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~ a tYa!çın 
~ •ıı. 
il llıuııaraa ~rbam olan Ye 
~ ile hcsc.ri~ etin 
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Cumhuriyet bayramı şu anda Ba • 
vcldlln radyoda söylcdll;'i nÇt1' nutku 

ile ba~lanıı~ bulunmaktadır. 
Bayram için Ankarada, şehrimizde 

l'f'ete';;' ı,. ne biiytik 
"ıı~ ı n~~enııi tar ililti-

edeyı bunun eser. ) 

"l'C bUtün memleketteki bUtl\n hazır • 
hklar tarnamlanmı,şt.ır. şchlrlcrlmlz 

1 daha sıı.bahtan itibaren b~taıı ~a danlara Uııgün Ankaared tezahürat )Bpma.1..-ta olan 17.cllerlmiz 
&Uslenmit1tir. Caddelere, ıneY 

1
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lltıl ııl e h:ı.3 ret ' "c tak· • dovlzlcr konmuş, geniş mikyasta ten.•. 
"l'irat l~in ~sisat yapılmıştır. ~ "'la.fa 0 ruz. Dii n ingiliz 

•ıı. '.\a eclen, bugün .Al-
tl1t11 ~ aııaıı tn~mz tay. 
'r r k l'aslllıJa. Lehli ı•i
ı ...... -· 11 <-tl,..riylc Ye "'' ""llleyy. • 

Ankaradıı., ipodromdııkl geçit rea· 
mfuc l§tirak edecek tc.:Jci<kUllcr, dlin 

1 Ankarada ııon provalRnnı :1'e.pını§lar. 
1 dır. Anka[l\,.brr Qııynundan fazla h. 

ı t -bUrler'. 
lıt.ballktır. Gerek bayronı c.... 1 ta.· ~a tn uz ettiler. İngil· 

~ ılcrh u, affnl;; olnn Leh 
~ l'ıı~' tn 

1 
\nzifclcrini i· 

~ ~ son . imali Afrı. 
- ~ l\erı nllllnn bir tıcl
t~s~nin orada İngi 

orııt'~ 1 Jıaıannda blr 
b bhct ği leşl<il Cdecek 
'h " , 'c tnl<dir '-azan-

ı bıı ~ril or. Rusynda 
~b S'~"tiıı hürriyetlerine 
\ illa ~leri dıılıa . irncli

. fJ~a rpıı;mağn. hazır ' 
ı ~ ıtrıJellrnılş bulunu. , t 
~· ttı~a. ~d 1u~illz km·- : 
~rı'Yo~ 1ı ru kcrlerinc ; j 

\ a.t ol't~ Artıcrlkadnn ~e- ! 
1~~ıı1 1 la ıyan I.clıiler t 
~k h llrtarm:ı. müc:ı 

'\ \e lıl>lıı.ı arcı,et inin ne trn- ~ 
\~ ı\ın.~- biı;c bildiri.Yor. .,, ... -·-- 28 · c-A-.A.-) .:: u..~"·okll Dr

0 

. ..... , H .. _ _.._............ " · ...._ i\t-'llllıı. h .-uU\A•~ - ~-'9 nr. eııapsrz kan dö,;.UlÜJ01', •Y1'fllT. 
ı\ 1aıllik :\\ nlnrımlan, Refik ::;aydrun, bugün 533t 15,50 d modcınlyr.t l'lbldr.lerl yok oluyor. Harp 

~ ta llıel'flt (lcnizlcrlnden :radyoda sö.) lrn'lltrf nş:ığııL-ıld hltabo i- harici kalan mllletler de bu kom bnb 
~ lı~:. Şark1ayı, simali Afri- ıc romhur:lyct baymmı JmtL-ıma wrr-.. randan must.arlp oluyorlar. 

.-:'Qıaı- kucaı.lrynn , .e l;crıı ı· nlni ~mı:ftır.: Rugu··nün sarthrma. karsı nis 
~ ~h·ı· !<; ıycn mua1- - ~ ~ , • d::z.ı, ı ın<Jc Leh genç.- se,·ı;Ili yurdda§l:ınm. betle çok mha.t durumda olmakla 

'11.Q, ~ , Cumhuriyet bn;)nı.mPnıt.ın kutlama beraber memleketimh:dc bunıar a.. 
"'" eı,l'i • c kll.r00a 'a ı ,.~- nı '

11 
Wrenini açıyorum. rn mcla.dır. Biitün sıkmtılam göini~ 

~ı .. _
1 

·' P•yorlar. r.-
tı~ -..JJ :lta, Türldye cumhuri)Ctl bug\ın on r.e- germe kudretini milli birliğimizde 

t, a~llı nlt d~itaıı- kb; ~-aıtmı doldunnn, bulunuyor. Ar. huluyonız, yarmm g('t,ireooği hadi. 't lııddil t k lırnrnanlı!:;rııı kada bınıkttğunı:ı: yıllaruı hl\diselo.ri seteri. bu birlik \"C yurtse\·erlikle 
l'tı4,_ <lil( ı: ~ilik, hoclgüın- artık dünya tarihinin nınlı olnnı:;tur. yenccı'.;.-iınize inanıyoruz Ye ona gö-

-t.._ "'trn1 s:uııann kalııle-:'<l aı n ı. Bu h Adlsclr.rl .l anıtrın vo l ürütoıı bıi· re hazırlanıyoruz. 
lttt Stı.ıı .~"il.dar karart-\ ıı ti~ 1' l;uıl•l 'e '.\ iiksek Jük Türk millP-tl, h""tındi oo~rılnrr k:ır Her Türk ,·n.tanda..,mm da t.ehli· 
~ e IJu• 

1 
• şısında ancak c\lnç \C l.ııvvt't du • lmnin ,·nr ,.e 1!""'m..:.,H: oldoimn o 

'"' '1Jaı-.ı- r.i bi.r te .. iri ~ . ..,,.,. ....... ~,, ... - · h ·~ bil 
1 

Jar. ~'ünkU, inkılAbı hınllmtfıdc bir bilmesini istiyoruz. Bun!\ hemen 
1 'ıu~ e3"~ 11 htl~ıır bir hareket vo ıs yJllıl< 'l'Url< cumhurf- iliiYe etmeliyim ki, tmhnunan or. 
:t>i t~Pel'\ uyanır. İste t~ ~iz \" Cl'li){ sahıısı.;da. yeti ısc dalma. nmvarrnı.:. daim~ g:ı. clumuz, clünden daha. kll'\'"\·ctHdlr r \\İt~]h<ıcip mi ıılle llp büyük ölı:Udc bir mucrulcl<'dir. Ye ynnn <laha. kUY\'etli oJ:u•ak trr. 

"hıı.-ta ta getirdiler, Biz, bu s:ı_lcdc c ~l 'e ~m , ·ar- Ona ..,..U\"enimiz tamdır. 
)~l~llt ıı/• lll.ah,ol<luktan lığtmrT.ı kurtarmı',!. ı~ıid" hurrlyctı. Yurttaslanm, özUmli bitirme-
~· le,ı-

1 
11 'arıs • 1 ıııi1J dısard·ı istlld.ılimid konıtn!lk den izden bir ricam ,·ar: Nerede a "<ıt k ~ ı ı<ac n r , ~ • . . . 

b' '>ah ~erek miit>.a<le- kudretini ishot ctını bıılunuJon11... ,.e hangi i~te olursam-1: olunm:; mel\-
tılıılor a.srna. ('\ ketmek Hu mesut anda, ,ıırlığı lml(ll<'rlmll.. t-eptıc, tarbda., fabrikada, büroda 

blııttlıab' de d:ıhım yıısıyaıı J~ıli Şefimiz Atn. çn.lı_şıruz; bıkınıulan, usanm~n, 
~it 11 "ad:'<'t balı inılc iıı- tUrJ.iLıı ınnnc' i huwnınıL-ı Tiirk mille- yılmadan çalışmu. Bu ı:.a.lısmala.r 
1~ ,tıııııeter l;ü1.eı bir misnl ti nılına minnet ,-o 5nJ.lt' ile lğiliJo.. \'at~ınanıza Jm'"·et Yerecek, Jyilik 

~ ı lıüt•· • ·· ·ıı ti adınıı cın- Ye ferahi k t • •~ ~" tar-d \Jrı ın ·anlar ruın ,·ı· genB 'furk mı <' n • ı · g(' ll'C<"eKur. 

