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Yazı ışleri TP! 23872 

j Çarşamba 
ıı s .ı ~ ı 
L§ayı: 3465 

Tlrk· Alman 
Dosllağa 

Alman bügük elçisi lzmirde 
beqanatta bulundu 

,,~h 'Jf 

, u ılllletıerımızı blrblrt.ae bafllıyaa, 
1 kalplerlmlzla derinliklerine kik saıaa 

>'a~a,, 

t11ı1tıaıçm 
,, "n.· 

t tlc.regı· Birleı-;lk Ame-
Old11 ı\ ti ~in bir can 
. 'ç;1~1'Upanm tehlike· 

Bir Alınan defi topu menle konulmak Uzcre reklllyor 

keın·'Yan koca Birle
~ •ı, d dert Panama gibi 
S";~lı ~etin bayrağı altı· 

'"'1 ıı.- dllerlnc- llcnh:lrr
ıa_ tııtı~~tisl arı)orlar. 
~ltl ı:are savcshıde 
~ IC~1111 ~erbestı sadecc:a, 
~ .... 11

•0 torpiline uğrı-
~. faan"'lnde boğuhu:ık '"'--°' anıa b&)Tağı "il· 
~.._ ._._ternııerinln tC'hllke-

• İlla~ !ile~ ahatJ göze 
L ıru \"eriyor AI· 
•tın • ' • ın tec&\iizUnden 
~nını değil. 
,. altı kuvvet lrı i 
~•kanın A lTUpa~ :ı 

~tll1~et1irıi ha 
~ ~Mf ve hay. 
\'a or. Çtinkü tt$

Pllr Blrlec'k Ame
°'cy" ll~k Panama-

lıit ~~nsu ~arak Der· 
'•Yor, bu suretle 

le !:danamış olu 

~~i bir komedya 
.... )1 ır. Fa.kat haki· 
~ '1lllnc1 asır ıliplo 

... ,'t 1'i bir bulu!fudur. 
~ L. CitQaı tatbik edenlerin 

.L"911' Yor. ÇihıkU ge-

'~ Anıerika Oum-
~ ~e~ nazırı albay 

•it anın bir Pana-
•ncıa A d Sili 'ruı1a e-

~t~lıı h ''<°\ cephane 
"Jy e ba.~' urmıuıını 

~~li~ ta, ir etmi5 ve 
d11Yln hesabına bir 

""'~ n,tiır 
~tan~°lla de~ letlerl bir 

derı l'arıarak kendi 
Cılı._ıı.iııa ~tılar. ._imdi 
~la ~mdcn nasıl 

>a..... ~ti~ı bllenıiyorlar. 
~it'"""''-• nın bitaraflık 
,,,•, ~'ruııauıı zuhur 

Moskova 
harbi 

Şehrin gar hın da 
bütün şiddetile 
devam ediyor 
-~ 

Almanlar llolkova. 
nıa ıao kilometre 
t1maıı ıarltlalllde 

Kalinine 
vardılar 

-<>--
Almanlar Moskovaya 
karşı 1 O bin tank 

sürdUler 
Londra, ı;; (A.A.) B.B.() • 
.Moakovadan alman 80n haberlere 

göre, MoskoV& harbi şehrin garblnde 
bUyUk bir §lddetlo devam etmekte • 
dlr. Rus tebliğinde ilk defa adı geçen 
l{alinlnc Moskovarun 180 kilometre 
§imali garbisindedir. Almanlar Rwı 

(Devamı 4 tinctide) 

Sowyetılıcısı 
diyor ld : 

A lmanlar 
Moskovayı "'-ttıa1c ın~rak meeburi-

~1'1~1~rt h~!;cı~.~:a:~ alamıyacaktı1 
ı..,~t\· l(.'tı:~nediliNe , .e --o--

\ ~;ıııaıarın 1
" -11~anıarııı_tı Şarktan •aoıkova 

~tı 'lb•rı dırı onune r.cçı ' • 
~tıtırıak ,enı~ıtı ... ı ta~n- mit afaaıı f ç n taıe 
I...~ ~nı ehlakes1nc lııt- • . · • 
, ~ i~t~ıı~rt1 1• mnacn:ı- k L vretıer geldi 
ı,18 dl. lla 1 lt·meı lıarue 

lıllth· 'lı Aınerlkalılar Lodra. 15 ( A,A) - R.R.C. 
1h)ilrıd 111

(' hu ~ oldaki Sovyet resmi sözcüsü dün ge-
"-ııı.:11 i t irnk ctmı,., cc askeri vaziyet' hakkında §U 

ittMrııdi ~~orlardı. beyanatta bulunmuştur: 
1 ~le ınerllta .\' rupa _ 1\loskova yolu, Almanlatın 

.,_t rıı·~trn"rnet< ister. ölüm yolu olacaktır. Almanla • 
01'>or li"lldelt• lçıne ,·u- 1 rın Moskova\'ı. hiç btr zaman 
t tı1'1ıı ~ nırıl' lk Am~ri i•,,•al edemive~eklerİPI biliyoruz. 
• .,, rı j ~~ - a·ı . 't 11 1c tıpa lıarlıhıde· Yaptıkları taarruzlar kcn ı erı 

~~, ~~"; taına1.an pel: ne oahalıva mal olmakt;ıdır. 

so~~vet 
t ebli~i 

. ---0---

M ar i u p o I 
tahlive 
edildi 

Moakova, 15 (A.A.) 
Sovyet gece. yarmı tıeblii-t: 
14 ikte3rin günü kuvvetlerimiz 

bflttın CeJlil!'~ca dn,tnYnh 
çarpışmışlardır. Muharebeler bil 
h~a Viazma, Briansk ve Kali· 
nin istikametlerinde çOk şiddetli 
olmuştur. Şiddetli muharebeler. 
den sonra kıtalarımız Mariupolu 
tahltye etmişlerdir. 

İran Şahının 
uhtesinde 
Ordu 

jandarma 
b' şkuman

danhğı 

Almanlar 
Moskovaya 105 kilometre 

mesafede 

Mojavsk 
Şehrini 

zapt ettiler 
--0--

L o dra u sabah vazıyetı 
n.t ,.ı görüyor 

\ ifi, J.J (.\.A,) - ILO. 

Abmuı uu • .,..~uu~ 
. h haberlen da Havaıı Ofı bu aatıe §U 

n~ıretmektedir: 
Harp hakkında aıınao en aon baber. 

ıere g6re, Moako\•a bUyUk Jıarbl 800 

aathal&r& girml§ buJunnıaktadlt' · 
Her ne kadar Rua mukaveıneU ~

dllııe de bu mukavemet Alman Uerl 
hareketini durduramamaktadır. 

Almanlar Moskova civarında bulu. 
•-•·ter • nan Mozavık ıehrinl iKal e ..... ~ 

dlr. be 
Orel civarında çok çelin mubare • 

ıer vukua gelmektedir. bi 
Almanlar Moekovanm oimall ga.r 

.sinde bulunan Katinin ıehri ınıntaka.. 
smda. yeni terakkiler elde ctml§ter • 

dlr. r u 
Moskova Uzerlne Alman faa ıye 

gitUkçe kati bir mahiyet atmaktadır. 
Cenupta fazla bir tebeddUI olma • 

mııtır. 
(De,·anıı 4 ün~üde) 

Vazif~ alktı Kara 
lranda bütün siyasi denizde 

manpuslar. tahliye edildi 
Rombay, ],"j (A.A. ) - Röyt~r : A 1 man deniz 
Yeni İran §ahı ordu ve jandarma 

ba§kumandanlığmdan kaldırılm~tır. h be 
Tahrıtn radyosu. eski şahın ııaltanat. m U are 
tan feragat ve !randan çıkı,,ı haııebile 

haJltuizır vaziyeti içinde bu tedbirin kuvvetleri 
alınmasının lUzumlu oldul1Jnu bildir · 

mektedir. ıran şahının bu vazifeleri Mu··stahkem bı·r Uhdesinde bulunduracağma dair olan 
1924 tarihli anayasanın bu babtallt 

maddeleri lAğvedllml§tır. Şahı; emir. den"ız tenerı" n ı· 
namesııe bUtUp ıılya!'i mahpuslar tab-
liye edilmişler ve yüzde otuzdan ,c.l2de • 

yUze varan bir nlıbet dahlUndc bUtün zaptettiler 
İran ıı : ~·il memurlarııım maa§larma 
zamlar yapılmıştır. (Yazısı 4 üncüde) 

~~~~~~~~~-=-=..:.-------
'' '-"1tıirı t\rnerika cfkô- ı Şarktnıı Moskovanın nıüdaf aa~ı 

ı.. .. t lı,tj~Uhaıır bir kı .... '} na iı::tirak !çin taze kuvvetler gon 
'tlıı llıe."tl e ikna etrne'i• 1 derilmektedir. Bu takviye km·· j 

, b,,ııe ~. ·~kıı ediyor. \'(;}~·~ri. cepheye varnu~!ar ve TIJler lrperten bir facia 
~ e ııaır r engel ol:ın '.\1oskovanın müdafilerının ya- -- - - - - --

~~~;k: '::: d:;::~ ~~~~~~~ ~~'·:~:rar.":~f.b~ H A M ı· L E 81 R A K T 1 G., 1 K 1 Z 1 N 
'>~ r-0 k e ı;ebrrı olur. :_m::::ış=t1::r::. =============== 
:~~~F~~i::~;·:; ~::~~:~=!~~s~::~?~:~t ÇOCUGUNU DOŞURMEK iSTEDi 
' lıUtu nu nıuharaza mütalealar nckadar makal "• . 
.. it !lık_1rı rnuılaraa ted· mantıki olurlarsa olsunlar, parii· ------o--
"ıe bitalapı rnı !ardır. ıncnto<ıa ek.<;erh:eti eeıbedemez • ı·IACI ·ıçen kız Sabaha kadar 
~ ~Plı l'Ulık kanunu lerse hUkümsü~ k&lmağa mah Cl 
~ tetırıi ~!n bir hücum kümdurlar. Amerika şu dahili ha.r· 1 1 d ld f 
~t ti<' hdinde hula. bi kazanm<'aya kadar Avrupadakl sancı ar a kıvran 1 . ve ö Ü • '::t gemileri • harbi durdurmaktan bafka bir ı,;ı

trıüsaailc kar yol yok gibi görinüyor! 

1 1~~~~ ~~~e'111fnln aaaaevı bafıdlr11 
ı Bırkaç ~ündenberi ı::ehrimizde 

misafir bulunmakta oları Alman. 
yanın Ankara büyük elcisi Fon 
Papen dün akşam Izmi.Paıas 8'1.· 
!onlarında mahalli hükfımet er
kanı ile Alman kolonisi seref:ine 
bir .ziyafet vermiştir. " 

Zıyafötte \'alimizlc belediye 
reisi. cumhuriyet hhlk partisi 
müfet-ti31, resmi daire müdürle. 
riylc banka müdürleri ve Alman 
konsolosluğu erkanı ve koloni 
mümessilleri refik~ l~riyie birlik
te hazır bulunmuşlardır 

Ziyafetin sonlarına doğru Al
man büyük elc;isi Fon Papen bir 
nutuk irndederek demiştir ki: 

"Türkiyen gelelidenberi Jz. 
miri zjyaret etmek ve bu sur~t- • 
le gerek vatandaşlarımla tema. 
a gelm~~· ~erek bu .:Jclırin gü

zellıkl~rını ve beledıye reisinin 
yorulmaz elleriyle başarıl&n par
lak kalkınması eserini görmek 
istiyordum. Bwmn içindir ki 
dünyanın hakikaten en güzel şe.'. 
h!rleri arasında ver alan hu şe. 
hırde bugün darbımesel haline 
gelmlş olan an'anevi Türk mi· 
safirpervcrliği icinde bulunmak. 
la bilhassa bahtivamn. 

(De\·amı 6 nm1a) 

KllldelamamUllıte ba sabalıkl kararlar 
............ ............_.. - - 2- ~ .____..._,....,._ 

Karakollar her gün 
kontrol edilecek 

ihtikar cürmü meşhutları müddei umu-
miliğin direktiflerine göre yapılacak 
m~~ ~~~~~~fu1d~~;1~=u mUh~!!1.bir toplantı yapılmış, ba-
vın reisliğind büt·· .. ddei .. zı m;ınım_~!l-r~rlar ~.ınmı.<:':',ı.r . 
.ı • ~ • u_n mu u - Ögrendıgımızc gorc, alınan 
mumı nıuavınlerının ıştirakı·ıe kara ı,,.. nd ı· +...,.ıra" - • r -... arası a, po ıs ~""' • 

tının !control meselesi de vardır. 
Zaten müddeiumumiliğin salfthitı 
yet ve vezaifi CU!ı'llesinden bulu• 
nan ve şimdiye knciar taıribme 
lüzum gôrülmiycn bu işin bun • 
dan böyle icrasına karar veril • 
mi.ştir. Her gfm oobctçi müddei. 
umumi muavinlerinden birisi, 
pÖlis .şube ve karn.kollanna gt • 
derek mı.itc~kim evrakı tetkik 

lenznin naşz 
Moıkovadaa Uraıa 

nakledildi 
l'i§i, lfi ( A.ı1.) O/iden: 

Gelen ha~rlcre göre, Leninin 
I\lo ~ovadakı n~ı Ural daği.arın 
da bır yere nakledilmiştir. · (De,ıunı 4 üncüde) 
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Bir sa aş hs ıesi 
lsvıçrede !i1kaıı (Jurnal c1ö Je

nev), (Frnn.<sad.'Ul sulh seslerl ge
liyor!) başWdı bir ma.lmJ.e neşret. 
tJ. :nmıd:ı, epeyce dikkati celbe • 
den cihetler \'nl". Çilnkli, bu sa\"8.t'• 
ta rransanın uğnı.dığı zara.rlarla, 
harpten sonraki 'ıı.ziycti tetkik 
cdllmektodlr. 

İs\ içre gıı.T.Ctcsfnin yıudığma 
göre, J/""UDSa. ~br, muztariptlr. 
Komünist hareketleri, isyan baş • 
AMlgıç~ bonon eseridir. Mnhke-

ıin, ldrun ı·ararlan ,·crmcle -
ynlıuz, ya.hancı radyo dinlen -

melerindcn ileri gelmiyor. Bu iş. 
sizliğin, atlığın, hnJlt Uzerlnde yap 
'hğl nJr.stilfuneldir. Halle, siya.si, ik . 
tısadi lınrckot \'e hamleler fı;in 

serbest bir yol a.rauuı.I.'"tadır. Bu 
arayı tır ki, Fnıusız mllletini, ha
zan Urkerck, bııznn korlmuyamk, 
sesini ~karmaya, hatta bağımıa
ya evkedfyor. 

Ve bu ses solh istiyeu, sulhe 
hasret çeken bir sestir. Ve beşe. 
riyctln kan nğlıulığı, her gün bin
lerce insanın oldüb'Ü bir F.amanda, 
<,-ulh istemek yalnız Frnnsa.nm de 
ğll, blitun dtinyanm istediği, öz • 
Iedlğl bir f1CYdlr. 

!latuna.fih bu isteği, Fran~m 
ist.emeğe, yalnrı bugün1..-il ''UZi • 
yette olmtı.ı ı dolayıslle hakkı yok. 
tur. Bıı ~tfyıılmı birçok sebep~ 
vardır. Ve bu sebeplerin başında, 
bil\'Ok tarihlerde ı:;Irf mcğe moo
bur olduğa su.va5larm, Fransız 
blinyeslnde yaptığı feci, kanlı ııaıı
rt~tı kaydetmek JU.znndır. 

1sl1crc gazetesinin bu yıızısı ha. 
na. Fransa.nm SOO yıl i~lnde, kaç 
savn.ı gtrdiğ!nj hatırlatb. Bo, ta.. 
rllıle uğra_sımlara nmlUnı olnın.kla 
beraber, bazı mcrakhlan aramak 
kllltetlnden lrurtıırmak t~n, bu 
dokUmnnter ta.rlh vesiknsmı ta • 
rlb mısile n f.'IY&. naklediyonım: 

1 - İsp:ı.ııya h:ırbl (1635 den 
16.59 a lwl:ı.r), 2 - Del~ikayı is. 

J3!!ş~eer_ 1 
~.- .. .,; Sabah 

... eyin Cahit Yalı;m "İngiltere ve 
uıerlkaya bir avans mı?,, başlıklı 

yaı:mnda gene Alman lktlaat ıııızm 

ooktor Funkun nutkunu bıı.hls mevzuu 
ederek, nutkun son kısmılarmJ:ıkı 

sstırların bas: manal3n muhtevi gib. 
b!r tesir yapdığmı anlatıyor .ve şl!yle 
diyor: 

Vel, .)1 dönllp clolnşıp 1\%eln Krunpf· 
d:ıkl sJyııııet pl nrn.'\ ,.e bu pliını flile 
Oknrm:ık için Nazı Alm:ınyMm b. 
ı.ıp ettiği politikaya geliyor. l'nlnız. 

•uı;J o nal • Sosyıı:ı t A lmnnyıı başlnn 
b'lı:ta t;:ırkt Avrap:ıd:ıkl tnglltere<l n 
tamrutırn ı11:ıı, bir bono tnlep eder bir 
mzlJ e>tt('ydl. tngUterede "denizler 
~nln, A\rup:ıdn ve ~rktn ka.rtılın be. 

nim., dlJ ordu. Şlm:lllti Dr. Funlmn 
a~ınd:ı.n ele geçiril ~1 bu zengin ve 
\'nSl topraklarda mUşterelc ticaret 
pren fblnl J;abol ctm ğc rıu:ı olduğa.. 
nn bll.llrlyor. 

