann na.eh 
,, enig Woclıcn cinen zwcitcn, de.r 
nich dritngtc, meinc Stoillcn zu 
ı ollenclcn, da f'r trcue und gctrcııe 

lnnn niclıt lang mehr sclbcr sel. 
ıt'S Amtes werılc warten könncn. 

(1) Sehluss (schlicssen fiilin _ 
en): kapama, kapanma, bis zum 

.,chlusse des Theaters; tiyatro. 
ıun kapanma.sına kadar: Sch.luss! 
'apanı!J, son, hltrun (rnUzakerc ve 
yn. bir ~tima hakkında) ; elne 
Sa.clıe zum Schluss bringen, bir 
işi bitirmek (veya. durchrrmak); 
zum Schluss, netice olarak, son 
söz olarak. 

(2) Supcrintendent: Protestan
laniıı ruhani bir meclise riyaset 
eden adam. 

a.ıtılr) 

REN ATE 
Storm 
-64-

1. ''Son söz olarak, ~izi <'vine 
mısafir etmiş olan Petrus Golcl
sclımidt'in - ki yukarda bildiri • 
Jen vukuatta duyduğum manevi ü. 

züntülere kar!)ı burada bulunması. 
nı çok temenni ettim - son gün. 

terde Güstrow şehrinin ruhani 
meclisine reis tayin edildiğini, tıı· 

yin edilir edılmez de din sahasın.. 
daki ehliyet ve liyakati yuzUndcn 
(burada hatıra defteri okunmaz 

bir haldedir) fakültesi tarafından 
Doctor Honoris causa nıısbcdlldi. 

ğini sana bildirmek isterim ... 
2 .... lşte babacığımın mektubu 

bu suretle kaleme alınmıştı. 
:t Burada, bu ıncktupt.a.n içime 

nasıl bir acı düştüğünü, kaç gece

yi uykusuz geçirerek kendi nefsi• 
me ve Alla.hıma karşı mücadelede 
bulunduğumu, hatta zavallı kızın 

ruhunu ve vücudunu kurtarmak L 
ç.in, başka §Cy yapamıyarıık, eve 
ôönmck istediğimi ve her defa.. 
smda ağaran günUn bana bu te. 
~ebbUsUn imkansızlığnu nasıl gös

tenni.<ı olduğunu anlatmak iste• 
mern. 

4. Fakat, bir acımn, dJğer bir 
acıya tahammüle yardmı ettiği 

sözünü nefsim<Ic <le denemem mu. 
kaddenııiş. 1 

5. ÇünkU, mübarek Noel yortu. 

sundan evvel annemden bir mclc. 
tup aldnn; sevgili babacığım ani. 
olarak zayıf dtişnüş, ve bunn kar. 
§I kullanılan bütun maddi ilaçlar 
yalnız büsbütün takatten lı:esmcğe 
hizmet et.mfş. Birnç hafta sonra 
ikinci bir mektup tahsilimi ikmal 
etmek hususunda beni rukıstırı• 

yordu, çUnkü bu aziz ve mert a • 
dam daha uzun zaman vazifesinde 
beklemek iktidnrm<ln değildi. 

(3) Gclahrt.heit (GelehrthC'it 
kelhnesinin eski şekJi) = Gelchı ... 
sa.mkeit, bilgi, mm. 

(4) kreiren (fül, kre • iercn) 
yaratmak, ihdas etmek. 

(5) gerungen (ıingen fiilinin 
mazi parti•>"pi) ; rin~cn: miicadele 
etmek, savaşmak. 

(6) Arnıe: zavallı kız veya k2. 
dm; Armer, zavallr erkek veya n. 
dam; Reich und Arm zengin ve 
fikcrler (cemi). 

- - - - -- . . - . - . 
. ' 

(Gazeıemuın blrtnd -~-
a.,lık ;raıımdald t&rlh ceroe-nm n. 
poauyla blrUkte C"lnderlleeek) 
l:VLEN'H& rEKLlFLmK.1. 1' ABA.. 
HA, tş ~'EllM& ~ U.TIM 
:fbl llcaı1 mablyıti bab olmıya• lrL 
c:Uk IJADlır paraau netroluu. 