')a,, rtt -Oıı~'n C'iliklc el U7A'lt· rinde olrn:.ınm ,·erdiği g-unır \"C ~:t. Yurddaşlnnm, 
'"'~~: ~l~ar. ltöyle bir l~lndP. Milli Ş<'flmlr. lRm"t tnöni\nc Her vnktt sliyh'diğim gibi, metıı11t 1 

~,~ıı~: loııra'~ 'c müstakil sarsılınnı. h:ığlılığımı:t.ı lf!~it edlyonım bir mlllP.tln ı:.ocuklan olmak l:'IJrunınu 
t~Ual' • 1 rı iizcrinıle l'urdda<;L"lnm, duyarak, kutsal ba.l'Nmı neşe ile ge-
tı r~~ 1 tır. 1~~d-~ J,aJınağa Diin~·an-;.. ltıınınlık ,.c karışı!• hBli, çlrmcııl7.f dllertm. 

l;\~1 Cltıt{'}{ oıunıü7.\in ô- ünılt ,.<'rlcl ohnn.ktnn blUA 117.aktır. Cı'mnhuriy<ıtln on sokiüıcl yıldönü.. 
~~l il (]Üsı..•bııte olan harp A v r u p d ı.ı , A~ya.cla, Afriknıt:ı mli bayramınrn ba.:ılll<lığmı llfuı ilde • 
1 ~~ 'c llhlak~ek!.cri ma 1 milletler !Jütün \ arlıl\Jarilc çarpı ıyor. rim. 

ıı ttıd ı in.ısın de
" il <:ok ncı ' •. ·ı 

' ı f-Let tnlst i el'unk11t 
ı ~ l'dikJ • , n n 

, ı il' r· er! ruh asn
t~t n , 1 '>ilır• siiııüren 

ıL •ına·• c ist· kl" l ""'3 'fi k 1 
it mcr-

.... lıir 11' ''etlı adlreıı 
nınaızaın rcaU-

ar 
ta dl e 

DDD 
or 

(l" azısı 4 ünciide) 

nI. gerek meclisin açılış cc}8e5in 
uııarrlrler 

ldp e.lçln, birçok ecnebt nı 
Ankara.da toplanmış bulunmaktadır. 
tar Ba""'-rn bu~"- Anka!'ılda Ulus 

• J•- • ~~ tı~ 

meydanında yapılan bUyUk toplan 
izciler gençlik ve halk tarafından aöy 
lcnen °iırtiklA1 mar§ile b~tamı§tlr. 
Marş radyoda çalınmış ve biltlln mcm 
iekctt.e her TUrk ta.rafından söylen! • 
mi:oı ve dlnlenUml§Ur. Bunu mUtcaklp 
Ba~\"Ckilimlz Refik Saydam saat tam 

l ra 'blta· 
12,50 de radyo ile yurtda§ ıı 
besinl söylemeğe başlamıştır. 

(De,·ıunı 4 üncüde) 

Bahriye glal 
mıaasebetlle 

slyledlll ıı atakta 

RUZVELT 
DiYOR {(/: 

Amerika 
taarruza 
u.v radı 

---<>--

Bugün muharebe 
mevzilerimizi 

tuttuk 
--0--

~ l llletlmizl ve 
atalarımızın 

imanını mtldalaa .. 
ya hazırız 

----0---

Rtalara Jngilizlerle birlikte 
fazla miktarda tayyare top 

vereceğiz 

(Y~ı 4 iincüdc) 

Amanlar 
o k va
va 30 

kilometre 
va klastı .. 

--<>---

Halk sokaklarda 
barikatlar yapıyor 

- --<>-

Rosto2 önünde 
Almanlar Ştddetit 
bir mukave e1 ıe 

karşı a ,tı 
\'isi, 28 (A.A.) _ Ofl: 

' Ruıs cephesindeki vaziyet hakkın • 
ua. n ınan haberler şiddetli muharc 
belerin d~vam ettiğini blldlnncktcdir: 
Ruslar gosterdlkleri mukavemete rağ 

1 men Alfnan ileri hareketini durdura. 
mam!§lardır. Tebliğler Alman tnzylki· 

1 nln gUn gcı:;tikçe a~ttr11-mı .. t 

1 
• o gos eriyor 

Moskova cephesinde Al · 
kolları §chre 30 kllomet 

mnn ileri 
re mesafeye 

ı;clmlşl~rdlr. Sovyct ricali Moskovn.. 
yı tehclıt eden teh\lkcden b h d • 
lar. a sc l~or. 

Lcnm~ddıı. yeni bir lıarckct yok • 
tur. M'oskovnda vaziyet cl:ı.ıuı. ziyade 

<DeYamı ~ı üncfüle) 

General 
Vavel 

TiDlste . ıareşal 
Timo~en~o He 

ör mr 
Londm, 28 (A.A.) - General Va. 

\"elin geçen hafta Tifllsl ziynret etU. 
ğl söylenmektedir. General Kafkaa • 
yanın müdafaası ve Almanlar ce -
nuba doğru ilerledikleri takdirde m~ 
terek cephe tesisi hakkında görüş • 
mUştUr. Generalin mareşal Tim~n. 
lto llc de ı;ö~tUğü, İngiliz kurmay 
zıı.bitlerlnln Rostov cephesini .ziyaret 
ettlkkri eöyl<'niyor. 

Kuf kas,qanın 
müdafaası 

Mühim bir 
plan 

hazırlandı 
B1111da lnglHz 

kuvve~5erlnln de 
rolü bulunuyor 

- <> 

Ortaşarı.<ta 
bir mi ıyon lr'Qiliz 

askeri var 
(Yıııısı 4 üneüdc) 

}' enı tefrikamız 

AV . RE KA 1 ~.· LAR 
Hak1ki bır maceranın ror-nanı 
Hayatın cok acı ve cirkin taraflarını görebilmek icin ona 
bütün levsiyatile aktığı hapiahane veya gizli evler kana
lından tetkik etmek lazımdır. 

NEZİHE MD~İDDİNİ GAZETE İZ İÇİN 
HAZIZLADIG BU YENi ROMAN 

Hayatın bütün yaldızı, zevk ve sefahe~ al~l-~ini~ ~
laklığı altında hakikatin sert darbelerıle suruklenıp cu. 
rüyen bir varlığın hazin ve ibret alınacak macerasını 

l 
kudretli tahlillerden gecirerek anlatacaktır. 

'--Perşembe günü başlıyor 
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ı.: .:in~ b::.:;ıı b·r köyde, tuyier • kadar ineği anyan ve nihayet bı;· 
ilrp rt ci bir ci'l;ıyct işle~. ba- lıın Abdullah eve dönmila, fa.kat 
b:ıs~: :.:. ~,iyl.c birlikte mUnase.. yatnğmda genç l:ar.sı Zcynebi go
het ız '~.ı~·c_t~ yaknlryan b r n.. rem emiştir. Belki annesinhı oda. _ 
d:ım hcr .. ~~:'!3ını .. d~. baltayla pa.rç'.l- smdadır dl.ye oraya gjtmiR, orad.1 
lryamk o.aurmuştur. d::ı bulama 'men bcb..'1srnın ,. tt ~. 

:..· t J Ak --t.: . 1-.- ·1 • a I • .aa pınar '""'4-Wyesıne ..x..g 1 · • • 
C'~ k6' ünG n 18 va.5lllda .A.b odaya g~L:i, lmnsılc ~basınır. 
dullahhr • • • uryan lbır ıhalde sarnw.5 doları ola.. 

Dö t ~cnedenberi evli bulunan ~ uyumktn. clduklarmı göriincc 
~ • clındeJd ibaltn ile '"' ıı- b '---Abdul'~h babasından nvrı olarak c • 'e •L a.,....,mı, 

Genın!:: köyUnde ya§a.makta.dır. ~nra. ?a karısr Zeynebi öldUrmilF· 
Toru':! kliyüııcte bulurum Abdulla. • hır. Cmaycti işi.iyen Abdullah on. 
hm bnbnsı 'Mw.tte!a birkaç gfuı c' • la.rı öyle kanlar içinde v~ don3ıız 
\'cl oğlunun ()ulunduğu köye gel • olarak bnrutnı;-3, ilzerlermc kapıyı 
miş ve kendisine misafir olm~ _ ka:pa.tanı!k _do6rnıca. :;ıb_rt~yn gl~ -
tur. Berr..berce yemek yemitıler ve ~~s .. vc n.dliYe iheyemu uzerlermc 
oturmtLo;lıır. Bir aralık Abdullıı.hm göturmüşUir. 
bİ'r ineği ka)"bolmuş ve çocuk ba • Kntil Abdullnh mevkuf bulun • 
basını evde ibırnknrnk ineği ara • 

1 
makta. Ye talı!ti.kat..-ı devam celil. 

mağ:ı gftmi§ıür. 8ece yanlarına. nıdttcdir. 