Dr. I' unlcun Adeta bir sulh tcldlflne 
lmhldU 0}311 bu nutku gnzetelerdo tntı. 
ı:ınr ederken, dl~er bir sayfa<'b d:ı Al
manyıınm sulh truırr<ttu hnz.ırln.dı • 

rna dair d::ı~n rh yetlertn ~ız 
olduğunu blldlrt>ıı bir .r .. ım:ın te:ınlb! 

görüyoruz Bu m n!lBIZ \C lz.'llu maş. 
kili bir tl'.znt değtldlr. Çtinktı Alm:ın. 
yıumı nçılttan arığn nas h~nıbclcrJ n 
r.erL'ld blr anln.ıım:ı tel lil etmesi At. 
rmın cnt rı uın:ımlyrsl tarafından 

bir uuıf eseri olnral. tcL'Utkl cdllm<'l• 
cndf1JC9I karıııınnda Ahnanynnm (ol• 
kuvvetli ve sonuna ktıdar mUcndeleye 
hıır.ır olduğu lntlb:ı.mı .. ·e~ l!:ln 
ulh on31alnnnı tcl.zlbc lllzum vardı. 
Alınan) mn bUtUn lıarckctlerlnln dl -
binde bu l"l tatlıya b:ığlryara~ bil" 
sulh il ınncemnm lclndcn rıkm:ık &r. 

zusu mevcuttur ve h"r ' ile ile bu 
nrzu dlkkntll nn:ıarl:ır önünde kcn • 
dl51nl hl tllrrncktcdlr. . 
Tan , 

M. Zekeriya S rtcl (Hayat pahalı.. 
lı ma knrııı tedbirler) başlığı altında 

yazdığı b ,m kalede ezcümle diyor 
ki: 

••Jlılynt, ltonlrolümUz. nltındn ol:ı.n 

, 0 olını) n blrço1c sc-brblı-rle p:ıhalı -
ıa.ıııyor. nu pnhahlılıtnn en zly de uı
rıır görenler, geliri mııhdı:ıt '\C mu· 
kannl'n ol n nı m ırııır, mllessesc ,;o 
f brll tılar<tıld mü tahdrun \C işçiler. 
dir. tngut re ,;c h,JrN'd dcı:Jct, bil. 
ıuıı memur! rın \ c bns ıst fl!brtım 'e 
mile J rde ç:ıhş n b l ln rr.:.ıstı:.h.. 
dem ve ı çiler ?1 mıın5 ve ,e,ml)clo -
ılnı- mun) ~ n bir ı.am yapılnıa!iıı~ı kn 
ııun ile m~burl lulnw hr. lliz de bö)IC 
lılr tedbirin ne d :r~yc k dar tntbll 
klııl~retı ol:l nu bllml) Orw' ıraımt 

m:ıhd:.ıt ' ta tuş :nı hayat pa.. 
tuııılığı kar ıs nd ~[al te dıl .mE'k • 
too korumstı itin tınu tedblrier cm • 

•nroenln z.-u:uı.nı gelmiştir snnınz.,, 1 

tila mab.'\dite yapma fleı'P om >16. IU il 
den 1668 e kadar), S - Fclc ~A in !:/ 
menle lmrbj (1672 den 16'18 e kıı· ~' ~ - "' ' =---dar), 4 - Strnzburg eferi (1681) ------- -•• •• 
I') - ne1çikayn giri.5 OG8s>, 6 - h E h Şar'• ııaJaf P'' .... 
lf"onsburgn giriş, (16S3), 7 -Ve 17 bakkal ma t nar 1 .D __ .,u.,· 
roset bnrbl (1688 - 1097), 8 - - AVR u PA . LE ·cut ~~ İ6p!lnfa \'e.rMetmulınrcbcsi (1701 k ld J d ..1 • d• Belediyenin nıe' ~~ 
1714), 9 - Lehistan vcrnset har. emeye veri İ egışme 1 -ıenifiliği ni"P~rt!':.:foı ~01;~ bi (1733. 1785). 10 - A .. ·u t.u.r. <:\iphe yok. aJe ,. r.~ 
ya \'eroset sn.\'nnna mUdıı.lıale ---o-- · TR E N ---<>-- meydan <leneeelc b ~ıt 111~ ı-
(1 i40 - 1748), 11 - .fngiltere Bir kalem sa•····· Keçi, sığır ve -;onra ~imdi de BC l•flll pıd' 
ile fuı.rı) (1756 • 1768>, 12 - Ye- ..., tanzim ediror. B:!ıuıı fil ~ 
dl yıı muhnrcbcsi n156 - ıı63>, dan 5 bin Ura .. danaya da narlı nc~·oğru ve tst.a~edır. ·~' 
13 

- Amenıuı yuzıınaen 1ngiıte- MUNAKALATI konacak iıd tl'pcsi ll7~""·rrniılııil~~ re ile h'.ırp (1778 • 1788), 14 - fazla kir 1 !lelkl bütün TUrkı' dP1 tJll ~ 
RUyUk lbtiliilden tlof;ra.n harpler kezi snplan Be~·ıı~ı ~1" ~ 
(1791- 1797), Mısır seferi (1798 • Halle tarafından ımürakabe bU.. ---<>-- Fiyat mürakabe komisyonu vi- um ıleğil, eJze~cl • 

11 
p!"'"J 

1709), 15 - Romnnın z:ı.ph, 1798, rosuna ihbar edilen ıttit'ikir va - !ayetlerden istenen malQmat gel h ~özden gcçJnrk~ ~; 
16 _ ımıttefililcre ı.ars1 Jıarıı kaları derhal teSbit edilmekte ve Ko··pru··ıer ı·kı·ncı·- dikten sonra tekrar t'~tkik etmek nen traın,·ay ca(ld ~2 
(1799 .. 1801), 17 - Hano\'nlll su~lulan hemen adliyeye veril - üzere et narkını değiştinnemeğe deki seddin nefe ya son,.. ~ 
istilacıı (1808), 18 - Llgornanm mektedir. k d karar vermiştir. min cdemcmicıtiın. .eSf 1' 
uptı (1805), 19 - l\liittcfiklcre Bundan 1ba.51<a !bir müddet ev• anun sonun a Münakarnt Vekfileti de kasap· ki bÜroya sark ı.ıılı' cf~ 
U~üncU hıı.rp (1805), 20 - Rayn vel Pipo markalı dolma kalemle. lık hayvan nakliyatı İGin icap C· trr. eld~ .ı r. 
harbi (1806), 21 - Rusya ile rin yüksek fiyatla satıldığı etra• batecek den vesaiti nakliyeyi t':mıin ettiği Fikir ve ıc.,.r k kJb<,..a ~ 
Pnısya aleyhinde harp (1806 • fında bir şikayet vaki olmuştu. 1 içir. badema §ehre bol kasaplık ~anclır. Fakat pi' ~"'1 ;J ., 
1807), 22 - Portcld1Jn işgali Tahkikat neticesinde bu kalemi --o- hayvan ~eleceği G.nlaşılmakta - nasıl bir yerdi! .\ptıi' ~ 
(1807), 2S - İspanya. harpleri satan müessesenin açıkt+an 5 btn M .. k 1 dır. Bu da, et fiyatlarının yük - laman birinin ya 

11
e1l,,. o~. 

(1808 .. 1814), 24 - AYusturya lira kar temin ettiği anlaşılml§ una a e seltilmemesi için kfıfi bil' unsur "İstanbul kah\'e:,i ;r;t.#': 
harbi (1809), 25 - Paıın: mü.s • adliyeye verilmiştir. Ve kt 1 İ telakki edilmektedir. Dün, §ehri· ıtöı atı~·onız:. çe' pıı1.,a P~ 
tcmlckclerinin zaptı ()809), 26 - Diğer taraftan fiya.t müraka. ·mizde bir toptancıya taşrada 2 ve nakı~h bar ~ ~ 
Felemenı( krnllı6"111•n ilhnkı (1810) be komisyonu tarafından makar Ballçte yapdan bin koyun gelmiştir. l\lcddahlann otu fd'~ ~. 
27 - Vatan muha.rc"~i "Rosla .. ko uk Diğer taraftan bazı kasa.plla. • .,us olan ~.·er dör~t ı .... td'y~·. - ' IA.~ naya nark · nd tan sonra. me- )At. f 1 t - d -"' · · yük ,..-~ 
J'ID tabiriyle,, (1812), 28 - Na - murlar, !bakkalları kontrole baş. IS cua8 1 aa a ıyor nn keçi, sıgır, kalna tA~~-~nldı ");.n - arasındadır; Uç çrtbll' .. 
polyonun dü me'iilc neticelenen lamı3}ardı. Kontrol neticesinde sek fiyatla sattı arı goru Unun korkuluklarla çe cere -·-"' 'J 
mulıa.rebcler (1818 _ 1815), 29 - birQC>k kimselerin narkt\ln yük • Milne.kalAt Vekili Cevdet Kerim den komi8!~.1t. bu cins etlere de tün durnran, p~n d11,._rır~ ~ 
lsp~aya taıırroz (1828), Ce-za. • se~c makarna sattıkları görül • lnceda,yr, muhtelif :işler etrafında nark koyal;CiAur. tavanı ,.e f.B\'all a. ~· ~ 1f;. 
irin z:ı.ptı (18ŞO • 1845), 80 - mü.5ti1. Bakkallar, makarnaları dün, Ankarnda gazeteellcre izahat leı:;tibri köseleri t>şŞ ~.,,._ r:.· 
Romaya nshcr se\ki (1847), Sl fabrikalardan pahalı aldıkları i• vererek ezcü.nile demiştir ki: , Hileli beyaz peynir oymalar, iı:lcnıele::ıef~~. ~J 
- rmm seferi (185:1 ~ 18~), 82 çin böyle hareket ettiklerini bil "- Pityon • SM.lhıgrad hattı tenekeleri alıcı renWerllcn ıanıııP~ ~ 
- Çin sa\'nıwı (1857 • 1860), 38 d.irm.lşlerse de büro, bu yilırlen üzerindeki Meriç ve Arda. klSprU- Beyaz peynire narh konduktan :niş naln~lar kııP e de~ ... ..W 
- Surlycye ~fer (1860 - 1861), suçlu 17 kadar bakkalı malıke ' lcrlnin inşası için Devlet Demir • sonra bazı peynir tacirleri, teneke ra, .. , bir kıı.h,·elıa:dur. t'-." · 
84 - l\fcksilm b rpleri (1861 • meye vermiştir. yollariyle .Alma.n firmaları arasın- bıı.şma. fiatla.rı ı:ı.rttıramıyaca.klan bir ~arayın ~aıon uıc ~j.;J." 
1867). 85 - Prusya muharebe - da a1.."tcdilen mukavele muc.ıöince irin yeni bir hile"e ba§vurmağ:ı. Juwuz. fıskiye, k~:r görU~~.J 
fil, (1870 • 1871), Sa - Tımusun mahallinde inşaat haz1rlıklan baş- '~"nın~ ... la.rdır. Bu" hile dt-, her U.-. halinde akan sn ft11" '-'..ı. 
zaptı <1881), 86 - Mıu:la"askar [~ ~J ' Q ı,,,,.,..,+-. '~"'·--"" 4~~nı:ı.ta geçile _ u.:.ıı ........ s dir llıı.vuzon t-tr~ ıştır• r,; 

- .. ·~,..~ .1.UA.Uuuı. ~ nekeye bir. bir buçuk kilo kadar · diıılıtl .~IJ' ~·~ 
ve Tonkin seferleri (1890), 37 - Si ~ cek ve mukaveledeki hlikürnlere tuz katmak suretiyle yn.pılma.kta.. ~inde- çi!:elder . _.....- 'ıılr:.ıl 
Biiyük lıa~ (191: • ı19l~), 88( .,-: göre köprüler, ikincilıAAun sonun- dır. Bu suretle içine tuz katılnn -;arıkl.ı, bıyı:~ ~ini' fe ~~ 
Abdillker aley ıno se er 1 19 da egç:it verecektir. beyaz peynir tenekeleri, fazla a- cntnrı, c.cp e ' geııf".~ıt· 
- 1920). • Eski seneler malıaulU fuul~lmn ven milc;terller .,_.,. ,.,, 

800 yıl iç.inde, 160 yıl harbeden RALtç VAPURl.ARl ğrr gelmektedir. ;,:ı"dn" 0iunno~lal", ''ıı 
a.ııagı1 ihraç fiyatı otuz kurtlf olarak ;.,

1
•
1
:, k:nh\'c i~lyor~!· bl~ .... ı:, 

bir millet, nasıl olur da ulh iste- tcsbit edilmiş ve bundan bef kuruş 1st.anbuı belediyesinden deniz- d l f · 1 · ' rd.,.... 1 •· ,,-
mez, siz söylevin'f.. ihtikarla müca e e a ış erı Qn-ık, clm11rlıı ..... 1 .111~ ., !on olarak aynlmruıı ticaret nkA.Ie • ,.__ lidU J".;.r.., i tik-' ..... pı•· r 

yoUACı umum m r Uc ...... e n ~ ınıla, t~rteınlt, 50ıoıı ~ 
thtil§.fat.I şuunun gayesi tevhittir.. :~nm;:~:a g;.~.::~~~:r:; = i~~~e= i!~~:~ ihii'ı!:~ı:~~c!i':ıe ~:=u~!f~~~ j:'l1ür. snt:,'Jll<l:ı;ıart• ;, ~ 

J .. AEDRI yüzde yetmiş beş !on almacaktrr. da daraldığı §U 1!1Ir8.larda Hı:ı.liç hnJ.. ka kolaylık göstermek Uzcrc hıra kah,·c t ta:ıl'01 ~e 

Niğde deki 
meşhur 

saz bataklığı 
kurutuluyor 
Nafia vekO.lcU tarafından Niğde cı. 

vnnndnkl meşhur Saz b!ıtakl:ğının 

kurutulması için yapılan tetkikler ik. 
mal edilmiş ve bu l>urutına işine alt 
p!CU:lar hazırlanmıştır. 

Saz batalclığmm kurutulması ile 
beraber bu bnlaklığm mevcudlyct!nde 
rımn olan S~ıs:ıklı çnymm ve dlg-er 
kolların da ıslah edilerek yntakıarmın 
tanzimine lilzum görUlmU~tUr. Na!iıı 

vekalet! bu i§ için yarım milyon lira 
tnhslstı.t verml§Ur. Sulnnn ııılab ve 
b:ı~klığ'ın kurutulması lşlnc gelecek 
aydan itibaren b~lnnarak gelecek 
yaza. kadar bu 117 hazn1anml§ olacak· 
tır. 

Niğde saz bntakıığmuı kurutulm:ı.sı 
ne bu bataklığın sah:Nındnn istihsal 
lşleriDde istifade c:lllebileceğl Gibi 
bataklığın Nığdc ve civarmd:ı yaptığı 
s!vrls!nek ve mnl rya dn külliyen or. 
tatlan knlkmrg olacnlctır. Bu şckllde 
AnadolJnun göbeğinde ve en güzel 
parçaaında yer bulan bu bataklık or. 
tadan kaldınımış olacaktır. 

Cümlesini işve ile tekrarlayı. 
şmı sahi sanıyor, sevi!en toy bir 
eı kek gruruyla diğer gözdelere 
nadiren rağbet gösteriyordu. 

Yıldızdaki bomba hadise i, 
hünkan epey bir müddet için 
haremden uzak bulunmağa sev. 
ketmiFti .. Abdülb:ı.mit bizzat bu 
işin ta.hldl~~tivle mecı~ oluyor. 
direktifler vcrivor. ta~n evhamı 
dolayrsiyle sarayda. k<:ndi gölge_ 
sinden bile korka korka meşru
tiyet taraftarhrım nasıl imha 
edeceğini, meşrutivet fikrini mü. 
nevvl:rlerin kaf nsındnn uzakl* 
tırmak ic:in ne türlü teubirlcr al. 
ması lUzımvel~i,~ini dilşUnüyor. 
du ... 

Ve tabii bu mecguliyet padi"-ı· 
hı bir müddet irir. en sevdi~ 
gözdesiyle bllc F>'iv'" uzal tan bir 
görüşmeye t"bi bulunduruyordu. 

Saraydaki • sıkı tertibata, her 
biri birer dev anası korkuçhı
i{ı!yh cariyeleri kamc:ı altında 
bulundurı:ı.n harem ağalarına rağ 
men mabeyne gelC'nlerin çoklu~-u 
bUsbUtiln denece1, 1 2.dar ba.<;ı b~ 
kalan harem kad nlarım cür'et 
hamlelerivle snrsıvordu .. Bu a~ 
rrum mabevne ll"T gün saralı 
R~·. "ll Uwravnn zapti,•c TI~z .. •ı 
yave· le~·..,-ıen b!nba 1 Şehrunet_ 
tin ter. Badıseher lradmefendi-

'"·-·
0 kaa. 80x100 eb'adında afiı>ler haZlrlat- \"(' çubuklar oıu~'" ced Barbunye !asulyelerl 1lç ....... _ no ıunın daha müsait §artlar albnda 'J iôlı:ıiştir. f{s~1 r \'Jr• ıo"ı 

nma satılabilecektir. seyıı.lıatlcr;ni temin iı;:ln tarifeler- maya başlamıştır. ·Afişler bUyUk ılnr ,.
0 

hanende e nfc s' 
'-"""' d t •ı:ıı, •-'-- ~-t.-ı-· d mevdanlara asılacak, Uzcrlerind~ "C _.6~ • Buat Davazm TefatI ile wıuı.- e. e enzıw. mtn....uı..A ı.wu;uııın e .J Yliksck ta,ıın, ~0..ın ... ll"'i., 

den Tahran bUyük elç!Uğlne Cemal ve seferlerde §imdilik mUmkün <>. !:i!mdlytı kadar narhr tesbit edilnı:: .ıhcr nakı5lar '\'CI r J"sni"'~,. 
HUsnU Taray taylo. ed11mlştlr. Cemal lan tadilat yapılmıştır. Vapurlar mallar fi:o.tla.n yazılııcak ve hal .ıiitıııılar, fıskiye c ı'cr i•'~ 
HUsnU, dUn Ankaraya gltmııur. Bir- uzun zaman baknnSJz kaldığından, kın ihtikar vulcuunda müracaat r. ı 1 nccre tff°'' 
ka,o gUn sonra yenı vaz.lfeal bqma evvelcmlrde hepsi Uzerinde ba _ ıieceği telefon numaralan buluna nn ı;en fi pe 111' ,,e 1""'"'' 

sit ve umumt trun1r ve temizük ya c~tır. ıiı:ıl• '\'e serin rrlet 0 .... 
hareket edecektir, •en huralarda § ı ııl1lrl ,:ı, 

• Blr Alman tırma.mun !JChrlmlzde.. pılııuş ve ilk olarak ilç gemi csu- \ c sanat rnunaktı:c; hllrıeltte 
ki mUmessru, allkadartanı müracaat lı tamire almroış bulunmaktadır. Benzin ihtikarı yapan Şimdiki ~ah\'C g11ıellj)e1' 'J 
ederek klğlt çuval Termeli tekllt et- Bunların ta.miri biter' bitmez hiz.. mahkum oldu luıh~chanelerın -oruı. 'e J" 
ml§tlr. KAğıttan yap~lan çuvallar, jüt metc verilecek ve diğerlcri <1 e SI" :ılçbirinl bo ıanı•.ı t.ats" " 
mamulltı !:Uvallardan d~rtte aıo nll. rayla esaslr tamir göreceklerdir. Benzin ihtikdn su~undan yakn- karanlık 00,.1k, ~ 

lanarak ikinci nsliye ceza. mahkc:· ' Mr!IW' ı 
betlndo ucuzdur. 11\GİLTEREDEN' GE ... "DN tlur. ...az ki •·!:t,ı~ 

~ mesi taraf mdan tevkif edilen A- ed n i-: . 
• Şehrimizde bulunan murlt TekDI VAGOX VE J,OKOlUOTJFLl::R yaspa!iadaki "Modern garaj., sah _ Temenni e dufdiJ ı 

H'lsan Alt YOcel, dün sabah tınlver • toJtlandıkhroıı .... ıı,-t' 
!ngiıizl • · edil bi Seha S~-nurun du~ması dün ı:;ark ,. .. stteye gitmiş ve muhtelit meaeleler ere s.ıparıı:ı en vagon bitirilntlşti.r. ndamlarımıı 

1 
r' j. 

etrafmda rektörden hahat &lmı§tır. ve lokomotifler gelmeye ve ntöl • ra oraya ta~ınıt' a.,.:, ~<" • .ı 
el ,,_._.., '· ı ı:ı.k h' t Mahkeme Schanm suçunu sabit c,..-.. ~ ! Vekil Qehrlmlzde birkaç gün da!ı& ka.. y eruılM"MC .. uru ıır ızmc e Fakat ıu::ıba. 

