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133 tank, 49 top 
ve m8teaddlt 

motörHl vasıtalar 
da tabrlp olıadu 

-C>-

Ru• çeteleri Odeaa bölge • 
.inde geni§ harekatta 

bulunuYor 

Moskooa. ~6 (A.A.) 
Sovyet gece yansı tebliği: 
20 ilkteşrin günü, kıtalarıınız, 

1\:Iozhaisk, Maloyaroslavetz. Ta. 
ganrog ve Makeievka istikame. 
tinde düşmanla çarp~mışlardır. 

24 ilkteşrinde, henüz tam ol
mıyan rakamlara göre, 35 Al
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Onaltı tayyare kaybettik. Kat'i 
rakamlara göre, 23 ilkteşrin gı:. 
nü, evvelce bildirildiği gibi on 
değil, 23 Alman tayyaresi tahrip 
edilmi:stir. Kat'i ral<aml~ra göre, 
24 ilkteşrin günü .Moskova civa. 
nnda, evvelce bildirildiği gibi 17 
değil. 20 Alman tayyaresi düşü. 
rülmüştür. 

25 ilktcşrinde, !vlo$kova civa
rında 14 Alman tayyaresi düşü. 
rülmüştür. 

(Denmı 4 öncüde) 

Bir lapanyol gazetesinin 
yazısına göre 

lngiitere 
Avrupa ya 

asker 
çıkaramaz! 

--<>--

lngilız kıtaları mevcudi
yetlerini ancak Kafkasyada 

gösterebilirler 
--0--

lngiltere amirallik birinci 
lordu da Avrupaya a•ker 

çıkanlmasına taraf-tar değil! 

Bem 26 (A.A.) - Stefaııl. 
IIa.:rbln idaresi haJOOnda Avam 

kamarasında cereyan eden müza
kereleri tetkik eden ''Pueblo" is
mindeki :Madrld gazetesi ga.rptc 
bir cephe tcsisine itiraz eden Ba
ker ve Moyne'nun nutuklarını te • 

(De\·amı •l üncüde) 

Moskovada büyiik tiyatro binasının önündeki meydanla 
parktan bir görünü§ 

Beyoğlunda Emvalimetru
keden bazı emlak 

Goqri müslım bazı eşhasın 
f üzuii zşgalinde imiş ! 

Tahrir ko mis onlarının tetkiki 
netıcesinde iş meydana çıktı 

Beyoğlu tapusunda yapılan tct- tcsbit edilmiştir. Bu şekilde kıy • 
liklor neticesinde bazı emlak ve metli birtakıım cmlii.k tesbit olwı • 
srsa1:mn birtalum gayr.i.rnilslinı mu~ ibulunmaktadir. 
eşhas adına tapu sicillerinde Jca •

1 

Yaprlan tetkiklere göre bunla • 
yrtJı gösterilmekle beraber haki • rm çoğunun 1290 emlfilt ve arazi 
katte emvali metrukeden olduğu t.ihririne nııza:ran b1rla.kmı. cŞlı~ 

· ndmn tescil c-dildiği sonra ölen ve-

1 

ya ımcmleketten aynlan bu cŞlıa.sm 
yer;ne bir.tn.kmı !kimselerin f~ 
işgal veya iddiada bulunduğu an • i 
la§Ilmtştır. ' 

Hazine, bu nevl eın18.k: ve a.rsn• 
ların tahrir kornisyonla.nnca sa. • 
hipleri görülmedig~inden hazine 

Ankara 25 (A.A.) - Rlyasoli 
ruı.mma tesbi t edildiğini ve ıtcscilf.n 

Mini Şefin 
teşek ürü 

cumhur umumi kAtlpllğinden: buna göre yapılmasını bildirmiş • 
Bayram mUnasebetile Relsicum - tir 

hunımuza her taraftan gönderilen 

1 

Bu sebeple bu nrsa ve cmJ,a.kin 
tcbriJ{ telgrn! ve mektuplan kendi· bulunduğu ırnıhallerde tetkikler 
lerinin seyahatte bulunmaa.ln dola. 

1 
yapıldıktan sonra tescilleri yapılıı

yıs!le geç aıınmı§trr. Reis1cuınhur C'aktrr. 
bu suretle de ibraz olunan bağltlılt 
'Ye saygıya karşı tcşekkürlerlnin be. 
yanma Anadolu ajansını memur et. 
ml.§lerdlr. 

Şehrimizde geniş bır 
iaşe teşkilatı kuruluyor 

nürakabe komisvonuda yeni l<adro 
ıle teşkil olunarak verdiği kararlar 

memlekete şamil tutulacak 
Ticaret Vekfileti .IBt.anbulda ~e • ı komisyonu da yeni ıbir kadro ile 

ni5 bir ia..~e te.5kilatr kurm~a ka· teşkil olacaktır. Daha ziyade tüc
rar vermiştir. Bu t~lfı.t, Istan • car azannı bulunaca.ğı komisyonda 
bul gibi kes!f nüfuslu ve bütün Ticaret VekiUeti de tem.sil oluna • 
memleket piyasa.smm merkezi. sr.- caktır. au suretle İstanbul fiyat 
yrlan bir ~.elıirde fevkal§.de bir sa• mürakabe komi~yonunun vereceği I 
liı.hiyetle ve bütün memleket için ka:rarla:r bütiin \ilayc-Uer için esas 
acil kararlar a.la.rak ~tır. olaca.k ve fiyntıar nazmı fiyat ne. 

Halen ~c ~erine Uaalhik edip 
1 
dolunac..~ktır. 

ia.5e, bölge ticaret, bölge iktısat, ı lstanbulda kurulacak hı.~ ~ş ~ 
belediye ikllsat müdürlükleri ve kilatı dıa her maddenin stok vazi • 
fiyat müraka.bc gefliği arasmdn yetini, yeni ithaı.at ve fiyat hare -
t.ruanm c<.Iilmi~ olan işler bh- el· ketlerini ve ne~lere h~n-gi parti -
de topianacaktrr. lerin gittiğinden mahallerini ha • 

Diğer taraftarı ~ mörakaıbc bcrda.r edecekıtir. 

Ayda 150 liraya kadar 
ücret verilecek 

Son zamanlarda Güzel Sanatlax \&ıra beklediği canlı modelliğe ~i,m.. 
Akademi.si cidden mühlm olan bir di !kolay kolay talip olan bulumna
huJıra:ılıı. ka.rşı:l.aşnuş bulunmakta • maktadrr. 
drr. Bir zamanlar pek mebzul olan Akademide canlı :kndm modeller 
ve Akademiye nıilra.ca.at edenlerin yevmiye ile tutulırıaıkt.a.dır. Btı 

T<af kasl}adan 

Petro 
sevkiva ı 
kes. ~ di 

revmiye dolgundur. Fnlta.t tbir :ta. 
raftan !ba.y:ı.tm. lba:h--ı.Irlrğt, diğer ta
raftan ~in mahiyeti ve ıübcy'et 
sınai müesseselerde daha jyi yov • 
miye bulurııınası: canlı modellerl a.. 
zs.l.tnıJijbr. Bunun için modellerin 
yevmiyelerinin ar.t.ınhnası dilşünlll 
mekt edir. Güzel Sanatlar .Akade • 
misinde canlı modellere veril<m 
yevmiye milia.rı iki ikısnndrr. Gü • 
zel vücutlu modellere 3 lim, vü • 
cutıan miltcn.nsip olınıynnlara 1,5-
2 lira ven1mektedir. Fakat şimdi. 

t">- ye kadar görülmüştür ın, Akademi 

M h b 1 b 
.. .. 1 de talebe güzel vücutlu olınıya.n u are e er utuı1 ~?<leller üzcrl~e ~aJt neti<ıesi 

ıyı hat.lanı. salııp olamamaktadır • 

cephe boyunca laı-Akaderni diı-ekOOrlüğü Uılebeıün 
. • görüşlinü düzeltmek için gü?.el 

yenıden şıddeUendi , =~eri~ lm~;:ıen:: 
-- o- _ yevmiye verilmesi mukarrerdir 

Mosko A'laı.demİde er.kek canlı modeÜer 
vanın de vardır. Bunlara. da 3 liraya. ka-

vazlyeti Vahim da.r :revmiye veıilınclttedlr. Erkek 
model daha kolaylıkla bulunmak -

g6r81ayor _tooır_·~~~------
ıhtldra, !6 ( A.A.) - B.B.C: 
Almanlar kat'i bir netice al- ı·d ı •• ~ 

mak için yeniden ı:ıiddetli taar 1 am ar uzerı ne 
ruzlara ba.5lamışlardrr. Vaziyet 31 llkt 
şudur; . 1 e 1 iDi 

Kalıninde çarpış.'ll.alar şiddet. ı 

ıe ~eyam ediyor. n.uslar mevki- Frarısada beş dakı· _ 
le11nı tutuyorlar. Orel mıntaka. 1' 

(De\'amı 4 üncüde) kahk umumi bir 
Rusya da 

Yeni ordular, 
yakında harekata 
iştirak edecek 

grev yapılacak 
--<>-

General dö Gol Jiin gece 
• F nansızlara "hazır ol.. 

emrini verdi 
Londra 26 (A.A..) 
General dö Gol bu akşam radyoda 

5{;mara, f6 ( A .A..) bir nutuk s!>yllycrek demiştir ki: 

lstinbarat servisleri şefi mua Dll§ma.n. g1lnnhsız Fransızlan kur 
vini Lozovski """r" 1 B d : şuna dizerek Fransayı korkuta.cağını . ...... 1.:şa u yenı ~ k n... ve Vorosılof'u n yenı· rd 1 .. zannetti. F ra.nsn. orkmndığmı d"'51 • ::, o u ar vu-
cuda getırmck üze~,. b 1 d kl . mana gösterecektir. Fn:uıs:ı bunu mD.. 

' . u un u a- ı ı· b' "h ı ı it d ed rım '\'C bu orduların . k d ha ı ı ır azrr o .. p:ı.ro asını a e <'• 
rekata iştirak edeceıJa .11?- ~- 1 - 1ı cck olan umuml bir tevakkuf numa· 
n:ıiştir. ennı soy e.. (Devamı -ı iin ·ı: '::_; _ 

Sark cephesinden resimler: 
Alman tankları bir ta;::ırnzza 
lıa.zırlık e,snasınJa - Leni.n. 
gradı döğen ffv;;.,;- Alr-an 
toplarından biri· BW .SO.~ 
t.reil'İ~ hücum 
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Jiitsralardan 

ıammı 
Size de soruyorum:· Hangisi? Cunıhurivet bavra,.j 

mı munasebetile 
850 itk meatep 
mnaın~mi zam 

%Örd~ 

Artunkal'ın 
vedaı 

lifam.let) in fena temsi~ eıl.ildi 
• ıi &öy!lyculer, bu arada llılolt~in 

t 'ı•i1ı~ı·uiıın t.flllki<lo tabamınül cde
:n .. ·· - lr.i flcrl siirdülcr. Bunun doı:;. 
rtı o.up olmaclığıııı ruünakn":& ede. 
re'• tic>ği:im. Den bu işi, temsil ba· 
İUu':n • ı n ele almıyorum. Denim 
fii •• ı.: )Tl: Eğer, Ş:;h.ir Tiyatro!..tı 
m:, bir tijn"ro olU'ILk kabul ve bl.!
nur:! l ti;1:ı.tro ihUyacmnzt tatmin 
etli;\ or~ıı.5, bu eserin 00.nlsi olarak, 
'\l:uhsin hakkında saygı ,.e ııe,·gi 

~östcımedliğimiz lazımdır. Çünk\i 
im eser, onundur. . 

Onclnn on~I, hangi ~~ı. 
han~i itle.re t.cyetlcri tiyatromuza 
lıir vcebe ''ercbilıli? Her cephede 
bir dlsipliıı koydu? •• Ona gelince
Ye k:ııl::ı.r, artistler fitil gibi sahne. 
~·c çılm.rlartlı. Pro\"ıılam sarhoş ge· 
lirlerdi. S:ılınenin bir taratma rakı 
masıı.lnn lmrulur, bir taraftan içi · 
lir, bir ta.m.ftan da prova yapılır, 
hatti "tema,<ı-akeraa huzurunda." 
eser temsil edilirdi. 

Hangi devirde ve hangi idare be. 
:)·etinin ,·eya rejisörün zamatımda 
bunlar yapıldı! Tiyatronun kapmı 
muayyen saatte kapatılıp, ~eri 

mü,...ı.eri almmadr ~ 
Btt~ bunlan yapan bir adama 

dil uzatmak hem günah, hem 2'YJP. 
t.ır. Ve böyle bir tJyatro llalifıkln 
tenkide tahamıntil edemene, ona 
haksnı görmemelidir. Hem bana 
tenkide gftcenmek denmez, kiifran 
karpımda kalan bir N1J1a.tk:Ann, 
bir kuncunU1\ tees!rilrll denir ki, 
ye.rinde bir hıy9ndT!'. Bfr nıJı İfl • 
,.mr .. 

Bir de münekkldleri, onlarm ro· 
hl hllletlerlnl t.etld'.< edelim: Ev • 
veli, ~u tebaıtlz ettirmek 13.zım,. 
dlJ' ki. btzdc münckkid v~rtnr. A'·· 
rapai manada milnek:ldd ! 

BizJm münekkldJer, tahrlpklr 
miinekkiddlr. Vurunca i<Uklinden 
baltalamak, bmılann tiandır. U
fak blr falso gördiller mi, bötln 
eserleri, lıiınmetlui göıml7ecek, 
inkar edf:\.'elt kadar nanldlr olmlR. 

Yakıt 
Amm Ua, "Jnponya ka?'§IBDld& A., 

merika. gorillyor .. bqliklı m.ak&luin
de, Japon h!ilaimctinln uzak.şarkta 

ettiklerine dair Amerlke.ya tebligatta 
bulu.,duğunu, artık vaziyet alm:tk sı. 
ı n.sı Amcril'2.d:ı. oldu.,11-u.nu, :f'ilhaklka. 
Amerikanın Japonya ile bl.r bldlae 
ç ltnıasma. mani olmek i~ln Rusyayn 
yapacağı yardımları Vladtvoltok ye. 
rlnc Arltanjclden y:ıpmağa karar ver
e lğ'lni nnlntnrak !'JÖYle diyor. 
"Aı:nerika.~n RuaJaya J'apda .. 

cak sevldyn.tta, emn!yet tartları ytr. 
J"fnc ın~...:ıtenln u:aınlutu ve k1881rl'ı 
ı1aluı ziya.de dikkate almaeak a
miller ise ~:alnız !foskova lle 
vııdh·ostck ,.o Ariwıjel aruı de
ğll, aynı zamanda Amerllcadan 
\'ladh·ostoka. '\.'e Arkanjele kadar 
olan mesafeyi do be'leaba katmak ge 
rektir ve h::.Jbuki bu m.-.felcr do 
hesaba J\ııtllnenk ohına. Arkanjel 
yerine Vlidi-.·08tok 7olunun ter. 
dh edilmesi tabiidir. Kaldı kl lji
mnl Iluroe:ıuinde'J.i buz engelleri. 
nin öyle dalga Jul'ftn1arla ~~ile

miyecc&1 de bellidir. 

hi §Cyc, ~ı bir mantıkla ve l:.'<"'51 
bir gözle balınrl:ır. 
Kurdu~umuz siyasi ve milli bir 

\"&hdct i;:'1ıdc, mn;o;ha.r olduğumuz 
~eni::; tenkiıl hürriyetini !i) Hdtc 
\mllruımsğa sa\·a.sm.·u:lar, bundan 
faydalı neticeler !;ıkarmak iste -
ınezler. Kalcınler-ini menfi hir ::e • 
Itjlde l;ullaıurlar. 

Bunlar isterler ld, her ~eyi, her. 
l•esi kendi lsteı.JJklcri gibi görsiin., 
lor, hel'l'«'s kendileri gföi ynzı Y•l.71· 
sın, k:ırflıl.arına. kimse çılmı.'ı.suı, ve 
çıkan olursa onl.:ır da. "lıa'idı•ıuu:z, 
isabet buyurdunuz!" de.sin. 

Bunlann b:ı~ka. türlü konuşmağa 
1!>.ha.mmtilleıi yol:tur. f 5te, asıl kor 
ir.ıJması lazuııgc!en inennfar üun -
lardır, Tenkhlc tah:ınım\il edemi • 
yenler de~ril •.• 

Şi1-c <le sorO:""Ol'Um: flungi<ıl ?., 

Şeyhülhlim Piri Zaılc Sn.Jıip 
Molla • bir kere dahn. bu sütunda 
yazdığım gibi .. mütcoe11id bir za."ttı. 
Sözünü e8lr~emezdl. Or:ı.nlt gibi 
bir ahf!Jn \'&rdr. Sözlinün c:i o'du · 
ğu içindir ki ikind Abdiilbenıit 
deninde heıı menküıı ya.'.j3(lı. J\Jeş· 
nıtiyetin Uanma kad!lr, Paşaba.tı .. 
te1'lindeki J.-alısmd:ı, münzevi ya-.a .. 
dı,. .. " .;.i 

Aya.n aza.lığına. tayin edlld!1<ten 
80~ t t t i h a t , .e Terakki 
e r k i. n i l e, icbre ha.klım· 
da zaman zaman müıınl<a..salar ya" 
par, hükfınıet. si-itemini tenkitten 
çekinmezdi. 

Bir güa, yine, cemiyetin ileri 
;elenlerinden biriyle konuşarken 
Olla dedi ki: 

- Bizim memlekette l•orkula -
mk iki tilrlü insan ''ardtr. :ClrinC"lsl 
kanının. fazla riayet edenler, ikin
cifıl de kanuna. hfç riayet etmJyen_ 
ler. t~te, her fMsin!fC'n lmrlrn.mn 
bunlann?.. 

Şehrimiz ilkokul mualllmler!nde.n 
850 tanesinin maaşıa.rma zam yapıl· 
mnsı kararl::ı.~tırılmış ve zam lLBtesi 
manrl! mUdlirli.i.Ç'Une göndcrllml.§tlr. 
Tamamı cumhuriyet bayramında illn 
olunaco.k llııtedcn 70, 60, 50, .ıo, 35 
ve 30 liraya terfi edenler sırasllc ~öy. 
Jcdir: 

70 L!RA ALAN - ÜaltUdar 21 uı.. 

Sabık örfi 
idare 

konıutanının 
beyannamesi 

el olrnldan Ras!m Biler. Orft tcıare mmtalcı.sındakl vll!yet-
00 LİRA ALAN Ji:ylip 37 inci o l lerl.Jı sayın ballmuı: 

kuldnn L"Olti oıctay. On bir ay kadar örtt idare komu • 
,;o Ltr.A ALAN - Yc~lıköy çocuk- tanı olarak ara.nızdıı. vazife gördUm. 