... 
Balka amasız ı 

dağıtıııyor 
Yeni Sabrtıh 1ırtanbu. Jba.lıkçıla.rı diln, teit.ra.r 

llDaey:ta Celı1t Y&IÇID, Lomk&d& ir ba.bğa. ~ ihtiyacım duym'll§ • 
Si :part1ıılm men.ııup Ur mew.n lardtr. Dllnkü a..?d3. 80 bin 9ift tc
Avam lcamarumdak1 aöZıeriııi ele a. Tik bıtWmuştur. Buntm JO lb'in çifM 
laz'ak lngııterenln bir aullıc :razı olup ti ihraca~ f#ti 110 !kuru.~ • 
olmıyacağmı tetkik cölyoı'. Bu tnrnfs tan vedhniştir. Geriye !kalım 2 
mobMu ~ .ki: bin çl1!t 1ndt de !stamnı:ı piyns:: .. 
' '- Eğer ~ fillUılamu b-" • sına ~anlmx..'.]t.Ir. Mü~ lbalic. 

mağa ~bur <ıitııs AlmaaJ&ra mıı. lan yi~ bu.uru:.dUk yllzünden de .. 
Jaı.vemet Juısuson4a3d Jı:akwwwwn ltl7.e ~e!latense hn.yxr ve şefkat 
artık çok 3~llmııııdade flplııd1 - 1 m1leeeeselerfne meccanen cb.ğrt -
yhn. Rusymmı mailfl~l matea. mu. knmr:r n.hnmıştır. Bunun ü • 
ldp llJUerln 3-ap::ıcağı _. teldUlttl .zer.ine D~akn., Dalill&eze, 
pek cıWp olactılı.tır. RftQD h&rbe 111 .. ve ısn.fr lhayrr mtic:mesekrJıtıc, ııs • 
hn3et ,-erirse, Amıert.1'a Ud>e ~ • ~eri me!ttep!ere panu;ız lbalı'k ve .. 
rnaz , bluı teklif tıdDecek ..ıh ~ r1lmiltir. Fa.krut bUtUn lbu sar.fi -
1arr İngiltere~ ı ~-e bliparMıırJata el yattan sonm elde 5-00 ton balık 
t>Url lmoo"n oldugu gibi ~.. kaldiğı görülmüştiir. & mDdar dn. 

İngiliz işçi mebusu 1ııglltereye bSc;• bugtt~ ifalcir ha&a meccanen dn!}t
cl &UrUlme.rnek §artilo yapdaeak 8aDl bhnaga ~. 
teklifinin lngUlz efkArı umumiyes[nee~ 
illlf:ıt.ı 5::ıynn g(Srlilmcsinden korktu. 
b'll için Rusynyn nsker g&ıder:lJme.k 

sur;) le de yardım yapıtınumı iste 
mektedir. 

Bcrllnde çıkan ya.rı rumt 09..9 
Rcc .1 gazetesi "5.Yle yar.mqt:zr: "Sor 
ye ı.r b1rllğinin·1nlı11Al\ harbin neti. 
ccsir.I tayin edeceği hurusutıda !ng!. 
llzler h!ç ald:ınmryotlııl"., 

Hı! yin Oalılt Yalçın lbunlart kıı.y. 
d"~ relt !ıll neticeye ·varryo:-: 

"İnfYiltcre•ln lngOh: adalıuma Tfl 

lngillz. imp rnt'Jrluğuna hiç d1>kunul· 
mıım~ a:rtile sulhtı kabul t':tıııeflhıe 

lhtlın:ıJ \'flnnelc bizim ~ ~ 
dır. Btt ancak bir ımrette kabll oı.M
lir. Eğer Jngllterc yom~ eğer 

lngtlt-0'.I'e ;'Umanynya galebe ~' 
1ml•&nmdıı.'!l llmldlnl ı.~ o za • 
m~ , ~u FJ"tlılr datreslnlle Mr ııalba 
nıt'yfl gö t"reblllr.,. 

-

MBakalte Kom S• 
ynn yal 

dltı e i 
arı 

F1aıt murakabe komisyonu, dün, 
ilk defa olarak ia§e müdllrtüğll • 
nüıı buhıduğu Aıt:a. Aotahok hamnda. 
topkmıuştir, Toplantıya vn'1i mus.. 
\"İni Aiı!met Kmı:k riyaset etırn1:J • 
t.ir. Bu tapl&ntıda. lkmnisyon, y.uf .. 
lrocıbırr ika.bul edcrM dinlemiıı, fa~ 
kat lımrlarm zam talepler.ini red
detmi~. Bundan lbaftlm, komisyon 
BüyillnıdaQa Ay Ytldlz caddesinde 
bnkficıl Leonidası, &tırtuluşta. Er
ge~n caddesinde :nalbur Aya.n 
Ayaııoğhı ile .Aristoklini Ve BalıkM 
pam.nnda baha~;tçr Prolkop-.ı ımuh· 
telif iht.ikBr ~larmdan dola.)"r ad .. 
liyeye Temıiştir. 

T ğla harmanlann
da e,I ~!<at 

---v . -

N~i~ceye ~··re 
am 

t ~ edn e@e~ 
"TUrk tuğla formları,. hakkında· 

ki nizamnamenin bu nizamnr.meye uy 
mıyıın her türlU tugıo. satı§mı mene. 
den muvakkat maddesinin tıı.tblltlnln 

bir sene mUddetıe daha tehirini isti. 
yen tuğla. harmanl::ı.rı sahiplerinin 
haklı olup olmadığım tetkik için bu 
6:ıbah mıntaluı iktl8at mlldUrlUğU lt'. 
rafındıın hıırmtınlard:ı. tetltiklcr yap · 
tırılmağa ba§lanmqıtır. Harman sa • 
hiplerinin iddiasma göre llnrmtınlar. 
d:ı. eski Uptc ynpılrn\ş ve muhtellf 
cb:ı.ttt\ bulunan tuğlaların mecmuu 
nncak blr senede sarfolunacak kadar 
fazıadrr. Buna ı:cbcb ln§aatın bazt 
tnhdid.'lta tnbl tutulmug olmasıdır. 
Harmıuılarda yapıle.n tctltlkler har. 

rnaneıların il'ldlasmt teyit ederse lktl
s:ı.t vcktllotlno lteyflyct bildirilecek ve 
Ycktı.lc.ltcn ı;oıecek eıhro &öre hareket 
eıll\e::ektlr .. Şimdlllk eski tip tuğlıı. 
Jarm s:ıtr.şına milsandc cdflmemcktc • 
dir. 

üs,i<Qdar 
tramvayları 

---o--

Bş has fJlllltleld 
les ıer e ı m 

Usküdar, Kadıköy v~ h&vnllsl balk 
tramvaylarmm tamıımiJe belediye ta. 
ra!mdan nlımnam ~ tıekemmtll et -
melctodSr. 

'Oslttldar t;camvaylaanm tamı:unilc 

belcdlycnln malı olmam iç~ yaJ.nız 

ovkafm ~ olmm915t kl.t'n.yct 
etmemektedir. Ayrro:ı bu fcıattdo et • 
haa da. hissedardtr. Bu suretle ihususl 
VUhtı!lar cllndtı tqplo.nmı,'} olan hisse. 
ilin mlktan %2.-000 llralılttir. Bcledlyc 

bu hissedarlann da etindeki hisseleri 
lopla.yacaktır. Btltnn !bımlat'dan harlç 
olarak !ı !bankAlıllo e&kl elcktı11t ~. 
ketinc olan borçlar dn. vardır. Banlar
dan clckt.ı:ik prkctl.na ait olan borç 
elektrik Şr~i s:ıtm almn'kcn deYrD.,. 
lmml! ve :tıc1ndl~.ıntnaıı etml-,Ur. 