0
" ani ,·e ... ıt~ 

" kedll e """, tır görmU!J, kendisini 50 lira panı ce. , ,... .,., .. lacaktır. SeV mey u...gıaDmIŞ ' bet "'Örecel{ pli _Ae IJ'...ı~ 
zasma, bir hnfta ha.pise ve gara. "' reeeu ı)C" 

• Çcrl<eıte bUytlk bir yangm ~ • jmm 15 gün kapnWmasmn mah c;nhar, a),,ı dC i)'cll f 
mış, yangını ııöndUrmek Uzere Çankı. Yapağı fiyatları kum ctmlşfü. Ayrıca arama neti. tan ,·eya k~r~er: bll~~: "'6:.J 
rt itfa!yest de Çerkeıe gitm!JUr. ces'ndc garajda bulunan ilci tona 0 geniş sc< ır ·arl~f'fll tle~ 
Yan"'lnm §Chrin hemen yarun gibi bir Ticaret Vekaleti tarafından dün yakın benzlnln de mUsaderesine ca ra!ta.tlık do) ·e ee1'e '-J 
mmtakayı yakm111 olduğu eöylenmek· karnr ve,..,,icıtir. racık pıınt.ıılo~·e' .. ııııJJl'lıf d'J yapılan bir tebliğde, 22 ey!OI 1941 ···-.ı d re.. p 1 r 
tedlr. Vail yangm yerinde me,gul oı. tarihli ve 2/1667 numaralı knrar. MUddeiumumnik suçlunun silr • l!;inclc cen e ·ıı oıİ) '• (ır,.. 
muş, açıkta kalan Çerkeşlllert barm. name mucibince merlyetc giren yünle cezalandırılmasını iatcdlğin. bağdaş oturabı r ııılf1~-':I 
dırmak Uzıcrc icap eden tedbirleri aı. 200 sa.yılı koordinasyon kararı ile <len bu karan tem) iz edecektir. cıak rahat eddcr korbt el ~I 

s~ne en·elki • ee ~r~_, fi# , mıştır. m~mleketimlz da.bilinde 31 vilii. - ı;·J.Jl'"". r. 
• HUktımet, mtıstah8Ul teşvik için yet ve bir kazanın aleliimum ya • sanlar biribiflP u,sıJ o ~ ~ 

m:ı.hsuıun mUbayaa fiyatına klloda pağılarma el konulmuş olduğu ve Kongreye davet blr manzara ~ dı;ı.~c ~f. 
bir kuruş znmmetmlştl. Verilen mal~· 0 zamanki yapağı flatlannın iplm C.11 P. E~ilp mcrk~ semt ot:ıığı raya gidenl~~ın }ıo~ b~ p-~'ıf;/ 
matn g"'rc hUk"'met, '- kararda zıı. ğ .. _ k ı - d "'i•·innıclerl ..,e .. ıs ,.... f'J 

v u u>& _. edildi i bildirilmektedir. Vekiı.!0t, ""' ıın ı~m an: "'·' ıat bU .. ~ 
redllcn mUddcU lldncitef?lııln sonuna tebliğinde meT.kfır karardaki yn • Oca.ğımızm yıllık kongresi 19.10. ynratırdı, fa ırs"' ,.ıde' 
kadar uzatmışta'. Yeni mısrr mahsu. pağı müba.yaa s:ıtıe §eraiti ile fi. 941 tarihinde pazar gUnU saat 21 d • pabilir \'e ya::::o>·• 
ıunnn mubayaa tlyatma da birer lru- atlarmm 1941 • 42 mahsul mevs1• 36 ıncı ilkokulun salonunda icra edl ,.e ciippeyle ,, f,.I 
ruş zıım yapılmaaı derpl.o olunmakta.. mi devamınca cııri olncağmı tasrih lec:eğlnden nl&.kadar azaıann teşrif. farktan nedir· J' ..Afi • f(t! ıfC"'· 
dır. etmektedir. lerl rica olunur. 

Büyük Röportaj serisi - 38 - Röportaıı yapan: R. YAVUZ 
niıı gözüne ilişmiş, yakışıklı ve 
tendüriist bir erkek olan genç za. 
bit kadın efendinin kalbini gı. 
cıklamıştı... • 

Yıldız s a r a y ı n d a bir 
hasekinin mabeyn dairesine ge. 
lip giden yaveri nereden göre. 
ceği biraz haklı d\.iSünceler
dcndir. Yalnız şun•ı arzedeyim 
ki; Badısehcr, Abdülhamidi öy. 
1c teshir etmi.5ti ki ne luzlarağ~ 
sr, ne musahipler ona tahakküm 
etme~ akıllnnnd~n geçirirler, 
ne de harek5.tını Abdülhamide 
çc\dştirmeğe cesaret ederlerdi. 

Binaenaleyh, Bndıseber, bir 
erkek seçmek ve beğenmek mak.. 
sadiyle mabeyn koıidonına açı
lan harem kapısının hUk~r da.irf)o 
si mukabdindeki kanadı ~rka
smdan günler hatta lıaftalarca 
bir gözcillUk nöbeti ihdas etmiş. 
ti.. Czatmo.yahm, ge.ıç yavere 
Badıseber tarafından uzat1lan 
iltifat eli yaverin saray hakkın· 

daki evhamına yol verdiğinden 
bir türlU kabul edilememişti. 

Badıse.herin gün günden artan 
gönlündeki yangın nihayet onu 
harikalı bir cür'et hamlesinı} 
mecbur etmiş, ıbir gün gene: yave. 
re mektup göndermiş, mektubu 
götüren eJki Valde Sultan c:ırak
lanndan Fermanber kalfa. cevap 
yerine gözdenin bütün ümitlerini 
mahveden bir haberle avdet et. 
mişti .. 

Genç yaver kalfaya evli :I>ulun· 
du,.,Ourıu, karısını çok sevdiğini, 
gayrimeşru milnascbetıere hiç 
taraftar olmadığını bahusus Ab. 
dülh;unidin gözdesine karşı hic: 
bir zaman böyle bir hisle hareket 
edcmiyece~ni bildirmişti. 

Sevgi, tatmin cdilmedlk.çe ar
tar, kiM veya şiddetli bir inti
kama. doğru hızla yol alır derler. 
Badıseheri btt cevap sindirecc?a 
ne büsbütün alevlendirmiş, Fer
manbcr Kalfaya: 

- Aman kalfam, ne olursa 
senden olur .• Ne yapayım gön
lüm akıverdi. Kendimi tutamı. 
yorum. Ya bu yaverle sevişirim 
y~ut kendimi zehirJerim. Bana 
bır çare bul, ne yap yap, bu ar. 
zumu yerine getir? Demi5ti .. 
Yaşlı ve pişkin kalfa genç ve 

gözde saraylılann ne zaptedil , 
mez deliler olduğunu pckflla bil· 
diği için kendi menfaati namn:ıa 
saraydaki mevkii ve vücudu el -
zem olan yad sihrin bir çılgın· 
lığa kurban ~tmesine razı ol. 
mamış, günlerce düşünüp taşın .. 
dıktan sonra nihayet bu gönül 
çaprazım büyü He ha.lletmeğe 
kar~ vermişti, İş~fa o sırada ta
nıdıklardmdan adresimi öğrenen 
kalfa bana 'b3$ vı·rdu .. bir gün 
yanında ha.na komisyonculuk e • 
den boğçacı kadınlardan Yalova. 
lr Gatizar oldu~ halde geldi. 
Ekseriya yağlı mfişterileri lbera· 
iber eetirmc.ldtivadmda bulunan 

·~ -··cebllrt ~ 
bo~c:acıyı gorun rŞJ1~1 (1jl1·· 
f • • ' ' cPküde ka ,.,;~:.fl1)rj 
ırı l}'l ~ na. l'v y ~ 
hanımın od~!ın1att1.· ~ 
na mesele)'l ı>eyil1 it 

- Bu yaver ~· 
kuzum? tin tıti .. bi' 

- Şah.amel Ill~ tııı1 
ti va verB 'J' naare . ~ r; 

başı .. Aıa .. fiikatıJ: ~~~ 
bir iş bir sat9 bııl~ ~ 
nUn ~cvkiin!trnd~ 1'~ 
hümayun e,ş. eJl ti~~ t'. 
kul maırulcsınd ııda ~ ~~ı 
isal ·etmek, 50011·de!1 ~, . 
ölüme kadar .gı ~tıtl f 
olmak demektır. deÔ#' 
yacağun. ·rıxıe ~. ~ 

Böyle kestı getird1dııft ~i ~ 
lıfayı hare~etelt0~ııfl ~'t' 
KadmcağıZ ızt ı;ı.tl~ı ~~~ 

dığı bir kırın Y3rırJ;l ıf ~# 
nfune sürerek 1311 jş ıı ~~tt'· 
dı. yakardı. taca~~ ı ~ 
emri. ~arır ;birl~~IJ ,,,ç 
kendısını y- r_N 
verdiğini yana. ,e~ ~ 
nave etti: . ys;Ptfl~.~ 

- Siz bU iŞ1 uıı~t j)P'. ı 
dici,2iın. ~ö_rn;: edec;-' _A' 
dimiz sizı ıb> ıfl". 
da !buunacs.Ic.. (tJef 
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HAVACILIK 

Ingilterenin istilası 
Gene günün mevzuu olmak 
istidadını göstermektedir 

Alınan ordulannın Sovyet Rus· Yade Alman orduları tarafından ziyetlcıini tctldk eurJ.c;lerdir. Bu 
yada inkişaf ettirmekte bulunduk. yapılnuısı t.asa:rlanmaktadır. Böyle tetkikat neticesinde varılmış bulu· 
lan harekatın muayyen bir hedefe bir hAdfscde baş rolü alacak olan nulan bir kanaate göre. muayyen 
varmasından sonra ilerleyişlerini smJf !?Upheslz ki tayyarecilik ola· mewimlcrde şimalden cenuba ve 
du:rduracaklan ve kış devresini ge calı:tır. Coğrafi vaziyeti itibarile yine muhtelif zamanlarda da ce~up 
niş ölçüdeki hazirlıkiarla geçirdik· Abnanyarun bu.,~ elinde bulun· tan §imale ve ş-lma.li şarkiye doıp-u 
ten sonra ilkbahara doğru tekrar durduğu ve bilhassa mihver siya· alçalt bulut. t~Ck.kUllerini ihtıva 

yeni o;r ,,._ııse girişecekleri ,.. .... ,,,, """ """"""""" ,,,;:,,;;::: eden grupların hkret ettikleri te.oı· 

;~:a~F~;::a --~-: ... !.~~~~~ 1 ~~E.:~?;E~~f ~: 
le bir teşebbüsten vazgeçilen bü· · t mı · · h1cr t1cri sırasında 
yUk Brlta.nya adasının JstlJAsma setine daha çok sadık .kalınası ib· sıs e ermuı e rek tc 
chcmmi'"·et verileceği kanaati ek· tiınall bulunan sahil mıntakaları lngiltere ad~ karşI ha e i· 

J arasında. Danimarka ·ardır :Esa· geçerek yer muda.faasmm ıa:na,m 
sı"k değildir. " n Alman da bundan' b" ·b ,.,,,,. le kör ve hareketsiz kalacagı bir 

İngiliz havacılığının Manş cep· ~ e ya il" u~ "' da d izd olan çıkarmıya 
besindeki hareket sabalan sadece:' y.rl önceki istila hazrrlik.lannda Da· ::ın dacnlnz:ıu kadar bir in· 
Almanya topraklan olmakla kalını t>Jmarka.nın merkez kmımlannda dhm ile yardun edilmiş olunur .. 
yor, Fru-.sanm işgal altında.ki ara· hazn-lıyacağı tayyare üslerini böyle Bu ~~ bUyU.k nakliye tay· 
2.isine, Umanianna. ve bir de :istila bir teşebbüsün köpriibaşı olacağını yarelertn!n üçerli ve batta beşerli 
limanları namı alt.roda vasıflandırı· söylemekte idi..• O gün için bunun planör kat'.a.rıarmm rolleri başta 
lan sahillere de şiddetli bombardı- bir_ oyalama ve. şaşr:tm8 pliı.nı ol· gelecektir. 
ma.n taam.ı.zlan tevcih edilmekte· dugu ~a.bul ~e bile, böyle b~r Böyle bir teşebbüs takdirind.0 

dir. Bu istilA limanları a.rnsındn hazırl•gm Danımaııkada havacılıgı dilşilnüldUğü ve umulduğu gibi nıU· 
Brest ve Saint - Nazaire başta gel· daha em.in ~r surette koruyacağı dafaa sistemi Britanyalı av tayya· 

kabul edilebj.lır. recllerlnin faaliyetine bakacaktır. 
mektedir. Alman sahilleri Uzerinde Havacılık Büyük Britanyarun Bu tayyarecilik şimdiye kadar Bü· 
de Kici Atlantlk meyden muhare istilası i§ine büyük mikyasta işti- yük Britanya adalarma k&J1t olan 
b~inin besleyici dam:ırlarmdan bi- ra1c eder demiştik. Giridin işgali bütiln taarruz hareketlerini muvaf 
ri olması dolayısile ehemmiyet Rırasındaki muhtelif enfluılar gös· fakiyetle kar§ılamı:ştır. Ancak, pı· 
kazanmış bulunmaktadır. terdi ki, bombardıman tayya:reclli- r~llt harbinin ilk muvaffak!yetsir 

Demek oluyor ki büyük Britan· fünin himayesine sığınacak plAnör Jiğini Girit harekatında ve tama· 
ya hava kuvvetleri hel' an iÇ'.in 1n- kat.arlan ve nakliye tayyare .smıfı mile hazırlıksız l;aJlııınıduğu bir sıra: 
giltere ad.alarmın istil8.suıa yanya liizumu olan yardnru yapmaktan da tatmıeu. Burada da, Giritteki 
ca.lc hazırlıklarda bulunan sahil ve '{eri kalrnıyabilir. Alman havacı.la· baskma uğramamak düşünccsile 
mmta.kaları boş bırakmıyor, en u· nnın sık sık Londra ve civarına tedbirli ve h.a.zirlıklı bulunduğunu 
fak bir fırsat zuhurunda yaptığı Japtıklan bombardıman taarrur ve hattA av tayya.reclliğinin daha 
bombardıman ta.a.mız1arile ibazan lannm ekserisini bol sayıdaki bom· ciddi bir mücadele saflıasI aÇJJl8Sl 
taciz ediyor, hazan da esaslı tah · bardmıan filolarmm akınları te§kil lizongeleceğlni taJuniıı edebiliriz. 
riplere muvaffak oluyor. Bu halde, etmektedir. Bu halde, bir ~ua te- BUyU.k Britanya ana.va.tan deniZ 
buralardan bir istilA hareketinin l?e'bblliriiniln havadan yapılacak ıbom filosunun, deniz yoluyla. ola. • 
ba§lamiısı pek de kuvvetli bir ihti- ba.rdmıan başlangJÇları yine ben.zer cak teeebbUsleri önlemesindeki mu 
mal olımıaz. topluhıkta yapılacak olursa. bilyUk vaffaklyet SDTI yine havadaki mU

B~tanya müdafilerini pek de teıa.· dafaanm çeşnislne bel bağlar. Eğer 
Büyük Britanyaya karşı bugün §e düşllreeek bir manzara göeter- İngiliz tayyareciliği mihver hava· 

olmasa. hile yarm bir lstlli teşeb· mez :r.annmdayız, cilığmr ııadece indirme işinden alı
blisUnün yapılacağını .lngUte;re ma· tatili. hareketinin muvo.ffakiyet lto~a. vazifesini yapmıg :una: 
kamlıı.rr ciddiyetle 'tetkik '"'hatta. şartlan aı-asmda yegane roın oynr atine düşerse dona.nmanm beceriklı 
kabul etmiş bulunuyorlar. Umumi yacak olan hava vaziyeti olabilir. oluşu ibile Jş görmez. Belki de mlh• 
kanaate göre, ga:rp cephesindeki Gerek deni2ıc:len ve gerekse hava· ver havactlarmm donanmaya. kar§t 
muhasamatın sona ermesi için ır:ut dan olacak müşterek taarrw:un her olacak taamız.1ar.mm karşılanması 
la!t surette ya Almanyanm büyllk ilci tarafta müsaft şartlar arzetme· indirmeye iştirak edecek hava va· 
Britanyaya bir ihraç hareketinde mest takdirinde yarmı. kalacak bir artalarmm durdunılmasmdan daha 
bulunmas:, yahut! da :lnIDlterenln t~ebbils halinde :muvaffakiyeti ijn safta gelecektir. 

--~ 

BlR YÜZSÜZLÜK 

Günün birinde, bir gazete. 
nin bir sütunun.la söyle bir 
yazı çıktı: • 

"Geçenlerde bir sabah ga. 
zetesir.de Ziya V chbi adın _ 
da meçlıul bir gencin '(Balo 
•ab~ı) fs~m~i bir hihaye 
tecrube•ı ıntııar etmisti. Bu h .k,. . ~ 

ı ayenın birinci cümlesi, ay 
n~~ arkada'!ınu:z Re§at Fey. 
zının kaç ay evvel gazetemiz 
de çıkan bir hikayesinden a. 
lınmı~tı. Reşat F eyziye sor _ 
c!uk: 

- Ne dersin bu i§e? 
- Hırsız.lığın bu derece 

yüzsüzce yapıldığını ilk de: a 
görüyorum! dedi.,, 

Biz pek iyi hatırlıyoruz ki 
b'! meçhul g!?ncin imza.sını, 
hıkayeler altında mevzuu _ 
bahı gazetedr. kullanmaya 
başlamı~tı. 

''Yüzft!zce!,, tabirini kul_ 
lanabilmek için doğrusu bu 
imzayı meçhıil yapmak yakı. 
şırJı. Fa~at bu imza göriil
memiı olsaydı ve fıkradaki 
konuımalara kendi söyleyip 
kendi cevap vermi1 bulunsa; 
dı. 

ZEVKSiZ BiR 
iNTiHAL 

Aziz Behiç adında vaktile 
manzume tecrübeleri yapmı§ 
ue bunları Servefilünunda 

f 

ne§retmi§ bir zat bu yakın -
/arda bakmış ki bundan 13 
sene evvel çıkmış bir man • 
z!!mcci Çın,.,r ..... ltı mecmucuı • 
nın bir nücha~ında ve ba§ka 
bir imza altındadır+ Eslli 
manzumeci yenisinin adını 
da gizlemiyor: O{:uz Özde -
•en. 