!art kurtarma yııroundnn Netıet Ka· llk vazifeyi ele aldığtm zam.an ne:-
scıoğlu. retUğim beyannamedeki tcmennile • 

.ao LİRA ALAN - 1.lsküdnr 20 inci riml; asil ve temi.Z TU?"k ırkına ve o. 
okııldan Meliha önen. nun her SlDJf ,·e me&ek sabtplcrine 

!l5 L1RA ALAJ.lıı'I.An. - EmlnönU malm.ıs ,tıksek emniyet, duygu Ye an. 
4:? inciden Şükriye Dcrkut, Fatlh 19 lııyı~la ve kıymeUI yardımlarınızla 
uncudan A. Nnzlr EvTen, Dc:Jilttn~ 3t uuna.men yapılmı;} olduğunu görmek. 
UocUden Nihat Frlginbmı. ton duyduğum z ·:k ve !ftlhar hudut· 

IlEI'OGLU OKULLARINDAN - suzdur. 
6 mcıdl\h Saime GUlgen, 35 ınclden Sarsılması ihtimali olmıya.n bu 

r>esent Erman, 37 inciden Behiye milli vahdet varlığının ml\t.czaylt re. 
Başaraner ve °()altUdar 32 inciden M. ragıı.t ve fedakf\rlıkla.rla devam ede • 
Turhan Yanım~."Kad.ıköy 41 inciden ce:inl yakınen anlamt} olarak ve bu.. 
Anc B&§eakl. Bcyltoz 39 uncudan 17.. nu umuma dn ilAn ederek sizlere at"Zl 
zet Atalay, Yalovıı GUney okulundan Yeda eder ve saygı lle b~ptnlzl ı;ell:m· 
HuU\si Koça§, 1 ııının. 

30 LİRA ALANLAR - BUyUkadıı_ Snbık Örfi litıı.re Koımıto.nı, 
dan Sl\leyman öz, Ha.diye Dinmez, KorgenemJ 
Gchlc:e Durudo~an, Vicdan GUven, Ali Uızı.. Artunlial 

Heybclladade.n Münevver K1V1U1ı:, 

F'ahrtye Al"SUncl. dem, ~o ıncıdan Bedriye Pınar, ~nı .. 
ı.:minönU okullnrmdan: Birinci o • bcrra Blngöı, 43 üncUı1en Muzaffer 

kuldan .Mükerrem Aroıı, ŞUl<riyc ÖZ· Pesen, Fchlmo Ercnkut. Sniclc Tezer, 
ı.nr vo İsmail Erensel, ikinciden Nıı. Ncvl'estc Bnysun, Mukadder Kınay, 
dire özkcs, UçüncUden HUsn11 'I'on - i5 lndden Nimet Onan, 50 inciılcn 
rruç. Altıncıdan Naci Çınar, Hacer şevki YaT.ıcıoğhı, 51 inciden .Nefise 
Ozmen, Natıka li:rsun, Yedinciılen MU 'l'likelman, Nezihe öncel, Ncııct öz • 

Bir d nevver Aysan, Hanuscr öztan, 8 in.. bek, ".•2 inciden E. P»rtcv Topuzo:!· okun ıbln ah iı:-i.t knsri - ·· 
_ elden Burhan Bilbaşar, Sabri Demi· lu, T -man Günebakan, H. Htiımll Ç;'uL 

fağfurdan Lo<l -

rel, Aliye Oncıcl, onuncudan Rohşen. lıacıc>ğlu, 53 uncUden Nazire Tekin. 
J,AEDRİ de Pckuz, 41 inciden Malik İlgm, Nu. ıı.lp, M üncüden :Mllberra. Uras, Kut.sf. 

n Ertuoct, Şerife Demiralp, 41 ilnoi!- ye Esin, U5 incirl<'n Beyazıt BU!ctel, r;n 
den Bedriye Tezer. Rahşan Yücel, ıncıd:ı.n Hamlde Emlr, fi8 tnclden Be· 
4.1 inciden lsınct Şıılcır, ' <iS ind<len lılcc Aşknı, 60 ıncıdan Hatk'O Erttiz, 
1!.ahmi Seven, Leman Göklial. Mer Saadet, M Uncilden Zekiye özdllek, 
rure Aybar, Şükran Karlova, •9 dan AllyQ Bcrl<man, 65 inciden Kemale 

mly~ğtnl Deri sUrcrcl~ diyor ki: uncudan Şckflre Yarolmnz, 5!) uncu • Azıık, 63 nncUden Adalet üzcı, 6:! 
''.lft"rhalde, muh:-kknk blr rn•ua. dan Tevfil• Coı;lmn, Gl lncidcn Nurl inciden E. Hayriye Üze!, 60 ıncıdan 

\1lI"5!l o ela Yı,ı nc Derlin arasmda bir TUrker, Naciye Do:!'Ucri, SUrcyya L. ErtuJtrut Açıkcl, l:l ü.'lcUde!l Naşi. 
tl!rlli •ul!ı l·apıla.manıw;ıdrr. Vlıtl ma.. YUcel. de Ona.l. 
ka.:nJannm bu ıııılhü son derece anu F'atih okullarından: 11 inciılen Nıı.. Eyllp oku1Jarmdan, ::!3 uncUdcn Ra. 
ettl.l;!erf de muhaldmktır. Aynı za • :ıid-;: Ongen, 13 Unclıden Atiye Emen, mi Baysal, Z6 mcıdan Bedriye Say • 
ma.dna. Alm:ınyu. hiçbir 7.unn:ı bu • Nccmlyo Atalay, Sami Tav., Hidayet dam, Zehra Tannı, 87 inciden Sallh:ı 
r;Unkü "\'ltl btildımetlnde:ı daha 'l'U • Yn!Jın, Sa.adet Koroı, Naime U:man, Çny, Sıdıka. Zeren, Sabiha Aııltay, 
mupk \."e Alm:ın:rnyu. d:ı!m mi:t~;\13- Hediye C~bccilcr, 14 UncUden Semiha. Sabri Bilse!, İbrahim Aktulgıı, SS in· 
)'il bir Framı~ b!lkQm~l lrJl mıız. 1 ~gtn, 15 inciden Ayşe Altmbulan, elden .Avnl Kurtı:a. 

Binaonaleyh, 811Jhlin nkıli Alm::.r. Nezihe .Argun, 16 mcıdan 'falı.sin Ev. Amavutköyden B. Şadi Ata.soy, 
~·a taratmd:ı.n ar.r.u cdılmoıli~lno ı~tı ' ıcn, 17 inciden Burhnm::ttin Belge, Ya· Alibeyden H. ~eeati P1:kman, Ce· 
bir m:ınıyetle bllkmoo~btllrl~ BnnıJan ş::ır l{tınau, Şaziye Baysaleri, ıs !ncı_ b<ıcic!en Mustafa Çulpa§, Küçük • 
1-fka, Almanyarun Frnn.sa. ill· d,r _ elen Hnplye lıııksal, Muhterem Çulp:ın köyden Recep Allq:ay, Bnşöffe. 3:J 
hal bir salh a.kuctm:ıkte çol• lıii)iil' Saime EUktcı, 19 uncudan SallıJmıldi.ı üncüden Na:;it Ülgen. 
fı\y<ha oldutu da aşlkArdrr. Bıı fııy· ffivcım,.n, Rukiye Barahan, Seher tren Beıı:~ktq o!tullarmdan: 15 lnc.i
dalan, ıstthtaf Mere!• sulh ~·ı:.pm.::- 1 ;:crr.:ı.l Konger, Ferhunde Denötat. 20 tlen Neı:~ho Mutlas, Mihrican Onuk 
makta mrar etmosı lı;in çok mübhn incıdeıı. Ranıı. A1'b6k, .Müzeyyen ön • Fevziye He$iım.oğlu, 16 ncltlan Jo""'ey 
eelıebkır bulmımMl m.znngellr. na ccl, Cemli Ulwıer, :n inciden Zeki, Ak. zullah Oıl."11, 18 inciden l':adiilo Ça. 
rrebeblerin Almanya tsra!md1n JiAfl tan, Remzi GUnaydın, Behice ünhan, vaş, ı.'a.hrünnisa Erht!<, Hııyriye 
ve ınakul bir ııurctte i7.ah edUme-21 • ~ 21 UncUden Bedriye Ol:tr.m, liellha Utku V cıhbi Betin 10 uncudan 
jtlnl c1e blliyonız. l~te bUtiin mulınlre .. , To~un. 25 lnr.ldrn Mcdlba. Dalyan, I~a'.n Meriç. 20 j~cidf'Jl Mediha 
meo ve mtillhazalaııı temel h\ı.metını 27 incid<'n Mukaddes Mengüer, Snbri 1 Akalnt, Zcynettin Old:ök, Nüz.hel 
görebilecek müsb:ıt e~slar bunlal.rtlır. Cemil Çıde.m, 23 lnchlen Hauene 11· 1 l<e$ki..1, Ulviye Atl.tınaıı, 56 ncıda.n 
BtmlanJAn bir netice .sıluıml\l.k hrgkr- gaz, r.o ıı~cudan Hamide Kutbay, 31 r:.emzi) c İdikut, 22 nc:dt>n Zehra 
ıııin kmdl akıl ve mıuıtığn111 l<nlmrs bir inciden Dllriye TOll~H'. Hadiye Onan. , Bllges.U. Fatma Doğman, 23 üocü
ı,ttr.,, &!l ilneıid::n Nedime Ye~n, Sabit Er. den Talat Konur, :m inciden Dcdia 
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Şehir Meclisi 
Aybaşında yeni devre 
içtimalarına baılıyor 

Da:mi Emcümen azalan 
arasmda değişiklik 

yapılacak 

~ m'l'(;l'l'l!;.jıtıN ~ 

!HAl)ii(i~ 
\~A~I~ 
L .. .c --- -

saraydı 
bayramiaşııı• '' 

.-. c';. 
Cwnhuriyet ba,.....,, ıııeb .... ..# 

hurreisinıi1. ,·ekillcrlt.~ ......._,. 
ve bu:ı )ifüsek dere<' 

1 
e{lcr •. 

lımn tebriklerini k~bU p1"ı 
ke.,.in "'ivtliğl :;iliııclır fFJ Jll"'ı.
tat.ııY İı;fif cizgili siysh ...,,., 

Şehir meclisi ikincitcı;rinin bi- ,.e ı~~trin isk~rplnl~r bd ,e W 
rinci günü yeni devre içtima. biiyiık bir cidcllyct Hs.a~ 
!arına başlayil.caktTr. Toplantıyı , erir. Gerek cumhurr:.ı, ,.,fd 
vali Lfı~fi Kırdar açacak, riyaset ~erek tebrike gelenle ~
c.1ivanırun YC daimi l'nCÜmP!1 a. !ddi5leri aynı <lercer.<~O_. 
zalarr seçimi ydpıla\!aktrr. çinıle ;;eter. F..sasen . ..~ ,......, 

Daimi encümen t..ı.aları arasın- kit.len görülen renk 'c " 
da değişiklik olacağı ~öylenmek- h"ll, lconford&n ziyade •"" 
tedir. "iicot ye ruhıaD ziyadD 

111
dl 1~ 

Gec:enh~rde vefat eden reis ve- eden ka.nsılchk nas~I ~- ''1 
kili Necip Serden~c;tinin yerin o kıyafetler için de o) 1 teli '~ 
de ası~ fız.a ol.arak yedek a7~l~r- 'kryaf.etler ne Jmdar re0~, 
dan Zıya Emın l n·ınkar getırıle. kıınsa"o.klı idi'-'ı;e ıne · ~ 

' t' ,., ., iJll ....... -
CCı<. ır. ona 1*-nzer<li. Şimdi nı ,-def~ 

(;j kip edilen gaye her "'\ııı, ':;J - -J.J. f 1 f konf-0rdur: kılık kıYJiff ., 
'"'°"~fı- ~imin de bu J'1Jh1a tc1'~"1· -, 

;_..,...... ... -·~·...,...,~ ka<la.r tahli bir seY 01 ~~J 
• Zehlre, hububat ve nohut fiyat- Şimdi l'C5IDİ t<-brl1' ıoc f'f".I 

larmdan sonra hnm lpelt fiyatı da vük Millet M('rli<;indC a· 1'!, 
nlııbetslT. derecede yilkselml;şl!r. Ham t: .. klılen cllııi bayı:ın_ı.lıı~c ıdL f 
ipeğin klloııu cvvc'ce 1?_13 lira fücn I merasimin ·yni nabu:..\ jllİııt' f.. 
90n gUnlerde 48 llrayıı. ltad!lr c;ıltmtf. 1 ımııı Top~•!l.f.J sıırnyınclı ğırt'le' 
tır. ı •mlaı• lı~n·em t:rirc~ıne tfsfil'~ 

• Bl::- mUddetteııbcrl f{'hrlmizde b:ı· 1 ılir. Ornyn giıkı'.tcıt 111ıı ~t~ 
lunn.n gümrilk ve inh~arlar veltlli ltı>- da, ,·czll'lerin mutat,, ~ ~ 
lf Kararleniz d!ln akşnm Anlrnr:ıyn ~nııtıklnrı ''l(ııhhetıltl W:pı~ 
dönm~tUr. Mıı.yram sabahı bu , 11 

• Di'-'• de bir altının fiyatı 24 lira ne nJtm tnlıt ko'lu~d~;1 ' ı 
90 h'"Uru,tu. !'onm i.lçcr bese1' bÜ~ 11ıı11tl., 

• Emlr.i;\nUnd"c Ru.a bey han ındll o· t,;C) hi" Ji"'İ m, (lC' !et. b 1',,..,~ 
turan Ha.sll.ll, fl:ı.rhoş bir hıılde hanın r.ı~'ln ileri gf"Jenlcri, e~ 
mcrdlvcıılerlnden çıltarkcn d~mllş. •J1l!lnlnn, hocal:ı.r gell1' 
başından a~ır surette ynralnnmuıtrr. l:trtlh. tı.UŞ '"/ 

• !Sehrim\zde bulunan ı~ dairesi re 1\npnıın kııbhcli, g 11 d: t 
isi E"nta Behiç yarın al<'.;1am Anknra)"ll tarafı renk r<•nk f~le11'~~~ 
ılönecclülr. :ıltmdnlü knpı henl!ı kJ\ ditel't # 

Kuran, 34 üncüd-:n .Mustafa Zorbo
zan 38 inciden Adalet Tal\tekl.."l, 
:m ~ncudan Zülc~·ha YUrekli, 52 
nclden Ulviye Gönenç. Sel'\·ct Yı1-
r:hzeli, 54 üncüden Tah!r A:taoglu. 

Beyoğlu okullarından: 1 inciden 
Hilnıi En-cer, 2 inciden lsmet F..nen, 
7.ııhidr, Ulusoy, 3 üncüden Faik 
Bil:;:-en, Nurettin Ö:ı>bek, 5 inc!den 
'Melek Olca.y, .F'i.kret. Su, Mehpare 
Tcz~r. 6 ıncıdan Hadiye Eğ~trnen, 
Felına. Vurgun, 7 inciden Naci Giir 
8 inctdC"n Mustafa Yıldız Kırali, U 
nnr:udan Necmiye Aygen, Zehra 
Onan, Fer~de l~rtan, 10 uncudan 
Hüsnü Tunçay, Çağa.tay Ka.rabay
töı-e, 11 inciden Yaşar Kaı-cı.yel, 12 
inı:iden Aliye Tunagirn:r, Hanife 
Canda.<;, Malih:!t Gön~, Güzide 
·rezcan, Münevver Say;ner, 13 iln
ciiden H.iiştü Dik. Tuıüıan Tansel, 
Mediha Tıuıscl 17 inddcn Fettah 
Yenen, Feth:ye Arga, Behiye Onu
ral, 21 dncrden 1ınıe-t Tlir1-tay, Be· 
h.ice Ta.,liOr, :!l> uncudan S:ılih:ı 

!{aflr. Pahrettin E~=...uı. Fatma Te:-
sezer, 31 inc:d"n Nimetullah Yur· 
clnkul Littfiye Taykut. ~·.!e!iha Bi'
ge, 35 inciden Fcv~yc Koryilrck, 
87 i.nci•fon Melek Altaner, 42 inci
den Srıldrk Ungun, NRkiye Gönenç 
43 ünciiden hmet Üı:irnt, H üncü
ccn Hatice M~iı:t, Z'hni Uz.tekin, 
Neyyire Yöney, 54 inciden Nın-i 
Ooğ·aner, 46 neıdan Aliye YıL~r. 
47 ncidl"n Dilr:nnag Hanna.nkaya 
48 inc-·:ıen 'l'ürkiln Güıiıfın, Kamil 
Bing'ül, ·Hl uncudaıı Nalıit /ı.'.:nıa:ı. 
~fomıluha Muths. ;::3 UnclidC'n r. 
min Kurtoğ'lu. - • • ----

ları i-.lcmeli dört ınc-e ı;ltYe'-'. 
sollu dııha ~eriden geı;,jteri' .fi: 
\ :ıuın clirekkri zlyat<' rıııll 11'1.l 
lumıı hnyrnnlıl•, ır.;:ııl~ t,ıı"~-ııl f 
b:ızıln.rm·, da. mera*' '~fJll~ 
o<l<'rdi. füıpmm fki ts _.1, ıı r f. 

J • • jl!ôlT" . -""' ... imleri en cf,,zmcı J(•r"' 
yan resı;ıı.nu yapmı5tı. tııtf'~ 
imrsmdnki be~tele~i 
ınnt yıızmıstı. y'I> 

ı•aili:1abın cıknlll.°'1 ıifl' 
sadrazam ile ~l hiilİ.orrid' 
s.<ığmda yer nlırlnrd'· ıa.rt ıçi' 
rağru:ır ,.e sanı.y ıult\111 ,e 
rwrılmış olu rc1o. S!>lılJP, ııııl"t 
lJol/ru biribirinc ıı.f1111d ~ 
si nıfüle~ ,·er ı;::~~o ıu. flY."11 
~m,·uklu samur ı.urk _, ~ ' . ~ zirler munt.a.za.ın bıt · 11 ,, 
tlerlcrdi. Gerek onl~t 
sol:ıl,larhı. (,':ı.\ uo;hı.rııı, ..,_,1ı 
elbiseleri hep ı.ı~tZlj rı ıı 
n.Jtın sn.rm gibi ~öı. a 1 

50sı~ 
('an yapllmı5t..ı. Nede" ~' 
şah ztimrütler, p,}ntllii1~11d,ııı 

I pırlımt.u.lar i!:!nclc, he: 1,,._ı 
ııarl'\l• renkli elhl ele ,ııııf 
~'\! hnld~ göriiniirdil 'c 
l'i :ıvluyu t1oldunırd0• (.J~ 

Kadircatt 

Acele satılrk -~ 
t.ıırbl~ 1 -1 

Galata Kulcdıbl Ta r,_ıı!JI' , 
N'o 4:5 (Jc 400 metre JllU bit ,ıı 

t • S11 

ı BiL ve 3 tn.Uı mı ltUY\1 r 
l<tl • 

' ıavlcli?' Aaccle sııtılı 1' 

Milrac tü: Kıı ır:ır11r,eıol 
cac!t!cııl No. H 

~ 

Uanlanlan b~ka olarak ŞimaJ 
Buz Okya.'lOSU Al'l'UPG harp l!l6ba.. 
sına dııhll olduğa için Amerika 
~emilerinln buraya girmesi ya
ı.:ı1ttır. Amerlkıınm bltnrafiık ka.. 
nunu ta.dil ,·ey& Ilga e~lmedllı:o. 

bu yoldt.n ya.pılacnk eevklyat ee • 
nchi bandıralı ır;cmllerc mUnhull' 
lt:ılacıı'khr. 