Şimdi bcloolyc, §clılr meclisi. tara • 
fmdan verilen s:ıtaıı~·etlcr dahülnde 
bu !§1 tasfiye etmektedir. Tasfiye ~·
tıin ikmalinden. sonra. bel<ıdlye tl'skn • 
dar, Kadıl:öy ve at:ıv:ılJsi halkı tranı .. 
\•aytan umum mUdilt'lüğlln11 ko.'lamı .. 
cak bu işletme belediye tramvay u .. 
mum mlldllt'lllg'Uııe ~ğlı bir §Ube ha· 
linc getlrllecck ve ~'mlda bir mttd1lr 
bulı.maca1tb:r-

.... \. 1 4 • 

K-.ırtuluş ve:: ·~·olnı 
Yunanistarüı gitti 

Şubeye da'9'et 
Gflmriik mentaTlan yardım n~iktaş ubrilk sabesiaden: 

cemi)'4!ti toplantın Chğaloğin Yerclxı.tan cs.ddooi A-

Y:,unanistana ikinci ~y 
!Y,ardrm cşyasııu götürmcğe tah
s!s edilen Kurtuluş vapuru dün 
saat 17 de li~mlan hareket 
~tir. Ve:purla 2 bin ton gıda 
1Ztmddesi sevkfiijhniştir. 

Kll.rtuluşun bu Mnci seferin. 
~ 5 ikinciteşrinde 
lımanrmıza dfunnesi beklenmek .. 

!stanbul g\lmrindert ibqoıüdür- layltöf'lrfi 601m:!.ı::: 2 nmna.r.ıda. oto
lüğündeki nıomın-larm ara:larmd::ı. ran yedek cezacı teğmen Tahsin 
kurdukları yattlnn cemi.yeti heye_ oğ,lu nıs dOihmı1u M:ıdlilkndir 
ti unıumiyes1 ikinci.teG:rin'in 7 nci (38471) in pc!kaa.cele cıa.araık şulbe. 
nünü. t~e bir toplantı yapa• nıize m.il.raoo.n.tr, etmediği tı:ı..kdirdo 
caktlr. Ba. içtimada. idare heyeti 1 ha'ld:n}da 1076 sayılı kanımmı rnadM 
cemiyc.fin mali vaziyeti hakkında dei mahsusuna göre muamele yar 
.izahat vereceJitir. pılacah'I. 

;t~ Bundan sonra vapur, il.. - Bilmem şevketlim. Cariye~ 
~bir ya.roım seferine çıka- nizin si% efe.rıdirnden lba,,,ı:;ka hiç 
..:c.a~·..;;:k_tlı.:..:r .. =----------·.ı bir düşüneesi yoktur. Her gün 

PDLIS'te: 

Tef tiş~erin in 
neticelerini anlattı 

ıe ~ ·t, 
atfı t seUü 

.. elin i 

Avrupa i e rnü
r.akcley 

kerdı'"rıiz t t7m:· 
edeceğız 

A deniz U anları 
ürEıOl ~sl 

edilecek 

1zmirden fidırimire gelen Mü
tncedayı, ~ lbir gün 
kaldıktan sonm dün akşam An_ 
karaya gitmişör. 

Vekil, dün devlet denfa yolla.. 
rmda meşgul olınu.$ umum mü
dür !li:>ralbim Kemal &yboım.'aan 
muhtelif i~ler iıneriru:le izahat 
almrşttr. 

Cevdet Kerim Jncedayı, dün, 
bir arlwı.daşı:mrza su beyanatta 
bnlunmuştur: 

- Bu ~de Aift.nY<lı. ve 
Antalya lime.nlan:m teadk et
tim . .AyrrCQ. :muhtelif is etmeleriM 
mizi, Aziziyede~i yapılan h~ 
tı göMUm, r..~ geçtim. 
Omdan da bir gün lra1mak üze
re Istanbula geldim. Bu ak6am 
Ankaraya. gidi~. 

Antalya ve M_,.a liman resis
leri bugün -iÇ'fü· ilıfi~'<lÇlşrı 
ka~ıyacalc ~-ettedir. A'k
denmrexi Iimanıar.mn:zm son za_ 
manlar.da ehemmiyeti ~1· art• 
mı~r. Bu limanları 'caheaen şe.. 
kikle te§kı1atlanclıracnğız. 

O mahkom daha 
çahşurıhyor 

--o--

v ~~t.•et & vllAyette 
hapis ane 
y& tarıyor 

Adliö·c VekAlcti hapjshaneler 
ve :mahkümlar ihalrlmıda aldığı kn• 
rarlarr tatbikn geçmif}tir. lllt defa 
olarnk Denizli, Manisa ve Balıke. 
sir, Gümüşhane, Mersin ve gı· -
zrğdo. ol!Tlnk üzere altı yeni h::M 
pishanc binası ya.ptınlmağa hae
lnnmışl:lr. 

Adliye Vekfileti, na.fia vekfılcti 
ve devlet z:raat ikunımu ile yap _ 
1.Jğı bir anla.5IDa mucib.!.nce hapi!:.• 
hanede hulundu'kları müddet zar. 
fmda suihnli göriilmemi.' ola.u 
mahkumların yevmiye ile n:ıfia. 
hizmotlerindc ve ziraat kunununa 
ait jşlc'rde !jalrştırılnıalnrmı lm -
ra.rlaştırmıştrr. !Ik olarak 300 
ma'lıkfım. Nafia. Vekaletinin cm.rfaı. 
de Geliboluda fnaliyoto geçmi..,tir. 

Bevo~lunda 
bir soygunculuK 

Kadım r•ır e yatırı . 
bılez i ı g spe t~ 
Takeimde oturan Kevser adında bir 

kndm. evvelki gece Beyoğlunda Yalı. 
nl l!IOkağmdan seçerken Paraskeva 
admda. biti.si llzcrlne nttlmış, kendisini 
yere yatırarak kolundan blr altın bile 
z1ğ1 ~ çıkararak alıp kaçmı.,t1r. 

~vaeııSzı teryııdma yetişenler gece 
soyguneusuııu yaktılıynre.k bileziği 

ııahJhine iade etmı§lcrdlr. Suçlu hak· 
J.-ında tıık'lbatn devam olonmal<tııdır. 

BU l>A ÇA?.'TAYI KAPIP KAÇrI 
lDron imılnde b1r kndm, Beyoğlun. 

da Bursa soltağmdan getcrkcn 15 yo. 
Dmda ömer yanma sokulm~. içinde 
500 Ura buluntın p:ı.ra çantnamı ka • 
parak kaçmı.o;tır. Ömer yakalanmış, 
:Para çantam istirdat cdil~Ur. 

~~ -sı İH ti)!~ .. 
~m· 

1 ~ ~ 
c:ıımhuriJ8te •• 

-ı-~ 
"Sultan diln~ ~ r,fllC ..il 

·dır 1 M il o de\-ı'C ~. ,.. 
61 .,, sm: ~ı.noş-
dipJomat(& uydunı-- fe~~ 
roftan AI1AJı:ı. I~ ,,
tnrnftaıı ııatka ~ · 
gurur aola.tayor. ı\~ 

l\llSIJ' :fıra.\ onlıJ,rl a.,tetıfll t 
rıılır! Ron>nnm ın 1111111~ -
oldular! AvrnP:.d.• ... ııj ,,ı.ll ~ 
en Jm, \'etli nıtıın~ .. sıı >, 
].. " T . derdi Jil. iı 1 

l llD('ıl ·Ilı . ı,ıtl) • 
~dinde AJlnlıın 'e,.r:ıl o ..111 
\il'.ıhın sa .. ·osfnıle ııon· 

.. JdıJl!>"' e • 
lmıllı~'"lnı lılç ;,. \,i d 
~füiiı·. bu iti~11' ; 1111 11$ 
san lerınck fhtı~:ı r 

"ca, dünyanın • Jt;r 11' te 
t.nrihiu lıcr cle'·rın tdlr. 11 
lrlimdnrlığm fclS-::~Sl!ltıı" 
ıli5abla.nmrzın ; 11, ııl 
olc.lnM:ın iıltlir ' 'n · -J 
tcdir. fle ~ 

P..öylc bir fclsefctı,ıı."111 ~ 
den lm.5 naza.ntıd~ . ı;.;"' 
miJ eti ola!ıilir! Jl~ ~ 
nıtmak eiıeıntnifC~1""' 
iı:in he~ tamfte. 5 ti~ct~ 

111 e<',blJ • • 
ha san!nı~ • . i!ı ~.d 
nlLjtll'. }"raıl~ rı fll"". 