Eski manzum "Kendi ken. 
dime,, yenisi ~'Hayal,, adını 
ta'.:ıyor. Umumiyet itibarile 
taze kan emen bir yamyam 
zevkinden daha üstün bir 
zevk ta:ımıyan bu manzume
nin hemen hem~n l>!itün mıs
ralar, ufak telek cfcği§tirme
lcrlc bir başka hüviyet altın
da on üç sene sonra te!.:rar 
ortaya çıkı§ından bir üzüntü 
duymamak kabil değildir. 
Ve bu üzüntü üç taraflı bir 
me:n~ur halindedir ki ilk Ü
züntüyü manzumesinin bCJ§
ka bir kılığa girdiğini gören 
eski m!lnwmcci, ikincisi, in -
tilıalinin ortaya vurulmaaın • 
dan yeni manzumeci, üçüncü 
sünü de edebiyat sevenler 
duymuf oiacaklardır. Nasıl 
duymasınlar ki, yenilerde 
:zevk namına da bir fey yok
tur. 

Çocuk a1ıracaksın bari, gü 
zcl bir gey aşır da okuyanlar 
duyacakları zevk hürmetine 
kabahatin üzerinde durma
mazlıktan gelsinler. 

AKSiM sinemasında ;ın 
Yarın aksamdan itibaren: 

Bugüne kadar görüp l11!tUt>n TUrkcc Filmlerin en fevka1Ade81 

Sariye 8es Kraliçesi 
ŞARK BCLBVLO 
Dilberler dilberi 

MARI KUINI 

Mısırın f'n büyük yıldızı 

- Bl'yn' 
- Hnl. \ 

B( 
---.=.-..a:am ....... .-... 

Jltafte'*ea temııu eHlklmt Şark 8lnemacıbk aımnının 
en l>Uytlk zaferi 

KIZIM DUYMASI • 
:ı:: 

TORKCE SÖZLÜ: ARAPCA SARKILI Hl 
içtimai yaramızı neıJterllyen bftytik bir aııe tadası, günahki.r 1>1r in! 

••• ananm dinmez ıshrapları .•. Masum bir bakirenin acı feryatlan. EHi 
im Ml'ktt-p sıralarmdan ..• Dans salonl!ı.rma.. AUeo y1n"ll$mdan 1 
iP.I ze\·k ve ıııefahat Alemlerine ... ::: .... : .. ·::·;1:m:::: . ...:: .... ::==o: :-==: U::-.ın~ .... -.. 11.i :.ı~==-=r:m·-·-··:e ...... . • lii~:::: ••••••••••••• _ ••••• 

Narvtkten MarsflJaya kadar olan baltalar. Denizin slkin fa.kat se- P.ikecilerin donanmaya k&r§t ha· 
Fransız sahillerine bir mukabil çr nuuını alçak bulut tabalı:alarilo ör rekete geçmeleri daha kuvvetli bir 
krş hareketi yapmast düşünllld:ıilir. tUlmesi, havacılık lehinde kaydcdl- ihtimcldir. Çünkü, dafi batarya!&; 
Esasn böyle bir ihtimali nazan iti lecclr bil- kolaylıık teminine sebep rm en az yakalıya.bildiği ve iizcrle" 
bara alan Büyük• Britanya malwır olur. Esasen bundan sekiz sene rin:le netice aldığı hava sınıfı pike" 
ları knra ordula.rmı talim ve ter- kadar önce gerek Fransızlar ve ge· cilerdir. Dalışla.n ve kaçlŞlan seri 

ld .;.-~n- ibu ta ·---'- 'l.t111...aı F-•• ::.:.i".:.:.:.:.:.:.·, aııı..... l"llmln kıymet ,.e cht!mınJ,etine b•---n ---" biye etmekte ve bu hazırlanacak relr.ıe Almµlar mukabil hava. bom• O Ue............,.• yy .... ~re -~ r ...... <J ......., !EaiilE 
orduyu, istilA teşebblisllne mukaibil bardımanlarmın baslı:m tarzında en emin müdafaa. ve mukabele an- s A R A y llllllııı. ~ 
bl ih hareketinde bulunmak yapıla.bilmesi lbe.kmımda.n: bulut va· cak yine tayyarelerle olabf:lir. • 1 Sinemasın~a ' 
Uz~rc 1:uanamklarmı itiraf et· Dilşlin.Ulen bir istilA teşcN>üaü• ih ~ U ı 
mektedirl~r. nUn günün mevzuu olmuma rağ" ıi. l\IUstesna olarak bu aksam prog-raııunı değlıJllrlyor. 