Bu kağıt Abdülhamidirı ~cyhi Ye 
o devrin en nüfuzlu c;aray adamı 
Şeyh Ebulhtida.dan geliyordu .. 
Bu şazeli şeyhinı yalnız ismen 
biliyor, kendisini hiç tanımıyor. 
dum... Uzatmayalım, kfığıdı O· 

kuyunca biraz f erahladm1. Şeyh 
benimle görüşmek ::ırzuaunu i7· 
har ediyor, kendisinin vaziyeti 
dolayısiyle dairelerinde kendisini 
bulma.mı rica ediyot"du. 

~,~ı~E~~Üi~~~tt~{~~~~. 
·-- "r te:'ıil 

suikasta bile tesa.~re.ıUSU~ 
.Tnl Sezarın Fo.ına ıerle ~ 
di~inc hücum ede~rtd:t t, 
Jordatırken aı:al~ (ı ~ı 
dı"'i ve yetıştırd i1tıc1 
n.rliıusn görünce 

IIUlbn., Rusyı.ya Amerikan 
yardımı fçln Arkanjel limanındaki 
zorlulilar meycJıınclayken VIA.dl. 
\"Ost<ılc yolunun bllhuea ToJo kn.
\Jinc!öl lı ba.;;ma g*rek tehclJt • 
'•iır bir ,·aziyet aldıktan sonra 
P.UZ\·eıt tar&fmclan terkecDlmeai 
!lol:-;cvlk Hııaya lehln::ı olarak A
mcrlk:ının Japonya lle harbe tu -
tı.1<ıma!'ı( lstemcdl@nl gösteren bir 
'15.ıl!se diye lt~b':ll eilHcbllfr. 

Y c:ıi' Sabah 
Hl1scytn Ca.hlt Yalçın Franaız •Al. 

ma.n sulhl.indcn bahııctınckt.ed!r. Mu • 
ıınrrlr, b\I ırulhlln bir türlU akt.edlle· 

1 Bir eo !:adını aranıyor 
~ Çoculauz lı!r ev lçln ldmııtclJ1z bir 

'm.dm h!zmct:;l ıır.ııııryor. bUyenleı

·:n Aıı!ı:nr-.:ı ~d~3lnae \"tı.kıt Ki· 
" ..ıbe\iıK!e C.-ı:• B~~rıunn ml1ra<l3a.t. 
•rı. 

Tüfekçi zabiti sabırsızlanan 
bir eda ile söylendi: 

- Haydi hocafendi.. Bin a. 
rabaya gidelim, Y.J~ıza ... 

İçeri çekildim .. En yeni cübbe
mi ve kürkümU giydım.. Hacı 
yağı, misk yağı gı•bi tasavvuf 
ıtriyatiylc sakalımı kokuladım. 
Koka tesbihimi elime rJdım. Du. 
dakla'!'lma hemen :ti§tirdiğinı 
dua mmltılariyle içimde tıpkı diş 
a~rısı gibi i<:in için ı:ırz!ayan bfr 
f?Uphe burkuluşu buhmduğu ha'. 
de amb:ıya bindim. Yrltlızu do.l'i. 
nı yola <;ıktık. 

Yol c:>yunca :Ufckçi ile hiç 
bir kelime konuşm:1dık. Ben dur
madan dü~nUl·or, j~in meydana 
<;ıktıi;'lll<l. Abdillhu.midin bu me
se!eyi alf.ka ve <:..:diyeti dolayı. 
siyl" e;ı itimat ett!IU edam1::.:-r • 
dtln Ş~ylı EbulhUdah ha\•nle et. 
tiğine. onun de. ~~ni kt'layca. "le 
geçirınc'c için torlc hir mektu'> 
ta~ni ctm~k. kendi :wağımkı. beni 

Büvük Röoortaı sarısı - 4.5 ,. Röportau vaoan: ~. YAVUZ 
Yıldıza eetirmek ~ar,•.eini tasar
ladığına hükmediyorclum. 

Yıldıza geldik .. Hoyrat tüfek
çi zabitine mtık<'.!bil heni orada, 
Elbulhildanm dair-esmde çok na. 
zik bir harem ağası ,ltifatla kar. 
rıdadı . Şeyhin yanma çıktık. 
!ri ve mülehham vücutlu §eyh be 
ni ıbariz bir arap filVC:siyle türkçc 
konutıarak karşılaı:lr. IIUnnetle 
kar.şısmdaki crkfı.n minderine o
turttu Bu ka:bul ta~·zı bendelü 
kU8l:uian biraz hafifletti •. Uzat
mayalım, kahve ve r-ıerbetler içil
dikten sonra §eY'h efendi b:ıni 
ı.!çin arat?ğmı izah ederken: 

- Şöhretinizi duydum! dedi; 
uWmu hafiyede l'Jlutebahhır ol. 
durrnnuzu ö~end~m. :B'akirin (:'. 
trıdcnbcri bu uluma ~:a~ı ep.eddi 
ihtiyaç Ye işliyakr vardır. Müna
sip zanuı.rumr.da ~Juluftarak lbu 
hususta mubahasatcı müJba.ncret 
etmeniz! ıica maksadivle sizi ö~ 
vet ettim.. llmanın ki bu rica. 
mm nezdi ü~tadani:!nizGe kabul 
ola ... 

Tüfekçinir. kapımı f..ıldığı da. 
kikadan şu ar.c kadar çektiğim 
koı:ılm ve azap artık hufiflemiı:ıti 
Tabii ~eyh efendi hazretlerine 
bildiğim dalkavukça efünlclcri 
sıralayarak kendi~i gibi bir dil 
kullana kullana mukabele ettim 
Benim bildiklerim. keadi ilmi y2.: 
mnd:ı bir çömez ına!lımatmdan 
fcır!csrz sayılacağını s0vletlim O. 
bütün bunlarr tev::ız.ıuma ham. 
Jetti. O gün öğle Y<'meğine sn
nı yda kaldım. ilk :>!arak (esmaı 
ha.sene) hahsi üzerinde epi kc
ııu.şma yaptık. 

E"oulhüdanın OOTvetc kanma. 
yan bir ihtirası vartlı Allah 
rahmet eylesin, onun bu ihtira. 
smı tatmin edece!~ biı· ımvkide 
bı.ılunmaetnıı, müstcb:t Osmanlı 
hükümdarının ilih.lıiy::ı.t müsteşar 
lı\ı payesir.c yüksc.tfmesine rağ. 
mc!l hala avm fiki' ele 1uar edi 
ı::i 'biraz gnripnenC{!ek ~ır hasta: 
lrk halinde devanıma hizmet C· 
diyordu. 

Ec:maı hasencnin tcbirleri et. 

raiı:::ıda epi konrn;tuk. D;kkf•t e. 
diyordum. Şeyh f'fendi servet 
toplamağ·:ı, süz geçiıwe~e ait bil. 
tUn evradı ezberlemiş, hatta bun
ları tatbike devam .:uli,·ordu O 
zamanki mevki ve vazi\:eti de· bu 
..CS...'llaya medyun oldu~nu dil. 
~ünüyor, §imdi bu husustaki ma. 
lumatmı genişletmek jc:.Jn benim 
le ahbaplık tcsb:nc karar verdi. 
ği anlaşılıyordu. 

O devirde hlbullıiida. gibi bir 
ah.baba malik olmak lı:r ınazhe
l'iyetti. Abdi:lhamidi tıptı ağına 
düşen bir ~ineği sarrp sarmala. 
yan örümcek gibi kıs kıvrak 
zapteden bu .,eyhe, hükümdar 
hayatında ve iktid~trd11 bulun. 
dukca asla zcvnl mevzuubahi'8. 
değildi. 

Diyebilirim ki; Abdülhamit 
bir ırün herharıgl bir hadise 
karf)~mde. en itimat ~ttiği ben· 
de!erini sürgüne, idama gönde. 
rebiiir. sarayı altüst cı.lerdi fa. 
kat. iş şeyhine f:'dince battfi 
onun tarafından yapılmış bir 

kıp: ı·t~1 
• J>t'ı.. 

- Sen de mı şırııı. 
Diye hırk'1;Sıru t:ıf arııı tıft 

kendisini suık~ ibİ 
rma teslim edışi g , 

tl 
, .,.,r. 

mu axa: . y)lıw',tl~ 
- Sende mı şe ttl" 

(l3tı, JC """ Diyerek tahtın lJcllıi v 
11 

fi' 
~adan v~eçer. ıı·1lur. 
etmek suretiyle h J r.ıt~ 
kcrdi. ·y)c Llf 

Ebtılhüda ile bO'doiıJ;;!l 
davet ve kor:kU nı~ı:ı 111t 
betle va.ki olan ~(~dil .,ı~i. 

:: ... r fllt I"' ıJ 1' 
uzu~ Suı>vu.. ııı ;.J)'"ı~tJS rl 
olsun fiCYhl lbu ,3:1 ıJ o,5 ' 
ma bahı;ilc bBŞIS.~ .,;ı'_.t1~ 
· ·· ·· cmıeicrirı11ı, ı·ıı!'!~~.ı<' ) c gorus... .. .. f3 '""-

i lerliycrck buytı oaıı:t re 
kal etti. Bilhassa :;'J \,ıfl' 
lataca~ım eok ·a. ~.,il ı,ıı 
!üne: bir m::ı. crr~ı.idll~9 0 kaıı§ması Ebul ,,~·ıe 
liik jsnadına dı.ı : 'rrı rı 

Beı1 bu işleri~ . ,,,. 
' ,.'lg.51'·· 

ver bcvi:ı sevu 'd;rı 
f)an Abdii11~~~'11 e't/~ 
knlra ı ;ctd•' 1 ~~r~'· 
kiyle ur,r. •.ry.;r (/)C1 
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Şark Cephesine yardım' 11111::::1 T=ar=ih=T P=or=tre=ler:::::1lllll 

SON HADiSELERiN iCABETTiRDiGi KADAR 3 n c ü 

.. ~~~~:~~~~~~;~;~.~"~!~~~~=~·~.~~!~~~~·~~~ı M U L~ A H ~ 
vem et göstermekt<!n uza~ lbuhın • daha ziyade sanayi bölgelerin n len dört motörlü bomb:ı.rdmıan tay ir---------
dukları şüphesinin, Amenkan yar- elden çı.kması teşkil etmcktedı"r. varelerinin klıfi olmari.<7mı dfu:Ur- 1"1 an zum h tt h ·· f 

- N '"-0 or.ktan y " ..... b •• .a .' umayun ar - Maıkaranın elli deg~neg~i -dımmı durdurdugunu e.,, . oksa ger.iye 78 - 80 milyon kn.dar mek icap eder. 1 Z d b 
verilen bir Anadolu Aflllfll habcrı nüfus kalmakta ve ordu bakiyesi- Almanların Moskova önlerinde en uı_t ır ımparator - Bir cadının büyüleri - Padisa-
teyit etmektedir. Bu arada, Amcrf- ~:in geri çekllırüş olması da eli s·- başladıkları meydan muharebesine 1 ~'". carıye düskünlüğü, esir pazarında 200 altunluk cariye. 
kan matbuatından a.k.s~en ha.her- ıa.h tutan mJr.tan p6k düşUmıe • ocnup ordularının geniş mikyasta- 1 erın değerini 4000 altıt'!-:ı cıkartıyor _Feridun beyin 
!ere naza.raıı da; lngilız ıruıJca.m..Ia.. mektedir. Ahnan ordularmın Don ki harekii.tr cevap vermektedir. Bu k w / ·ı 

k -"- -...:ınn ·-·"· h • ayıgı - ncı i köıkün camları. nnın şimdiye '"""r l.""'1 
Ya .. a•.ü ne r.i boyunca ve Volga dirseğine giln için de cenup bö4;-e.s.bldeki mu-

Yazan : Reşat Ekrem Koçu 
bulunduğu milletleı:_e karşı ıhma'- kadar ilerlemeleri ve tutunmaları harebeler, aynı zamanda .Moskovr
kiir davrandığı ve. soyle~en yardım takdirinde Sovyet Rusya ham mnd nın mukadderatı Uzerinde mUessfr 
1nrm yerine getinlmeillgı iddia e - de ve sanayii yümc yetmiş beş el- olacak bir ehemmiyette ve sanayi 
dilmektedir. den çrlmıı:ş bulunaca.ktrr. Taynıis merkezlerjnin ele geçirilmesi ga -

Demellc oluyor ki; hangi co.phe • muhabirinjn tahminlerine göre o • ~lerini istihdaf etmektedir. Ş~rk . Kan~nfnin .toruııu, San Seli -
den bakılırsa bakılsın demokrasi • lan bu hnm madde ve sanayi za)i- cophPsine yaronn işi, bu son hiidL mın oglu Üçlıncli Munıt. Türkiye 
}erin So~·et Rusyaya kal"§ı yap • atı oldukça mühi.>n ve Sovyct rtw;. selerin icap ettirdiği kadar hfob:r imperalorluğıı tahtına cüJüsunda 

iltifat ve rağbetini gören İsmihan 
Sultan, onları hemen kendisine 
hcdlyE\ edip sarayı hümayuna. gön 
derdi . Va.kanilvisin tabiri ile · 
' 'Saadetıü padişah dahi rağbeti 
tamam ile mstllarmdan kam al-

mağa vaadettikleri yardımlar bu - ~m elinde kalacak ktsrmlnrm vakıt ehemmiyet kaz:ınmarnIŞU. yirmi dokuz yaşlarında kadardı 
giln için "CÇ kalmış bulunmaktan müdafansmda demoknı.B'.lerin mut- Yeni taa.rnızlar sırasın:la Alman Kısadan yukarı alçak boylu, be : 
ziyade yerlnc getirilmcm:Ştir. Al - lak yaı'drmma ihtiyaç göste:recek havacılarının .Moskova üzerine tev yaz tenli, ela gözlü. kumral, yağ-
man ordularının )'Joskova kapıla - mahiyettedir. cilı etmekte bulunduklıı.n hav~ da ve etle orta haJU idi. 
rm:ı day~dnn kısa ihir za • .Alman orduları i§gul ettikleri bombardnnanlarrnm esas lı;deflen 7.eki ve hassas, kin ~utucu ve 
mnn önce ne olursa ol.sun ayda bölgelerden demir ve tl.'ferrüatı. ni askeri bakımdan ehemmıyct ve~ dosll~larma da sadık bır adamdı. 
400 ~ 500 kadar tayyarenin Ame • ~ömür, .petrol, her turlü mcnsucnt rilnıekte bulunan ikmal ve iaşe Tnhsılı, ~lr impera.~ı-a: küıı.yet e
rikadan Sovyct Rusyaya SCVkedi - 'e makinelerin büyük birer kısmı stokları \'e rnenbalnrıdtr. Burala - 1 decek d~.reeede deJ..'lldı, mırta.sav. 
leceğt ve bu maksatla 300 loko • cld~ edilmdktcydi.. Bilhassa mcr - rmm müdafaası da, şehir iç~de o·- vıfan.e şıı~lcr .Yazardı •. f?BZel~erin~. 
motofin de bugün için İngiliz man. kez.ı Ukraynada harp snnay1.inin duklarıııdan daha geniş mrkynslı 1 kendı. el ~.azrsıle devrınm şaırlen. 
dası altına girniş bulunan Şlll'k C'hemmiyeUi bir. parçası bulunu • müı;ıkillfı.t nrzedebilirler. Alman ha.. ne göııdenr, onlann bu gazellere 
devletleri arazisinde faaliyete ge • )·or. Doneç sanayi lınvz::ısı da Al • vncılan burada mücadelelerinin en na~l.re yazmalarından hoolanırOı. 
çitilc~k diğer nakliyat işinin de man tehl'.kesi altına girmiştir. çetinine g·r.·şnıtıı oluyorlaT. Ha\'a • F,ş annın arıısmda: 
temini düııünülmekteydi. Sov; et Ru \'azlyet .karşısında İngiltere • farda.ki muvaffakıyet kara oı·du~ • 
Rusyanm bugünkü müdafaa halla. den vaa.dcdilcn yardmıın tam 0 - rınm harekat inkiş:ı.f'mda en bıı -
ımda tutunmadığmn ve hattA .Mos lıırn.k ve aksatılmadan yola çıkn • yük rolU oynıyacaktrr. 

Firakından !'iger ~andı fi.)rt 
dilber, kebab i.<;a 

iki ~iiulen :ı.kar yaşım benin: kova. gerilerinde ve Uml dağların. rılmnsı, bilhassa bir rekor hamlesi A. Şr\RKJ.I 
dan g~iıilece:k klştnn sonra ilkb:>. olan tnnk in.<jaatından bilyük bir 
hara doğru ho.rekete gelecek kızıl h<ımmm yetiştirilmesi Sovyet Rus 
ordunun ihtiyaçlarını ikmale gn.y. ;\:anrn yüzünü güldürebilir. llk kt>
ret .edllmesi ıazungcldiği de iddia !ıle Olal'ak Lcningrad mildafaasm 

<'anlı Ş&r ab i.sa ! 

ve teyit edllmeikleydi. mi fuı.ıt ettirilmek fırsatını ele ge. 
Bu yardıma Sovyet Rusyanın 

mutlak hır Uıtiyacı bulunduğunu 
biliyoruz. Alman işgali altına gi -
ren Rus arozisinin ihtiva ettiği sa
nnyi topluluğu ve bam maden ve
rimi ltrzılordunun ikmal menbaln
nnı oldukça sarsmış bulumruı.'ktn • 
drr Nüfus bakmıntdan bilyülc bir 
kUtlenin elinden çıkmış olması or
duyu fazla bir yıpranmnğa sevkc
demcz. Fakat, ordunun talim ve 
terbiye görmi.i.'j ve ana parçaL'll'ı • 
nm Mookovaya dayanmadan önce 
imlın edilmiş veya esir alnunış bu
lunması ciddi bir kayıp sayılabilir. 
Ancak şark bölgelerinden ve uza.'k 
şarktan bu noksanın nisbeten telA· 
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KOMF.Dı Y.ISMINDA 

GUndUz liS,80 da: 

Ak;WD 20.SO de 

Kibarlık Budalası 

l\lünasib dih.tti ten11lbin :\lura<lt1 
Huda fe\Jlklni kıl~un imde. 