K TOfll' etı 
lngilt.orcdeki jjıti31\et' "' 
l<i ıihtilfı.Jlcr bu d• J!ı, 
ridir. n'kat j\.\"r\!~ti .,.:<• 
ı,i büyük cuınhorl~ r. ~ 
sız ilıtllili ı.urnı~ •'111 

('umlımi ·ette eSl':ı;.,,.ıa 
_,. "l,.aJT;, tümlycti'' uır. !i 

halk sUriiılür; QO~ !Jıl' . 
(•ır mı?,, dediler. IJll ~~ 
tlcn bal1k:ı. bir s~ • ~ 
milletin koyun 5 otd'' 
bilm~< fc;in Jıa.Y'·~ıete .• ~ 
ılir Bu ifibürb pıı f111P9~ 
\'C;mek ilk enrtttr;. ~ w' 

tırıt.51 kendini idıtrC e ,, 
letln millet<" danı oıı' 
ı m gcrçcı~ten uın'111' ~;, 
ifadesi olması i:f 19 ~:1' 
t'umııuıi~·ct fikri~ Jlı 
"n.nrc ihti ncı l• cıc,11' 
sonra, ım!li•·nlıın 't crı.i11 ., 
!erinin ~ene ılc' le ~ 
rf gelenlere an.nıııt ..J' 
b:ışlnmı tır. . 111~ -Oçüncü Scli.J1l fbl )it , 
ım.flı, iyi niyet sıJı ccl~ı,1..1. 
tı; ilk mC!)\cret # · 
ılr. Tahta çıktığı ı aıı. "" 
~ya y:ızd~ğt ya~ . _J 
\'anlı: ırı ,.,.~ 

'•MezaJimdeJl i.I~~· 
ree.yada. taıaı.f· kal• ı.t'ı i 
tar, naipler, 'o)"·~~ 
t.nh .. ildarlnrm etn'I --d• 
yok.,, .,,.rtlr,:, 

• Bundnn bir mllddct <ıvveı eve nl· Meclis 'l'opkflJJI ;ı~·.ıı" 
Aziziye tünelleri ve buradan mad!ğındsn dolayı kızarak ka.m;ı Ka. lcö künde lıuruldll. titı ııl«! 

geçen hat üzer1ude UZtJl1 zaman- Un.ııyx IDdllrmek kasclll~ bıçaklryan cdi.vordıı. ueınl=-,cc ,,ı0, t 
danberi ~alıştiğmıız malUmdur. Arttn b ı r o.., , irinci nğrr cezada :> sme nğır uç!k""' sö.' Jiye?. e. _,,

11 
•• 

Ayın 29 undan itibaren katarlnr ,.... . ..ı .... . .M ha.pııe ve 100 Ura. tazminat ödcmcğe pndi<>,.n scvhU·• ~ _ıpıı .... 
bu hattan geçeceklerdir. Hattın ,,.. " • 111" ı l __ 1 mnhl~m edilmiştir. _ lfadıla.rın '"'~. ,,c11 ııı 
mey i fuzıa. olduğundan ağır ka- • SUmetbank tabrilaılarmd& göril • IC'rlne uon 'crmr" 
tarların geçmesine müsaittir. ... 1 n lfu:um 11zertne birer ltontrol §Cfll. dir! :'111~ ... 

!zmir limanının yeniden ~<ia iti ihdas olunm~tur. Dedi. Sonnı. l•!'~ 
edileceği hcı.kkmdaki haberi lbcn • Birkaç g1ln eı..,,•cl §dırimize ı;-o - clönfüi: ,.eıJrle~;' 
de gördüm. Limanın yeniden in- len maliye veltlll Fuat .Ağrııu, dUn - Bıı.ki ı•a..cµı., ı;ıJr ıııı p 
şası lü.zumiudur. Fa:kat inşaata alqıam Ankaraya dönmtı~Ur. lerlnin defini ,·c rl~' 

"Jderhal başlanacak değildir. • Kadıköyündo Cemllp~a sokağın. scntlcn btcrim. JIİ:~-
Svilengrad • Pityon luıttım iş- ıla. oturan ltc~cate tııclrl Ferldln cvlnc Son": !'!Jl1l"iyle ı..I 

}etmek için devlet demir yolları ~ .. ı;ı ınfatlle gırlp blrltaç bin llrnlılt tap ctü: ~ .. ı, ,. lıl 
ŞU anda bütün hattı ve istasyon. ınUccvh('mt c hn nmelc 'ü:ı:cylr ya • -. na~ Sek~:o<'JI~"· 
lan tescUüm etmiş bulunmakta- kB.lnnm~tır. lor1ni 'c ı~lıJl di ırı" ı .f.1 
;;ı_ • İlltmckt.cplcrdekl fakir ve ltimSf'. l>cftcnlar :t,fcfl ' ;çiılıl 
uıc. I · t • l\llnh fd(ll ; Köprülerin inşası da mı.bat ayına I ~iz c;:ocult\ım hlmoyc mak&ı.dilc par • <.en ;ı · enm.; • ir Jlet ~· 
kadar ikmaJ edıüniş olacaktır tide kurulan yoltsu1 ÇOCUklnn emrge. S\ID Jı;iD değild • f'l!<'f"le !J 
O tarihten itibaren A v:rupa. il~ 1 me birliği, cumhuriyet b:ıyramı mllne- cle\~lel.c hıya~c~ 11ı}1Jl~'ııı 
kara mfu. nakalatıınrzı doğnidan t sebctilc :faaılyete geçmiştir. Temin E'. , ~cr~m 'c ~ cr-~rn!l~·c c ~D'·. 
doğruya kendimiz temin etmiş l dilen 3650 parça. eşyanm dağrtılmıısr E\'faılrm olsa. Jıı ' irca" 
ola.cağız." ! nıı başlanmI§bT. Kad 

762 Orayı ~alıp 
ataç dibine wimtll 

ömür ve afiyeti şahanenize dua 
ile meşgulüm. Bugünlerde canım 
~ sıkıh;yor. Sebepsiz :bir ru'h 
end.i~i içimleyim. Bu da ~çer 
inşallah! 

C-evabiyle :işi geçiştiriyormuş .. 
Büyük Röportaj serisi .. 47 · ftöporıa·ı yapan: R. YAVUZ 

Bcykozun Ömerli köyünde Ha.. 
san edmda birisi, geçenlerde Met.· 

1 
met lia."n.<Iinin d~enlnc gıt. 
rlı5v "e de~lrnıencinin bir arıl!k 
~1etinden fstifödcyle cebinde 
762,5 l!Ta. lbulun·•n cüzdanını çal • 
mL<;br, 

Yapılan talık ·at e~unda l:Ln • ı 
san yalmln!lmu~ Ye çaldığı paralar 
köy ch·arın1.11d :mc:=:ırlrktn bir :mcM 
r;e agacınm clib"ndc gömtllü olanı t 1 
buiunmustur. 1 

P.'.l.Ta'.hr ~ iade edilml!i, 
~lıı Bo;1wz: suYı nınhkeınm!nce 
t C'Vkif olunmu.,~1ll". 

ARABADAN ntı.ŞTU 
KflSDllpaşıda ~·c caıldc in. 

de oturan G y:ışrnx:l:ı. Fah-c., ·, • 
dtnöa. li.r ~ulı:. <iün tnğln ~ · ı 
bir ar.:'b:ıyo. binmek isterl:cn <. 
~. :ımb:ımn t~crıe:rlcri a .. · • 
lan >Uzel';nae:ı geçnıi;tir. Y~a·ıı " 
nan çocuk J!jtf.11 bı-ta:r.e i . · 
dtrı:'imrm.1r. 

Padişan çok sevdiği lbu kadına, 
ooraym harom yakasmda ge~. 
m~k müsaadesini ilısa'l ctini~ .. 
Bu kadarcık müsaadeyi iyi kul· 
la.n:mak ve istİSillJr yoli;)'ie kendi 
ask dalaveresine gcn;ş ölçüde 'bir 
fırsat halıne ~etirm 'k güc cima. 
mı~. Ji'er:rnanir k~lf'l.nın dclüJeti 
ve yardımı sayesin':!c bu.'hçe mü_ 
sandesini, hürıkiırın bom''ı:m rıPM 
• ele3i yüz:ün:len hat c:mıc <ılılkı:ı • 
nı azr>.ltm:ır.ı· mrelarm,fa. grc-. ··e 
de tcşm~l etmmtc•ı <' kiumeyen 
g-07.de ıgenç mubafız r.Jirn\·w!a 
bu nam::ı:g'fıhta ilk m .. 1 ıl·nfr y:rn· 
mı:', bmıu <F'E'er bıı'u ·nı ,tar tn. 
kip etmışti. 
bdi.~lhamid·n 

Yıldız sara,·ı 
~ . :ıtıııın :ıı 

~rıı J ı>tır 
d:ı.- i . :; .. 
,CJtbik olu.: 
flh 'i bir a .... nu" na.~'1". 
.., · h r ı '1 rC:" ~ " ulu m" la. 

rına ne dcreooye kadar imkful 
\'~reccğini kolayca ı,~tir0bi!irsiM 
niz. 
Padişahn erke!{ kardesi oldu. 