ı gil -->-ı- lacak -'-- men. şark cephesindeki 8lkışık va. 
n tr.re itl.Wlo&Urma o ~ 1 O Sene Evvel Bugün "-!. - il Mem.mın ilk TURKÇE SöZLU super n1m1 mamn karşılığı da Franaa eahflle· _ ziyetten v., bu mücadelenin 111& sag 

~~~=~u:~nJ~:: 15 İLKTEŞRIN ıesı PERŞEMBE :ı ıı!::~ ::.~~ı:; uıı Orman ar Ha· k ı· mı· 
ordunun a.rzulanna kavuşmuş ola• mek doğru değildir, Ve leş mevsimi !il 
caklan da muhakkaktıl'. Hıuıgi ta· Balkan kQD.femmıma lttlrak ecJe-1 pek de iyi intihap edilmilJ olmaz. 1·:il RUyük nıaccra \--e aşk ve knhnunanlık fllmL 

cek olan Yunan guetecUeı1 1Jlw1bı Bununla bera.bt'r 13ü.yUk Brltanya •!. BafrOlleı'de: 

kazanacağı kestirilemez. se celmltler we ter.a11tıraı1a 1ıı11t1k1ı61 nün mevzuu olarak 1konlJ!Ulmakta· 11. NER BAX.T~R - BRUCE CABOT -: 
rafın daha kolay bir muvaffakl.yet ıı ldtWk bir bOle balJDde ,elırl.ml. adasına bir mihver ç*8rm3.sl gii· Dil W AR 

~~-!!!~!!!!~~B~i~r~i~st;il~a~te!!!şc~b!!bOsO!!!!!!!n!!il!!n!!!!!dalıa!!!!!!!!!!zi!!·!!!!!!fld!!o!!m!!ı~ı1!!erd!!!!lr~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~dtr~. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İ: ._............ 5000 fıguran sahnede mi~ 
~ • 9:!:::5i::::S!SS5:Sii: Büyük, heyecanlı vo merakh mevzu =:::=:::::55:=: .............. -..... -

sızlığmı bahane ederek gitmek la- hiçbir şey belli etmedim. Fakat 
temcdi. Sek.irz aylık himile olduğu. Berlinde lralmakta biraz daJıa faz,. 
nu bildiğim için bir şey diyeme - la ısrar edersem hayata elveda et
dim ve mecburen yalnız haşana memin 1iznn geleceğine kaU ka • 
yola koyuldum. :naat getlmı.iştim. Karmıa hiç bir 

Fakat nişan merasiminin yapıl- ICY belli etmiyor, bilAkis ona mllt 
dığı binaya gelince aklıma da genç biş bir zifla bağlıymışmı gibi ha • 
nişanlı kıza aldığım hediye}i evde reket ediyoroum. Fa.kat ara. mra 
unuttuğum geldi. Derhal geri dön- yan ha.!n, yan milstchzf gülüşünü 
düm. Karımı rahat.sız etmemek 1. gördükçe onu öldllrmenıek icin ken 
c;in ona uğramadan doğruca yazı - dimi güç zaptediyordum. Nihayet 
hanemin yolunu tuttum. birkaç gün aonra bir bahane uydu.. 

Fakat birden titl'cdim, çünkil ı-a.rak Londra.ya gitmemizin 18.zı:m 
~·azı odam apaydınlık ve içerde bir geldiğini söyledim. Milş1dl1At çü~ 
kaç ktşi vardı. Ayaldanmm ucuna raca.lt diye ödüm kopuyordu. Hal • 
basa basa yaklaştım. Kapmm ara- buki himile olmaımıa rağmen bil. 
lığından içeriye baktım. Dehşet~ yilk bir .istek gösterdi. Sebebini 
Albay Bikolay ve iki kişi kanmla derhal anladnn: Kanm yammda 
beraber bütün dosyalarımı dikka.t- Londraya gittikten sonra kolaylık. 
le tetkik ediyorlardı. O anda bü • la gizli Alman scrvisitün en fay • 
tün dUnyanm üzerime çöktilğUnU dalı uzvu olacaktı. Albay Bikolav 
hi98Cttim. m g&lerinde bile Lunu okuınai 

Bereket kendimi tuttum, ilk kolaydı, Hiçbir şey belli etmedim 
.ktzgmlıkla potlar kırmaktan ken - • ve Londraya döndük ... 
dimi aldnn. Sesimi çıkarmadan tek Sir Vilyam burada susunca Sa • 
rar nzeklll§bm, me.raaMlıe ait.tim, - mm merakı daha ziyade arttı: 

- Sonra ne oldu. Jta.rmız? 
Sir Vilyam gözlerini sa.bit bir 

yere dildi: 
- Şimdi bu borcu ödemek için 

yapmakta. dedi. 

••• 
1. - G. V. - ll2 • B. 

Sir Vilyam artık iyiden iyiye 
kederinin altmda ezilmişti. Kesik 
kesik, bu birkaç roman mevzuu o. 
labilecek hayatmı anlatmakta de • 
vam etti: 

- Yaptığı bu hiyanettcn dolayı 
Londrada onu adaletin pençesine 
teslim etmek vazifemdi. Fakat bu 
hain erkek değil, benim ve aile 
adunı taşıyan bir ka.G:ndL Bunu 
istemedim. Asker neslimin kanla -
rile pe.rlattı:kJa.n bir ismi yanlll'I 
bir manevra yüzünden gelişigilzeJ 
ortaya atamanbm. Onun için kil • 
rmu fenalık yapamıyacak bir halde 
muhafaza etmeyi kafi 'huldum. 

Bervfk civarında, ırahşl hayvan. 
lann üze~ denize uzanan :mu 
azzam bır şatoya malik lbuluntı _ 
yordum. Bu gatoya ••Bullvay,. de. 
nlliyor ve civan. an'anelerine B.'.l. 

dlk, ailemizin tartht doetu ve •. 
damlan olan kimselerle çevrili bu 
lımuyordu. 

Şatomuzun dövizi, ailemizin ve 
bu adamlarm d6vislıdiı': 
"~! §el'eıf !. Vatu !" fft.c 

ka.rımı bu şatoya gôtUrdüm. Bil 
Ulıı akTabamı topladım ve on~ 
hepsinin huzuruna cıkardnn: 

- Bu kadın, evime casusıaılll 
ve h:ıinlerln ginnesini lemin ede 
relc papazın önünde hana verdi'i 
yemini çigncmistir. b 

Aynı zamanda memleketine de 
hıyar.tt. ctmistir. Zira benimle ev 
lcnmekl( bl.r Alman dC' ~'il bir ln 
giliz vatanu..kc;: oln.u tur: b.zi~ 
vatan~"lUUZ. Şu hıı.ldt- v:ı.tar .... "D'lı 
zın mi!da.f:ıt'-<u ~h. ~rdüöu emek : 
lcrl çalın&J.la ıı.t.';..t\!Jla, size de hJ.. 
yan.et et.mi: o· ı:,-.... Demek ki kar 
§ollllZda !bizi n.ca,.cya ~ bir 

~-··· .. ------... ·····--·----, .......... __. .... _.._... A•-•••---

u iPEK 1 ıdnemasında 
ii Dlnya komikler 
r. 1 ii lfra ı 

ij LOREL -HARDi 
il ASIK 
i~ rru ucr:P1 Sözıo ı 
l~ bliyt ~ ?:omedl 
.. i.rw 
:.C • 1 .ıır.ızı kil ık •v rl gilldlir • :f 

mcltte d vnm ediyor p 
:::::::::::::::: :.::ıı=:x-:::::mmmn t. : 

\"Jlandan ba-cıka bir ı:;ey yok. ~un 
için acıma h ini atın. Onu sizhı 
('linlze bırakıyorum. Vatanıma :13· 
l:er olarak hi:rnıct ctmeRte,"JID. 
En kilçlik b'r ~J·andcl "azttcme 
mani olur. Buı en dolayı onun 
ccz:ısmı yalnız sı:;e llt..rakı:,-orwn. 
Y:ıkrnda AlmanY~ :~ • harp halinde 
bulun:ıcağ r.ıız:ı C'r. i'liıı •. 

Ne zamıuı ~lıyar..a.k? 
Bümıem! ( Dcvmnı vrTr 

.1 
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ene o -Anııcıoıu .ı.r.ın:t::nuı verıtlğl tıuber, 

ırre glire dUoyıı vın.ıvctlr.~ bir bekit 

laz a ve 
.... •~ s· ta 

Yarım milyon 
esir alır.dı 

Almanya İspanyaya hücum 
edecekmiş? - Japonlar ze. 
birli gaz kullnndıfor-Ame
rikada birçok zabitler vazi • 
f elerinden uzaklaştırıldı -
İngiliz ve Sovyet kıtaları 
Tahrandan çekiliyor . 

Alman orduları b~kumandan
hğı dün gece hususi bir tebliğ ile 
Vinzma sahasında çevrilmiş o • 
lan Sovyet kuvvetlerinin kati o • 
larak inıha edildiğini bildirmiş • 
tir. 

Briansk civarında da Sovye~ • 
lerin teslim oldukl~rı. b:ı iki mey 
dan muharebesinde yarım mil • 
yondan fazla esir almdı~ı da ilii.· 
ye edilmektedir. 

Doğu cephesinde harekat ba~
ladığmdanberi Alman k:tal:ırı 
ta.rafından alınan esirlerin top • 
yekQn mikUı.rı üç milyonu geç • 
mietir. 

Alman radyosu blr çok Alman 
parnşUt.çU gruplannın Viazma ke· 
&.minde Rus hatlarının arkasına 
indiklerini ve orada imha cdildik-
1erlnc dair verilen haberi tekzip 
('Vlemektedir. 
'l/arp çok mşthif oluyor 

Pra.vda gazetesinin muhab:ri 
)'nzıyor: 

Viazmo. cephesinde, Moskova ö. 
1lilndeki Alman taarruzu SovYet 
ordu.sunun mukavemeti arttığı 
nüıbctte nğırlaşnaktadır. Alman • 
lar bir kesimden diğerine tanklar 
Ye motlSrlU piyade kuvvetleri nn~ 
Jctmektedlrlcr. Bir kslınde Alman 
lar setir vazifesi gören kuwetll 
bJr Sovyet tank kuvvetine tesa -
dut edince bir taşma manevrasınn 
bnı;lamışlar·ve buraya btiyilk kuv. 
vetıcr, bilha.Esa tanklar ve tayya. 
reer getirmişlerdir. 

Vi:ızma etrafındaki gök gece ve 
gUndilz 5iddetli hava muharebele. 
rln1n cereyan ett.Jğl bir meydn.n 
halini nlmı~tır. Almıın tayynrelcri 
yollara, ıılmcndifer istasyonlarına, 
trenlere ve yUrUyUş kollanna ta • 
nrruz etmektedirler, 

Sovyct muharebe tayyareleri 
b:ı.skm §Ck!indc Alınan zırhlı ve 
piyade birliklerine taarnıza de -
vrun etmektedirler. Bu tayyareler 
ı;lmcntlifer istnsyonunun yanın . 
daki yolun üzerinde fazla durarak 
30 kamyon tnhrip etmişler ve mlt
ralyözlcrlnin ateşiyle yüzlerce düş
lerce lüşman askerini öldilnntlş . 
lcrdir. 
~iman zayiatı ne kadar? 

Dün öğle üzeri neşredilen Sov• 
yet tebliğinin bir ilavesinde şöy. 
Je denilmektedir: 

Sovyet t'Jpçulan cephenin şi • 
mali g-nrbi istikameti kesiminde 
taarruza ger,cn düsmanı ağır za .. 
yiata uğratmışlardır. 

Birkaç gün Jçinde Almanlann 
2ayiatı asgari 5 bin maktul ve 
varalıya çıkmıştır. Bir Sovyet 
t!.:>pçu birliği yalnız 18 tank dafi 
topu. bir knç sahra topu. üç si~ 
per havan topu ve 22 mitralyöz 
mevzii tahrip etmiştir. 

Lenin.,.rad önünde Sovyet ha. 
:va kuvvetleri ile topçu ve tank 
birlikleri faaliyet göstı~rmişler 
ve "Stormovin" tipinde yeni pi • 
ke bombardıman tavvarl'lri iri 
asker <lolu 120 kamyon, benzin 
taşıyan :o sarnıçlı kamvon ve 
bir kaç tank tahrip etmişlerdir. 

Cephenin cenubu eari:ıi istik~ 
metinde Sovvet hava kuvvetleri 
dil~man l:ı •\lan topluluk "'J"la. 
tnnk koll"rına, siner lıavan topu 
ve sahra topu batarvalanna ~ • 
ğır darbeler irıdirnıiP1erdir. 
H~wa mevdanlarına yanılan 

bir taarruz eı:1nasında !J dii.,.<m"an 
layVarc'3i tab,.in edilmic;tir fii • 
mali gn,.bi i~til·ametinde b

0

ulu · 
nan rar,ka bir lıava mC'vdamnda 
12 1E'""C'~c-hmidt tayyaresi dü~ 
sti'rülmii<- •"ir 
Almanlar•,., makaadı şehir 
Almalı değil! ~ 

Jr. .. ı•z nron 'lnda een1sl. Atman. 
1ll?'m hnnUz Moskovayn varamamış 

na1srı Hlbnrlle gıırk cephesinde katı 
?'Cltellerdtn bahsetmemek ıtızrm gel 

d. '"'' t•" •t ev'<'mektedir. 
"12 Ubr Dlatt .. gazetesi, bu çocuk 

~a ldd 11..,11 ~öyle ct>vap veriyor: 
Alm!lnya. şimdiye kadar Rusyada 

o v va bu r!ırl aım:ık meselesi tlze 
rl! •:: durmağa tuzum gör.ned ~ın 
m."te'lt ves11"terle ıınlatmıştıl". 

Sovyct ordulaıına tevcih edilen dar. 
ıer. :rnınu: dU~man harp maklnestn! 

tamnm11e tahrip etmek gayesi.ne mU. 
tcvccc htlr. Ve bu neticede hemen be. 
aıtıı elde edtlml§ ııayılablllr. 

-
Çörçil bir §ey söylemiyor I Finler . 

Çörçil, işçi mebusu Shinvelin • · 
Rusyada vaziyetin aldığı şek:~ lenıngrat ClVarında 
dair olan bir sualine cevap vere- • .. 
rek, V•ziyet hakkında ızahat ve. Bır musta ,_ 
recek durumda olmauığını söyle- ' 
miş \'e demiştir ki: k k • 

"Bu hususta ııer tü:IO beyana- em m e V 1 
tı ancak, büyük mey:ian ~·ıl-ıa • •

1 rebesini i~dare ed~~ Ru:> ba$ln1 • zaptettı et 
mandanlıgı verebılır Onun «im· 
diki tebliğlerine herhamn bir.,. şey 
ilih·esine imkan \'oktur " 

İşçi mebusun,· Rusva'va yapı -
lan yardımın şümulü ve sürati 
hakkında Büyük Bri.•ln\'ada mev 
cut endişeye dair olan sualine· 
Çörçil, şu sırada, aleni veya gız: 
1i hiçbir münak~a ve suali tar.:. 
vip etmediği cevabını vermiştir. 

Macar kıtaları Macaristan 
Dı§ında döğüşecek 

Macaristan yUksck meclisı dün 
sabah Sovyetler Birliği tarafın· 
dan gösterilen hasmane hareket 
ler neticesinde Macar kıtalannm 
Macar hudutları l;~ricinde kul • 
!anılmasını ra.sdik etmi~tir. 
Başv~~il ve hariciye nazırı 

Bardossı tarafından tevdi edilen 
rapor ittifakla tasvip edilmiştir. 
Almanya lıpanyaya hücum 
Edecek 

Deyli Meyl gazetesinin Vaşing. 
tondaki muh"'biri şöyle }azıyor: 
Zannedlldiğine göre, Amerika 

hariciye nazırı Kordel f!.ıl :Al· 
manyanın İspanyaya ve Porteki 
ze taarruza hazır:andrğını gizli 
bir toplantıda kongre · azasına 
bildirmiş'l'ir, 

Hul, itinw.da değer kaynaklar
dan aldığı haberlere dayanarak 
bu beyanatta bulunmuştur. 
Japonlar zehirli gaz 
Kullandılar 

Çckial ajnnsrnm bildirdi;lne gö. 
re lchang'm Çin kıtalarr tarafın -
dan istirdadı esnasında iki Çin fır
lrnsr •Japon krtalnrmın rica.tini kes 
ınlştir. Bir Japon fırkası Tang. 
yangl\ çekJlmiş ve İchang'tn karşı
s:ndaki nehrin garp sahili .Tapon -
lar tarafından tahliye edilmiştir. 

Cereyan eden muharebeler es • 
nasında Japon tayyareleri gazlı 
bombalar atarak blr Çin taburunu 
zehirlemJşlcrdJr. 

Amerikada birçok zabitler 
Vazifelerinden uzaklaştırıldı 

Amerikada son Louisiane as • 
keri manevralarında yüksek ve -
ya tali kumand~ heyetlerinde ~ö
rülen aciz üzerine tıfuıen rütbe • 
sinden General rütbesine kadar 
bir~k ~bitler if~ıyal ettikleri ku
mandanlık mevkilerinden u1..ak -
laş~•ınlm•r-ılardır. Vazifelerinden 
uzaklaştırılan bu zabitlerin isim
leri n~redllmemiş ise de bunla • 
rın bilhas..~ askeri bakımcfan tec 
rübeleri az olan milli muhafız ve 
ihtiyat kuvvetlerine mensup za • 
bitler oldukları zannedilmekte ~ 
dir. Bu suretle vazifelerinden 
kaldırılmış olanların m~ktarına 
gelince şimdi yapılan hu tasfi • 
yenin ancak geçen harpte Ame .. 
rikan seferi kuvvetı:erinin zabit· 
leri arasında yapılan tasfiyeye 
teşbih edilebileceği söylenmek • 
tedir, 
Nevyork limanında 
Manevralar 

Ameri!:a bahriyesi Nevyork 
ltmanmda manevralar yapacak· 
tır. Müdafaa tertibatı mu;;ı.ycne 
edilmek üzere Ncvyork "bomba· 
!anacaktır'' pro.icktörler kullanıl
mak, sisleme tertibatı alınmak 
ve gemileri ışıksız olarak son sü
ratle yol vermek suret.le hakika
te kabil olduğu kadar fazla yak-
laşılacaktır. · 
lngiliz ve Sovyet kuvvetleri 
Tahrandan çekiliyor 

İngiliz ve Sovyet kıtalan 1ran 
hUkümet merkezi bölgesinden ı::e. 
ri çekilmektedir. Çünkü bu böl 
<:ede hiçbir karışıklık zuhur et • 
memi§tlr. Bu kıtalar bllyllk bir 
ihtimalle, tren hUkümeti tanıf·n .. 
can başlangıçta mUtnreke ıı:ırtla • 
n arasında kabul edilen hatta ka 
c'lar çek11eceklerdir. 
Franaada ;aşe veaikaları 
Uzcrinde •ahtekarlık 
Yapanlar 

İaşe kartları üzerinde yapılan 
ve erzak tevzii istatistiklerini i~e 
yaramaz hale getiren müteaddit 
sahtekfirlık!Qr Mareşal Peten hü 
kfımelni devlet mahkemesine da 
ha müessir ve i~ bakımından 
bu derece tehlikeli bir gizli alış 
verişin sona erdirilmesini müm
kiln kılacak silfıhlar vermerre sev 
ketmişttr. Bundan bövl~ müeb • 
bed kürek cezasından ıdnha hafif 
olmıvan cezn 1!lrt'l biitün vesika 
c:ahtekA.rlan hakkında tatbik ~ 
dileceği hakikati anl~ılmıştrr. 
Devlet mahkemesinin hassaten 
vahim olan bu nevi cürümler hak 

ilci lnld, llS (A.A.) 
Sıılnt Petersburg kesiminde Alman· 

ıar, t-lddeUI muharebeleTden sonra 
Urlzk kasab:uımın ccnub batısında en 
eh~mmlyetll müstahkem me\•zllerden 
birini işgal etmlşleTdlr. Bu mubare • 
beleTdc Sovyet kuvvetleri kanlı zayta.. 
ta uğramıı;;lardıl". Urlzk kasabası şeb. 
rln b!r cüzü olmakla beraber Saint 
Petersburı;un müda!an. mevzllerinln 
en kuvvetııteı1nden biridir. Alman 
kuvvetleri, bu kesimde §imdiye kadar 
müstahltcm hatlardan Uçünü delml§ 
bulunuyorlar. 

Hcl lnld, 15 (A.A.) 
ft'in kuvvetıer1, Voroje Suserlusk 

hattında Uerlemlşler ve Ladoga g~HU 
sahillerinin baU.ııında Votognadald 
bir dü§man çıkmtısmı ortadan kaldır 
mı~lardır. Merkez! Kıı.rellde Fin kıta· 
ları Maentlsolkac ve Munljaorvi et. 
ratmda dört köy lfgal etmişler ve dll§e 
man kuvvetlerini dağıtmııılıırdır, 

Moskova harbi 
(Ba' tarafı 1 ncide) 

mevzllerlnl yarmak için zayiata bak 
madan harp etmektedirler. Moskova 
radyosu, Almanlıırm merkezde 12 bin 
zayiat verdiklerini 1111.n etm~tır. RU.1 
kuvvetleri, bllhaııstı. yeni hizmete alı· 

nan pike tayyarclerile Almanların 

şark cephesinde hava hAldmlyetlnl 
elde etmelerine mani olmaktadırlar. 

Cenupta vaziyet fa.zla bulanıktır. 

Ruslar burada Auk denlzinde bulu • 
nan Mnriopolun sukut etUgini bildir. 
mlglerdlr. 

Pravada gazetcııı, Melitopola tarp 
Almnnlal"m yapm~ olduklan hUcu • 
mun ne suretle akim bırakılml§ oıdu· 
ğUnu tasvir etmektedir . .KJnmd& Al. 
mnnların Preııkof berzahını keamek 
teşebbüslerine mani olunmuııtur. Ode. 
saya karı;ıt Rumenlerin yapmıı olduk. 
tarı bir taarruz kendilerine ağır ıı:.ayl· 
at verd~rilerek pUsktirtUlmllştUr. Rus_ 
tar Leningradm 160 kilometre ııtma • 
llnde bulunıın Novogradı top ateııme 
almışlardır. Lcnlngradda vaziyet gtt. 
Ukçe sağlamınşmnktadır. 

Londra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Muharebe Moskovanm garbında 

,.e nısıf daire f}ekllnde elddetıe 
devam ediyor. Almanlar bu ınu• 
harebede Guderlnn ve Raf zırh
lı ordulnrr ile 10.000 tayyare kul .. 
lnmyorlar. 

\'lşt, 15 (A. A.) - Ortden: 
Gelen son haberlere göre Mos. 

kova meydan muharebesi azami 
h:!ddine varmıştrr. Rusların şid • 
cietli mukavemeti, Alınanların ye. 
:ıi terakkiler yapmalarına mani o. 
lamamıştır. Şimdi Borodinoda har
bediimektedlr. Almanlar Rjef • 
Knlinln lstlknmetindo yeni tcrı'Jc
kiler kaydetmişler ve Smolensk • 
Moskova yolu Uzerlnde Moja~ka 
varm15lnrdır. 

Karakollar her gün 
kontrol edilecek 

(na, tarafı ı ncidc) 
edecek, bazı vatandaşların hür • 
riyetlerinin gayrikanuni t'a.hdit 
edilip edilm~iği ara§tınlacak • 
tır. 
Varılan mühim kararlardan 

birisi de, fiyat mi.ırak~be komis. 
yonunun ihtikôr vakalarını ta -
kibi yolundnki hattı hareketinin 
tayini meselesidir. Şimdiye ka • 
dar fiyat mürakabe bUrosund;.n 
milddeiumumiliğe verilen ihti .. 
kar vakalarının ~oğu ya eksik 
l'Jhkikat ifasından. ya takip şek 
linden vcva cürmümeşhudul'\,. ka • 
nuni şekillere tam uygun ofmı • 
yarak tertibinden dolayı netice • 
siz k.Qldtğı anlaşılmı~tır. 

Bundan böyle, fiyat rr.ürakabe 
bürosu memurları herhangi tir 
cürmüme.şhut hA.dlsesinde mild • 
de!umumtıi~i haberdar edecek • 
!er ve oradan Placakları direktife 
göre harek~t edeceklerdir. 

kında vereceği kararlar iki türlü 
olacaktır. 

Bu cezalar ya idam yahut' mil· 
ebb~t kürek. 
Batırılan lngiliz gemileri 

Ka<;ak harp malzemesi nakle • 
den Pot.reluscito istmli tngiliz ı;:e 
misi Portek;z c:.,hilleri n.c•<:ında 
batırıJm1,.tır Aooseto isimli di • 
~er bir lngiliz tir1tret gemi~i de 
.:ı.vnı verde aynı §kıbete uğra • 
mıstır. 

Alman tavvareleri 
,Şark cephe
sin.de dört 

· tan İngiltere ile ac~rıs -~ 
Almanya arasında Bir sina~0j0 Atır yaralı bar.D mahzBnlO 

esirlerinin ıyetU 
m bade esi Eb8111111 ısf 

mıktard~ Aı 
1s trenle 3000 den fazla Tama men ad eıerı 1'",,, 
kamyon tahrip edildi • k ld ! (t\• ~ı. 

treni yaktılar 

Berlln, 15 (A.A.) (D.N'.B.) gerı a 1 1 BudııpC~te. lfİb,..HÇ )""_ 
13 ılkteı;rln gUnU şark cepbeslııln l UJl 11~ 

merkez keslmlııde ehemmiyetli hava. ı ·ardan oııızıl ;g:oıoz·~ ~ 
I-ondra, 15 ( A.A.J - Rorıter: ramakta olntl .• L111d~ !J 

tecşkkWlcrl Alman kU\'VCtlerll.e lşblr İngiltere harbiye :-ıazırı vüz • raşt.mnalal"l s~Ir ~e->' 
Uğl yapmışlardır. Dört tren, sekiz ıo. başı l\1argesson harp esirlerinin nagogunda ganP .vrl 
komoUt tahrip edllınl§ veya yakılmır mübadelesine ait sorulan bir sua· \ tır. ~111"~ 
tı?'. Diğer on sekiz tren ıi~ hasara uc. le cev~b~n. müz~kerclerın kesil Sinagogun e~ 
ratılmıştır. mesindcn sonra Alınnnvı:ı ve ln- deposu hııt:ne ~~o 

3000 den fazla kamyon tahrip olun. ' giltere hükumetleri artısında. 6 klka burada sotı~ \'t, 
muş b!r çokları un. işe yaramaz hale ilkte~rindc:ı itibaren hic:bir mü- kilo kahve, ı;a~tlı 
getırıımıııtır, Bir Sovyet mühimmat nasebet kalmadığını sijyJemiş ve bi tutubnus ~ blll~di-cr 
deposu yakılmış ve havaya uçmuıtul', demiştir ki: ia..5e rnaddeıe;ığ r )~ti d~ 

"İngiltere hUkumeti hami bir hambaşı ve dı e ııetlC~ 

Arjantinle bir ticaret 
anla~ması yaptı 

V~tngton, 16 (A.A.) D.N.B. 
Salı gUnkU matb!ıııt toplanUSmda 

hartclye nazın mister Kordcl Hal, Ar. 
jantinle b!rleşlk Amerika anısmda 

Buenoa Ayreste bir ticaret anıaııma. 
m yaptlmı§ olduğunu blldirm~tlr. 

Hariciye nazın açıkça söylemekle 
beraber, Blrle§lk Amerikanın aonktl., 
mm 1940 tarihinde talep etmıo olduğu 
tmtlyazlan bu anlagına lle elde ede · 
mem!ıı olduğunu da kabul eylemi§tlr. 
1940 senesinde yapılan mUzakerelerln 
netice vermlyeceğl düşUnUlerek kes!ı. 
ml:ı olduğu malO.mdur. Mumn.lleyh bu 
yeni nnlaşmanm iki devlet münaseba. 
tında bir 1nkloaf mahiyetinde tellkld 
edlleblleccğlnl beyan etmiştir. 

Şidde\li ate§lere rağmen 

Bir Alman tay1aresl 
lngUtereye ıncU 

içinden Holandalı 
tayyareciler çıktı 

Londra, 15 (A.A.) 

Tayyar• daft bataryaların, m.Jtral. 
yözlerin ve lngUıa askerlerinin aç 
tıklan tutek ateşlerlno rağmen bir 
Alman tayy&rcSI SuUolk tayyare 
meydanına 1Dmeğe muvn.ffak olmuş . 
tur. Tayyare r&klpler1, Holandnda 
düşman işgali aıtmda bulunan bir tay 
yare meydanından bir Alman tayyo. 
reaıne binerek kaçan Holandalılardan 
mürekkep bulunuyordu. Bunla?' ln • 