Bu aı-1.1 bir ilaha tedklke hlmmN 
Z'Oo."""""'"" ' tders<'n elbet e~·lersiıı isabet. ' 

'-. ;y; ~ Y. :....: • ~ ~ :.:; ~ :ııP.: ~::.:~~ Ü 
~ ,. • • ..., ~ "" ""' ""' "" "" , , ç kıt'a üzerinde yayılmış mem 

:: ÇENBERLı.TAŞ ·:ı ~~c!!~n:: ::\~:tk:ı~n~~~~sa 
• .... hanlarını, masknra.Jarmı can-
• " I ' • • •4 bazla:rmı, oyuncuıannı lst.nnbulda 
~· Sirıcnwsmda • topladı. B11'1llar, nöbetıo "meclisi 
4 . . .• hümayunlarma" getirtlJcrek hü· 

•.29 llkieşrlıı ç.arş:mıba gunu muh- 4 ner \"C kudretlerini gösterirler • • • .. t m 7.1.'fll:tnllğl... Göz knnınş • 4 "nezaketler ve l}etaretler" edip 

slnenmlıınnda birden 
•4 tırıcı ... gllz.elll~ \c s:ınatlın tanı • 4 avuc avuç altın ihsanlarını aJırla'r. 
•4nıan:ııdlf' ynm.1tıı;'l hıırlks.\I ,elh1'· •.1 dı.B _., b" O 

Bütün istanbul bnlkınm sabn'8nlıkla hııklf'Clljtl 
!\lilyonln.ra mol oımu,, dünyıınm ım mııııu.am filmi 

vtaror. HllC'.O"nun mı bur vı• illn1e7. ronın.nı 

>: ki• 1 uru.un ır mas1<arnıun çüncü 
41111 bıı 8f'n" Avrupa.da biı-lnl'lli l Murat ıle olan liitifeııini naklet _ 

•4 ım1.anıııı \f' hrr yerdt• •~mrh ıı~·l:ır • ' nıck gercktjr: 
• 4 '~ de\ıım l"ttlrll<"ıı mıısahir •4 1 Maskaranın biri. padişahı gül _ 

NOTR DAM'ın KANBURU •. • 4 ttah ı•ri • .. aU..Up eğlendirdikten sonra, Mur. 
•4 •4 •~ rodın altın ihsan edeceği s·rada . 

(XotNl • IJ(une de PRriııJ 

~ıf'niıı şnheserlııt takdim edecektir. 
• • o Etol~ ET• "'Yok hUnk5.rınm! Bugün altın ••• • ı.J n .· istemem.. yüz değnek isterim!. 
.• ~· 1 .• der. Padiııah sebebini sorunca da . Baş Rolde CHARLES LAUGHTON 4 " 4 •'Hele elli değneği vurun ond:ın 
•. •4 \'ILLY FOR~·ı· ~" MARI \ •. sonm sorun" der. Murat: :'Vuruı-

_ Şef, Cenniyl iUıarn mı edi· 
yorsunuz? 

- Doğru.su seni böyle tc~lı 
görmekten haz duyuyorum. Zırn 
eoğukkanWığmdan artık srkılmıya 

başiıuruştan. . 
- Cenniyi neyle itham ediyor. 

sunuz? 
- Cenninin mendilini verdiği 

adama sen de mendilini veriyor
sun! 

Co, sersemlero.4?ti: 
r- Ne söylüyorsunuz şef. diye 

mınldandı. 
Sam daha zivade gülüyordu: 

• J ~ 

- Co, bunda şa.şılaca.Jc ne var: 
ben de veriyorum ama bir şartla! 

- Hangi 68.Ttiar? 
- Sizin; Cenniyle senin şart-

larınızla. 
- Şef, bu söylediklerinizin tıı

mamen şaka olduğuna eminlnt. 
- Sen de bugün her şeye güç 

tanıfmdan bakıyorsun! Sen veya 
ben, mendilimiz yalıut çamaşırı • 
mız kirlenince kime veririz. 

Conun yüzü aydmlanıvet'di: 
- Çamaşırcıya mı? 
- Evet! Çamaşrrcı eftkiden bir 

.-4 •4 Hoı.sr•un emstılsiz muazzam ştt.\4 sun!., diye ferman eder. Maska-
·~ ~ hcserlnl görm ğ, hnzır olunuz rn padiş!t.hın huzurunda Yere ya . 
~ tırrlrp çı~lak tabnnlnrma dcğnnk • 

Jer inmcgc bnşlar: değnek elliye 
çıkınca mas:.nra: "Durun! B::r or
tağım vnr. .. Ell sini de onn \ u
run!'" der. ''Ortağın kundir?,. d·. 
ye sor:ırlnr; "her gün beni da.\·c
tc gelen bostancı, htinkıir:mııı ih
s~~ı alıp gidPrken. seni ben ge
tırrlıır. yarısı benimdır deyip elim. 
de-n alır. Bugiln değıı eğin de varı 

~i.rliyi alıp gidermiş; birkaç giln
aur. hastalanmış gelemiyormuş. 
'cnnc kocruu geliyormuş. Bu mi· 
den:! bulandırmıyor mu? 

- Evet. evet, çok haklısınız! 
- Ak.5am dilşilndilrn, karnJlı 

ııcak o olabilirdi \'e çamaşrreı ro.. 
IUyle bir dolap cevimıektc bulu • 
~~yor, \•akit geçi~eye gı>lmez de
t;ıl mi Co? 

- Kati yen! O akşam da taşıdı: 
~ k" ı· e.ı ır ı çamaşırlardan Cenninln 

mendilini dilşürmtiş olacak. Aman 
şef, beni ne korkuttunuz niye he-
men eöylemedlniz? ' 