Evlenme te/Jifleri 
* Yat 24, boy orta, el~ gözlU, kes. 

tane renkli ve dalgalı saçlı, lise tahsil 
ll, §ercm bir ailenin kızı, yüksek tah 
sn görmüıı, devıet memuru veya su • 
bay, 2().35 yaşlarında bir bayla ev • 
lenmek lstcmcktcdlr. Bir !oaoğrafla 
(3 Meliha) remzine müracaat. 

lı ve iıçi arayanlar: 
• :rtırkçe, transızca, . yunanca mu 

oeemmel okur yazar •e konuşur ayn. 
ca biraz lngillzce btur ukerllklı a. 
IAkıuıı olmıyan, ıte!U gO!lteretıUen, 

aesaptan •e muhaaebeden anlayan btr 
bay ucuz bir ücretle 1§ ar&maktadu 
t.M.T.V.) remzlno mllrac.ıı.at. 

• Uu:ıuebede 2:, seneden taııa tec. 
rlltıe.! o!&n bir muhulp fazıhanelerdt 
veya d1ger Ucaı1 mlleNMCl~rde lf a. 
ramakt&dır. HAtta<i& blrlu.ç gUD •eya 
birkaç saat de Calqablll.l IN.M) 
remzine mllracut 

• 28 y&§ında, aakerHkıe &18.kaaı nu. 
tunmıyıın yeni Ye e.ııkl yaz.ııarı bilen 
bekAr bir genç, ôdacılllt. kapıcılık. g3. 
tıt bir le aramaktadır. (S.A ) remzın~ 
mllracaaL 

• Frıın.!ız mektebi orta ıu.ıımmdan 

mezun, dakUlo bUen bir bayan iş ara. 
maktadır. TOrkçc.ııl iyidir. ıNeverı 

remzine mnracaa.t. 
• Yemekten ve yemu servlslnder. 

anlayan btr gene otel nva lok&ntalar. 
da lf iatemelrtedlr. (K O) m remzlne 
mtl.racaa t. 

·~ F..altJ ıre yeni yazıyı bilen. orta 

tahsilli, orta yaşlı blr be.yan, kendi. 
slno mu.asıp bir 1§ aramaktadır. Ew 
ı~ıert ve yemek d~ yapıı.Nliı <F.G.D.) 
remzine mUracnat :!~:' 

* Fnklllte mezunu bir genç, use vt 

ortamcktep taıebele:lı::ı u.esap, cebir 
kimya v.a.) derslerini termek tste 
mcktcdir. (Y. Akm) ~n:zlne mUra. 
caat. 

* ıs ya§Jnda bir genr.: ç&u~mak t.> 
temekted!r. Fabrika nıaklnclcrlnden 

ve otomobil stok pa~alar:ndnn anlar 
(Kurt 18) remzine mllnır.sat. 

• Hukuk faküJtesı ıı:>ı: &ınıtıncıayım 
Eskf tllrkçeyt blllr ve 8P.~ daktilo ya. 
zarım. Bir avukat yanınas veye nıı 

büroda ehven Ucretle çalışabU!r1m 

Haber (H.N.F) remzl.I!t' mUracaat. 
• Orta yll§lı blr ba>·an gtlndüzıer: 

ev l.şlcri görmek, nkş•ımlıı.n evine döo 
mck istemektedir. Y<?m"Jı ynpablllr 
ev lşlerlnJ ıyı bWr. K.lnıP.csiz y~ı. 

bir b:ıyn da tıakabl:tr. lstlyenlenr 
(Ar. Se) remzine m[lracantııırı. 

• Ortaok";t mezunu ror genç, nusu. 
sı bir mOe.ısesede vey::. C:evlet işlerin. 
<kı çalışmak iste!llek•.eciı:. ( 1.8.) rem. 
zille mUracaat 

Aldırınız: 
Atafıd.a rumuda n 7uılı olan e 

kuyucuJar.ımam ııanılartu celea 
mektupla n ldarehanemlıdf'• (paJ&r. 
ları dahfl) herJ11n aabAbı&.D ltle.J' 
kadar • cya eaat l"l de. eoora aldır. 
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Bu sene gorecegı-
mız Alma ilmi eri 

Oe en sene Kora Te r 
arlka Rö k, bu se e 

oyn yan 
a ge iyor 

(Baş tarafı S üncüde) 
- Demek ki bu sene de Alman 

filmi göstereceksiniz? 
- Evet, bu sene 50 film gös. 

tereceğim. Mtihlm bir k18tnını ge • 
tirtmiış bulunuyorum. Diğerleri ha 
ztrlanıyor. Biter bitmez onlan da 
getirteceğim. 

- Bu sene göstereceğiniz film. 
ler hangileridir? 