gilteredekl Holanda kuvvetlerine tıtl· 

hak eyleml§lerdir. 

Almanlar Moskova-
1 ya 1O5 kilometre 

mesafede 
(BaıJ tarafı 1 nride) 

Vi,J, 15 (A. A.): 
Londradan haber verildiğine gc. 

re Almanlar, Moskovi.ya 105 kilo. 
metre mesafede ktıin olan Mojal· 
ka vn.rmrşlardır, 

Cenupta Dnleperde Donetz ve 
Azak denizi arasında çember iç'. 
ne almmrv olan Sovyot kuvvellerl 
nJn tasfiyesi işine sona enniş na• 
zariyle bakılmaktadır. Almanlar, 
yeniden taarruzlarına bnı;lamış _ 
!ardır. 

Leningraddan ba~ryan cephe 
Valdai yayl:ılarmdnn geçerek men 
bamdan itibaren Volga nehrinin 
yukan mccrnsmı takip Moskova 
dan 100 kilometreden 'rnzıa uzal·. 
tan geçen blr mllnhanl teşkil et. 
tikten sonra Kalouga•ya kaclar bir 
inhiraf göstermekte ve Orele ka· 
Gar Volga nehrinin mecrasmdnn 
ayııldıktan sonra Kursk'a naza • 
ran mukaar olarak Harkofa ın • 
mekte ve oradan hattı müstakim 
ola.rn.k Mariupol'a uzanmaktrıdır. 

---o--

Moskova dün gece 
bombalandı 

!ıtoskova, 15 Radyo saat 7 de 
.. Bu sabahki Sovyet istihbarat 
b~~nun resmi tt3bliğt: 14-15 
teşnnıevvel geoosi Alman tayya· 
releri Moskovay3 akın teşebbU
stinde bulunrr.u~lar, fakat defi a · 
tesirniz ve <'ece avrılarım'z tara. 
fından n!lskiirtillmUı:ılerdir. ~eh· 
rin üzerine ı:relen tek tUk Alman 
tavvarelerl vangın v~ infiUi k 
boınbalan fltn">•c:lardır Hasar 
eht•mmivetl~iwir · 

devle?! vasıtasile hasta ve yaralı na aykırı ~arc rdi'· 
harp esirlertnın mtib.;ı.cf PJesi ic:in tevkif cdiJtnl§!C ad~ 
müzakerelere g-irişmeğe hazır kll' S P 
dır. Bu mUzakereler 1929 anlaş r<o··s'e 
mas~ ~ınn mü tenit olmalı • 1 oll 
dır. ~ ~eKu 

Londrada. ~)il .nese!e hakkında meger u 1 
ilerde alınacak tedbirler ic:in hic: ta"' 
bir neşriyat yapılmaması, icap d"" ~ esı·ne 
etttğinde ısrar edilmektedir. unm 

He.ss'in nerede gözaltı edilmiş :J rfle 
olduğu suali de öne sürülmüşse M ah Ke rO 
de yüzbaşı Marı::-esson bu suale eC 
cevap vermenin umumi menfaat B n t 
ile telifi kabil olmadığını bildir- yapı ı o,,, 
miştir. bunu rı f11 ır 

Harp başından haziran 

sonuna kadar 

ingilterede 
Hava akınlarından 18698 

ki§i öldü 
Londra, 15 (A.A.) 
Milli emniyet nıızın, harbin başla. 

dığındanbcri geçen hazlıııo ayına ka• 
dar İngiltere üzerinde yapılan düşmno 
hava akmları neticesinde 18698 ki. 
şlnin ölmüı ve 2041H kişinin hastane. 
terde tedavi altına alınını~ oldukliırmı 
bUdirmlşUr, -----o----

Karadenizde 
Alman iaaliyeti 
Bc~lin, 15 (A.A.) 
D. N. B. nin salahiyetlli bir 

kaynaktan öğrendiğ''.ne göre, Al· 
mnn denız muharebe kuvvetleri. 
ne mensup kıtalar, Sovyetler ta· 
rafından fevkalade tahkim edil -
miş olan fümı.deniz sahilinin 
zorlukla varılabilen deltaların .. 
d1.n birintn münferit bir nokt'a • 
smda kain bir deniz fenerini cU· 
retkiirane bir hareketle zaptet -
miş!erdir. Sahilden yapılan ve 
miiteaddit defalar bu deniz fene
r:nden tekrar edilen bombardı • 
rn.;ı.nlara rağmen bolşevikler ken 
di kuvvetlerine ışıklı işnretler 
vermekten vazSteçmemi~tir Tek· 
rar eJilcn bir bombardımandan 
sonra Alman bahriyesmin bir 
hücum kıtası düşmanın zap~di· 
len sandallara deıtanııı az derin 
bir kolunu j!eçmi~tir. Suyun bu• 
ı nda derin ol~sı has:?bile as 
<er lerimiz fenere elli metre kala 
sandalları terk v ·hısn b:r muha· 
rcbcden sonra düıunanın bütün 
müdafaa vasıtalarının mevcudi • 
vetine rağmen dentz fenerini i§• 
<!al evlemislerdir 

Tüyler ürpertici 
bir facia 

Şehremininde Uzunyusuf mahal 
lesinde 17 numarada oturan Lütfi 
adında birisi diln mUcidelumumili
ğe milrncnat ederek 22 yaşmdakt 
kızı Hayrlyenin çocuk dUşUrmek 
iizere içtiği bir ilaçtan zehirlendt 
ğini ve öldilğünU haber vemıi~tir 

Yapılan tahkikat sonunda, ~ı ~ 
.fokça gii.zel bir ltız olan Hayriye. 
ııin, Davutp:ı~ııda 12 numarada o.. 
turan Osman adında birisi iJe se .. 
vtştii!I ve bir gUn kendisinden gay 
rimeşru olarak gebe kaldığı nnla" 
şılmıştır. Hayriye Osmanın kcn • 
disiyel cvlenemiyeceğinl anlayın w 

ca, evvelki gün delikanlının evfno 
gitmiş ve: 

- Ya benimle nikfıh yapnrsm, 
yahut da şu çocuğun icabına ba .. 
kars·n! 

Dc>miştir. 
Bunun U:zer:ne Osman, fenç kı.. 

7.a, b·r tanıdı~'lnR hn~ırlattıf,'l bir 
icocakar il"ı.crnı fç'rmlşUr. Hnyri
,.,,, blr ın..Jdet sonra müthiş bir 
Mncıva tutulmuş. kıvrnnn kıvra • 

oırneıd'aoı 
göster-~ 

ve ra0"6aJ~ 
4 oı ILll.iO•-·- g.; ı 

NöbeU:t buııı;~e 
ceza mahkc!U uııııı:etıl 
yankesicılık ıxı ı 
müştür. .: ıedir: d~d' 

Vaka §uV ·z s ·~ 
YakuP E'.~0duf1· 

bir yankesıcı vıı.Ylo' 
Sirkeci tr~crl<ctl· u 
bir ara.Irk. ~ndn~1n~ 
arabacı 0;-'!1ne ı;ııı ~ 
"?iş .. kt~nrdı~ırnı ~ et 
gıtmış. ı. . osrıt3l ... oıao 
dan bırısi, ·ıül' 11-
duğrnesinın c5 

blltlu F';ı1 
lemiş, osınnn ccP ~~ 
zincirli. a.Jtıtl ·~irıi d ( 
de yeller cs~0ıın (jjf! ketmiştir. :s os111olJ, 
yere atlıyn;ıııcuP 
kalamış, b'J 
runce: , dcıniatlt:~ r 

- J-Ia. ceıtetı t{O 
mi? sen de bU s:ı9 t<1~ 
rine talcıla~. uııO~ı0 
duJhınu duş 1~~ 
run! tini 11 

jet' 
Osman saııbir pol~ 

bcr Yakt~bu 1 ctrtle~, meği de ıhtnn ccı:ı. ııı: 
asli ve .~1~ıncı Jlı~~ı& 
verilmıstır. t>ef'I ıt6 
de. saa~~ ~rıc t~ı!I~ 
ti,, in d i' fi1ll t ıııııllıı~if 
et'miş .. r~k3 ıdsililf ııJı' 
Junan ık~.~eve t ı:ıst 
bunun dUı<:··· i.'i· 1' :'Bt!\ 
lec;C J:C((irtl!ll ,eti ~ tı 
tulm~111111 ~:cıı~1 

kUn olaJl'l1~ e. 
d. ııkeJll ı 
ır. _,:ı ron ...ııı .,1 
Netict"Ve .·rıi f{Cv(;t ~ 

mumi r_~u.a~ı cUto~pı·. 
da isteŞ!t ıl ııa:/iS 

··adetle 
ay nıu ·ctir. 
kQm etınıs ... ---POT.IS'!::-- ıııı ;~ 

1 sof ~ı 
Mağa:ıala~ıılıı~ ıı611'cı 

y :ıtıııll'l 

1b hitn ve ~ttC• '!) ra. ııdlf',... .Jff' 
kadn!l YeŞ ·r pi> t F 

, tacı f1lll t 
hanında. ıcoııu~. ceı:t 
bir iş içtn ,ard;ıltl "I :Ş 3~ 
tac!ıin du~rıı!Jlll ç5ır~~ ı 
den 160 \ıış1'11• oılll ıil ıJ . 

Bundan ğııı:)S1 ıc!C· C 
Levinin ınn ıd g!Srtl rrı61~ 
görüncrelt h'ııfl ıı~111\e J 
şad:ı 'J'O?~i~ -;e 1111"' 6 (1 
pamuk ı~ J-lııltk ııııııı' 
de tsınıııl •t11C ~ \ 
iki top eıtıP~r:ıJC't ' 
ka"arlcen c5~ 
~ btl 

iki hıı111Z Jtlt(!ıf 
kif olunınu 



zaman dört arkadaş biribirleri. 
mizin yüzüne bakıyorduk. Bu ha.. 
kışmııw : 

- Sanki şimdi ne )-apacnğız? 
demek istiyen bır mana ve ifade 
vardı 

Evlerimize &idecek. Bir' kaç 
gün dinlenecek sonra EminönUn. 
deki Valdc kırnetlıanesindc bir 
gün sözleşip buluşacaktık, Ve 
hepimizde o giin hayatta takip 
edercğimiz iş proın-.;ı.mını ciıe-
cckti k, • 

Herkes biribirine Allnhısmar. 
ladrk diyerek ayııldı. Elimde ha. 
\•ullarırnla yalmzcana merdanda 
kaldığım ı.aman. arkadaş yoklu. 
~nun c:ı büyük acıc:ını ışte o 
~nda duydum. 

Ben ne yapacaktım?~. 
Rü>'tU baba acaba fı:tanbula 

döndü mü? .• 
Eski evinde mi oturuyor? .. 
Has:m beyin evini ııereden bu

lacaktun ? .. 
Fazla bir şev diışünmc~e mn. 

hnl yoktu. Sırkeciye doğru yU. 
riidürn. Elimdeki b'.lvulla beyhu. 
de dola.s..rrıamak ic:n tn:ırdık bir 
otele uğradım. Geve7.e ı::ahibi al 
)ahtan. yerinde rnkmu~. J{atip 
kılıklı bir efendi heni bir taşrp 

mliştcrisi zannederek bana epf'v 
nezaket gösterdi ve bir hayli dil 
döktü. Patroniyle tnmşmakt:u 

istüade ederek sadece bavulumu 
bır~kacağnnı anlayınca yüzilnii 
bir ha}'Ii ekşitti. Kabadayıht:· 
da elden bırakmadı. 

- Hay hay efendim. I\:nJ ... ır. 
efendim diyerek bavulu otele bı 
rakınama müsaade etti. 

Elimi, }(olumu sallaya, sallaya 
sokağa fırfadım. 

Oh Canım İstanbul. Tas.m, 
topra~ın. havan dcnizinle şimrli 
artık büsbütün bizim oldun, Sa. 
na senelerce göniil verin ha.c:ır"t 
~kenler seni nasıl olur da 'has 
kalarına terkedebilirlcrdi?. 
Sağa bakıyor. sola bakıyor. 

Dükkanlara bakıyor, evleer ba 
kryordum. FJ:er gördüğüm şeye 
kendi varlığımdan bir parçaymış 
gibi kıskanarak, hasret duyarak 
bakıyor .• Bakıyordum .. 
Taşradan gelen insanların ilk 

şaşkınlığı vardı bende.. Tram. 
vayları yadnxamadrm. Onun 
satantısı onun dan danı onun 
tahta ye ~uşamma. kanapeleı'i 
hepsi; hepsı !bana bıraz yabancı 
gibi fa.kat; alrşrlması kolay ola
cak bir asina gibi geliyor. Oh iş_ 
te boğazın ilk serin havasını em. 
diiimiz köprü üstü bu kara, 
siyah ve züiri vapur dumanları
na bile artık kızmıyorum. Onla_ 
rın kurum kokusunu adeta isti
yerek ciğerlerime sokuyonım. 

KaraköY .• f şte sn~ srra meyha~ 
neler Ama hepsinın kepenklen 
inik ··Belli ki içeride Galata o. 
ros~~lanna yabancı şarlolar 
söyleten yabancılar yok artık ... 
lşte Beşiktaş ve iı;te Bar~amsun 
enginlere, ufuklar.ı. Slı:!'lllayan 
büyüklüğ-ünü içerisine sıidıran 
kiiçük türbesi .. 

Ve işte tarihi karakol binası. 
Paşa mahalle~inde tramvay. 

dan inerek yaya yürüyonım .. 
(Detınmı 'tıar) 

- Benim de içim yanıyor, 
Zühreciğim ! dedi - Bizi hu. 
güne kadar kardeş diye ta -
nıtmışlardı. Fakat, biz artık 
çocuk değiliz. Senin baban 
llükümdar, benimki de ve -
zirdir. ikimizin de anaları 
ayrıdır. Biz seninle bir karm
dan doğmuş değiliz. Kardeş
liğimiz zahiri bir arkadaşlık. 
tan ibareHi. Bugün yaşımız 
kemalini buldu. Biribirimizi 
delice sevdimizi itiraf ede • 
lim. 

Ve kollannı uzattı: 
- Haydi gel, hiribirimize 

sarılalım.: öpüselim .• Kokla. 
ıalım. Zir~, Allah bizi biri • 
birimiz için yaratmıştır. 

Ah bu kadınlık! erkeği 
hem ateşler, kundaklar; hem 
de kendini naza çeker. 

Zühre de tıpkı böyle, Ta• 
hir tarafmdan delice sevil • 
diğini anlayınca, genç aşıkı-

Beş yn.şmd:ın~r: b~~.!~ilc be 
ra.ber y2..şamıy~ 1xı.sl~ımv.r~:. &
ba.~r ona. ölen karısının V.'.lklu .... ıı 
nu hutırl&.e.ınryacak kaö:~ r bu:m, 
bir şefkat ı;cster.r-~t!. 0•1iar ·ba. 
lıa ku.dıln.r. il<i nr~ndaştıl~r. 
iki knrdcştile.r 

Bir kadm, k;ırşIF."ldaki erkcğj 
anlamakla k.ı.dm olursa, Ce:ı on 
iki yaşında kadın c·h.nur,'lu. A?'
tık bir gece yatısı mektebine git 
miye başJa.mış, baba::ından uznk
la~mıstı. Şimdi cnu ~e:1<> bab, 
diye, ken<li8ine en ''akın adam 
diye sevmekle bar:;.f>t.r, onun bir 
erkek olduğunu anlamıc:tı. 

KARANLIKTA GECE 
~ 

Babası ona kaışı olrn haıe. 
ketin' değiştirmi§ miydi? 

Biraz. Bu belki babas·nın kızı
na karşı duyduğu sevginin azal
masından ileri ~clmiyordu. Fa
ka~ Ccr.'in gece yatısı n1ektebinc 
gibnesi onl~rr biribirlerinden a
yırmıştı, 

Bundan başka, babası kızının 
üzerinde artık fazla tesir icra ct
m~k istemiyordu. Onu kendi ha· 
linde ve mektep terbiyesi içinde 
bü:vümiye terketmişti. 

Cen ertesi sene babasından 
büsbülfı.in uzak kalmıştı: Babası 
Ameı ikaya gitmifiti. Ccn artık 
h4basrndan pek seyrek mektup 
alıyor. buna mukabil kendi i sık 
sık mektup yazıvordu. Fakat, bir 
~n geldi, yazdığı üç mektuba 
bir cevap bile alamaz oldu, O dn 
mektuplarını ayda bir yazmıya 
başladı. 

Ce:1 bir gün mektebin avlusun 
da tenha bir köşeye çekilmiş, e. 
linde pir ayna, sa~larım düzclti
vorJn. O anda, göıJeri aynada· 
ki rc!"'resine ilişti. Birdenbire 
y:ıı .. ncı bir yüz!~ karşıla§nuş gi~ 
b oldu. 

I3u, onun kendi çehı-esi değil 
miydi? :;vct. Fakat!, sabahtan 
sabaha ve mektebin karnnlık tu
valeth:ınesinde saçını başını ta
:·:yor. yüzünü iyice göremiyordu. 
~;mdi, açık havanın bol aydm· 
'·ğ;; altında yüziinün h~reket e
"'•~r gibi, her an Tlembeden beya
za veya beyazdan pembeye ge
çer gibi ~örüncn rengi, gözlerinin 
içinde parlıyan ışıltılar, dudak .. 
larmm gerginliği, saçlaı1nın :pa. 
rıltısı gözüne çarptı. 

Bu c:ehre sanki kendinin de -
~ildi. Gü7..el 'bir tablo ka.rşısın -
d"! imiş ~bi hazla gülümsedi. 
F'Hkat, bu gillümsemede biraz da 
ıı:;:•'hza vardı. Aklından ~cçen • 
l"r iki kelimeydi: 
f~n ve babam •. 
Fakat, kalbinden geçen hisler 

daha acıydı. Babasını sevgiyle 
ıınıyordu, 18.kin babasının sevgi-
si'li kaybettieini düşünüyordu. 

Gözlerinde bir iki yaş belir -
ınisti. Gözlerini krrpryordu. Bu 
sırada aynanın içinde gözüne bir 
bar.; daha füşti. 

3u cehrede gülen iki göz var
dı 

Döndü: Arkadaşlarından Lili 
arkagında durmuş, bakıyordu, 

Cen 'başını ~virince, gözlerin
deki yaşları gördü. 

- Ne o? dedi. Ağlıyorsun? 
Cen gözlerini silmiye lüzum 

görmedi. Göz yaşları o kadar 
tatlı akıyordu ki! ·naha kuvvet
le, hıçkırarak ağlamak istiyor
du. 

- Nen var Om? Niçin ağlıyor. 
sun" 
~~ cevap vermeden, cebind<'n 

buruşturulmuş bir kağıt çıkar
dı: 

- Al. oku! 
Bu, bir mektupfu ve Amerika. 

dan Cenin habasın<lan geliyor • 
du. 

··~evgili kızını: 
. "Tatilde Amenkaya gelmek 
ı~tediğ"ini yazıyorsun, Ben de se
nı iki iic: av o'.;ıın yanımda gör
mek ist<>rdim Fakat ArnerikGyn 

gelmeni, hem tehlikeli bir yolcu-
1\ık geçireceain için, hem Lon
drada baola~ış olduğun tahsil 
ve terbh~ni. müteessir edeceği 
i"in muvafık görmüyorum. 

''Bu vaz tatilini halanm yanm
da geçireceksin. Kendisıne hab"r 
\'erdim. Salamlar. 

Baban'' 
O hafta mekt'~P tatil oluyor · 

du Ccn cumartesi g-ünU öğleden 
so~ra Londranın sayfiye yerle · 
rindcn birinde o~n hala.sının köş 
küne gitti. 

Fakat, Amerikaya gitmek he
vesi kırılan zavallı kız orada da 
biraz olsun teselli bu!Amıyacak
tı. Bilakis, köşkten içeri girer 
girmez bütün kalbi büsbiitün ka
rard ', gözleri bütün ışığını kay
bel.fti: 

Halası ha::;taydı ..• 
Ccn'in on üç ya,';ınm bütün ba~ 

harı mektepte ge'Çmişti, ~~tü~ 
yazı da halasının hasta döŞegı 
başında harcandr. Uç ay sonra 
sonbahar başlarken Cen de tC'k
rar mektebe kapanıyordu. 

Cen babasından artık üç ayda 
bir mektup almıya iJaşlamıştı. 
O mek~.ıplar da mektebi? ücr~
ti olarak gönderdiği tıı.ksık vesı
Jesiylc geliyordu 

l~ıtiyar hala daha iyileşme· 
mişti. Fakat, i~in garibi halası 
hastalığım Ccn'in babasın~ ha· 
bcr vermemi~i. Kız, bunun sebc· 
bini anlamamıştı. Fakat, merak 
ebncdiği için so~tı da. . 

Böyle altıı sene geçti, Belkı 
kimsenin hayatı altı sene bu ka
dar yeknasak geçınemi9tir. Ce~. 
bu altı sene idnde bambaşka bır 
kız olmuştu. 

Bir yaz günü açık havanın bol 
ışığı altında gördü..öü pembeden 
beyaza, beyaidan peuıbcyc ge
çen ve harelenen yüzü bu altı se
ne içinde hafif hafif, yavaş ya-
vaş solm~c.;\U. . 

Baba sevg-isinden uzaktı, Aile
sinden tek kişi olan halası hasta 
idi, altı sene süren ibir hastalık,. 
Mektep daiına kasvet'li bir ha~a 
içinde ya.sanan bir memleketti. 
Fakat Cen mektebin bu kasvt.· 
tine o' kad~r alrşmışt:I ki ondan 
hariçte yaşryamryordu. Bukııl_;
mon denen hayvan bulundugu 
yere göre renk alırmış .. Cen de, 
mektebin damı altmda duv~r!!'· 
nn kurşuni rengini almış gıbıV· 
di .. Ve o, buradan dışarda :Y'!şn· 
mayı yadırgıyordu. Pazar gun • 
leri ne halasına gidiyordu, ne gez 
mek için dışan çıkıy:miıı. 

1 Çocukluktaki o neşeli o;?, ~ t'1 
sene evvelki gelişen ve guT.ellc· 
şen Cen ne olmuştu? . 

Bir giln babasından - nıhn· 
yet - bir mektup aldı! 

1 Eskiden. !babasından ge en 
mektupları telaşla alır. zarfı he
yecanla yırtar ve hemen okurdu. 
Eskiden, yani altı sene evvel. k 

at şimdi, babasından.~~ • 
tup gelecek diye biç duşu~
müyordu bile .. Ayda yıl~a. . bır 
gelen mektubu da istemıye ıste· 
miye açıyordu. . 

Gene öyle, istemiye istemıye 
açtı, Fakat, okumıya başl!1yıncn 
gözleri döndü, yüzü evvela pem
beleşti, sonra sar..rdı. 
Babası mektupta şöyle ya.zr • 

yordu: 
"Scvg-ili kızım; . 
''Çabuk gel, Cedi hast-a. Senı 

bekliyorum, Yol parasını halana 
gönderdim. Cumartesi kalkacak 

• 
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na bir hayli naz edip, agaç -
ların altından kaçmak istedi. 
Tahir: 

- Bu istiğnaya sebeb ne, 
sevgilim? 

Diyerek, Zührenin eteğin
den tuttu. 

Ve böylece o gün birihir • 
lerine sarılıp öpüştüler, se • 
viştiler, ve kokla}tılar. 

işte, a§kın asıl sönmez a. 
teşi o gün tutuşmuş, alev sa • 
çağı o gün sarmıştı. 

Zühre: 
- Allah bizi affetsin, Ta. 

hir ! Ellerimiz ve .dudaldan • 

mız biribirine değdi. \şıklık 
bu mudur? Hele bir Leyla ile 
Mecnunun hikayesini oku .. ! 
Mecnun bütün ömrünce Ley 

I 

lanın elini bile tutmamı§. 
Dedi. Tahir :ığlaroağa baş. 

!adı: 

·- Sultanım! ne ben Mec. 
nun gibi bir budalayım.. ne 
de sen Leyla gfüi bir bahtsız 
kızsın! ikimizin aklı b3~ın
da .. Biribirimizle sevİ!lllel·. 
koklaşmak imkanı "tarken, 
bu imkanlHdan istifade et • 
meyip fD'sat kaçmnak, tali 
bizden öç alır, ve biıi de on • 

olan v.ap~a bin ve gel. Baban" 
Cedı kımdi? Cen bunu bilmi 

\Ordu, FQknt, bu mektubun ya• 
zılışında: ''Annen hasta ~el' ıtı· 
bi bir ifade vardı ' 
Cedı kımdi? cCnin a.nnes·n 

benziyen b1risi mivdi? Yani ba. 
basının yeni cvlendı,ği kadın mı? 

Babası cvlendi;;,;ni kızma söy
l~memişti. Fakat halası Cene 
bıraz anlabr gibi olmuştu Bu
nunl~ hE:rnber, genç kız. ·hoşu 
na gıtmıyen böyle bir hfıdisevi 
kurcalamamış, halasına bu me
sele hakkında bir şey sormamıs
tı,. 

Demek şimdi babası evlenmiı:J 
bulu~':1Y~rdu. demek babasının 
sevgısını kc:ndi üzerinden ceken 
bir kadın vardı? Cen bu kadı
na knrşr kıskanc-ltk dura.bilirdi 
amma 

• . • Babası onun hasta oldu
t:rundan bahsediyordu. Cen, bu
rada şunu düsündü: 

- .Babası onu şimdiye kadar 
Amenkaya cağınn:;.sın, hat
ttı gelme~ a~u~na mani olsun 
dn, şimdı neye çağmyordu? o. 
nunla evlenirken kızına haber 
vermi~7. lü!:llm görın~işti de 
onun olucegı zaman nıçin kızının 
yanında bulunmasını istiyordu, 

Cc>. gene talihine küsmüş ken
di kendine söyleniyordu: ' 

- Beni babam Amerikay~ bi. 
le kederli bir gününde çağın • 
yor .•• 
- Evet, lk!ba sevgisinden uzakta 
kalmak, yalnızlık, halasın,tn evin. 
de hasta bekciliği, mektebin ka
ranlık koridorları... Cen'in, bü
tUn bunlar ar~ında s::eçen ğün. 
Jeri, arasıra yalnız bir tek hayal
le aydınlanıyordu: 

Amerika ya :gitmek ... 
Faka.ti, bugün işte bu hayal de 

ancak gene gamlı bir çerçeve i -
çinde hakikat oluyordu. 

Ne talih! 
Ertesi giİ~ Cen Amerikaya 

ı:itmek üı.ere vapura biniyordu 
Vapura bindi Vapur hareket eı: 
ti. Engine açıİdılar .• 

Cen. eline bir kitnp alarak gü
vertede oturmu , denize dalmış
tı. DUşUnüyordu: 

"Babam acaba. beni niçin ça
ğırdı? Cedi nasıl bir kndm aca
ba? Hasta imiş.. Çok hası-a. o
lacak ki ba.b3.m beni çağırtıyor .. 
Yoksa öldü mü?'' 

Bu dü üncelerden birdenbire 
silkinerek uyandı. Okumafü~n e
li:ıde tuttuğu kitap. dizlerinin ü
zerinden kayarak yere düşmUş. 
tü. 

Almak ic;in eğilirken, yanıba
şmda bir başın ve bir kolun da 
kit.aba <loğru uzandığını gördü 
Silkinerek do~Jdu: ·· 

Bu, bir genç adamdı. Yabancı 
yere eğilmiş. kitabı fl.!mış ve ee,: 
ne veriyoröu: 

- Buyurun mis, sizi korkut
tumsa affedersiniz 

- Teşekkür ederim •. Hayır, 
Bu. konuonalarına vesile ol

du. Cen, derdini nGacak birisine 
muhtnçtfı zaten. Bütün hayatı 
çocuklueundan sonra gam icin~ 
.de g-eGtiği gibi bu yolculuktnki 
tesadüf. de öyle bir hav~ya bil· 
rUnm~~U: 

Tam~ iki gene-, birbirlerini 
kahkaha 1le güldürecek şeyler. 
den ~eğil. hastalıktan, yalnızlık
tan, olumden bnhsediyorlardı. 

Gene; adam, Con da Amerika-

lar gibi lıüsrandan hüsran::ı 
mahnımiyetten mahrumiye ~ 
te, ıstıraptan ıstıraba düsü _ 
r~.r. ~ny~i gel, taliin yüzGnü 
guldurelım .. Hakkrn bu ni -
metinden istifade edelin .... 
G:el benim sevgili Zührcm, 
hır daha sanlıp biribirimizi 
sıkalım. 

Zühre, Tahirin gözleri dön 
düğün:.i görünce, kafesten k:l 
çan bir kuş gibi. nğac!:ırm 
altından kaçıp r,itmi~ti. 

Tahir o gün sevgili.!.ini i. 
kinci defa l."Ucaklıv~mr.dı. 
Fa.kat: . 

- Günler uzund~r c.ıea•. 
yann de!!ilsc öbürgiin t~krrr 
elime geçer. in, hain! 

To.hrr eve döndüeü :ı:.tı~an 
kalbi kGparcasına ç~r~ıyor. 
du. Artılt o gürı -:;.evgil::. ;nt i-
t...! • el v 1 • Kl!l e ac;ıca vunrms ~r~·=· 

lkisi evleol'IJJle çağ111a gel • 

·, .: i'. ~· fiW'nı a.n1;..t·1:4-a ıua

c :-ı ıııt.ı :·,,n c..\Tl ·ıri ZJ!~ ra 
.. :.~ nı .dui r: 

C .... ı., CC'dinin, ) 'ni l·rnın on
b.ı ·nr.ı "kar,smın·· lrnrdcsiymiş. 

Fakat C:ın: 
- Karısı değil, diyordu. Cedi 

ıle babanız evfonrnıcı değiJdir, • 