- E, sen de biraz heye<'anlan 
. Sam, birden irkildi, kolundn 

bir sepet bir sabah evvel gördUğU 
ada.m g~liyordu. Coya döndü ~ 
• ,~. ~kkat et! lşte bek bekle
~.gım~ .. sen burada kal! Ben n.58• 
~~~·a gı_?ıyorum, bu herifin peşine 
ouşeceğim, öyle zannedirnnım ki 
beni memnun edecek · 

Ram, delikten kaybolurlton Co 
bağırdı: · 

- İşiniz rast.gider inşallah şef! 
• * * 

_Sam, şUphenslndcn gittikc;:e e • 
mın ~.olmaya başladı, zira takip 
e~tigı 8:'1am doğru yolu bırakıİınj 
bır keçı yoluna sapmıştJ. Bunn 
ııe aebep olabilirdi? Yalnız sak • 
lamnak ! Çünkü esas yol yüksek 
Ye mC'ydandaYdı. halbuki adamın 
takip ettiği ağaçlarla, ot ve çalı • 
Jarla ka.plı bulunuyordu. 

hem de yerin çayır olması s:ıye -
s!:ndl' hic ses çıkarmıyordu. 
Adnmııı her hali şüphe davet 

ediyordu. Arasırn duruyor, çeklll· 
gen nnzarlnrla arkasına, etıafına 
bakıyor, sanki birisinin takibin -
den korkuyordu. sı onun hakkı olmak ili ~ 
Samın hiç tanrmadığı bir pati - ı der .Murat bu l"tifed zrmgelır!., 

k ·rd ı bi b"r hr · • ıı en pek ho" aya gı ı er, raz sonra ı • Janır hemen o bostan d -
rabenin yanından geçtiler, on da- ·a y~trrılır cı a falaka-
kika yürlldiller karşılarına munz • ) · 
znm bir kaya çıktı, adamın yolları Murat, Osmanlı hanedanınm 
iyı. tanıdığı anlaşılıyordu. Kaya - zendOS!l~~ ile meşhur simaJanr.. 
nın ctnıfmda döndU önleri çnlı • dan b rıydı. Heremı hlimayunun
la'rla kaplandı. Detektif en müş. - da, geceleri koynu~a almak üzere. 
kül yere gelmişti. Adam ince bir en azdan kırk carıye bulunurdu 
yol buldu. Sam ~·erı> jğildi. Göriln S~l~at.ı~m ilk yılla'rında, Vene • 
memesi için an~ böyle sUrtıne d~~lı .safwe Sultana çılgın gibi 
slirüne gidebllirdf, tereddilt e~r- duşkündU. ~aknt, anası Nurhflnu 
dl, yüzUkoyun elleri ve dizlerı)e Sul~, .gelıni~den nefret ederdi . 
yüıilmc>ğe ba.<ılııdı. ses c;ıka.nna - a~ıı:m.aı:lc, esır paznnndan hurı 
mağn galTet ederken Cenni)i he· gıhı .carıyeler aldırtarak oğluna 
tırladı, genç kız da bir giin evvel t.a.kdım _eder, Venedlkli d .lberi, hnı. 
aynı yolu takip etmf5 olacaktı. metlü 11.§rkının gözilndcn düşiir . 
Hakikaten çalılar bittikten sonra meğe ç:ıl~ır<lı: fakat Murat, ana
diğer bir kayanm önüne geldiler, sının. kı~wetı~. esvaplar giydire • 
ndam burnu döndU. Sam, bimz r~k nadıde mucevherlerle ~üsle • 
bekledikten sonra takUt etti. Fa. yıp donattığı bu krzJııra iltifat 
kat burnu döner dönmez yiireğı etmezdi. Nihayet Safiye Sultanm 
ağzına geldi, önünde mUUıifi bir nufuzuna karşı, Muradın kIZkar _ 
uçurum vahşi ağzmı açmıııtı. Be- deş! ve Sokullu Mehmet Paşanın 
reket daha evvP.l Cenniden bu u- zevcesi İsmihan Sultan da Nurba· 
çurumun vnrlrğmı öğrenmiıfti. çok nu valde ile ittifak etti. Muradm 
dikkat ediyordu. Biraz sonra a • bir gUn, sahilsarayma misafir aeJ
dn.rn durdu, kolundan sepeti jn - mesinden istifade etti; pa.d~ı 
<lirdi, ellerini ağzına götürerek bahçede seyir ve sa!ada iken :mc(' 
üç efa garip bir ses çıkardı. Çok lisine ''İki mehparei hcmta.' yani 
az geçmiı:.ti ki, ağızlan göril?en 1 iki bakirei rAna'' getirtti. Kızlar 
mağaraların birinden aynı ~ekı}de , saz çaldılar, arkı söylediler, mk. 

mak arzu edicclc muradına na.il o
lamadı. Bildiler iki bu hal, ya.şn:. 
dan başından değil, bir cazunun 
mekrualidir". Ahval. \'alde sulta· 
ııa aksetti. Saf~·e Sultnnm bazı 
catiycleri, harcmağaJaruun elinde 
işkenceye verildi; hatta. ovlendi. 
riJerek çirıığ edilmiş olanlan d.ıı 
getirtildi. Sikı bir tahkikattan 
sonra padişaha ;t:>üyü yapıldığı an
J~ıldr ! Büyü çözdürüldükten son. 
r;ı Üçilncii Muradın bakire cari • 
Yelere olan nı.ğbeti o kadar arttı 
ki, eefr pazarında cariye fiyatla -
rını yükseltti; iki yfü: altmlrk ca
riye ~er, dörder b 1n altma satılır 
oJ<lu. 

ÜçilnoU Murad, b bası ikinci 
~elimin ölUm haberini aldrğı za • 
rnan, Manisa.da vnli bulunuyordu ; 
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa -
nın davetnamcslnj alır almaz er. 
Ya.kın nda.ınlarile at sırtnıa düstü 
sUratıe Miıdanyaya geldi. Mudan: 
yada, nişancı FCTidun Bevin or. 
sekiz çifte bir zahire k~yığmıı 
~Jııdı; Keşişdağmtlan Mra~ ı 
n_Umayuna buz getirmcğe gclnıiş . 
tı. Derhal içine ginli ve lsta.nbı:
la hareket etmesini emretti. Ha
va muvafıku, lodos esiyordu. Fı:. 
kat biraz şiddelliceydi. Buz kay. 
~ bir hayli sallandı; Muradı de
nız tuttu. Mudanyadaa h:a.re«ct.ıe
rfntn yedinci saatinde. geceyan~ı 
na doŞnı Saray'bunıuna yanaştı . 
lar. Bıtldn ıblr halde bulunan Mı:. 
rat, karaya ayak basar basmaz 
başı altma yağmurhzk kescs"ni k~ 
YUp uzandı. Bir taraftan da Ahır 
kapı:s~dakj nöbetçilere, padişahın 
g~ldlgı haher verildi. Biraz keruli. 
sıne gelen Murat su istedi, bula
m~ar. Elini ve yiizilnU deniz su
Y~ ıJe yıkadı. Bu sırada. sara,·ı 
huma.yun bahçelerinde fanus}~ 
randı, yeni padişahı bekleyen sad 
ra?Alin, dedrnl atlar eğcr!etmlş, lo 
d?s fırtınasını da düşünerek, pa • 
dışa.hı deniz tutması ihtimaline 
karşı ' 1Mİ2a«ı hilmayunn münasip 
meşrubat" hazırlat.mcytı. Sultan 
Murat. fenerlerle gelen sadrazamı 
görünce, heyecanından şaşırdr, ih
Uynr Sokullunun elini öptü· ki 
?Uyük vezir bir mecnunun han~eri 
ı!e Yere serilinceye kadar. bu e1 
opme hadisesi Murndın içini ke • 
miren bir kurt oldu. Namuslu me
tin \"e \'akur Sokullunun nufuzunu 
kınnnk için her fırsattan istifade
ye çnhştı. Sokultunun dilşmanları
ııa, gönüllü bir tıle1 oldu. Bu yüz.. 
elen de memleketine büyük köUi
lükleri do!tunnn bir hilklimdar ol
du. Yeni<;erı ocağının nizam ve in 
zıbııtr onun zanıanmda bozuldu: 
tinıar tevziatında ilk su" icıtima!ler 
onun uımaııında bacı)adı, ilk ı-üş -
\et alnn pa.d1şah o oldu. 

ÜçüncU .Mumt ~·inni bir yıl ke
dnr saltanat silrdU. Kadın düşküı. 
lliğü onu vnktindcn evvel çökertti 

Kendisini öliirn döşeğine yatı -
rnn hastahğrndnn az evveldi, kocıı 
~inan Paşanın yaptınp hed;ye ei· 
tiği İncili köşkte, sazlı sözlü mec 
!islerinden bilinde, üzerinde bi• 
fenalık hi$Ctti "'Bfmanm eY e<'e~ 
hu gcct> bekle :aıımt aJ"' şarkısının 
söylenip çalınmıı.smı emretti. O 
sırada limann giren bir gemi ııe
liun loplannı attı, padişahın o • 
turduğu pencerenin bUtün camla.n 
k•nlrp döküldil. Geminin ikinci 
defa top ut.ması üzerine de, kaaır 
vıkılıyonnuŞ gibi saııoı!dı, bütün 
~amlnrı dökiildli, ortalık toz için. 
de kaldı. ~lunıt: "Bu kllfir yolra 
yrktlrr mı?!" dedi, bir mUddet 
daldı ve gözleri yaşararak: "Bu, 
bizim bu köşke> son gelişimize i
şnre.ttir! .. " dedi; ve dediği gibı 
oldu. 

ÜçüneU Murat. öldüğü zaman. 
nrka.s'nda 23 erkek 26 kız çocuğu 
bırakmıştı. Şehzadelerinin en ~i -
yUğü üçUncU Mehmet unvanııe 
tahta crkmış, ilk i!!I. diğC" on do
kuz erkel< knrde.şinı öldürtmek oJ. 

kadınmı1', her gün şatoya gelır 

Sam, daha IJlC?\UlUD oldu, ada· 
mı araziden istifade ederek hem 
daha. yakından takip edebiliyor. (Devamı var) BettJJer; padi!}ahın bu ba.klrel~re mu~. 
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en 
4J1:ı4 u Jnruımm nrtllğl baber, 

ıere Jtirc dUnya vad,ctme btr balat 

Harkof 
işgal edildi 

lngiltere Amerikadan aldığı 
petrol gemilerini geri veri
yor - Bir lngiliz muhribi 
batırıldı - lran lngiltere ile 
ittif ah yap: yor - Bulgari.. 
tanda zi~ai 6eferberlik 

Şıı..rk cephe.sinde harp :tıısılasız de .. 
\. m ediyor. Dlln gece nqrcdllen Al • 
m8Jl teblftl 24 Hktqrlnde Harkofun 
Alman kıtnlıı.rı tnr:ı.fmdan lşga.l edil· 
ıllğini bllc!lrmcktedlr. Hıırkot sllAlı 

snnıı.yl merkezJdlr. Aynı glln Alman 
kıt.alan Hnrkofun 70 kilometre §lmaı 
doğusunda Belgorod mUnakak IJUsalf 
noktasını da zaptetm~lerdlr. 

M03kovayo. ltnr§t Alman taarruzu 
ycnJden f.llddeUenmı,ur. Almanlar bu. 
rıı.da kaU meydan muhareb::?.s!ne tu ~ 
tışn~lıı..rdır. Alman kuvvetleri yeni 
lhUyaUar ıı.ldıktan sonra cuma sabahı 
taarru.z:a geçmı,,Jerdir. 

Toplar, cuma cb:ıhı !ecir vaktl 
g1lrlemeğc ba.şlamı:ş ve Alman tank • 
larile plyıı.d•3!nln taarruzL<ırı, bUlUn 
gUn. ddeta f aılasız devıım cıt.ınlıJtlr. 

Mnloyaro lavetz cenubunda Alman· 
!ar, 1lt1 yerde Sovyet kuvvetlerini ge. 
rı stırmllşlcr, fnknt ~nl bir Alman 
llerl hareketi menedilmiş ve Okıı. ııeb. 
rlnl geçmeğe teşebbüs eden AlmıınJa· 
rı:n bu hareketi ı::\1 n kalmı:ştrr. 

26 B1RtNc1TEŞRtN - 1941 

uqOne 
kaç gtln eVTel ancak arabalarm ve 
kızaklarm gegtlğl sokaklarda ve yol
larda ı:ılmdl JUks otomobiller işlemek.. 
tedlr. KuYbi§e!dc pek çok modern bl., 
na vnrdlt'. Doğrudan doğruya mUda· 
fna ile a!Akadar bulunmıynn Sovyet 
yüksek memurlıı.rı, bu binalara yer. 
IC§ml~lcrdlr. Kuyb!.,efc gelmiş olan 
Sovyct rlcalinln isimleri blldlrllmemiş 
Ur. Fnknt M<>loto!un ve hariciye halk 
ı:omlscrlnln munvlnlerl VIıılnskl ve 
Lozovslrlnln Kuybl§efdc olduklarıma. 
l(lmdur. 

Amerikan, İngiliz, Türk, Japon, çın 
İran, Efgan, Polonya, Bulgar, İsveç, 
Norveç, Çokoslovak, Yugoslav ve Yu· 
nan diplomatik heyetleri, Kuyblşe!e 

yerıeşm~lerdlr. 

Molotof, I<uybl.şefe gelir gelmez 
ke>rdiplomaUğln rel.si lra.n bUyUk el 
çisi Muhammed Snldl ve bundan son~ 
rıı. İngiltere ve Birleşlk devletler bü· 
yük elçllcrlnl kabul etmiştir. 

Ruayaya yardım meselesi 
DUn, ııva.m kamarasında, Eden. Rus 

yıı.nm lstecllği•butUn tankları \•c bU • 
tlln tayyıırclert elde edeceğini söyle· 
mlşt1r. 

Eden "Rusyııya yardım,, tabirinin 
hıı..klkate uygun olmııdıSını, zlrıı mü.!'. 
terek mUcıı.dcleye ıatlrnkln mevzuu • 
Mh3 olduğunu bellrtmlşUr. 

Arkanjel yolu seçildi 
Ructııra harp mnızemeııı gondermek 

üzere Arka.njel yo1unun lntlhııp edll. 
mel!!, Jap:ınya hıı.kltında tatbilt t'dilcn 
siyasetle hiç alıutadnr olmlldtğı Ame· 
rikıı. malı!lllcrlndc ısrarla söylenmek. 
tedir. 

12 

801 ov et ta va
resi tahrip edi di 
ar~ ba ' ....... ., """"" I 

Sarki Prüsyaya ve Polonya.. 
ya Sovyet tayyareleri hiçbir 

akın yapmadılar 

Beneşin nutku 

Nazi partisi 
çöküyor 

d a örllk 

Berlln, 26 (A.A.) I.ondra, 26 (A.A.) - B.B.C. 
D.N.B. Ajansmın ~eri bir men Çekoslovakya devlet reisi Reneş 

badatı aldığı haberlere "'Öre, 10 ile <!ün gece vn.tandaşla.rma hitaben 
22 ilkteşrin arasnuia 801 Sovyet ro.dyo ile bir nutuk söylentil:it.ir. 
tayyaresi ta.hrı"p cd.ilm.iştir. Bunlar Bencş ILUtkunda dcmlş.tir !ki: "A'· 
<lan 427 si Almn.n av tayyn.releri, mnnlnrın bütiln Umitleri çabuk b.i-
152 si ta.yynre d~fi b.'.l..tnryalan ta· tecek bir hnvbc dnyıuuyo'rdu. Bu • 
rafından dilşUriilm.Uş, 222 si yerde nun boş olduf:"U n.nlıı.ştlınrşt.ır. Nazl 
tn.brlp eılilıniştir. p:ırtisi ynvaş, faka.t emin b:r su • 

Aynı mcn:badn.n bildirildiğJıe rette çökUyor, askeri <liktatör)lik 
göre, harbin ~5lıı.n.grcın.do.00eri ş:ır bn,e.Iıyor. Bugilnkü cereyan. yakın· 
ki Prusy::ı.ya ve Polonyn. umumi vr-

1 

do. iş b~ma geçecek n.D·crl dfkt:ı
Iiliğ'l araz"sine hiç'b:ir Smryct tay - tö. ltiğfuı tohumunu teş'ltil Gtmcltte 
yare!:i gelınem"ctir. Ya.lıuz 24 illı:- dir.'' ... 
teşrinde şar:t copheslnde dUşürU • ımzvı~LTİN ntR :n'El<'I'UBU 
len iki Almı:ı.n tayyaresine muka - IAndra, 2'i (A.A.) n.n.c. 
bil 98 Sovyet ta.yynrcrln n talır:.p AmerJuı Cum.hurrei.31 harici po-
edildiği tı:mih o1Ulll1"..nktadır. }~fil.en birli~rfııe bir mektup gönder-

D.N.B. şunlan il:..vc etmekte • m"""tir. Mektupla şu satırlar var • 
dir: dır: 

Salahiyettar bir menbooruı ve - "Hitıer tehdidinin YokedJlmesi 
rilen bu haberler d · m=ı.n ım>pa - hususunda Amer 1-nn;n mesuliyeti 
brnıldı:.sill'Il iddialnrmı <:llri nncğc bu gnyeyi temine çruı an diğer dev 
kafi olduE;'ll g·!bı Alr.ı:ı.n h~vn aru - Jetler kadar bUyilittur. Amcr·~ bu 
vetlerinin e i il3tiinlilğfuıU de ıs· hususta h~lir fedn:kfı.rlılttan ~e~n 
bat etme'kted.:r. m.iyceekUr. Bu kararın n.nkasında 

o .... 
330 miloyn hür ins~n vardır. Bu 
kııdar mtiUıio:ı tec.wUzi kUvYctler 
serbest gczd!kçe btz·rn siya.setimiz 
müda.fas. tn.hnsşıhda kalamaz.'' 

Fransada 100 kişinin 
kurşuna dizilmesi karşısında 

Ruzvelt 
diyor ki: 
Nazilerın 
korkutma 
hareketi 

Hür insanların 
azmini kıramaz ! 
Lorıdra, 26 (A.A.) - (ll.B.0.) 
Amerika cumhurrclfll, Fransndıı. 

rehine olarak tutulan yll2 kişinin Al. 
manlar tnra.tmcınn kurtunn. dizilmesi 
11zerlne şu ııö.zlcrl .söylcmlşUr: 

"Bu harckot, hiçbir J:nmıı.n bu har. I 
bi kazanıımıya.caklıınnı bllen insan 
lamı ynptıklnrı bir lştır. Medent in -
sanlar bnşknsınm ltab:ı.hıı.U Uzerlne 
hlçblr mıısumun CCZ3lnndrrılamıya. 

cnğı esasını kn.bul etml,)crdlr. Na.zller 
100 mıı.sumu katıcttller. HJtıerlc 1ş • 
birliği dllşUnenier bu m~um hıı.re
kete göz yumnmntlar. NnzUerln kor
kutma hareketi hUr ıns..-ınlo.rm ıı.zmlnl 

1 

kıramaz. Korkutma Avrupnyn hiç bir 
zaman sulh getiremez. Yalnız şlddctıll 
kin tohumlan eker.,, 

İngiliz bll§Vcklll Ç<lrçll AmC'rika. 
cumhurrclslnln .söyled!ğl aö::ıerc işt'. 

rak ederek dcml§tlr ki: 
"Bundıı.n böyle bu cinayetleri ecza. 

Jıtoskova cephe.sinin şimal kesimin. 
de, Sovyet Jtrtn.ları mevzflerlnl lruv .. 
vcrt.ıe muhataza. etmektedir. 
Prıı.vdnnm dediğine gör.e ı.tosltova.nm 
b:ı.lı!!mda Moj:ı!sk ch-nrmda muharebe 
ler bllhn.SM §idcletll oımu,tur,Almanlar 
burada t:uırnızlnrmı şimale ve doğu. 
ya doğru lnkL:ıat ettirmek için inıı.Ua 
çıı.lI§Jyorlnl'. BUtUn kllyler ve kasabıı., 
lar ısrarla mQda:tan olunmaktadır. 

••n,, k!SyU kenarlarında sokak muha· 
rebelerl yap:lmaktndır. (!) köyU Sov. 
yet ıata.ıarmm cllndcdlr. Sovyct hava 
kuvvetleri Alman nıaylarmın takip 
ettikleri yollar Uzcrtndc akınlar yap • 
maktadIT. Bir kesimde tnltrib::.n 70 
Alman lllnk vı? zırhlı otomobili, 200 
kamyon, il:! dU,mıı.n piyade taburu ve 
lkl ha\'O. cJAfl bntaryıuıı tahrip edil • 

Diğer .t.ara.ttan, Japonyaya, Rıısya 
ve çın znrarına olarak, hiçbir mUsa. 
ıı.dektı.rhkta bulunmıyıı.cnğı a,lk:lrdır. 

Ruslar, biner tonluk Uç tane buı; krr
ma gemlsinl ' ' ;e hıı.zır tutnıakt!ı ve 
Arknnjcı llmnnı, bUtUn kış devn.m et. 
Uği mUddetçc bu gemilerle lrullo.nıln. d 1 

!andırmak azmi b:ışlıcn hnrp gnyele • aH' as a an pet ı;o rlmiz arasında yer nlacnklır. 
blUr hD.lde butundurmıı.ğı 11mlt et - (llaş tnrnfı 1 ncidc) 
mektedlrler. Moskova, 26 ( A.A .) 
lngiltere petrol gemüerini Sovyet gcccyarısı kbliği zey .. 

se it v ı kesi;di F ransada beş da ~

~Ur. D ~er blr kesimde, henUz :na,. 

anuı.m olan rakamlara göre, yirmi 
w., tarı.le n scklz kıı.myon tıı.hrlp o .. 
unmŞur. 

GeneTal Jokolun 
l1e3 amıamcsi _ 

ı.~ .ı:ılrovnnın mUcla!aasma memur c. 
ian C neral Juko! rndyo ile bir be· 

ynnn:ıme n"';ierederek h:ılktnn hUkQ· 
mot. me~kez:n! sonuna kadar mUda:tna 
ctmeJ nl istemiş ve Alman plşd:ırlar .• 
nm l}elıre 25 kllometrelılt bir mesafe 
de bulundultlannı sBylemlştır. 

Finlfüdi~·a cepheıincle 
. • l•'ınltı.nd.ya c~p!ıe.slnde, go

nl:J, mlkyll.!!tn. harekft.t beklemek zor_ 
dur. 15 UttCŞTlndenberi yağmur ve kar 
ynğmııktndır. Bata.klıkla.r a§ılmıı.z bir 

Geri veriyor l lintle, Moskova etrafında ecre. 
BUyUk Brttnnyanm birle§ik Ame - yan eden şiddetli ımtl "rebelere 

rlkadan ulyct nldığı' ltır'ıı: patrol gt'. ait tafdtat vcrilmCKt-2dir, 
mi.sini i:ı.dc otmesl deniz Uzcrindekl ı . Orel civnrmda hr..r~·~at yapan 
durumun dUzcldlğlnl göstcl'en bfr bır Sovyct tanlc teşkilı, hır kaç 
aırı.mcbtlr. gün içinde iki Alman piyade ala_ 

Bu petrol gemUCTindcn on beşi, A. ymı imha., 133 ta.nkr, 14 topu, 
merlkaya, UdncltcFln başında, 2:1 35 tane ~yyar<: k~ı koyma to • 
tanesi, sonunda lııde c<.lllccektır • punu, mlıtc;ı.ddı~ f:ı.p~r hav~!l 

Hal.lak "th clili or topunu ve moto3ıld tı, 15 trnkto-
1 • 

1 am e Y rü romorkfarınr ve mtiretto"bat·. 
Vııtkl§cr Beobıı.htcr gazetesi ~rçf.. nı' mi.iteacklt sarnıçlı kamyonu 

tin dostları tarafından Hali!nks."l kar· talı' · tm' ti 
1 t ~- Uz tU rıp c r. 

fi!I yapılan hUcum arı cıxır "' c r • Cuma günü. ibir Sovyct tayyare 
mektcdir. lngllterenln Vnalngton se: ~ili 47 Alman tankı, mü:hİm
!iri, Avrupa kıtasmm lstiltısına daU' mat yük!it 60 kamyon tahrip ve 
yo.pılnn tns-ııız plAnlarmın mnnn.srı. iki Aln. ''1 piyade 1 rJbunınu im_ 