ğwm söyliyerek Şeh:ı.mcttin ıbeyi 
~.dikayı bendeg:ın arasına kay
dettirip miralay riitpcsiyle mu
J ıfız tüf ekçi taburu ku.·mından. 
1 ğına getirmek. hoyi~e ~aray 
civarına. kadar s.?kturre:::.k çare
sini bulan Badı clıcr. mdayctt.c 
• ıkının drı fcvkul 1c!e ilıi iyatlı 

:ı. ıam~iyle 'lk b lu;ma' rmı 
ttr:ıfm göziinden ~« ·. c.ın<';:a nu • 
ı•affak olmu:.t ı. Y·lnız ~rı· 
m t;'1 beyi }~rı mc.vkii-:de <:eke. 
me\ en Arnwut tüfc~·cı zabitleri 
r.•ı · > kr klı mirahy:ı kin beslı_ 
, o l r, d 1 • lıu•ı:::.ı ta.rti'ından 

" lr.vutlara, b?J~lıınan 
r ·i<·; ç:-;..r;p ctmi"' nazariy. 

1 "'• l ırn.l~ <li.ş biliyot'lardı 
H r ·~ı "{ib;, bid:'vettc fovka

k •! "ıd.., iıti) :ı!lı harekC't eden 1ou 

sara~· sevgilileri de yavlUi. yav~ 
ih tiratta tedbirsizlige başlaıym _ 
en ış meydana çrkmrstı 
~hamcttin lbeyi -:.·zak:an ta

rassut eden rakiplerinin adamla_ 
ı·ı. genç ktunandamn ı::aray ka. 
dınl:ırındıın biriyle alakn.dar bu
lu!ldu~~-ıu sezmi15lcr, takip etM 
nl'~lcrdi. Hicazdan gelecek kur
lb~nhk Sürre dcve~ini beklediği. 
mjz: sıralarda, Fcrmanit.er lmlf • 
nm beni son zivaretinden az sor. 
ra, bir alu=am ~yine ııall'"' "'İılıtn 
bulu;;an ~ ri!iler b'r taarn.t?.a 
uı;ramtı;k,.dı 

Tüfel«;i za1:itkri, Şehamettin 
bcvi uz 1 tan takiple mıma~fıha 
yel:nce tc t:b:l,t rılmı<-lar, t-m 
B.1.'irsch" ·1° b ):\.., a '\' rd ı 1 rı 
vdi\ rmmıbcr k '~ · n ı:;" ·· u\ 
ettiği a ~d ' bı r \ ' b.?.skın \.. r _ 
mi.ş!er. 

Fcrmunbc:-. ~tn. Jfka <lilş('n 
bazı gi:>i clerin. O"''f ~,-a Yerip 

gönüllerinin sadasmdan ibaska 
hic; .bir ~ye aldrr:m~yo.n sevgili
lerin yanma koşmuş, teıru:, ve 
heyecan içinde tıay1<rrır.rştı. 

- B~ıldık, kadı mm' Aman 
kaçalnn! 

Bu beklenmeyen ih~r. gerek 
B->dıseherin gerekse genç mi~a. 
yın :ıklım ba.5larrn<lan almıştı, 
Fn.kat k"ndini çabucal: topar! • 
yan Bad:rseher. nama~:ıhla sa
ray bahQeSi arasındaki kıs:. ve 
karanlık hğaçlığn d ~ımrr', bu sı. 
rada da haskma gelen Arnnvut 
tüfekçilerin: 

- · Da.\Tanmaym hammlar! 
N';,msı !.:C~nin f'es<1izliğin.Ue 

:ıkisler l:'Ira\an fü• iin bir ııar:ı. 
halinti.r> Fermunbnrle Şe-bamct. 
tin bı'yin kula' <:ımd çınla. 
nl$tı. 

Genç miralr v. ' 11 &ni tnaıı u'T
la uğr~dığı ş. 1 ın ıkta ·: en bıık 
sıynkh. Tab<ı.nc::ısı'1a sarıldı. l ' c 



HAVACILIK 

Moskova • 
uze~rıoe 
• 

Alman hava taarruzu sıkls.ş
makta ve gükse-k in/ ilQk/i 
bomba~ar tı.tılmaktadır 

Şark cephesinde harciknt bütün 
ıf ddetile devam etmektedir. Muh -
telif kollardan jlerliyen Alman kr .. 
ta.lannm hedef üzerin c. M.oskovn.. 
ya dönmüş bulunuyor. ÜçC' ayni -
mış bulunan Sovyet orduları ise. 
.Mo<>kovaya ilerliyen hasmı kolları
nı durdurmağa çal.ışrrken, Moskc. 
va şarkında da muknbil taarruzu 
yapacak ve müdafaa imkfuılarmı 
artıracak b~r ordunun t~il ve te. 
sisine çalışılmaktadır. 

H A B E R - Akşam postruı1 

lŞÇILERE 
TAKSITI..E 

EŞYA 

lgfilere tak3iltle ucuz efya 
verileceği lıaberi beni, ne ya. 
lan söyliyeyim ürküttü. Ken
Ji kendime; u§imdi dedim 
il:ıi yakalarını bir y:re getir:. 
lıilirler .,, 

SEYYAR ve SABlT 
E VSAHIPLERI 

. Tren .memurları için eoler 
mıa edılmesi lıaberi, bende, 
neden•e tren memurlarına 
kcırfı hakiki bir gıpta hissi 
uyandırdı. 

Bir eli yağda, bir eli balda 
kabilinden dünyada bundan 
daha rahat bir me$lek ta.sav. 

r.1ur edilebilir mi? diye düıiin 
clüm. Hem scyyr.r, hem sabit 
er.1 :rlhip!crfo.c kimler gıpta 
etmez. 

SALI 

"S~lı c~llanır,, ı::özü bir ar
kadaşa mevz.u olmuş. "Salı 
günü iş yapmak doğru ır..u • 
dur?,,.Jiyc soruyor, okuma. 
Jım ama, belki cevabını da 
bu serlevha altına dizdiği sa. 
tırlarda veriyo~du. Salı günü 
yapılan islerin büyii!::lüğü 
gozonunc alınırsa çamll§ır 
yıkamak kabilinden küçiik 
işlerin yapılmaması mu hak· 
kak ki doğru olur. Bizde salı 
günü İ§ yapılamıyacağı yo .. 
luncbıki inancın membaı, fÜP 

he yok ki o günleri yapılan 
biiyük işlere hürmettir. 

1• BU AKŞAM BU AKŞAM 
Sovyet haxacılığmın Alman iş.. 

galine giren arazi üzerinde Yeni -
den te~..s edilen hava meydanlar-. 
na karşı yapmakta bulundukları 
bombardmııın tanrruzlannın da nr. 
tık yapılmadığı, göze ç.nrpnuıkta -
dır Daha. zivnde cepheler üzerin • 
ae · fnnliyet t~ bulunarak, ilcrliyen, 
hasım kıtalarının yUrüyUşler~c \'e 
zırhlı vasıtalarının hareketlerine 
mani olmağa ç:ıltşılmaktadır. Es?. 
sen Moskovanın mUdnfıı.ası matlüp 
olduğundan, havacılarm bugünlni 
vaziyetlerinde dahn ha.şks tUrlii 
hareket etmeleri doğnı olmazdı. 
CephP.lerini genişleterek, kuvvN _ 
leriııi dağıtarak yapılacak te§eb
bfuıler ve dahn bıı..<jkn harek<-Uer 
bu havacılığın aleyhinde ll<'tfeel r 
verebilir. Sovyet tayynrecileı·i için 
enerji ve kuvvet sarfedilecek tek 
nokta taayyün etmiş bulunuyor. 