Cc<li onun 1'a t · .... siydi. F'n.k~t o
na bir babn gibi bakmaktaydı, 
Biz, küc;ak ~ 2 ta anadan ve ba
badan ö'.süz kalım~tık. Cedi A· 
mc-rikn.ya ~itmh, orada ~ı.cnp 
;·as:ımıv:ı b<rninmıştı. Ben de Lon 
drada id

0

m İki gün evvel mek
tup aldım. Mektubu yM.an ken
disi el ğil, babanıtdı. Ben de si
zin gib: aynı gün •.. 
"Gö~yorsunuz ı-a, 

0 kimizi de 
cağıran bir kiı;i imiş ..• " 

Dört gün son:r~ Cenle Con, 
Nevyorktn bir otelin 12 nci 1.."'8· 
tındaki bir kapı)'! çalıyorlardı. 
Kapı a<:ıldı. Onları karşılıyan 
güler yilzlil bir adam oldu. 

Bu Cenin lba'basıydr. Fakat 
Ccn onun gülmesine ~~ı. 
Bu sırndn koşa koşa )•anlarına 
bir genç kız geldi, Bu da herhal
de Ct'di olacaktı. Hani ha.stay. 
dı? .. 

Biraz sonra salondn Cenin ba .. 
bası meseleyi anlatıyardu: 

- Cedi hasta. değildi. Bu. size 
oynanmış bir oyun! Biz iklııüz 
burada yaşarken Londrada. bir 
kızımızla. bir kardesimiz olduğu• 
nu düşünüyorduk, Bunların, ay. 
nı ı;in vapura binip, birbirleriv
le tanışarak, aynı gün bize geI
mcclrini istiyorduk. Sizi doğru• 
dan doğ-ruya davet etsek, lbu ka .. 
dnr acele ile gelmiyeceğiniz :pek 
tabii idi. Ve o zaman muhakkak 
su gün gelin diye ısrar da ede
miyeccktik. Sonra, kedPrli o!ma .. • 
sanız vapurda yalnız bulunmıya .. 
cak, herkesin içine kammcaktı
mz. HW.buki ynlm~ bulunan in
sanların birbirleriyle arkad:ı;, ol
maları daha kuvvetle muhtı.emcl· 
dir. Hatta muhakkaktır. 

Cen, yür -t:rıı sıkan • bir hadi
senin böyle glizel bir netice ile 
bittiğine bir ti.irlU i.ıar.::ımıyor -
du. Demek ki t>n yolculuğun bU
tün gamı lJir peroeden ıbaret -
miş, 'bu per:foyi daha evvelden 
keşfedip aç.ı-rıaı'l.ı~ı ve yolculu
ğun zevkinden i~t.fad~ ulcmedi
ği için üzUlüNrd'.l, 

Babasına: 
- Peki am·no., iedi, o gtw.I 

yolculuğu bd:ıa zehir etmenin 
lüzumu vat' rr.,y1.1 

- Zaran yok, dedi. O yolcu
luğu bir gUn Amerikndan A vru· 
paya ~diğiniz gibi neseli bir 
şekilde yaparsınız. 

Hakikaten iki ay sonra Cen 
ile Oon Amerikadan A vrupay:ı 
balayı seyahatine c:ıkıyorlal'dı. 

Fakat, Cen, babasının kendisi
ni altı sene niçin arayıp sorma
dığını bir türlü anlıy.;ı.manuştr .• 
Fakat, bunu sormak da istemi
yordu, Çünkü şimdiki saadetin· 
den o kadar memnundu ki! .• ln
san mesut olunca her şeyi öyle 
unutuyor ki! 

~
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DRAM liJ l\IINDA 

il nı Altşam 20,80 da 

HA'tlL~T (5 Derele) 
KOMEDi KISMINDA 

GllDdllz NUL t H te. 
PAUl\lt\1' ÇOCUK 

Y znn: &ıl!b1'tfuı Kiiçllk 
Alq;am 20,SO da 

Kibarlık Budalası 
Bmıoiilu Hallz Sineme -

nugOn matine 11 de. gece 8 de: 
ı - Lorel Ho.rdl: Za!er Dlhı~ 

(Türkçe) 
2 - Pan1uk ~""a, Yedi Ctlcelcr. 

miş bulunuyordu . 
Tahir o gece uyuyamadı. 

Öbür tararLa Zührenin de 
işi ynmandı. 

lçine bir ateş düşmüf, da
marları yanma~a br..şlamıı -
tı. Zühre derdini kimseye 
açamıyordu. O, snra::da, Ta. 
hiri sevdi~ini kime söyliye • 
biliı eli? 1 dkes onlara kar -
d<.?ıt gözüyle Jınkıyordu. 

Bir elmnnın yarıı;1ndan 
Zühre diğer yarısından da 
Tahir dün~·nyii gclnıie.ti, Bu 
hihavej'i onJ~,ra belki yiiz ke
-r- ~ry.,' "Tll;qf,~rôi. 

- O·~l ... rn birihnini sevx.ek. 
! -·i \ti.., o;_rıin : l:l ndan hik 
l et;':.~ ')Z ı i i. 

ı·~n~h:. Zühre mc •t.!-pl • 
. , • .. .. l d' 

c~ 'c • ~· t(' •• 1s·; "ormuş er ı. 

( Drtıamt <J(l) 1 
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TÜRK SİYASETİ 
Birbirıni anlamıyan ve yi)Cn 

bu aleme İzmirin cahş \'C barış 
havası, Türkiyeyi {:imdıve ka
dar karşısına dikilen bü:.-Jn teh
likelerin arasından sevk vo id;t
re\·c muvaffak olan kiv.:lsetli bir 
siyasetin nimetini bize -anlatıyor. 
\tatürkün muhteşem eserini e

linde tutan ünlii llSker ve ender 
~öri.ılür kabiliyetteki devlet ada
mı memleke/nizi eminim ki her 
türliı uçurumların üstiıııden aşı
t arak sa.adetli ve ref:ıhh bir is· 
ıkbale götürecektir. 

Milletlere tedrici ve muslihane 

terinden dolayı derin te.<jekkürle- ı 
rini bildirmiş, harp at·~şinin dün
yanın birçok yerlerind~ devam 
ettiği bu zamanda Türkiyenin : 
ve Türklerin vurtta sıılh. t>ih?ıı
da sulh düsturuna uvaı·ak Milli l 
Şeflerinin yük~k Hhnr..11 ve hii
kfımetin basiretkfıı· idaresiyl\! ' 
vatanın her tarafından olduğu 
gibi lzmirde ve İzmir vilayetin
de teneffüs edilen havanın bir 
huzur ve sükim ha\'usı olduğunu 
belirlmişı<ır. Valimiz iki biivi.ik 
millet arasındaki samimi dost. 
luktan ve iki memleketin iktısa~ 
di münasebetlerinin inkişaflanan 
ticaret itilafnarnesinin :'-·tırattığı j 
duy~uları ifade ederek büyük el. 
çinin Türk mille·~; ve İzmir viJa. 1 
yeti hakkmd:tld ccmilekar hitap
larmdan dolm·ı şükranlnrını bil
dirmiştir. 

14.10.1941 
7.33 Hafi! program, 7.~:ı Ajans, 

8.00 Senfonik mUzlk, S.30 Evin saat!, 
l2.33 Türkçe plll.klar, 12.4S Ajans, 
13.00 Tilrkçe pllklar, 13.30 Karışık 
program, 18.03 Radyo salon orkeıı· 

trıısı, 19.00 Nihavend ve hicll7. maka
mından §arkılar, 19.30 Ajt\ns, 19 . .f:> 
Serbest 10 dakika., 19.55 Fasıl şarkı· 
ıarı. 20.l~ Radyo gıı.zctesl, 20.45 Mar· 
ta Eggert'den p:ırçelar, 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 Mandolin kuarteti, 
21.30 Konuşnıa: \100 sene önce nasıl 
yaşıyordulo. 21.<15 KIAınk Türk ml!.o 
zlğl programı, 22.30 Ajans. 22.45 Dans 
mUzl~I. 

hı'lı ek!=elans Alman devleti rei
sinin sıhhatine. Alman m;ııctinin 
refah \'e saadetine kaldırmı§ ve 
büyük elçi ile Bayan Papenin 
kızhmnm 8ereflerine iC'miştir. 

7,iyafet g-cc: vak:-~ kadar sami· 
mi bir dostluk havası icinoe dC'

... . .. .. . . :·· ~ -

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA lit~~ 
HEVRALJı. KIRIKLIK VE dUTUN AG LILARl.~llt LltRii 4L ;<t:Sf 

·ıııf 
• te"1 

lcal'>mda günde 3 kase alınabilir. H er verde cul!u kutuları ısrarla ı• 
~-· -

• • , • ~ , ' ' • .. • • t , • r ·' _. :_ •'fıı '"IJ.> -'.r~ ; ' • '" 

TilRK BAYANLARI 
BIÇKı - DiKi$ 

TERAKKİ • f UBDU 
1 E:cki ve dikiş hiç b!Jmiyenler~ 

1 
stanbui Levazım amırliğinden 

narıcı as1<er. Kıtaatı ilanıar ~ 
'---------------------------------:hıı.z1l ~ 

A§ağıda yazılı mevaddın kapaıı zarfla ckslltmelcrl ıd ,si' 
ı;Un ve saatlerde KUçUkçckmcee eh·annd:ı avcılar köyünd:rııe_~ 
nıa komisyonunda yapılacaktır. 'l'allplerin kanuni ı:esık81 rl r,vr 

clC . 
tuplarını !hah: saatlndı:n bir saat evı.·cı komisyona verın / b 

bir tekü.mül çerçevesi i~inde da
ha ziyade saadet. dah~ ziyade 
refah vermek arztı-.unun icabet
tirdiği siyaset' ötedenbcri iki 
memleketimizi birleştiı-en müşte
rek bir esastır. Bizim tarihimiır 
ve sizin tarih.niz birbirine pek 
~ok benzer. Avrupanın or~ın
da milletimizin muhafa7,a51 için 
asırlardanb~ri savaşma!\ bizlere 
mukadder oldu Nasıl ki siz 
Türkler de bwı&ın yiı·mi sene ev
vel ocağınızın parçalanmamış Ye 
ya~ncı milletler arac;ında nüfuz 
bölgelen hal 'le ~t't.rilmeınis ol
masını ancak ve anc~k büyük 
devlet adamlarınıza •c ı\nadolu
nun kahraman a!;kl'rinc borçlu
~unuz. 

Vali nutkunu hitirirk.3n kacle- vam etmistir 

!J. bilenlere 6 ve di.kiıoi bilip ma· 
'ı k:ısdar olmak istiyenlere 3 ayda 

-------- bütün incelik ve teforruatile esas
namesi komisyonda gör1.11Ur. (124~.9150) 1ıııı ~ ~ t 

Cinsi Mllttarı Tutarı Teminatı ihale 
11 

\~ 

Hakıka~te tarih bir tekerriir· 
• den ibarettır Bu dim•:anm. ken

dilerini Allah
0

m ınayetivle, deniz
ler hakimivctiyle ve cihan zen
ginlikleriyle imtiyazlı gören ba
zrları taı'<lfındnn idaresine artık 
mfuHıade ctmemive büyük devlet 
adamları ve milletleı in rı..hu az
rneylemiştir. 

Rusyada, taı ihin bir eşini da
ha asla ~örmedi;ii en büyük mey
dan muharel- :rri Türkiyenin de 
mensup olduğu Avrupanm akı
betıini tayin ederken de biz gene 
barış ve refah siyasetiM hizmet 
etmekten geri d~·rmadıi<. 

HARPTEN SO. 'RA ... 
Bund~n dort g(ın evvel Anka· 

rada Türk - Alman ticaret an
la§JD.asım im?.aladık. Burada pro 
paganda yapaı ak misafirperver
iiklerinizi suiistimal etmiyece
ğim. Propaganda yapmıya muh
taç değiliz. Size rnkamlar ve 
istati~kler vermeme ihtiyaç 
yoktur. Asıl olan hakikattir. 
Almanyayı muhtaç olduğu şey
lerden mahrum bırnkmnk arzu· 
sundan doğan sun'i pazarlar, 
sulh a\'det ettikten sonr..ı bir ~ün 
fazla işliyemez. Hakikat şudu~ 
ki iki memleketimiz arnc:mdakı 
ikl'ısat rnünasebCtleri milletleri
mizin hakiki ihtiyaçlarına ve ik
tısadi bünvelerine day.anmakta
dır. İşte bunun içindir ki şim· 
diki buhranlardan sonra da ya
şayacaklar ve aramızda en sami
mi anlaşmayı yar'1.tacaktır. Bu
na yalnız bir şey ilave edeceğim. 
O da hükfımetimin bu tabii mü
nasebetlerin daitr.a dcrinleşmec:i 
hususundaki samimi arzusudur. 

1939 mayısında hükfımetim 
kendini büyük devlet rcic;iniz 
nezdinde temsil el!mek vazifesini 
bana verdiği zam...ln yegane ar
zum geçen büyük harbin sonu 
muahcdelerinin mirası olan dün
ya durumundan doğmu~ suite
fehhümleri ve boş itikatları or· 
tadan kaldırmıya çalı~mak ol
muştur. Mezkur senelerdeki bir 
c;ok buhranlar içinde an'~nevi 
do tluğumuzu muhafa7.aya sar
sılmaz 1-ir itimatla «ı1 ı-tun. E. 
ğer mi.ıte\ rızı bir muvaffakıyet 
{'ldc cd 'li 1 ıv " b•ı'lu devle~~· 
d;ı.mlarınızın \ c ilk Ön"<' de meın
lekct'nizin hnriı.:i siyasetini bü
yük bir maharetle idare eden 
muhterem dostum ın samimi an· 
layışlarına borçluyum. 

18 Haziran anlaşmamızın her 
·ki halk l:ütleleri ·ara ında buldu
.!'11 h~veean onları t;iyrı~t h::.ri
cindt' birbirine bağlıy;ı.1 daha 
kU\"\ctli bir duvzunun bulundu
~unu isbat eder. Bu. kaiblerim;· 
ıin c:ıerinliklcrine kök c;alan si
'iı.h kardeşliğinin an'anevi bağı. 
fır. 

lRte bu duvl!uvladır ki. ünlG 
devlet reısinizc ve do ... ~ milletin 
istikb~line. rnlive ve bu gii1..('} 
şehrin mümessili re'edi ,P rt>isine 
kadehimi ~-~Jdınr. ve bıze göste
rilen lrnbu1dE'n dola,•ı eı Mmimi 
t~nkkiirlprıl'Y': ",...",ı<'r:M 

V\Ll:\l • ('J..V'.\Bl 
Val:rniz Ft:at Tu!: ;! Fon Pa· 

»enin nutkun:ı \'erditri cevap'a 
büvük clcinirı. Pa• J" f>:ıpen v<' 
kızlariyle birlikte fzm;:ı z:varet
'rrindPn dolayı scvir.ce i. tirak 
derek ~erek kendisi. gerek mc
. i arkada~ı be1eclı\·p reisi Dr. 
Bı:h<;"t Uz hakkındaki üz.el söz. 

(llarett·rnl1J.r blrlor:ı •yraaın09 

~Irk !•nındaln tarih Qf'rÇeYl'tll lfn. 
ponuyıa blrtlk1.e t:VnıterllN:r&o ı 
l:\'IJ,~ MiL rr:Kı.wumı •~, '\HA· 
&l,\. 1~ \ltı;RME. 4.J.U.. ll Al'IM 

':'fbl tlel!-n ı•ably•tl ba ls olm.ıya• lr1t. 

çuk ıll.nl. r par11.aıı u~roltı•ur 

Evlenme tc /J.iflerı 
* Ye§ 16, boy 1.63, kilo 57, Esmer. 

mütenasip, vUcuUu, her spordan az 
çolt anlayan. cazı, romanı, sinemayı 

seven, bir evi idare etmesini, İ§indcn 
selen erkeğ!ne yorgunluğunu unuttu.. 
rabllecck, sosyete bayatını seven ıın. 

de ve spor giyinen gUzclce bir bayan, 
boytı 1.67 d~n aşağı olmıyan, tatısllll 

bir bayla evlenmek istemektedir. Re. 
simle beraber (Çiğdem 161 remzine 
müracaat. 

l f ve ııçı arayanlar: 
• l'tırkçe, Cratı.1ızca, .runanca mu . 

cemmel okur yaur • • ~ooutur ayn. 
ca biraz lnglllzct bUlr. u kerllkl• a. 
UlkL'!ı olmıyan, ıı:eru ıoıtereblleıı. 

tıesaptan •e mubuebecl• n a nlayan blr 

nay ucuz bir Ucretle lş aramalcta dn 
ı M.T V.) remzine mflraca u. 
AÇI K KONqaI • .\ 
~fütea.bhlt ~lu!'tafa Bakırcıoğlu ve 

Cf'lall'ddln B . Ta rlan, '\'l' ı, arıJan -
!ardan (R.\".) (3. 1~6), (A.Z.X.) Mniir 
göderdlğlnlz mektupları almamı,lar. 

dır. ( t.Ş.) remzi nlmı,tır. 

Aldırınız.: 
A .. tıda nnnudan yaa&l otaa • 

lroyucuJanmmm -•rm• rel• 
rnekt uplart ıc1are•uutemlst1• ,,....,., 
la n clabil) b~ ubıl.aıt.u ltley~ 
kada r •ey• uat n de9 _,.. • ldrr. 
malan rla. olunur. 

!F.G.D.) (H.M.Z. 19) (M.R.) (M.T.V) 
ı Hamdi) (F.S.V.) <Sadık 27) (İ§) 
(Y.0.) (M.K.86) (22 ÇııylAk) (T.T.) 
!SUnaUs 12) (U 29) (H.99> <F.G.D) 
<Usta) !Belkis) ıUyar 5:!> <A.Sc) 
(GUler) <Ticaret 46) (Nedim) 
(T.Z.T) (T.B.) (A. Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44) (İngel 27} (Narin) 
(N..M.) {,S. Nesrin) ,JArl<ada 85) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Haseki hastanesi için ıuzuıuu olan 20.000 metre gıı.z idrofll, 2490 numa· 
ralı kanunun 46 mcı maddesinin L fıl{rasına göre pazarlıkla satın alınacak. 

t Tahmin bedeli 4;-)()00 lira ve teminatı 675 liradır. Şartnnmcsi zabıt ve mu. 
ır. b U ti saat ı:.mel!t mUdUrltiğU Jcalemlnde görülebilir. İhale 16.10.041 pct'§cm e g n , 

14 te daimi eneilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ı.~ya 
mektuplan ve on yılına ait ticaret oduı veııikalarlle Uıale gUnU muayyen 
saatte daimi t"ncUmem1e bulunmalan. (20Sl) ..... . 

Tahmin B. İlk '.f. 
791.00 59.33 Çöp arabalıırına ko~um takımı imalinde ku\lanılm~ 

3750.00 

2100.00 

~600.00 

u~re alınacak 6 kalem malzeme. 
281.25 Çöp arabalarına koşum takrmı imalinde kullanılmak ı 

Uzere alınacak sabunlu köscıe ve vakcte. 
157,50 MoötrlU vesait için alınacak 3000 adet mUsbct akimi!. 

lft.tör plll.kııSl. 

270.00 Daruıa.ceze nıUeascsesi için alınacak 1000 metre :ıl:ın 
kuma§. 

Tahmin bcdellerilc ilk teminat mlkta rları yukarda yazılı işle~. a~ı. ayrı açık { 
cksntmcye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelClt mudunilğil kate- , 
minele görUleblllr. İhalc 27.10.941 pazartesi ı;Unil saat 14 te daimi encümende 
yııpılacaktır. Taliplerin ilk tcmınat mııklıuz veya mektupları ve 041 yılına 
nıt ticaret odası vcslkalarllc ihale gUnli muayyen santte daimi enetimende 
bulunmaları. \ 90,..2) 

. .. ıt 

raksını bahçesinin Mete caddesi tarafına yapııacak demir p:ı.rnıaklıklı 
ımpı inşası açık clcslllmeyc konulmuştur. Keşif bedeli 255S lira 6 'kur~ \'e llk1 
te:ninatı 191 bre 85 lmruştur. Kcşlf ve şartname zabıt \"C muameltıt nıUdUr- , 

lilğü ımlcmınde g1:1rUlebilir. İhale 2010.!lH pn1..ıırtesl gUnU s:ıat l4 te daimli 
cneümcnılc ynpılacaktır. Tallplcrln ilk teminat makbuz veya mektupları t. 
h:ıle tarihinden sekiz gUn evvel belediye fen işleri müdilrlüğüne ınUTacn:ıtıa• 
nl:ıcaldan fenni ehliyet ve 91 ı yılına alt ticaret odası vcslkalarlle ih:ılc t:l1 ' • 

muayyen saııttc da!ml cnellmendc bulunmaları. (882) 

ıı eniz Levazım satın alma ~ 

.__ ______ ko_m __ ıı_s_o_a_u_a_ıa_a_ıa_r_ı ______ / 
1 - Tahmin cdıl<'n bedeli (9000) lira olan bir adet 16 beygir 16 KVA. lıb 

l)Jz ı elektrojen grupunun l~ 10.941 cumartesi ı;UnU saat 11 de pazar 
lıklıı ekıı!ltmt:sl yapılacaktır. 

2 

3 

ili'\ tı:mfnatı 1350 lira olııp şartnamesi hcrgüa komisyondan parasız o- • 
lnrak ıı•ınabıllr. 
1stekıı:cr!n ıwlli ı;Un ,.e saatte Kasımpaşada bulunan komlsyonrı n. 1.. 

rncaatlnrı. {9161) 

lJarrıı.ır.ı l.'''üb:ılırı li. satııı.ılma Konıi!o.yonund:ııı: 

Ktlosu 

Sade yağı i liaı 
ı ahmln fıyntı 

Kunı~ 

İlk ~cm lnr. tı 
ı.ıra 

Ekslltmelc.T 
Gün 

45000 176 5200 16.10.941 15.3C. 
40000 l 76 4ii0 11 •·: 941 15.30 
ı Yultnrc!:ı miktarı yazı:ı ık: k:ılem s:ıdevr.A'ı &yrı ş .rtunme I" ve hfM 

ıınrın..:a gös~eı·!,en gllnlcrtle k:ıpalı z:ırf usulile cr.siltıı.eyt: :,• nulnı, ·ır. 

2 - Şartnnmclcrl, 45 ton olanın 396 ve diğcı·ı"in 852 kuruş mu::..ı:.ıl.in. 
I komıııyondan alınabilir. 

3 Eı>ıııltmcye iştirak edecek lstekl!lcrln, bı.: ı.ribi :<ııerla ali.kalı olduk. 
ıarına dair mııhnllt ticaret odalarından aıacaklaı·ı ticar~t v~1kalaruu, yu. 
\rnrda h•zaıarınd:ı yazılı muvakkat tcmlnaUarıle t.!rllkte :?490 sayılı kanu. 
n;.n t:..rifa~ı ,•eçhllc tanzim edecekleri tekllf mc!tl'Jphrını ınu:ıyyen giln ve 
!JMt.ten l.o."9 b!r saat cvvelınc 'ta1:ır kor.:ılsyon bn!5:mnlığırıa vernıeleri.(8690> 

lı surette öğretir. Tal'ldikli diplo _ 
mn v~rir/ Talebe kaydına başlan
mıştır. Cumaı tcsi ve pauırdan 
maada saat 9 - 12 ve 14 - 17 ye 

Ot 
ton lira Lira g•l 
2300 137.61)0 10.310.25 ıı.llÔ4l ı5 ~ t 

1sooo 57.ooo ·un; u.ıı. ıı 'ıı. 

1 
kadar her gün müracaat olunur. 
Beyoğlu Al tın bakkal Babil cadde
Eıl No. 6~ 

Saman 
Odun 
KokkömUrU 

2000 40,000 3000 12·11·
941 ı• ~ 

350 8603 tH:ı.22 12.ll.~l ~l 

• • • . 7 ll 94ı 1... . ................ .. 

1 Ah= Ak~:·yunlu 
J'ak.eim 1'ılllmhlM!e Paıa. No. ı 

ı-ırardan m aada bergbn uat 16 

ı ten AODra. Telefon 4012, 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eks!ltmelerı ; oıtıılll 
larında yazılı saatlerde Ycşilköy civarında Halkalı zıraa ıaıuııl 
askeri satınalma komisyonunda yapılaeaklır. Tlipler!n !Y°fJ' ./ 
teklif mektÜp!arını lhaıe saaUerinden bir s:ıat evvel koml cıftfJ 

Cınsi Miktarı Tutan temınatJ 

1 
\, 

ZA Yl - 3 Uncu alayd~n aldığım 
terhis tezkerem! Şi§man motörUnUn 
yangınında zayi ettim. Yenll!ini çıka. 
raeağımdan eskisinin hUkmU oımadı • 
ğ"ını !!An ederim. 

Galata Karamustafa sokak 49 
No. da İnebolulu Abdullah oğlu 
Sadık Cabıı do~nı 325 (16059) 

Birinci srnıl 
mütehaaaıs doktor 
NURt BELLER 

.t!\1R ve Run HAŞTALIKl.Alil 
A.Dkara OBddeaJ N o. 7J 

\ Jo.ayeae aatlerl: 1:1 teo ltibarf\ıı 

l'el balycli saman 
Tel balycll kuru o\ 

ton lira lira 
800 34.000 255\ 

1000 55.QOO 4125 

* :(.. :to ıtıv' ~ 
İsale su tesi.sa tı fçin 4025 lira keşif bedelli bir dizel ~~;. SJl"'"..J 

eksiltme ile satın alınacaktır. İlk teminatı 801 Ura 89 ıcurU:o~ 
9U cuma gUnU eaat 16 da Ankn.rada M.M.V. satına1rııa ı'J31p· 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. < 

• • • ,.ıl 
2310 ~ 

1152 ton saman pazarlıkla satın almacnktır. tbalc.5l ~· 
13 te Menıtonda aııket1 ptınalma koınlayonunda yapı!Jl .,edt' ..ııı 
balyeli olabilir. Balya vıı bedelslz olarak ciheti \Skeri ıetl" IJll"' 
1 abmin bedeli 34,6~0 lira kati teminatı öl84 liradır. Talif 
'<omlayona ı;elmelert. (1167..87156) 

••• 
5000 metre mlkflbı kereste nakletUrllccelttir. Kapal~ 

n.ı0.9U salı günU saat 16 da Çanakkaledc askeri satın ıaıı" 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarile teklif ınektllf>ı:;:;/ 
den bir saat evvel komlsyona vermeleri. Beher metre ınil< 

r .,~.r;A \ tahmin edllml§ olup ilk teminatı 9250 liradır. (116.,..--• 

• • * -~ 
tıırl' 

Apğıdtı. yazılı lı~CVbddın kapalı zar!la eksiltmeleri hiza.armda yazılı gün ve saatlerde oetııdetl rP 
alma komisyonunca yıııpılacaktır. Taliplerın kanuni \C;5lkala:-ıııa teklif mcktupıarını ihale ssatırr 
komisyona vermrlerL lll69.13758) 

lhalc gUn ve saati Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 

Nevşehir UzUmU 
Sığır eti 
Sadeyağı 

Kuru ııovaı. 
Patates 
IAhana 
Meoe odunu 
Kuru ot 
Saman 
Sabun 
Toz §eker 

kilo 
30.000 

270.000 
30.000 
60.000 

180.000 
160000 

4.500.000 
3.600.000 
2.700.000 

24.000 
.15.000 

lira 
12.000 

108.000 
54,000 
4.500 

27.000 
10.öOO 
48.37:5 

162.000 
108.000 

15.600 
7.200 

lira 
900 

8100 
•o:ıo 

337.50 
2025 
787.SO 

3628.13 
12.150 

8100 
1170 

27.10.9Jl 
25 .. .. 
21 .. • 
21 .. ., 
20 .. " 
20 .. .. 
29 .. ,, 
29 .. .. 
28 • .. 
28 " " 

ıo 

ıo 

16 
10 
15 
ıo 

16 
10 
15 
ıo 
16 .J 

27 ~ - ıp,,f 
• • • • hşrerd"~ 

~ağıda yazılı m<'vaddın kapalı zarfla cksiltmclcrl hlznıannda yazılı gUn saat ve ın& stl' ' ıc s:ı tınalma komiııyonlarınd:ı yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesıkalarllo teklif mektuplarını illll ,,1 
et evvel alt olduğu komisyona vermeleri. cı22ı.ı.go70) t ,r ıJI 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gun. 1138 ti' 
kilo lira lira pire' 

Buğday öğllttürülmcsi, 

Bulgur imali. 
Sadeyağı 

250.000 17.500 1313 27.10.041 ıts f(ll,.,. ~ 
2i0.000 47.000 352il 27 ,, " !~ ~~ ~ 
10.000 15.500 1163 31 •• " ~ ı • u.so 

çlf\ 10.000 92.500 'iS75 31 ., ,, ""'J '-"I FoUn 

• • • ııerd"td :; ;'t/., 
Apğıda yazılı rnevaddın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazıu gün, saat ve mahS ınaıııff· ,ıJL \ 

;na komlsyonlannda yııpılacnktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu korolııyonlarda bulun t "e ııı•11 
Cinsi Miktan Tutarı Temi na tı İhale glln. sacı tJ. 

kilo lira lira 
15 