lığmd:ı.ıı akil.selime uygun hlr lls:ın · ha etmiştir. 
la bnhsctUğt için hemen hemen vatan Od 33. b 'ly,e .. inde, Sovy'"'t çete. 
haini oımıı.:d:ı. itham cdilmektildir. lcri fa.:;.liyete devam c-c:ı· orlar. 
Sovyetlerin Çine r.crdımı Birkaç rün cvvd. bir çete, Ru-
A ld m<)n ordu.,.ahıra g ce vııl:ti ara_ 

za ı . d ·ı . "t 1 .. l Sovyetıer birliği bUyUk cl~isl, So\". halara b.n ı:1 mı. : .r..ı ra Y~~ er. 
t hUltOmcUnln Çin hUkClmetlne ar • le v~ otomatik sılii.hlarla hücum 
~ hıı.rp malzemesi vcrnıelt iltıtıda • etı:ıi0t.i.r,.}'?uır..~ zıı:tay ve n~~;r
rmda bulunmadığını bUdirmiş o'ılu • 1 lerı panı}..c yru"r.:Iantp k.nctmı~ ;:.r-

1 

sa. da Sovyet suverıkn tnrnfııı-ğwın dair haberi ycılanl:ı:n:ı.kta.:Iır. • b" .
1 
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BUyUk elçl, yalnız Çine göndC'ril . ~!1 ... sÖ ~~~en ı;ar:ıla:J~r.O • 
mcktc olnn mıılzemcnln Alman • Rus muş, 

haldedir. Geceler uzun:lur, gUneştn harbinden dolayı ıı.znlmış olmasının 

mcvcmliyotl unutuım:ı.ktndrr. Cephe. pek t.abll olchı!;"l.ınu llfı.ve etmL,tır. edildikten .tonrn karar vermek işi 
de, wıkerler tndrrlıırd:ı, yahut, toprak Bir lngili.z muhribi batır:ldı yıı.lruz harp kabin 1n nlttır. 
UstUndc yalnrz damı gllzUken roraka "Broodwn.ter'' iamlndckl İn,:!lliZ Biz halkın g~n,;:I zevkini e>l~"l.lyarnk 
!arda: oturuyorlar. Kareli berzahmdıı 1 muhrlb1nln glmall AUnntlktc bir kafi- hiçbir barclt tte buıu:ı.mıyo.c:ı._.ız. Fo. 
FinlM<:lyalılıı.r, Lcnln~d mı.:.h:ıs:ırr. leyi himaye etnıe'ttc Utcıı bat?rılJı:tı kat h'lklı oldulhınıı kan:ıat gctlrdığt· 
11mıı. l{tiratt etmektedirler. Sovyet mu İngiliz n.mlr4llllc dıı.lrcsl tara.tmclnıı bU mız her harele tl yapac:ılhz. Hıı.rp l'. 
kabil t:ı.:ırru::l.ıl'ı durı:ru~tur. Kron~ • dlrllmclctedlr. Gemi mUre-!.tcb:ı.tnun zun sUrcn ı.tr l.şUr. DU.Jlliune.lcn Y~
dadt bat:ı.ryıı'ıırımn Flnl1"lcllya sa.!ıl • yakin alcrnb:ı.ları keyt'lyettcn b~bcr- pılncak pnrlal~ ve nnl blr h:ıroketl!ı 
ıtnl bı>mb:ı.lamıı.lıı..rı scyreklc;;m1ştlr. dar edllınişttr. bir ncUceye varılıı.ıruı.z. 

Svir Uzcrl.ndc, nuslıı.r, nlsb~ten dP. Brondwater lnglıtercnln Amerl- B:.ılgarfotancla zfrai 
ha f:ıaldlrt ... r, fnlmt hnrcMt mcvz:ı kıı.dnn sntm nldrğı m•ıhrlblerden 00. Scf crbcrlil: 
bir mahlyct ıılmnkta.dır. tan lklncl gemidir. Bulgıı.rlstanm .ziraat amolesf, 2:> 

Bnı;lıca. ıı.llı.ka.yı C.!lbcdcn Petroza. t 
1 

••l ı l ı 
lran lngı.ltere ile itti/ak llkteşrlrulcn ltlb:ırcn, ar ıı. .,. er cı n 

vodslt ı;lm:ıllndokl kc:ılmdlr. Burada, seferber cdJ .. celtlcrdlr. Nnzrrı:ır mec· 
teda!Ut h:ı.rekctı:?r, O;:~ga. gölUnUn Yapıyor ıısı. kararlle ynptlacıı.k olıı.n bu sivil 
ş.mnllnd , göllerle, k6:1'ez'er arasın • Dün l\fanchcster'dc bir nu. sc.crbcrllğ~, bilho..c::ıa mlltc!ıa.a:;ıs a 
d:ı. ınıqı:ı.t ctmclcte:lir. Arazi, son de. luk irat eden barıciye nnzın E mele. yani zlr.ı.:ı.t ve harmıın mn1'.Ine. 
recede oJ.rptır. Bundan dolnyı da, Ffn den dcmi§tir ki: lerl kuHmımıı.smı bilen a:nele d:ı.hll -

(B ş tarafı 1 oc!dcı 

smda Almanlann t..;.nklnrla yap· 
tıklan bir hücum durdurulmuş_ 
tur. Leningr.ıd'm cenubunda si. 
pcr muhare'bcleri oluyor. Siper· 
ler bazı noktalarda biribirine 50 
metre yakındır. 

Cenupta va.zi,Yf!t ciddiretini 
rnu':ı~aza ediyor. Tass ajansı 
burada müdafaanın r,iddctlcndi_ 
ğini, fakat Doneç havzasında va
ziyetin vahamotini muhafaza et
tiftini b;ldirmel:\cfü.-. 

Röyter ajan;;,ı I~tof'un ya. 
kınlarında muıhQ;rebcnin başladı
ğ'ını ve Kafkasyadan boru ile 
ıx:trol sevkıyatının durduruldu_ 
ğunu haber v~riyor. Kırımcla da 
mulıare d<>vrun ediyor. Cuma 
günü Almanlar Hua hatlarına 
ha:; Jdlometre deri.:1liğmde gir
mi.,,lcr, fakat bur~adurduru·
mu.~lar<iır. Ruslar mukabil hü. 
cumlnrla eski vn.zi veti iade ct
m· 'erdir. 

Vişi, 2G (A.A) V/i: 
Rusyada va!rnyi ~Ur'atle inki . 

şaf etmektedir. Dü:ı gece nlrr.;ın 
habvrlerc ~öre M.l')•:k')vaya karşı 
yeni bir Alman taarnızu başlı:. 
mıştır. Almanlar Moskova • 
Moja.i0 k yoluda, şiddetli munare· 
~lerdon sonra, ilerlemi:-lerdir 

!{alinin.de muharebeler deva~ 
cdivor. .Rus1~ şidtletli bir mu.. 
ka.vemet göstermcı~ıe beraber 
c~kilmet:-e mecbur olmu.~ıardtr. 
Kalngalda <la mubarobelcr de
vam ediyor. Moskovonm vaziyeti 
Yalıimdir. 

Doneç :havzasında da vaziyet 
r.ok vahimdir. Mos!ccva bunu k"· 
bul ediyor. Har1cof ve Bielgo. 
rod'u zaptcden Alnıan kuvvetle
ri durdurulamamışlnrdır. 

HuHiza 'bnşlıcn iki muharebe 
saho.sınd:ı Almanlar ilerlemekte, 
P..usln.r Almanl;\.rı durdurmağa 
muvnffa.~ olrunnmaktadırlar. ı Lndlyıı.luarın, Pıvjaerv:id~-ı ıı:ırka İngilizler !randa <ır. nşa~ı yüz dir. Bu amele. zlrıı.at ııezarotlnln cm 

doğru ilcrllyen taıırruz bnrcltC'tl, yaı. kişi kay:betmislcrdir. !r.ın hükC.· riııclo c;~lşıca.ktır. R k 
nız, L..-ıdo:;:ı g ıu:ınn !ilmaUndekl böl meti daha şimdiden Sovy~tler er Q şam 
r,-eyi 1 .. -;-ııt etmek tmkanmı göstermek birliği ve ~ilte:re He bir ittüak Fransayı mağlubiyete 
tcdlr. akdi teklifini prensip ;tibariyle Siirükliyenlcrin dosyaları -
/{orcliplomatik JY]oskovadan habul etmiştir. Frıı.n.sıı. ıı.dliya nıı.zm n:ırtcleı:nlnl.n (Baş tıırnfı 1 nclde) 

l:J ? Eden, yakında 'tu havhlide is- Pctit Po.rlzlycn gazetesinin vı.ı m.u. yn. ~clcrinc mlis!ınde etmezler. Ne zaman ayn ı. 
tikrarın teminine ,gt'niş mikyas- habir.lno verdlğl lza.!ınta göre, harp -:;c Ahıu!.Dlnr Ifofknsı.·nyn. girmiye--Mo!lk:>vada. bulunan Kordlpl:>mnU· 

1 
" 

ta vardml cd:x:ek ol:ın bir ittifa- ve mo.nlcıblyet mesullyetıerln n cekler miillr? İngilizler bir ltcrc ı'!"tn hUh~mııt merkazi."11 t.crl~ctmeğil a· ~ · k ı 
' km nktedildiğini bildirmeyi ünııt ı t t h ıı.. m d o s Y n s ı n d n linfk:ısyayn. girerlerse onb.r om -nl olıı.r..~t cııı.nL cjUdl'tl şimdi l!şıı. r- yf t 

cttijEini ilave etmiştir. vcsllto.lar, t.opyokun 100 bin sa a e:". tlnn bl.r d:ı.ha. ı;ılmınzbr demek 
lılebtllr. Molotof 

15 lllttc~rlndc öğ"e ~imdi Iranda, Irakta, Suriy(• kU etmcl•tcdir. nıomda nlent muh~- mllı\"er ordnla.n ela. bu isi becere • den mnr:ı lnglltcre ve Amcrikıı scıfir- • 
de. Filistindc ve M.(s (rdan geçe- keme, 1942 yılı bldayctlndo b~lıya • mcz ve tn!!iliz.lcre galebe ç:ı.la. • 

l<>rlni r,ehrl torltctmcğc davet etml§ rok garp cölüne kacıar inkrtasız caktır. BUlUn dUnya mcnuckcUcrtnde, nuz'.nr demenin b:ışlta bir ~ • 
\"e İ~Uiz aakcrl lıoyetlnln de Mosltc.. uzanan müttefik bir cephe mev. bulurum (l&O phidin dinlenmesi t.cı:ı.p tlir. 
vadım h!lrc tct etmesi lllznn geldiğini cuttur. Bu cepheye yazın müte- ecl~Ur. Rlom yUlteelc mıı.lıkemesl • Ilmıl:ı.r bugün pek 
1 

lvc cünl.Ştlr. rnadi\•en takviye krta.!arı ve ni:ı 1042 llkb:ıhıı.rında knrarmı ver • &ıe\irlde oldukln.n iç.in her yanlı 
Hycte azıı.ın olıın dipıomauarın ve mal7.eme gelmiştir. Bunlar yal- mcsi beklenebilir. Suçlulıırm Purtıı.let mı pek tabii ob.nit lıüsnUtel!Urni 

nı.:ıtti'.uı.t mUmessıııerlnin ayni gUn nız Ingiltercden değil Hindistan.. kal.cs1ne nakli, y:ı.pılmıısı lcal>:ıden e<lcccl;:lcrdir. llcr imlde K:ıfl ya
a :tpm ha.reli.et et:nek Uzcre istasyon· \an, imparatorluğun diğer Y"· ha.Zirlrklnr yUzandcn ı sonteşrlnde cian İngiJizlerl ~ıkamıak Alznnn or-
da bulunmalıı.rı ıstenm~ttr. -...ı A 'k d ·· l .. ...:ı,. ,._.__ ı snnlarıııuan ve men ·:: an ~or.• vukua. ı;clcc~ ttlr. • nlınnı !;ılaı.rm:ı.ktruı ~ UUlla ;:o.:. o cım.:ı.d:ı Sovyct h' :(\m.etlnln böy- ·ı ti J n •• r ............ _ _;ıı.:... 

·den miş r. Bul",.....; ... tana 300 taluan tııy omca~·nu <ıa. .. ~br uuuu.r ~1'· le bir tıı.1cptc bu' -l n't için lttıfi sc- t.....ııt in t .. an ktnkl va.ziyeU ı>'""'k> " ı 1mnn rd •--- Knf 
·~· eron or~r. v ....... aJırı kabul edikcek ~r. Çilnkü h 0 ll.:lıılllll bopier mevcut o• 1' J l'l kant bulun· geçen sene içinde fevkıı.lMe takviye ı ... , ., kasyaya girmesi nusya iı,ı;n nnc.ak 

duğu tahm':ı cd.t,b ı r. edilmiştir. Şlmdl her tUrlU meydıı.n Sofyada. sal!ıh yettar m1lmb:ılar 1 ııti bir m:ı.ğliiliiyet <lenıe.';.tir. İn· 
Sar::a.rada lı::ıyat dcği.5ti okuma.ya kıı..rşı ha.zır b~luno.calt olan dan öğrenlldlğinc göra Bulgar hli!d~. giliz ordnlnmun glrmeleti ,.c mu .. 

B!r kınım Sovyet hllkQmet da.lrc - lhUynt kuvvoUcri te§ldl ediyoruz. meU 300 yaralı 1tnlynn nakerinl tecla- mffökıyctlc ol'll4:ı. lcalm:i!an ise 
terinin ve kordlplomaUğln eski Sa.mn. Eden !ngtttercnin ne zaman ve nr. vi ctmeği tcltli! ctmi;;Ur. 1tnl~an hll.. blr galebe mfinnsmı ifade eder. 
ra. ııehrlne nakli, Voıga. üzerindeki bu rede taarruza g~cce"'lnl s!Sylcycml .. 1 kfünetinln bu teklifi lmbul eı.,ı zan.. l 
rrıı.leye ycnl bir hayat vermiştir. Bir., ycccğlnl illve etmiştir. Her §ey hesap ncdllmekedlr. 

kahk umumi rev 

parola §Udur: "Hazır oı,, 

Ticaret gemilctinin silahlan. 
dırılması ll.abul edildi 

Vnşington, 2G (A.A.) 
Ayan hariciye enclimeni, ticaret 

gemilerinin açık denacic ~i.:.de-
ıi yerlere sefer etmelerino ~ 
\•ermek \m!re mUsellii.h g<!lllilerc 
do.ir kanun lô.yilinsmı, ona. knl'ŞI 13 
muvnf'GC reyle kabul etmiı;ıtl'.t. K • 
bul edilen lfıy:Uıa ynlnız ticnret gc· 
milerinJn s)Jilblnndırılmasıtm. mUn
hnsırdır • .Ayan rüesası kanunun 
pazartesı günU teWlı:i i in icabe • 
den tedli;rleri alm..şt.ır. 



A, E. Coppard'da.n mıkJeden: 

iLHAN TANER 

- Otelden, olduğum gibi, ya_ 
nıma hiç bir şey almadan lı:fui.'· 
yüp çıktım_ ıvc onu orada bmık. 
tın1. Bir daha da a!.Jla geıi dön-

~- medim. Kaılldan çıkarlten geri 

\J.,~··, ıu·· k M ·ı l f "ı Rorn an gelmiyeceı..'imi hic nklımn. getir_ y ınemiştim, rbu Jrn.dar alçakça, a .. 
-, deta caniyane ibir harekette bu-

~l>i~ ' Yazan: ,ıAH UT ATTlLA AYKUT ıımmayı asıa tnsarıamaınlfitını 
:""'il ama, olan olmu tn ibir kere. Ka-
k ~ geıtıi:--ın kömürü - Adam aldırma dedi, Atın rnnı kayhettim. evet azizim, ka_ 

-On cıt~e .. U~r gün gel~- ölümü arpadan olsun .. İnsanlar rımı kasten kay,bettim. Ne mer. 
ı.ıruın ek .. Ö1ürum <lıye ıh Uyarla) mca . ~özu.ıı~in . ~çhi:'l hamot.sizce, ne !berbat bir hare. 
~1·~· :\fadcM ki do"'- mide•·:ine incrmış .. Bırıncısınden ket dc6&i1 mi? Hemde. hoş. zarjf, 

~ıni · h ·ı· d - · · 
1,tak ve oru •J, şu hal. nasipleri kcsı ınc·e !g~rıı!ı yap. temiz !benden ibir hayli ıgenç 'bir 
"'Oıjdir 0 rneJr c.l~ doğum makta hırsları a:tı) or._ Ne yar- kadına .kar&ı yapılacak ruuam{'Ie
~ rrn Bu ~ozleri. keı - sın~~r ... ~tında bir"zrıh tn 'hr.klı 1 mh'di? Bu !hadiseyi nasıl tefair 
o~ ' 1lmak için ku_ dcgılmıdırlcr.. . cd~ccksin !bakalım, 'l'umer? 

cıı11~ dı. c ";;yl ~""ıyo- I«n nihayet kcsclcrınc geçer B ll' t k ..:~ı.· . . , ~ l<'ıtnd • ""' ....... .. . . o ıng on susara v .ıo:>.tilSlOı 
<la e Ol" Wk iizün- hukumlcrı.. . ağır ağır içen arkada<u Turner'c 

~ ı" ~en 'l 1.. Senin 11e Sen hiç bir genç tamnnısın kı; bakt K d' 'd < • ~ .. ..ı-k· ··t " k . • . . . · ..ı,. • ı. en ısı e onunU'C'. ·ı su b ı~ ratt·• b·r insnn bir ihtıyar gıbı mı .... mc ram o. ba.Ni - - "' .. ,... k b. 
tlh. <lllez •. 1 bo- d'. ·u··n r·Jsun a.gını agzma hv1.m-ere ır 
:"! k1 8<> cır gılım.. Ve up g<ı.Zlna u ' " . •·· yudum aldı Ya.c;lı "'ayılma"'.dı· el 

tt-._ ,:ı de t<?ı:ıt ... n ek. Onu doyuracak T"tnun ede- 1 r h ·.. .. :,,,. 'l '. ~ 
t -~a .. b k ıt 1 k~flar · "°ktur k. 

1 

ı yru;zn cnuz gun~ı sene erını 
; ~ r azim 'ar- cc VM a ar ~ . '~ .. 1

•• geçiıfrordu Gavet .siliK mful"ı· 
""" n f dakarl•ğın Hava ~ole gu1.cldı . Hustiı baba b' · d · d c· .. ' , 

:ı..... "'-'•ld" ~ 1 . . . kln'-·ıı1·c 1 du,...,..,,a sız ır a am ı. ozc çarpacaK 
-;'"Vı •-ı· .. 'L'ru bul"I""!'I_ c a ıçımı gıcı • • '"'" • ı :ı.. h' :ı...· 

'<1 ., . ._ d . . . <""ka~a ı·enı:limi zor ne d.ıoy, ne pos ne -;:ı~. ,<: •vır ooy 
~ tı; 2.l"'rden in kı ım ;::ıyınıp ""' "" ' ' yoktu. Rulal{larrn:n arkasın<ln. 
cır •• lşt <'~hıdn kuruyup attım. . . . . <3 •• saça benzer ibazı tüylerd<?n, pek 
di bir ~;ı·ı hnlin eendc Cığcrlerımı ~~~~r;d· ~ı ~re gunl<e!.- dikkat edilirse, vaktiyle sarışın 
d'l kork ı tsızlik do~ı- li hava.yı tcne1 .. ~::,.:- ıy lnımeı.d· a- olduğunu tahmin etmek kabildi 
liıı} u rul1'1 .. Rcmal raköye kadar yuı u'\·crc ' g ım o 1. d · ··ı · . ..,.:ı: 

J~ ada h b ""i · =t°i b: k • ıha ar sessız ve mu evazı,,....ı ~ \:azj, • I" ir §"Ye Muayyen .ı; r nıyc m .r ara. k' k' b. cl'st:e '· . 
:.:1ıııet tn ı bac:ot·a ~v- rım yo.rtu. Köpr'l)c gelinoo ak- 1 ı d.1

' t~rb~e f:-'·ea.°7nzd~ mTev. 
a.1arnav r:~ ·. Aklının, ı b'rdcnbire lheanın tcyZeSi cu ıye :ı ı e <WA ı me ı. ur
. olıır ~1 n ''camın bu dci~ Oraya kadar ~tmck benim neı"~e.çrblak b~r c:>l~ı. ibera. 
tı~ <>'"~·: ı·y ek ")· i ·n mun bir <rczintı olacaktı ber, ın yarı, göstorl§lı bır adam-
~~ ... , .. "~('t;in' kab•ıl v~1puru'n üç taı?nfına gcc;ip otur: 

1 

c.lı. lki arkadaş on ~--nedir ilk <k-
\'l) ea~U:-ur. ki, i<''nde dum. Bilmem kn.~rn_cı iskeleden fa buluşuyo~l~. . 

1 ~l. ·~ın büviik ve sonra b•letçi - Sutluce diye bG• Tur!ler. v1sk1smdcn bır yudum 
hr 1<:.'n <l"' •bu ı;ey ğınnca gayri ihtiyari yerimden duba ı~erek: . . . 

ı,::lla l'a~ı • cliJ.rnlrr JX'!{ kall:tım .•. Sütlüce lstan~lun bu . - H~m. ~· dOOı, pek cıddı 
':-<llrv e ~'lıen onların C'· :kuytu ve islam muhıtinde ne ı~lere ~ın§llllŞSm. 
~ iitıır d"rlikl i <;O!{ tatlı ne heyccanb hatıralar ~ak- - IA:.""ğil mi? Ama. o anda, ben 

r.ı.l'abiİit~en ''arın öz_ Jı lşte icinde !bir kaç sene oku. meselenin vehametini pek ımüd· 
"'ı ııe 1rn .. 'V(' benden dtiğum "Hoca lshaJ," efendi 1 rik değildim. Memkmdan, :kcde_ 
k~~ h arıların 'bı. me:h-tcbi .• Ve işte Karağnca gi. , rinden ölwilirdi, za.vallrctk! Son

'l'a ı·l'iıtı ır ~· tım'n ben den çamurlu -ve ham yol ... Ve ' ra lbeni aratmak için çekeceği 
·~. J\lj' l?ır Riif'fİ,ü ba- işte Halıooğl~ ~ddesi üzerinde. ~ün.tiilcr, .c~!şelc:"! biliyorsun, 
~ alı rfl.lımet eyle. ki sıra sıra kuçük ~portman ya,·. aılesı zengın ıaır kızdr, para m. 

~at~'nc~,.,zdı dersiniz. nıları .. lçimdc ~atlı b~r i.irı~c ı k!ntısı . ~c~~yeceğindcn etn!.n
telt }Ila v~ran ömri;. Yar. Refik ıbeyın basJ<rna ugra- dım. BırıbırıJDUJe ne kadar duş_ 

\aı~ ~I vi ~rkamdan yan· evini 'l:r.ılmak hiı'lc güç oı_ , ı,un olduğu.muzu dn tasa'.vvur <'• 
~~· 'f!~n ın :m kalma_ madı Ev yine o ev.. Yalnız demezsin. Evlendiğimiz zaman o 
\l~t Unı U1 icin de kim- b·raz"daııa harap İJiraz dal1a es. , :vinni ~ yaşmdaydI, ben ktr

~~btı :~.;:ın, bekte- ki olarak... kmda:ydnn. Pek kapalı lbifjiimüş
~ bir ngun ruhan Ben zifiri ;ıcara.nhk bir gecede tü, onun için gezme.ği, eğlenme_ 
~ C<>cuk gibi ter bu evden felakete ui:rayan lba- ği çok seviyordu. Bir sene otc1-

'i lts;n . basının arknsmdan; hrçh"Tl'Ikla.. den ot.ele, foclıirden şclıire dolaş-
.,.() l~i hı.ı lu :bu kadar nnı zrıptcdemeden ağlayan Renç tık. durduk. Bütün Britnnya a_ 
~~İ? ~~ıı calıştın güzel bir i1azI kaçırıruP1.ım. Onu dasını. dol~rk diyebilirim. Sen 
ltb~l~cakrc kazandm? elinden tutarak iskeJcye kadar evlendm mı, r.rumer? 
~~lnn;? ır.a:an~3)"· gctimriştim. .. .Ha:vrr. Ttrmer h~ evlenme-

l...be1k· i i d !iiç de~l J{endi kendime hatıraları sa- mttrt.i. niyeti de yoktu. 
. "it <Ju b n <'n ~ersı.n yıklıyonım.. Mırrldamyo:um.. - Oo. yazrk, mesut olmak 1s
:-eeı tirdn,_c('~!'11~ ibır Hıı.yrr sayıklamıyorum.. 1çımde. tcyen evlenmeli. Hayatta başlıca t !\~en ı aş~ :. am ki biricik sevgili ile kon~gyo.. gaye, iZıd.ivaçbr. Ben nıüthis 

) '(l), ha . n. ır şey ruro Bu ne ta.tlı,. Ne azız ne mesudum Karmu gürsen, bcğ~ 
~itısatYutıycti cı:n- hey~Can taşıran ?ir k_?n~a.. nirdin. &rı sa~ mavi gözfü, 
~ Uvor rr5~i ~e bö~ dır Muhakkak kı; o şınıdı ib<;- bebek gLbi !bir şeydi. İsmi de 

~· f'~tıde "up: c lo . nim·· yanımdadır.. Madem kı; Phocle. Kndm değil sanki bir 
~: ~~ doJ;an~ k ~ı gönlümde ya§IY<>r...... . . .. ~knatıstı. Erkek kadın lherkos, 
ı.lıcıt-"'tfll ko ~an ı . ır Ve yine o gecekı gıbı ~~'be ıgnelcr, firketeler, mideni <:ti. 
~.,.~eını/~ ~.eh~. geçmek için lbir ::an.~al~ ~ıı:ny~ 'buklar gi.bi lbu miknatısm etrafJo. 
~~~ :ıı 1 