ı SUME TA SiM 
fılncm:ısında slnaouı.cıında 

Alınan havacılığı ise, elde et • 
meğe muvaffak olduğu hareket 
serbesLlsini, hnva kontrolünü. ve 
nihayet itiraf etmek lfızmıdır ki, 
hava hakimiyetini Moskova üze • 
rinde ve geniş mikyasta kullanmak 
mecburiyetindedir. Zırhlı vamta • 
larmm volunu açmakta, piyade b.r 
llklerinİn ilerleyişlerini himayede 
ve düşman hatları g<>rilerlndekl 
muka\·emet menbalarıru tahrip \'e 
imhada havacının rolü başln.ınış 
bulunuyor. Bunu Alman havacrla -
rının başarıp başarn.mıyncaklnrı 
dilşUnccsine verilecek en iyi cevap 
bundan evvelki. hareki~n inkişaf 
seyrine 00.kmak olacnkt.ır. 

Moskova üzer.ine sıklaştırılan ha 
va tanrnızlan buradaki mUdafaa -
nm bir an evvel kınlmasını ilH • 
;o.am etmektedir. Bunun daha ça • 
buk b:r neticeye bağlannuısmı ko
laylıı.~tırmnk ma.~sadile de bombn • 
lardan en uygununun yüksek inr -
lfı.klı tah1ip danclerl olabileceği dü 
ıriinülür. 

Bir şehir üzerine atılacak bom 
baların elli kiloluk olması, bekle • 
nen tahribi ve halkın sığınak ve 
siperlerde kapalı kalmasını temin 
edecek te=>iri yapabilir. Esasen da
ha büyük çaptaki bombalnnn atıl 
masmn da lüzum görülmemekte • 
dir. Yüksek infilrudı bombalar ise 
aynı çaptaki ve fakat infıliık şic1-
de ti fazla olan bombalnrd!lll b..-lş • 
kası değildir. Yapılan denemeler 
göstermiştir ki. yi.iks<'-k infilaklı n
dı verilen bombala.mı başta gelen 
meziyeti psUnına sıra..'®dnki se • 
sin fazla oluşile hallun maneviyatı 
üzerinde sinir bozucu blr tPsir ye. 
pa:bilmelerldir. Bununla beraber 
yıkıcılık kglJLliyeti de bir<.' üç nls . 
betinde fazla olmaktadır. 

Normal bir bombanın atılmasın
da, bomba bir miktar toproğa nü
fuz ederek infilak eder. Gerek tr-

men ne olduğunu bulup haberlC'ş • 
melerine mani olmalıydı. 

Bu srrada uzun boylu adam al . 
manca konuşmağn bru:ıladı: 

_ Bu işte bir aksilil< var nma 
nnlryamıyonım ! Halbuki her !ie) 
kararlaştırdığımız gibi! 

Birden Con Brice, elinde kutu 
öra.e atıldı gözleri parlıyordu: 

- Bu~a kenarı krrm11..ı iplik· 
le süslü bir mendil daha var. 

Hcp!=!i fera.h!amnıt.ı. Uzun boylu 
yeni bulunan mendili al?ı, t~.k~.r 
ka.b:ı daldırdı ve gene plakın u.~tu
ne yaydı, bir yandan etrafında.kile 
şöyle söylenb·ordu: • 

- İki şeyden birini s~mek la
zım gelir de işi tesadüfe hırıı.'lctmız 
mı mutlaka, igtemediğiniz çıkar! 

Hepsi gillerken Snm, bunda pek 
:> kadar gülünecek bir cevher bu • 
lı:unadığmı dili ündü, fakat gözlinü 
pliıktnn ayırmıyordu. Durduğu yı>r 
cok yüksek olduğu için meydnnhk. 
ta gecen bu vaknyı gayet kolay 
IL'<ln tnkip edebiliyordu. 

Bıraz sonra mendilin Uzerinde 
gittik!;e meydana çtknn birtalnnı 
hendesi şekiller belirdi. Bunlar i · 

si r ba~mdan, gere1ale sa.da nok. 
tasından bir kısllll kudretini sa.p -
lanmLJ bulunduğu toprağı dağıt..cıı 
utmak, etrafa yaymak iç.in iharcar. 
\'e nrta kalan kudretini de clva • 
rın tahribine sarfede·r. Bom.banın 
dllştUğü zemin ne dereceye kadar 
yumuf'a.k olur ve bombanın dalL'} 
miktan ne .kadar art.."ll'Sn., tesir:l de 
<> nlsbctte az.:ılmlş olur. Bir batak. 
lığa dU.:ıecek olan bombanın tesiri 
en az, çok sert bir zemine düşecek 
bir bombanın tesiri ise en fazla o
lur. Yüksek :i.nfil&klı bomba ndile 
vasıflandırılan bomba ise hedefe 
tcmıı.sında infilii.k ettiğinden bütün 
krncılrk kabiliyeti ilC' milessir olur. 
Dolayısile diğer bombalardan da -
ha fazla bir tesire maliktir. Yapı. 
lan tecrübeler göstermiştir ki, 
normal bir bomba ile vüksek infi • 
IA.kh bir bombanın te~r n·sbetleri 
arasında üç misli fark vardır. Bu 
bombaların pike bombardıman tay
yareleri olan Stokalarla a.ttlmış oı.. 
ma.sı da müdafaa C'den bir nokta • 
r..ın çok çabuk mukavemetini kır • 
makta lmil olabilmektedir. Çünkü 
infilii.k şiddetinin bire Uç fazlalah
ğr, P:kcdeki bomb:ı.rdonanlard:ı e'· 
de edilen isabet ihtimaller.inin yüz 
de yirmiye naz.aran )iizde yctmi 
b~. seksen ni~bctinde oluşu her 
ikisinin lT..r arada. en iyi bir bom • 
bardıman hnsıla.~ı vereceğini gö...<1. 
lerir. 

Alman havacılığmnı Mo:!ko\"a U
zerlne ve Moskova civarına karşı 
tevcih etmekte olduğu hava t.anr
ruzlarııun s~ srk yapılması ,.e yük 
rıek infil:ikh bombaları kullanma'. -

yioo karardiktan ;ıonm Sam, şnto 
''e hemen civarının nııılıta..~r bir 
planı olduğunu kesti'rdi. 

Mahpusun bulunduğu daire t.n • 
ıa.amen siyaha boyanmış ve noktalı 
bır hat buranrn odnlıı.rının birln • 
de Sam ve adrunlnrrnın bulunduk • 
ıarı, ~ıağara}I mmtakayn uza.tıJ.nuş 
tı. ~lan, Co Benetin ş:ı.to kütüplıa • 
ncsınden nldıt;rı kitapta bulunan 
planm aynı olduh'U için Sam bun. 
ları kolaylı'kln farketU 

Kumandan diye hitap edilen u • 
:ımn boylu adam, mendilin üzerin • 
de bahsedilen işaretler belirdikten 
sonra gene kızmıştı: 

- "Herr Gott sak:ramant!" di. 
~·e bağırdı, Yanıl.mIŞJZ, Mndn.m 
Vilya.mın odasma çıkan yeraltı yo. 

rr veroen olan taanıızların şid • 
d~- nisbetinde göze çarpnıald.a ve 
knra ordularile hava orduların~ 
iş'blrliği yn.pmal.anndaki t~Udti 
göstermektedir. Esasen Alrna.n tob 
liğlerine nazaran da kara ve ~n~ 
birliklerinin çalışmaları çdk buyük 
bı:r intizam içinde ve şimdiye kn • 
dar görüldüğünden daha. bllyük bir 
mükemmeli'\•etl e ba.'}Bl"Ilrnmrtado' • 

Alman ~ularmm on be§ bin 
kadar tnnk1a. Moskova üzerine yü
rümekte olduğunu bildiren nja.nr· 
lam ba:kılıma havacıların eeph-0 • 
nin bu nok~ı üzerindeki iŞbirliği 
ve tnarruz kesafeti normal oıarn.k 
kabul edilmek ica.p eder. Çünkü; 
zırhlı vrunta.larm yolunu 8.911akta 
Alman ma.'knmlarmm güveni en 
fazla Alman savaş tayya.relerinde
dir. Pike bombardmıancılarla fe\'• 
lıit edilmiş oir manzara ~
den hlicum tavynreciliği da:lın zı • 
yadc piyade '~ motörlli siJiılıların 
çok yakınında ha'reket ede-n ve on
lara karşı en ge~ ölçüdeki nıu ... 
lıarN>e arkadnslığmı gösteren hır 
emıf olarak göze çarpar. Polon)'n• 
dan başlıynmk sark cephesinde 
Sovyctlere karşı olan mUcadelele
re gelinceye kadar ıı:ı.vaş tayyare
cillğinin vazifesinde a.ksaldık gös .. 
terdiği olmamıştır ve dalına zırhlı 
vnsrtalarm muvaffakıyelinde Rmil 
c.lmu~lardır. Ş.!.mdi, .Mosko\'a c~ı:
hesinde de aynı ba~nyı vercb~~e
c•ckleri merak edllıne'ldcdir. Çün
kü, Sovycıt ha,•acılığmm cepheler 
iızerindc ve mahdut s:ıhalardaki ha 
reketlere inhisar eden faaliyeUeıi, 
bu hnvncılığın bir hızlanma devre .. 

lu, içhıde bulunduğumuz mağara • 
dan bnşlamıyor, ptandaıki işarete 
göre,. aradığım!z ~lang:c: ~:nkmr
mızda bulunan diğer bir rı111gara -
da, 

Biraz durduktan sonra devam 
etti: 

- Şimd!ye kadar uğraşmamız 
bo.~a çıktı, heır şeye yeniden ba.,,cı.. 
hyncnğız. 