- Briket Horneyin (İki aşk 
arasında) sı. geçen sene Arabacı. 
nın kızında oynıynn Hilde Krııhl'ın 
< Isabel) j, Kristina Söderbaum'un 
(Balıkçının karısı), Briket Hor • 
ney ile Villi Blrgel'in (Mariyn 1_ 
lona) sı • Macar • Avusturya hnr 
bine alt bir film • Haynst Rüman 
ile karısı Herta }'aylerln oynadık. 
lnrı (Bahtiyar olmak için) i _ bu 
kadın geçen sene (İğfal) filminde 
oyna.nu&tı _ Olga Çekovanın (An. 
gclika) sı, Villi Friç'in (SevglUsi), 
Briket Horney ile Vill Birgel'in 
oynadtklan (Vali). 

- Mn.d<"Inki Almayaya gittiniz. 
tnnınm~ bazı Alman artistlerin. 
görmü.s olmanız tabii deb'il m dir? 

- Evet. bu sene Berlinde bey. 
nclmilel filın kongresi yapılmLc;h. 

Kongre eonunda murahhaslar şe • 
refine 7jyafet verildi. Ben de rla. 

TüRKiVE 
iŞ BA KAS' 

l<i.içüh tasarruf 
hesııpb.rı 1941 

lKRAMlYE PLANI 
KEŞIDEı.ER· <:Şubat, 2 Mn. 
vıs, 1 A~ust~, S llkteşrln 

~rırihl'" rlrde yııpılır. ,; 

vetllydim. Burada Zarah Leanderi, 
Hac V ernerl, Villl Friçi, Maı-lka. 
H.ökk'U, Olga Çekovayt ya.kından 
gCSrdilm, 

- Olga Çek ova hayli eskiler. 
den .. 

- Evet anıma 20 yaşında görü. 
nüyor. Halbuki ferah ferah 45 
yaşında var. 

- J.Inrika. Rökk nasıl? 
- Mükemmel. Onu lstanbula 

davet ettim. Kabul etti. Şimdi 
(Kralla dans) t oynuyor . .Piim bu 
sene 'l amamlann.cak. Burada gala 
müsameresinde bulunma{;'I b:ına 
vaadetti. 

- Yn. Zaralı Lcander? 
- On..ı, (Madam, son döıt sene 

zarfında !rıtnnbulda büyük bir 
sevgi .kazandnıız) dedim, öyle sc. 
\"İndi ki, tarif edemem. 

- Başka sioemacılar rekor 
müddetin· haftalarla ölçiıyorlar. 
Diyorlar ki. İ"tanbulda henüz beş 
hafln.yr kıran film görülmemiş • 
ti'r. Siz nc- düşunüyorsunuz? 

Bf n de ou kanaatteyim. B"z. 
de gecen sı>nc rekor yapan film 
(Arabacmm kızı) idi. Tam beş 
hafta ·g&;teıildi. O.ıdnn son .. .ı Ko. 
ra Terry. 
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ıf tHrı!!! • 

umnuriyetin 18 inci YıldönUıııl 
yapılacak donanma tenv~ 

aatanb11l Elektrik, Tram••f ·~ 
ıçıetmeıerl Umam Mldlrlli ~~' 
J.Jı"'nbul bele<lı)'t•I, elektrik, tramvay ve t\lnel ışıetnı',,, 

dUrıunu, oumhurl;re~ln 13 lnol )'lklönlım\l mllnAııebetiıe 1;61;, 
nı.ıatıda yazılı huıueatın naaan ıiıııara almmssııu UIJI pdıJi' 

1 - Rııımt dıı.lreler vı mı.ılıtlnın aball tararın4an 1" 
alt tesisatın ruheatlı mUteahhlt.lıro yapırıımnaı ıuıındır. t ,p"' 

2 - Bu estııat her ne kadar muvakkat lto de, ın•~~ 
teca.vUz ettiği takdlrde, umum müdUrlUlc, nlh&yet 20 bl ıtıl ~ 
kadar yazı ile haberdar edllmelldlr. Bu kayıtlarm blıAl ıtf/P;,,1 
takdirde yalnız bir tesisat müteessir olmakla k&laı&Y1P ğı ıltJlr 
umumlyesl üzerinde teoevvüıata. sebebiyet verilmlf o~ 
malıdır. (0117) 

1 
Deniz Levazım satın 8ull' 

komisyonu nanıarı ııJ 
ett' ~-"" 

ı - Tahmlll edilen bedeli 5720 lira olan 5200 kllO 750 ~. ~ 
borusunun 15.10.041 çar§amtıa günü saat l4 te .Kasıınpıı.§S. 
levazım satmalmıı. komlsyonunda pazarlığı yapılacaktır. ış ,s•tl 