1'. m a. rum o ger.ede lbugnnkh gı:bı Y1l. na toplanıyordu. 
h:.--tl~ığu~'nzmış :"':.c rcb>im çarpıyordu. O :gecede ~ Derken azizim, 1rlo.ndada iken 
~ll'rnı ı~~z~~ cl. gUnkU kadar ilıeye~ıydım_ Ne mUthiş bir değişiklik oldu; lbir. 
~ '() lcafa· , d ' yazık ki o günle bugün aras~da denbire benden nefret ct:meğe. 
~!~~ek "; ~~: d~~ büyük ayrılıklar büyük ~iha. daha doğrusu beni ilıaootle it. 

-"'il .. n . . yctsiz farklar var.. .. !e ham. edip türlü .kavgalarla günle-
s /atta r:-a~ı~ııı:!: fedakar ibir arkadru:ııı:nl.a dbu.tif rlmizi zehir etl'neğe basladı. Ne 
~~ ·rı nı n"' 1:·:i .. ü düı.ıün beşeri varlığımı sevgının d erm; de ısivri ve uzun dili -vardı, oil .. 
~ar' tı~ de i~~ ve mü: ğindc duyduğum o yanımd ~ yo · sen! Canundan !bıkma raddelcri
""'-'l"· fi rı.:ı. insanlı~ m Bcs sene .. e~l o; ibu a gamz 12~ geldim. Artıl~ göztın:e .re;:i de~ 
~~ 'l'aıı'.i·zu~· gı 1 kiıli su uzenndn mçkrrı~laı:ını ı.,rılde, cadr §eklinde ~onmuyor
r ~ t; hırs7:ı~c ~~ boğa, boğa ağlayordu •• Şımdı 0 du. Ta.'bii lbcnim lrondisini aldat_ 
~·: S.On gÜnt' rdc 1 iç boğuntusunu ben dcyuyon~. tl§rm falan yoktu, hep eYham ! 
~ d\l~nu .. ~ . Beş yılın bütün ha.tn:ıJa:ı 0 . a~ Fakat her gün yüz dcia aynı söz.. S!liW ilrnits~~~\?; dar önümdeki ... ~ Uenız .üzerinde leri <Iinleyc dinleye ben bile keıı-
~ oı ~ va.rc1ı1"'d.ı~ za- bir 'balıkçı kayı~nm bı~ ~ di kendimden şüp}ıc ettim: "A
. "lll ~ lla.'"tlyi k y"oet da yaşattıjE'ı mevhum or ca.ba kanma ihanet ediyor mu
, · lla ~k dik~at et hatırlıyorum.. Esir ~~ 

1 
?tan Y\ml?" diye düşU.ndfün. ·Nihayet 

lıtth.... ı p:ırça.sı üzerinde ~cd~!Ulr ıgı .en Belfast'da oteldeki odamızda bir 
Sil~ kaı•ş,sında su temiz ibir va.zifo. hıssıyle lbcn~ g.\in dehşetli ıbtr ka~a ettik. A. 
~ ~. bili.yoıı.ım kl seyen -ve !elakctı hazmedC111.cy~ ma.n yarabbi, ne müthiş kavgay_ 
;:~b ~"l.llış olacağım gizli bir isyanın. ~sTI 'e /t_C ~ . dr o! Bana, ahmak, mürai, hain, 

•. ~ af!etnıi n bi~ biı' aşklıı. savaştıgımızı. epsını.. sadakatsiz, rezil ~..;bi bir qok sı-
~ttif'e~~· ceı:niye~ !'.Ir Hepsini hatrrlryor..ını... i fatlarla iltifatlar yağdırdı. Hem
t};.~ .• ~oi Yn§a~ak (DC\'81111 nr) de ne bo3 yere, ne boş yere! 

ll:ıı <ılaıı t; .rJ ce:miyet-
11i Ol'Qr., Y~rı. istemek 
~ ~ar lluştü baba: 
1a}'atın .4:i!'YOr •• Biraz 
~~dir ı<.."'lnd.e dolaş 

~~ı· . ~Yd .• Tabmt gü7,el 
'll't ~ en daha gü7,el 

"'< ~ ·• ~ün · i denizi 
,·~ • J;)l ' ' 

1() ~~lcrj ~ hava al .• 
~. '1a.taya nı ~YUmuşak YAZAN: lSKEıNDE.R F. SERTELLi 
~ ~ il ~U~i göc .. 

~ ~~u -M· ~lt.ıı.ı 1 ~ıcaklıldır 
tı~ latına1- ıtbt!ıd;ı yaşa- Dedı" ve Halun" eyi hüküm- başl&d1: 
~ at-Itıtt ~ ·le en bü 

L~t. b~}-~ l;-akir bi; dann kapısına kadar götü~- - Ben asil ve namuDI.u hir 
~i"<l-ll bir d r kadmcr.>~ dü, Kutbettine haber verdı: ailen.in kızıyım. Dün evimi -

h:'• hl>i i · fa uğrayor. zin bahrcsi önünden aPr.Pr • .::1\· "'ı.i ;t·· 1Yor. Evi silip - Diyarbakırın tanınm~ş :>' r.ı-r 
C\ hı~ b .. bn: ailelerine mensup kibar bır ken vezirin oğlu Tahir üzeri-
~ il tı. b~; < ğır da öy kadın gclmi~. efendimize me atıldı ve beni zorla calı -

., ı.ıo. ı~,, Ye l·adar mahrem bir diyeceği varmış. lıklarm dibine sürükliyerek 
f'ıJ l'tı'in ·• 1nı. O da o. namus ve haysiyetimi peri -

1'tt . l!avruandır. Müsaadenizi isti.yor. .. 
~ ~" 0 Urtlu bir Dedi. Kutbettın musaade ~n etti. 

( ~B.pıversin · tt' Dedi ve en'ı:.arisini kaldıra-
• )) ~. Sı.,. .. • e 1" l 
ıı > 1'ıt t rl,i~.:ı !> apı~ Halime h~ümdarın hu • rak kurumuş •nn lekelerini 

130 .\.1 n Y • • kla gösterdi: .,, ınıdryc iın: ı zunmn gırer gırmez aya • 
· rına kapanarak ağlamağa - Böyle bir haydudun cc-

azabıuu, L:ı):ıtı kendime zeh·r 
c.i,:d~·!r'" m; yamV"ım, }"Oksa h -
t • , .. fıt n tc- :-d'lmi"' bir ll
tlım old• 0 '\Jma mı? Fiı.cın-cmı, 

l( rın', artı':<. 'Y'tı<rtu. Bü. 
t\n as b'' .. d: v c haykı_ 
rıyordu: 

H~~ün lb>ör 
liifil c§l ~ ~ lr@l il 

"Sen beni bıra ın lraca.n;m, 
öyle mi? N<' C.E' ~ et. n" Jnfı:;tah
lık? 
Artık her y bi.tti. İğrenç yü

zünü 1;:r d, ha gör:vıek i~temıyo. 
rum f• e- : •• Jı ,.,,.ziyct OO)le, 
Turıi~r! İiaz!n. d ... -n mi? 

J<::arını rn son ~örcföğut"..:fc>nh<'. 
ri ne }radar zıım:ı•ı ge' t ·? "ln.caallah o kadınla benden dı;. 

ha ziyade mesut ohınrunl" diye 
avaz avaz aıa.y.krnYordu. ''O l<a. 
d:ın'' da kimdi? Asla kesf'edem!-

·m lşte o zaman: ''Ben sokaga 
çıkry.orum !" dedim 're çrkttm, 
Arkamdan: 

"- Git onunla beraber yasa. 
iğrenç su~tınr bir dalla gör.mek 
ıstemom." diye bağınyoı d~. Y· 
telden cıkarke..-ı .bende g~~ 
dünyayı görmiyacek ka.~n: 1\IÇ -
dctliydim. Ya.t:1Jnur yagı)ordu: 
OiikkU.n sncaklarında lbar~~k 
yürüdüm. lfattft hir çi<:e}:~: duk: 
k~nınm önünde durar:ı.l•. haydı 
şuradan güzel {bir oo~t gön,c;lt;~"e
)i.m de lba.rışalım.' 'dıye .~ışuı -
du h . .:ı...1etim iıenuz geç. m ama , ıuıu . d-ı.. 
memif]ti. Va.ı;g~tim ve bır ..uıa 
otele dönmedim Otlu unuttum.· 
Evet, ne diyordum, dü~~n sa. 
caklarma sığınarak yururken 
bir.de baktım P• nhtımB kadar 
"'elmişim. Hemen hnreket et. 
om.ek üzere bir wpııt' görljısıce, ne 
yaphğmu düşünmeden, Uwr
poln' bir bilet aldzın. l\~e~rs, 
aynı zamanda da müsterıhtım .. 
Kafam dinlenmişti. . 

Sabahleyin erkenden ı~ye~
pcla' çıktım. :i\"tereye ~~mıı, 
ne yap..1.~ bilmiyordum. 
bir saat istasyonda O'İ;"Urdum. 
Dünyanm en bet.baht ınsa.nı~-

dun. Lon 
Biraz .kendimi t,oplayınca. -

draya gittim, işlerimi ~olu~a 
koydum. lki gün sonra.. ::ıou_ ı.. 
ha.mpton'dan Amerllm,ya. dogru 
yola çıktını. . . 

- Pek acele !hareket etnu.."lSln, 
azizim Bollington. ~-arın ne de-
di tbu seyahanc? ık. Bir 

- Hiç mek""tlıplaşmad kasten 
haber de n.lmadım. zaten . 

~·ı MI'" ız1m1 kaybettirmiş defZl . J • 

dim? Hemde, söyledim ~cm~~ 
iğrenç surntnru bir daha. gorm 
istemediğini yüzf.i:mC hayınrmış. 
tı. 

- Bırak canım. kavga. ~nasın . 
da geçer öyle sözler, aJd.ı.rJrınk. 
-.Anıeriknda bir müddet ço . ız 
tırap <;ektim. Karımı scyerdin;: 
ayrılık ~ç geldi, fakat lbır b~n 
ma da. rahat ~tmişt:im. ~1 

8 ziyade tlY.en cihet, ya.ptıgmı dih • 
rcketin pek alçak~a. pek nrka an 

B. cin.ha ba-\'urma olu§Uydu. ır k 
rışmo.ğn imkfm b1ra~ayaC.::-b· 
bir suç i~lemiştim. Amcnka gı 1 

kocaman ~ir memlekette yalnız. 
lığın .ıztıraplarr içinde. kn:~ 
yordum. İki sene ~.11, Tbvv.,.,-
yi unutamıyordum. 

Bir gün :ytgane akra:bamı~: 
Londradaki lnı."..eninıin öldüğüm! 
haber aldım. Bu ölüm !h~rı 
ben. h" bü't" --~+· Dli~un. ı UB un t'i)i,1.J..,..... b.1 dünyada bir tek ~krabnm . 1 .e 
kalmamıştı. Hayatonı, k~nd~ c

1 
• 

lerim!e ibiçımsiz, tatsız ibır ~_alc. 
1:-a soknm~tum Grununu çıgn • 

• • · dum yip vatanıma da dönemıyor · 
Bir sene daha sa:brcttinı. d 

- Ne zaman dönıJUn' Bur~ a 
.. .. t" -·· .. c:r""""' !\rncrıkagoruş ugumuzc ,.,oı.. • 

dan avdet etmişsin. . 
- Dört sene sonra. Ingıl~t~· 

ye döndüm. Her ~y degı~ı~ 
ve yabancı ~liyordu. Thocbe ~ 
bulamadım Bn amştırmaln?"Jlll1 .' . d'l )11' dört sene E.vv-01 knybe 1 en 
şemsiyeyi aramak.tun ıfar~sız ~~i 
ticeler verdi. Onun da benım g 

seyahate cı~mıl} olnır.sından kor_ 
kuyordum. • "ihayet, J..onc1rada 
kara-ılaştık. 

- Şunu ~an söylesene, en_ 
mm, rn-Ornktan, merhametten ter 
dölrtiim. 

- Dinle a.zi7.im karnn beni 
ı:rördüğünc Pek m'emnun oldu 
~~::ıt~ ~emen boynuma. s<ırılıp 
o_ptü bıle •. Şık bir le kan taya git. 
tık, hana karf?ı taHrlnrı vine ilk 
ev}endi~imiz .zamnııki ğibiydi .. 
I~ı~~ti: ~biyeti J{Cçmişti. Ken. 
clısı~ı ~u~ın tcrkettii;imi soı•nH'· 
dı. şık .. ::ı,et etmedi. O kadar me. 
!ek bir kadın olmuc:-tu Ben a 1 
yakl<1:rır;a kaparım ~f talep' et: ı 
mek ıstıyordum ann umumi ibir 
lokırntada bunu yapamazdım ta-

- Uzun zamın rre<cti, hemen 
hemen lt> 8C'n<', Jo'rn;1tedaki knv
gadan~ri! 

- e ~en ! yine ,.rör'' ürsUniiz 
bclki! 

- Bir dwa mı? Yok, ~ok. a. 
z=z d :rt.um. r rtı' k<t'iven gi'ııi.ı
~emenı o k::>dınl:ı ! . 

e 
. . 

aki 
en 

bii. Ancn.k. ipek gi'>:. lbcvaz elle- 1<1ad fiyada biı· koprii van:1.ır. 
rini tutup, ·~ nFediYor mu. 1 Buradan "<'en otomobilkrcten 
sun?"' diye tekrar tekrar soru 1 para alıılar. Bu ~iman ıpa.rn az. 
yordum. - dır: Bir iki kuru~ kad r bir eey. 

Oda, en tatlı s.:ı iyie, af'd't.'<iilc- Her hald:e, d~yecck. in:~ Ameri
cek bir kabahatim olmndığmı kan .zengınlcrı _bu bır ıkı kuruşu 
sörlüyordu. Öyle mesuttum ki vermekten çclm1m0 zler. 
he."llen ornda ölmek istiyordum· Öyle ama. baza11 bu lmdnr az 

Fakat ,azizim, bırde;. kan~ 
1 

bir parayı bile Vt:>r~ ni:ı,'Cn ctomo. 
neıı:ıeli bir sesıe: bil sa'hiplel'i vardır. 
"- Bu kadar x.a::n2ndır n rede Hakikaten, Arn~ra,·adn, kendi 

olduğumu niçin soımuyorsun ?'' arabalariyle do1a~anlar arosmda 
dedi, seni eski dalgın r-cni, Fran. yan!nnnı:ln par.ı t~ ımaynn bk 
sayı. !sveçi hep doln.~ım. cok kimse bulunur. f'zerir.de hiç 

:\temnun olmu..qtum ''Ne 7~. bir para bulun ayan b'.ri lbu 
man gittin?" diye ~ordum. kö~rüden gec:meı· .; ,tediği zanıa. 

"Seni terkcttiğim zaman .. ,, di- rehın bı_:a.kır. Rchın ola:rak "carı: 
ye cevap vereli lı malılukattn11 baqka hC'r sey' 
Şas.ırdım: "Yani ben seni ter. kal-ul cdılmektedir. 

kettiğim z.ıman mı demek isti- GCQe:nle-rtle Z('r m bir kadın. 
yorsun?'' ı otomobiliyle bu J...öpritdcn gec·_ 

"Sende mi se.yahı:ı.te <'lktın. Za- 1 yormuş. f'.<:Rrindc ],öpı ü parası 
vallıcık, kimbilir ne tızillmüşsür. , \erecek parası yokmus. Yalnız 
diir dedi boynunda 50,000 dolarlık lbir 

"" · k 1 B Sesimı çıkarnındlm. Şa.,cmla. 0 ~ v~~ . unu 'bıralmu-.. 
mıştrm ama. cl'an mesuttum F nkat, ılu l Ut'lt) alil> kolyeyı 

"Benden Jrurtuldufrı.ına ~em geri verecek olan j~ prü idaresi. 
mm oldun muydu?".., dtJ'c sor: mü~kul hir vaziy t" dü~mü~. Bu 
dlJnı. kıymetli mücevheri hırs17Jardan 

"EV\·eJfi, l::K>ni buhıp bar.ısma- Jronımak için iki polis h, fiyesı 
ğa teşebbüs edeceğinden delısctli tutmuş! 
kork"Uyor<lum.,, ---o---

"Tıpkı be.nim gibi,' dedim. Napolyonun emrile sahte 
"Bende ibarnmıaktnn korkuym-
dum . .Ama !ben seni na.c;ıl löülur.

1 
para hasan adam 

dum?. lngiliılerle ihar:p (:derken, Na., 
"Acentelerden gittiğim yeri polyon, düşmanım mağlfıp ed 

t>ğrenip takip ede-bilirdin. ama bilmek mal:f;!ldivle her türlü 
ama Yaadediyorunı: Bir daha meşnı ve gayri meşru vasrtala. 
~sıa seni bırakıp kaç.mayaca ra müracaattan "d:inm~mi§tir. 
ğım. - Husya ile ~ aptığı harpte de ~;ynı 

Beynimde ıbirden ~.nki şinın,ek surette ihareket etmistir 
çaktı: .. Nasıl.'' d 0 dim. "Senmi Bu ga)Ti me{Jru vasi~ıarda.n 
beni bırakıp kaçt111 '1" birıc:i tlc har~tti~i devletin pa.. 

"Öyleyn ! '' ralarmı tnl.lıt ett rcrek b3smak.-
"Fn.kat senden kac:ın, seni ter. tır. 

l:ooen bendim.,. diye haykırdım. 18010 senesinde Fransa ha.n'bl 
O biiyük kavgadan &:>nrn sokağa ye ne7.areti <;ing~!'~f şubesinde 
çıkmı tım. Bir dnh:ı otele dön- QalıRa.n Lnl isminde birisi Nıı. 
medim, Amerikaya kndnr kar. polyonw1 gizli istihbarat eefjni 
tını." cağırmış ve ln~ıliz paralaı:nıın 
"- Sarı h:ni bu akıp kaçtın salıteelrini basmnvı cmrctmi . 

ha ?
0

' d.iyc f;Özleri bbi.iclü Baku· üzerine l;alıpl:ırını döktük-
"- Evet, Pholbl' !;. · ten sonra. Lal, günd'! bine.r tane 
-"Bende f'~'!li Heyi yapnus- 1n-.ffz brnkrıotu bru mı~tır. Altı 

hm. Sen ot<'!dcn <'1k1 nca hemen cıy 7:'1.rfmda lmdltereye sokulan 
:·~lizimi top1~drm ve e~ yakın paıal:ula In<Tiltere<t n mühim-
1stac;yona. ~ıttım. O zamanda11 matı luırbirc satın almm1stıT • 
beri s:vah~tteydiır.. Srna knrc; 1 Fnk1t :ı j.ınla:d:ın ?c~i ele ge. 
pek agır bır hnkar~tte bulundu I çerrl· idam edıbrı~tır. 18ll -
•hım i~in <le epeyce I?.tırap cel _ 1~c ınde nvnı ad&,nrı Rus parn.aı 
tım. Kım bilir beni n' kad:ı.r a. da taklit cttirilm·",ir. Manmnfi.h 
ratınuıtır. diyordum. • ıanolvom•n öliim · 1deı' cıonra, 

Karımın bu sözlcrini'l kar!1ı J,.,:ıı n...l d 1 ni • r. ı· k t ö'ı·nceye 
s111c1a hayret ic;inde kıldım Dört k~d:>r dn btı adam • 'apolyonun 
sene çektiğim n~trdı.ba, ,:İ<'d"n ~ırrmı if a E'tmem· tir. 

usz um ;+; ::SW&:&V*ili '''-~ 

zasız kslmasına razı olma 
dım namus ve haysiyetimi 0 • 

nun kanile temizlemenizi isti 
yorum. . 

Kutbettin adaleti sever bır 
hükümdardı. Bu korkunç sah 
ne lmrşısmda tüyleri ürper • 
mifti. 

- Demek ki seni bu hale 
koyan vezirin ~ğlu Tahirdir, 
t;ylc mi? 

Diye sordv. Halime hıç. 
h:ırıklarını zorla tutarak: 

- Evet velinimetim, dedi, 
o melO.n beni mahvetti .. genç 
liğimi bir bardak su sibi a -
yaklar altına döktü. Sizden 
o alçağın cezalandırılmasınt 
ricaya geldim. Adale\in bir • 
an "evvel tecellisini, şeref ve 
haysiyetimi korumamZt isti 

yorum. 

Kutbettinin sabrı 
• 1 • ı 

mış ve •He detindcn 
binmişti. 

tüken. 
küplere 

Karaçalı hiikürndarm kar
şısında elpence divan duru 
yordu. ~ 

Kutbettin derhal saray mu 
hafızını çağıl'ltı: 

- T~.hiı·i hemen şimcli ya
kalayıp zindana atınız .. 

Dedi. Genç kadın hüküm. 
dara teşekkür ederek ayrıl 
dı. Fakat, l' utbe;',tin hiddct.i. 
ni yenemiyordu. V czirine hn 
ber gönderdi. 

Veıir K"tnm huzc~a sircr 
girmez, hükümdarı çok hid 
detli görd\i .. ~aşırdı. 

Kırt bettin sert bir ta\ ııln 

bağırdı: 
_ Şu ofj'lum n yaptığı re-

zaleti gördün mü? 
_ Bir şeyden lıa.herim 

yok, velinimetim! 
_Tahir dün namuslu bir 

aile kızrmn iffet ve haysiye 
tini be~ paralık yapmış .. -0nu 
simdi hapscltirdim. Böyle 
bir alça&u v~rilecek cezayı 
sen t6yin t!~ b kuhm ! 

l , - n Vezir Kasım şa~ ·mııgı • 
dan ne söyl"ycceğini bilmi • 

yordu. 
Kuth.ettin 1 adiseden çek 

mütces:sir olmuş ve büyük bir 
h yr.I inki:sarma uğramıfb. 