~~~ııJI J' 
Nakliyat 1.000.000 36,000 5400 11,10.0..ı .r.;--~ -ror 
DUğen Amanı 600.000 1012.50 ıs ,. .. 11 ur" _..ı 

11 s ,-. Sı~ır eti 120.000 18 .. " 
16 

astı' 'J,1>,JI 
K uru ot 807.000 2" ., .. ~ ,JI 
Kırmızı mercimek 1~.000 3.000 450 :.11.941 11 ııaıc1' 
Zeytinyağı 3.ooo 2.700 40~ 20.10,9'1 ıo ~ıJ 
Sığır eti 10.000 263 17 ,, ., 15 J'ı"~tl 
Sığır eti 8S.500 5.310 17 ,, ,, 15 µı'/. ' 
Bulgur 255.000 38.2M 2560 21 ,, ,, 15·30 ,. 
Mercimek 120.000 2 .goo 2161 21 ,, .. 14 

s~ ett 40.000) 
Sığır eti 2.500 ı 
Srğır eti. 15.000) 27.l0.041 

L İnhisarlar U. Müdü rlüğünden : 

Cins! 
Eczayı tıbbıyı .. 

Miktar) 
GS kalem 

30 " 

Muh.bedeı: 

1775.-
Muv.Tcmlnatı 

133.15 
sunu 
4.U.90 

31.10Jl41 
11 

H" / 
l - Yukarda cıns \'C mıktnrı yazılı m:ıtume iiı;tclcri mueib'ncc nlınac:ık•ır ıcoıJI"' 
2 - Eksiltme ııekll hlza}arınd:ı yazılıdır. 

1 
ııllıTl 

3 - :Eksiltme hizalarmda yazılı gUn ve saatlerde Kabataştıı levazım şubemizde mUteşekld 
pılacaktır. 

~ ~ L{steler hcrgUn sözU geçen şubeden bcdcls!z ahnabllir. (01 9) 