2 - Katl teminatı 858 Ura. olup !iartnıı.mesl bergun -6' 
mezkClr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

1 
ıılflll'tf 

3 - tateklllerln 2490 sayııı knnunun istediği vesallC ~ııo:Ol 
ve saatte adı geçen komisyona müracantlnn UM olunur. _....n) 

.y, 1(. * ıaıı <r/P',.11 
ı -Tnhmin olunan muhammen bedeli (31230) lira 0

4 
te pJ'. 

bunlu köst)lenln. 16. 1 0 teşrtn 941 perşembe gllnU ı:;:ıııt 1 etf'. 
slltmcsl yapılacaktır. nıe"i il ,ıı9' 

z - İlk teminatı (2342) ılra (25) kuruş olup şartn~1ıııcıe ~ 
saaUerl dablllnde komisyondan (156) kuruş bedel mukıı ~ 

3 ~ İsteklilerin belli gün ve saatte icsbcdcn vcsalklC 
luno.n konıisyonıı mUracaatıarı (9007) 

* ~ ~ 
l\lamınm O übahri J\. Satııınlma l\omlsyonundıın: 

Cin.el Kilosu Tahmin nyo.tı 
Kuruş Sn. 

Kuru fasulye 20.000 25 94 
Nohut 20.000 23 65 ~ 
Kuru UzUm 10.000 53 88 eldeleri 

1 

ı - Yukarda cins ve miktarları yazılı yiyecek mıı. ;' 
ıncde olarak pazarlıkla cksııtmc.}c ltonulmu§tur. U sırl' ıtttı! 

2 - Pazarlıkları 15. blrlncltc§rin 941 çarvnmb:ı gUn 1~cV 
ı6 da 1zmltte tersane kapısındaki komisyon binasında yo~ıılt· ~ -' 

3 - Şartnameleı1 bedelsiz olarak komlsyond n aıınıı r; 
bir veya ayn ayrı taliplere ihale olunur. -anııııııJI (1 

4 - Pazarlığa i§tirak edecek taliplerin 2490 s:ıyıll ı.ıcte ııell1 
8ikalarmı ve cinsleri hizalarında yazıu teminaUarlle birli 
atte komls,Yona müracaatları. (9027} 

İstanbul Hava Mm taka Depo Amirliğind::ur· ~ 
ı - l0.000 metre kışlık er elbise kum ı~ı s.ılln aıı~udurıll ~ 
ı - Katı teminatı olan 427:i llroyı Bnkırkoy ınal JllllltJ)1'' 

ı:ırak 23.10.941 perşembe gllnU saıı.t 14 le Ycş!lkoy bava 
ıiği satınalma ltomisyonun.ı mUracruıt111rı. aJ111 ~ 

j - NUıı'l(frle!ılnl g8rme'k lsl11Cn1cr horgün saat 9 dorıııı: · 
~ılköy hnva mmt.nka di'.'po Amırllt:" L•nalma komtsY ıP 

--~ -- --· 
Devlet 

ı_...., ____________________________ ~:"::":zı ,dı 

.Muhammen bede ı l6725) llro olnn 20<ı aııct l\ll:lSa odlodcıı 
l\UÇük Storlu dolap, 1 adet portmanto ve ı 7:> adet ı-oııı 68ycV 
ahsap eşya (31,10.941) cuma gUnU saat (hl) onbc;ıte ıe ııslıll :, 
tıi~asr dahilindeki komisyon tarafıncıao knı,alı zarf usııll rtııı\·s.Y.~/ 

Bu ~c girmek istlyenlerın (504) ilca (al:i) kuruşıult srı11' '" 
kanunun tnyin etUğl vesikalarla tekllflct1nl muhtevi zartldır ~ 
ı 14) on dörde kadar komisyon relsllğıne vermeleri ıazıl'll uıııı$ıı 

Bu l,c' 'lit şartnamcl"r komsyond~n parasız oıarnlc darrı _ __. . .--

~erı l8~ 

1 
stanbuı levazım amırliğinden 

oarıcı asKer. kıtaatı 11an ıar• . ~b-ıo.~ 
- - ıns:c:ı• ı.ıt· ..1 

l&7.80b kilo sıgır etı pazarlıkla satın aıınacaı<tır 11~,ı f9. 
~ııat 11 de Sökode askerı sntınaıma komtsyonun·jll Y~!'.nl.9).,ı:l~ 
~nrtnumcsi Ankara, İstanbul Lv.O.mlrllkl<ırı sntınal:-18 k~6vi!ı'>1 İ 
rollllr. Tnl!plt'rın belli vııkltte koıniı;yonn geımeıcrı 1 rf 