Vezir Kasını böyle bir va• 
ka kar1ısmda hifki:imdaıa e 
rli'!ebilirdi? 

.. (D"T'ft-1!':. ' " • ' 
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ı. Kalbime yeniden hüzün vcı• 
m;ş olan bu haberler beni fasıla 1 

El A 8 E R. - AQımn pcıetaJıl 
- - L2?!!ESC - -

En fdar~n ı 
lilBA 

• _-~ ,. ..... '.,"' - • • •• : , • ' ... -> •• ·.. • •• • ~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATit 
NEVRALJi. KIRIKLIK '/E SU TON AG .ULAfUHllf ı.JERHAL ı<tsSf 
icabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. Her verde ouHu kutulan rsra'l"'1a i J. SokJıc mcin Jlcr.ı aııfs ncu 

crschüt 1 omıle Nıı.chrichten tric
hen midı friih und SiJllt zu ı-tren
ger Arbeit, und "urd ich bald auch 
dNl"en innc.1 dn-;s ich nur so elen 
Wcg zur Jlelıııat ~.ür.r.en kUnnc. 

1 ro':~'I ::~~ H(llO!ı MOC!ı!>UA Ti=:. t= 1 
\'ermeden, geceli gündüzlü çalı~ -~::::::::::::::::====_::_ _____________ -;------=--=--=~-::----==---_ mağa sevkctti vo derhal anladım 1 

ki memleketime giden yolu kısal.. IX) tn " - 0 
• , !~ ıç•·tslz Sal 

. "' . tııcak ygine ıJeY budur, • 2 D • " ~ . • 2 •• 
2. _ ı101.· A::av. na ... e edile-~~ ~ -~ Borsa iııraatllaneıl BallÇ~ 2. - 1707. Es \\ahrete doclı 

noclı bis ;;egen den l\Jar.r. des bci· 
gefügcten:= Jahres, dass ich als or 
dlniertcr-1 A<ljıınldus melıws Vıı. 
ters in meincr Jic!Jen J~ltem llau. 
sc cintra.f. 

rck gösterilen senenin martma ~ ~ Her pazar saat 14 ten 18 e kadar Juyınet!i •) 
doğruydu ki ben, babamın ,nıbani toewe=• '9lrtllıal •J'IW • Orta 2 den ayni.Tllş 16 ya,mda l~ bay ve bayanlardan mütqekkil (saz heyetı~ 
bı·r ,arf,~t k•-'-etmi• bir vekilı' ha. ı ..... ır1r 1ıuu11dıakl tarih O"ret·YNI im. kim.sesiz tı!r genç l:lgl~lnıı sonra tılı 1 ' f t k K th neınİZ 

" " """" •• • ı; mele ırsa ınr açınnayınız. ıraa a 
)t>ııayla blrllkte ıendertl~Jı) mUesseııcde !~ unmalltı .. ,,.r. HttbUO• ~ ·ı ·ı l . 1 d T 1 22308 

!inde, aziz aile yuvama kabul cd·J .. liVL&Nlıl& T~ u, A&A. <T.R.) rem~lne mUraCGıı.t.nn. ~ nezı ı aı e erın sa onu ur. e : 
miş bulunuyordum. llA, lf V...uoL ALDL llATIM • 29 yaşında Bekllr rt•K"rllkle ala.. "_,.._'""_,.,_'""_,.._'""_"' ________________ _ 

3. Nur noclı zum Troste, nicht 
zur Freude; denn ich fand mc:. 
nen Vater aur !4elnem Siechbet.tc, 
\"On elem leh "ohl sahe, dııss er 
naclı Gottes allweisem4 Ratı;eh. 

IUl'l8cı nfoht mchr crstehen solle. 

3. Bu ancak bir tesellim olabi. 
lirdi, sevinemezdim; çünkü bebe. • 
mı ıstırap döşeğinde buldum, bu

ra.dan, iyice gördüm ki, tamamen 
kat'i olan iradei ilahiycye göre 

bir daha kalkamıyacaktır. 

= ::;:, =--n:u -=~-=~- ~ ~e:sı :~;~: ~: nYee :ı~l~:a:a: ::; ş ,. R K ETı' HAYR,. YE o E11 
it aramaktadır. (B.S.) '"emzinc mu. il 

fş Oe rfçi arayanlar: racaat. 
• Yeni ve eııki tUrkçe okur yazar • Herhangi bir mU<'ssesede k&.Up o. • .., .. lJI f61 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kı§ tarifesi 1 aon.._r 
ve daktilo da blllrim. Huıual mUeaee. !arak çalışmr.lt iatl)orum. DakUlo b!. hından itibaren tatbik olunacaktır 
eelerde ve avukat yanında ve berha.n • r ve seri ıazı .} 'l. Bonservisle. 
gt bir l§te olursa olsun bir bayan 1f rtm vardır. Ietiyenler (A. İlyas) re.m. 

4. Da er nun in den Tagen, die 
c•r als seine letzten wohl erkann
te, seinC6 elnzigen Kindes nicht. 
entbehren mochte, so hatte leh 
niemuıden aus dem Dorfe nocb 
ı;eseben; auch Renaten nlcht. 

4. Son günleri olduğunu onun 
da pek iyi bildiği bu günler için. 
de biricik evl8.dm.m yanından ay • 
rılmaması lizımgcldiği için henüz 
kasaba.da biç kimee ile görüşme. 

miştim; hatta Renate ile de. 

aramaktadır. Adres: Nuruoemaniye zine mUrac:ıat etsinler. 
caddeeinde 88 numarada M.H.K. rem. • Lisenin 9 uncu auıı!ma devam e. 
zine mOracaat de:ı bir genç, ôğleden sonra saat 1,30 

• l!'.lllJ n ,.m yazıyı bll-. art. dan 6 ya kadar huawd veya resmi bir 
tab.allH, orta ,..ıı bir bayan. kendi. müessesede çalI§mak istemektedir 
~ıne mbulp ııtı it .aramaktadır. s. (Menekşe 86) remzine müracaat. 
ı!Jlerl" yemek ıSe yap&bll1r. (J'.G.0.) * Yüksek ikt!.sat ve ticaret mek• 
r-emzlne mtıracaat. 2ıJ: ,. bln1D iklnci ımııfmda okuyan. muha. 

5. 1'1eine Eltem ib:t naclı ihr zu 

fragen, t.nıg İ<'h blllig Scheu, und 
~ höret(• fob nur noch einmal 
,·on unserer altcn Margret, wa.s 
leh in meines \'ate"' Briefe sclıon 
J.{elescn hatte. 

•Hukuk raldllteBI .. umfmdaJDD sebeden anıayan ve fran.srzcayı iyi bl. 
5. Bu sırada ailem arumda Re. r;sld ttırllçeyt tılllr ve •.11 dakUio ,. len bir genç, herhangi blr mUessesede 

na.tc hak.kında bir IJCY 110rmağı z.anıa. Bir swıcat yanmda ••:ra ııtı öğleden sonra çalışmak tstcmelttedir 
haklı olarak hicapla kar§Ila.şcyw • tJOroda ehnn Dcretle oallfaOi.l!rtm. (B. J6.) remzine müracaat. 

dum, jbtiya.r Margret'iınimen de l Haber tH.N.P') remı.lnıt mtıracaaı. MüteleTrik: 
evvelce baba.mm mektubunda oku• • Orta yqb bir DaYMo gQ.ndUzlen DAJiTlI..O ARANU'OR - Eski V• 

muş olduğum şeyden daha fazla ~· {Jlert görmek, akıamıan eYlne d&ı yeni yazı okuma, yazma bUen bir ba. 

bir şey öğrenemedim. mek ı..temektedlr. Yem"ll yapablllr yan aranıyor. Daktilo olaraJt çalıştı. 
99 l§lerln1 lyl tılllr. ııtıDMIUIS ,..b rılacaktn". DakUloyu l&.yikile öğre. 
bir baya da ııekabtlr. l.atlyeıılerill nillceye kadar kendisine ayda (10) lJ.. 6. E8 war abcr am Sonntage 

Remlniscere,1 an welehem ich zum 
n-Mten Male für m<-inen Jlebcn v .. 
ter predigen sollte. 

7. Jo:r ha.He das helllge Abend 
ma.hl' seit langc nlcllt erteileo 
l,iinncn, nnd ııo hatten \iele sich 

~emcldet, om e11 bel selnem Soh
nc zu empfa.ngcn, 

6. Büyük perhizin ikinci paze.n 
idi; bu pazar günü ilk defa ola· 
rak eevgili babacığmım yerine va.. 
rz vemıek meoburiyctindeydim, 

7. Uzun zamandır mukaddee ~ 
mek tevzii ya.p1lamarnı:şt1, pa.pe.zm 
oğlu elinden bunu kabul cdeb:'. 
mek için birçokları orada hazır 

bulunuyorou. 

(Az. se) remzine mllz&caatıan. ra verilecektir. 
Mtiracaat: Fatih Ma<'Arkardeıtler 

• Bir a...wı:at ,,...m.1a ~bfllllf. m~ 
amele takip etmutni bilen, daktilo 
lml1alwı blr geGt ~ aramaktadu. 
(R, V) remzlDe mtıracaat. 

• Ll8e mezuniyet .ID!tlban.mJ gete. 
:ell sene venoek, ukerJ~kle alAkuı 

~unmıyan tV geııç reftd •e:ra hu. 
:ıuel mOeueaelerde az bir ücretle lf a. 
ramaktadır. (ToUöz) remzlDe mtıra. 
caat. 

No. S8 • 40 "GC'lUR" t•ınlük fdare.'11. 

AlJınnız: i 
Apğtda rcmlzlerl ~·ıu.ı1ı 

kuyucularmuzm namlarına gelen ı 
mektuplan ldarehancmb..dcn (pRzıt.r • 
lan dahil) hrrgiln Mlmhtan U~l«'ye 

kadar ve saat 17 den tıonm nldınnn
lan. 

8. Da<·hte auch, Renate \\"Önle 8. Rcnaknin de bunlarm &rM?· • Yüksek ikbat n Ucaret mekte. 
ka rak 1 ğini' dı~.... .. ı olnln blrtncı .nuf1na llayıUı bir genç. 

(H.M.Z. 19) (Belkıs) (16 Çiğdem) 

(Bay Nurettin) (Mimoza) (T.T. 298) 
(H. 99) (7. O) (İngel 27) (M.K, 861 
(8. Nesrin) (12 Sllndils) CM. 29) 
(F.G.D) (S. A.) (Nnrln) (M.T.VI 
(S\imer) (M.D.K.) (S.M.K.) (A.15) 
(Kimya Müh) (İmren l{. 44) CY.Alunıl 

un ter fhnen kommen; aber sie 
kam nicht~ 

na l'Jlja ge ece ""'>1u.nu. ı :>ğleden 90nralan ~aı:wma:ı istemekte. 
yordum; fakat Rcnate gelmedı. ı dir. Fran.amca tıillr, dakWO llUltamı 

ve etanografly9 •alu.ttlt. mubUebe 
9. Die Nacht ZU\·or, in welcber 

mit melner Uebeıı Mutter ich dic 
Krankenwa.c.ht get,ellet, hatte der 
Strum gar laut gebraust; nun a
ber lag aile.<> in der Hchten Mor. 
gcn.<;onnc, und eben, da lt'b in den 
J{irchhof cintrat, scholl mir glelch 
.\uferstehun~!!l'tlss11 ein Dn>SMet. 
srhlng 'om Wııld herüber. 

9. Seıvgili anneciğimle nöbetle• den de anlar. (S.C. '11; remziDe mtı. 
şereok hutayı beklediğim vaızdan :-acaat. 

!Meslek Il) (MelA.hat 3) (Dll:menl 1 
(Uyar) (Pembe zar!) 

önceki gece dışarda kuduran bir • Fransız me&tebtnln nae ın.amm. 

fırtına vardı; faıkat sa.bah güneşi• ~an mezun c.lddt bir genı; bu.ııuıd ola. 
nin huzmeleriyle her şey yatıştı, rak az bir ılcretı., riyulve flztk, lc1m 

derhal mezarlığa indim, bu smı... ya ve fran.mıca deralerı nrebillr 
(S.M.K) remzine mOrae .. t. 

Aşağıda remlzlerl ya:r.ılt olanlar 30 j 
blrincite§rln tarihine kallar mektupla. 1 

rmı almRzlarsa yırlrlacaktır: 
(R.V.) (İ~) (5. 126) (Çaylak 
(Ticaret 46) (Hamdi) (Sadılc 27) ı 

da bir ardıç kuşunun ormandan ak. 
aeden ötüşü bana pukalyanm bir 
takdiei gibi göründü. 

(1) inne wcrden: anlamak, far. 
k•n :ı vıırmclc. 

(veya Rcminiıııızerc) Bllytık perhi.. 
:rJn lkind pa:ıarmda. 

(2) beifü.gc>n: ilave ctme-.k, lc
fctmt'k, eklemek. 

(7) Abcndmahl: Ak.0 am Yeme • , 
ği; das hcilige Aben<lmalıl, Ha:zrc. \ 
ti 1sanm Havariyunla yediği son 

1 \emek; hırlstiyanlar buna izafe • 
ten mukaddes yemek ayini yapaı• 1 
lar. burada bu kastediliyor. ı 

(3) ordinicren: ruhant bir dere 
CC'Yi iktis<ıo etti'rme'i, tayin el• 
mck. 

4. allv, ·Le: kat·i hir surette ha
kim ne C'1"n. 

(5J Rats 1 iu->S: karar, karar . 
r.nmc · iradei il:ih 've. 

(6) m ~onntagc Rcminiscere 

(8) Auferstehung: Ba.suba.del • , 
me\•t, tekrar dirilme, Hazreti lsa.

1 
nm dirildiğini göetcren resim ve. 
ya lıeykel; paskalya, , 

t 

. 
1 ı ta bul deniz ko11uianhöından: 

•' 
\ uru f:ehitlerinden subay, gedikli erl>a., ve erlerden 1 

nJa ço. ukl:ırı bulunan ailelerin acele Komutanlığmırza 1 

~--ı-l~rı_._ı_u_~_ı_~) ...... ----~------------~--~ı 

1 
star' u Levazın, amırliginden ~erile~ 1 

•rırrc asker kıtaatı ·ıanıar i ------ ~ ............................................. ... 

L 

ır eti aıınncaktır. Kapalı :r;arna ck~lltmeııl 3.ll.9U pazar 
ı U • ·t 11i er~ ı. n lırnıa .:ı askerı sntınıııma kom syonunda yap:la . 

d il lG.I O ıır,ı ıtk teminatı 1181 :ıra 25 kuruştur. Talip. 
nı:nl \ . 1Hil' l khf mel·t·•p!e:-::ıı ih<ılc seatındcn bir saat evvel 

.}'ona v mı le l (12:!:!.9123) 

eniz Hıevazım satm alma 
· omı!)yoau Ib•&rJ 

Wtw ıa ıw 

Konıs.}on.:ı m vcuı \'3Sf ve ntimune ... ; aıLi ıü t ·1 !:ı:ru f21!Ulve 
27 I l'e ı;;,ı 911 pı- ı-te.i .-"t-:il ı:aat 14,15 dı:: pazarJ.kl3 almacnk~n . 
ıs•c il .n el!ı gtin ve .:1~ te l\:nsmıp . .::,..ad:ı b..ılur.~"· konı:.s:,· ... ı-..-ın h .• 
zır tulunmal~rı. {9~14) 

• Bir genç, bir mfteattııe veya ber 
:ıangi b'.r ticaret e-rini: l':<"ı:r..plnnm ev. 
:.te yapmak ~temektedi!' Cn) remzine 
mflr&caat. 

(GUter. GUven) (Ncd.m) (Ko<;kayaı 1 
(A. Yazıcıoğlu) (A.Z.X) (F.S.V,) 

(T.Z.T.) (RB.T.) (T.P.) (MR) 

(N.M.l (B.V.) (B.N.Ş.) 

.............................. 
'i'ilrlllye cam11.urı1etı 

ZiRAA T BANKASI 
K.wıuue tarihi : 1888. - 5eraıayesı: ıuo.OUl.UUC lwı. Lır<tl!ı. 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zuat cıe tıcarJ 'ıer ntvı bfln"a mıuımelflrri 

P,.,.. llbiJ&~ ıs.soo Un tkramJ)"' n-rıror 

ııtrsaı 8AnKaımı,,. ınımb&rall ... Oltlitrr.J t.aNlr!'Ut ıeo-···· - '"• 1:1 \, 

" ~ "'11UDAnJ&ra eeııedt • :ıera •ıAc~ ıur • 1111' "nG'1t:ak 
pl.l.U ~re Otrt.mı~-e -:lll~:lal"P' •:r, 

• M!l'CI ı .ao<ı ıtr111ıt1 t.OOC ıın IOC: """'<' ro llrıı'•S. :1.000 11n 

• • - • l.OOC • IJ( ~ • t.80( 

l fJt • .!O • a.ıot • . •:tf ı.NO • • • 
U\ IOJ • " ... • 

OlKKA ı : aeaapkrmdaJo oe.raıar tıu !lt'tle lçtnd- "'.!(: !1r&datı ~ 

tQ.fmly.ııJen 'iı'am!ye ;ııctıg: e&k~ % ıc 'azlu::'Yl< v~rlı~-.. 

i{~< -: U Mart. U Bu!ran 11 ~IQl \l Rlrtncı~ ~·ıwı ':&~le 

• ·- va::ıtl?T 
&: !& 

Tarifeler ~!erde satılmaktadır. 

• 
2 .. 

tKR~MIYE PLANI • • 
q e50 ., 

KEŞlDEı.ER 4 Şubat. 2 Ma. s~ ıCO • 
VlS l A~ustos, 3 hkte~rln 1 90 '50 " 

:arltl.rlrde yapılır. 300 ·~o 

ıstanbnl neıterdarıınında• ; ~ 
Gclenlıcvl orta okulunun hnltkallığı Uç sene nıUdd02 

Uzere arık arttırmaya ~ıkarılmı,hr. Arttırma s.ıı.!141 ç~ 
15 t.o 1-Tlill EmiAk mllllilrlü~Undc topl:ınacak olan konıl~eJC~ 
!='cnelik ımthammcn ıran l 15 lira tem!natı a::: liradır. ıs~ lıi:..> 
tC'rnimıltan maada hUsnüh:ıl mazbatası, sıhhat raporlliııtr· (,,,,;, 
b·kaıan olmadığına dair vesika ibraz ctmeıerl muktez 

istanbul Bava ·~ıntaka 
• i@lnllen : 

l lan faslı.ıhi 
Tan. li:ıbcr ı:;azctelcrlnin 10 H T. evvel 941 ve~ ;;,ı.s~ 

ı . .,.11 14 r. ,•wrı on lar~hlcrlnde uru. olunan 10.000 :rııe d• 1"/ 
kumaşın ıh;:ı.le tarihi 27.10.941 pazaı tcsı gUnU .saat ll ~ 
!!•'1ıven 23.10.941 Ç&r§&DlbR olarak yazıldığı g-örWmUfUlt'· 