* • "' o 941 çŞ fi 
l 15 l . 'I" A .af;ıd yazılı mevnddın pazarlıkla cks.lltıncıer a. ayrı 8 

ı::u snnt Hı ıc l merllde asken satınalma komısyonund 0155ı ·'' 
1"39 ~·.,,,, 

tır. Taliplerin belli vnkıtte komUıyona geımclcl"l. l ~ •'T 

Cinsi 1, 
I.Ahıına 

l'rasa 
Jtırmızı biber 
LA hana 
Prasa 
'razc fnsuly, 

, 
~ 

~~ 
1~ 

Domates ~ 

taze üzUm ; 
+• • ~~ ~ 

Beher tanesine tahmin edilen ııyatı 24 lira oıan 750 ııJıl''~J 
çantası 31 ıo.ou cuma günü saııt 15 tc paznrııkıa ~tUlııs ,eı .,,. 
ıeı ın belli vcıkllte 2700 liralık kaU temlnntl:ırlle 1<onıl5Y~.v. " 
ve nünıunesl komisyonda görUIUr. İhale Ankarada ~. ~ 
ırisyonunda yapılacaktır. (1244..9152) ,Of 

" ,.. "' uçUI< oJO 4-ıJ 
Beher kilosuna 425 kuru~ tahmin edılen 100 adet lt tJl&ıesl ,_p 

o;Uk bakır kazan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.•onuııd' ~t 
günü saat 10 da Diyarb:ılurdn nıkerl satınalma korıtlS> tel<Uf ) 
llk teminatı 1017 liradır. Taliplerın kanunı vesikaıarl~~41 916' .J 
thaıe saatinden bir saat evvel komlsyonn vcrmeıerL < ,~ 

Devredilecek ihtira beratı 
Tilrklycde istihsal edilmiş, olan 24 

şubat 1931:1 tarihli ve 2418 sayılı ihtira 
beratı mııciblm:c, mntlcnl olmıynn 

madd Icrdcn mamul "Ekler,. (zın zıp, 
JO.rjurı şeritleri için temin l'dilmlş o
lan hukuku, berat sahibi, lisans ver
mek, yahut bcrntı tnmıımen devebnek 
suretile mevkll tatbike vazetmek ar. 
zusundadır. Al1\kadnrlann1 !nzrn. ma. 
lflmat almak Uzere, muhteri vek1lı, 

Calatada, Kefeli Hürriyet hnnmda 91 • 
numarada mukim Bay Şönm:ına mü 
racaat etmeleri lllın olunur. 

1(.:(.1(. 5JıC'~I'· 
\ ,:ığıd:ı ~ ııılı ıne\ tlı ıı: knıuılı zarrlıı ek&iltnıcleri hizala~da yazılı gtin, -.:ıat vı• rııahall t'l"•tt'.1' 1 ıı bit' 

lllH") oııl.ınnda .) :ıpılnııl<tır. Tnllplcrin kanuni vcsikalartlc tt'ldi1 ıuektuplannı ihııle f;8.lıtl<'Tİ 11d•"" ~ 
ıılılııl;'u l<onıb.)on.ı n·rmckrl. (1117..8708) ·•il trl1 

~ . ~· ınsı Mlktan Tutarı Teminatı İhale gün, 8~ ır 
kilo lira lira e;sı<l~ ıı ;' 

Sığır eti 
Odun 
Sadeyağ, 

Sığır eti 
Kuru ot 
Koyun <'tı 
Kösele 
Koyun "tt ka vurnü' Qı 
S:ıman 

Er fotlnt, çıft 

60.000 2700 22.10.9U 10 \'BJl ı.'· ~ 
400.000 16.000 1200 16 " •• 16 tztll r ' 
50 000 81.000 5300 16 " .. 15 .. ıı1 

100.000 38.000 2$50 15 " .. l~ pt)-ılt'~.,. ~ 
483.000 10.820 1440 20 .. .. rırıı r ııı•· 

25.000 15.500 1162.50 11 " .. 16 01~1ırı:o . 
20.000 90.000 5750 21 " ~ JO e;rı;ı'1r. 
22.000 1 .100 1200.00 16 .. .. 11 

51,.fJ 
750.000 26.250 1968.75 21 " " 16 

5.000 45.000 8375 20 " .. 16 
.. 