Etrafındakiler susuyordu, bir 
tanesi atıldı: 

- Bundan emin :ntlsiniz? 
l "zun boylu adam ba.c;mı önüne 

ığdi: 

- Maatteeessüf eminim! 
Gene biraz durouktan. biri<aç 

saniye düşündükten sonra devam 
etti: 

(OrlJlrıaJ kopyam) ('ntrkÇf! kopyas) 

Tel: 42851 Her iki sinemada birden Tel: 4Bl9t) 

VlCTOR HOGO'nun ölmez şaheseri 

NOTR DAM'ın 
KAMBURU 

(Notre Doma de Paris) 
Bu mevBim için milyonlar s:ı.rrue vtıcuda gct.lriloo ycgAne muazzam 
film. Ba§l'Ollerde: 

CHARLES LAUGHTON .. MAUREN O' HARA 
nu (".msalslz dı>lrnrb.r artısmdo ] 0.000 flı;:'Uran 

1.Uk& ve lhtiş:ı.ı:m_ 7,engln :rnb.aruımı ile b\itbn dün~ yı ba~ rt..ı\t~ 
bırakmı olan bllyük film. 

SINE.'ttACILIGIN ••• \e ASRJ TF.Kllıı'1GININ ZAJ<~t. •. 

Rfillll Bu nkşam için ~lerlnbi m-,."f!lden aldırrnn, 

BU 
GECE 

51&6· 
ma
sıım ·a 

Unutulmaz ''ARBACIN/N K/ZI,, filminin 
unutulmaz yıldızı HJLDE KRAHL 

ISABIL 
J:"flmlnde harlkultıde bir mu\-affn.ki,)ct kauı.ndı 

Siip<'!rfllrnlcr Mloııu S E S lnenın.sınd:ı go!lt rillll("lcte 
l-ıolan '• t ' A B E L '1 rnuh:ıkl•ak gidip gürWıUz. 

-; geçirerek yeni darbeler için , r~,.,.'"' .. · PE ~""~~ 
gnıplanmakta. ve teşkil edibnekte ı ~ · ~ 
bıiJ.~nd~ hlssini veı;n~ktedir. ~ sinemasında ~~ 
Aksı takdirde bu hava haklıni:retı. ~~ Türkçe sözlii ve Türk musiki/ ~· 
ni 1dame ettirecek bir Alman ha • ~ • 

v~ılığr alabllcl!~e .senbest ve o ~~SELAHADDı·N ~. 
nısbette de venmli bır çaltşma. ynp ~~ 
mağa muvaffak oln.caX demektir ~ EY y u B • 

Tahmin ve kana.a.tlerin doğrul~- ~<c 1 .ve 
ğu mutlak deği~di'r. Buna nazaran ~" BOZ ASLAN 
Sovyet havacrlığmın bundan son .. ~" 
raki harekot devresinde, ve Moo • ~~ 
kovıu:m mü.~aasmda Alman ha • ~ Ualknnmn co!lkun 
vacılığma bır darbe vurmağn mu ~ ~ 
vaffak olamaması takdirinde ha : ~~ nlkt la.nm:ıktadır. 
va üstilnlilğünUn ikinci bir ~Uca _ ~· M r s t K ı 
delede So~·et tayyarecili2i eline ~~ 
geçmesi de biraz şüpheli ;öri.ıle • ;cMünir Nurettin 
bilir. Son g::ı.yret ve mutlak müca. ~~ Sadettin Kaynak 
deleyi ~oskova havala.rmda kabul ~<c Müzeyyen Senar ~ 
etmek lüzumu muU:t!k gıöidir ~ ~\ 

A AllIS. ~ Smnslar: 2.80· 4.SO • 6.80 H" 9 d:ı~4 
• 1\.ı\.I~ ~:oır.;.a;:..~Y.~~~ ~ 

- Bu yanlışta bizim hiçbir ko. 
bs.hatimiz yok, Matmazel Dokto • 
nm verdiği talimata. göre hareket 
ettik. Bize şöyle demi.5ü: 

.. A:~· biraz. eweı yazı yazdığı 
kuçuk defterinin bir sayfasını 0 • 
kudu: 

- "Gottlb Vuımser'' in bana 
vc-.rdiği çok geniş rapora göre, Bul
lvay ~tosuna, (cehennem vadisi) 
nde ne kadar mağara varsa 0 ka. 
dar.yeraltı yolu c;ıkryor. Ynni bu 
~agaralcuın hepsi aynı galeri.de 
nıhayet bulmaktadır.'' 

Uzun boylu adam gene durdu 
küçUk defteri cebine soktu ve de~ 
vaın etti: ' 

- Şu halde biz de (Gottlib 
Vu:rmser) gibi düşünerek, mağara
ların ?erhangi birinden ise başla • 
dik, bizi şatoya. götürecek yeraltı 
Yoluna çikacağız zannediyorduk. 

Doktor tasdik etti: 
- Evet, evet çolt doğru! 
- Şu halde bu muvaffakıyet -

sizlikten dolayı hiçbir mesuliyeti • 
miz yok. Gene §UkredeJim ki doğ
ru yola çok çabuk g~k cUmiz.. 
dıe, ı.ir'& bize nasıl hareket edece • 

ğimizi emniyetle bildiren bir pla:mı. 
malik olduk! 
Şimdiye ka.§ar söze karşnı~ar 

adamlardan biri ntıtdı: 
- l!JC baştan bn.sJanıakta b 

zorluk )O'k. Fnkat her şeyden ev • 
vel bu Snm Coys denilen herift ıı 
kurtulmanuz ı:aım! Zira. unutmı -
yalım ati bu ndnm )'D.c;adıı;,ı müdde 
çc !bizim için en bilylik tehlike\ 
teşkil cdıyor! 

Kumandan dedikleri U"Un bo~
lu adam gülümsenrlşti: 

-Bu cihetten üzülmene hi<'bir 
sebep yok dostum Vilf~t ve Gun • 
tere sadece bu zn.tıa ugnırnıala.rmı 
"r,ca" ettim. Bilirsiniz ki bu ikıs 
pcgine düştükleri ık~eyi ka:i~eıı 
kaçrrm:ızlar. J{ıs..'lc:ı soylememı ~ -
tel"Seniz Sam Coysa şimdiden ölıni.ıf 
n.ıızarlle b:ıl<n.biliriz ! 

Sam, olduğu yerde tm;radı: 
_ Vny canına, tam a.d3ınm 

catıtık ! Bereket ba 'beyefend.yc ol 
müş nııznrile ~ıl.anııu:m da il;. • 
zan iş gördilklermı gösterccegız. 
Canavar heri!! 

Uzun boylu adam gene e5ze ôas 
lamıştı: (Devamı 1X1r) 
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Anadolu ;,j:lns:nm vertllğt bnber. 
gllro clUnya vn-dycUne bir baki$ 

m n 
ev 
ng 

r~naa 

or ula 
a e idi • 

ım 

Amerika harbe girmiyecek -
Ruslarltı Japonlnr arasında 
bir !hadise • Amerika<la bir 
sabotaj • Fransada rehi:teler 
idam edilmiyor 

Dün gece neşredilen Almaıı u_ 
mum! knr:ırgillımm tebl'iiinde, fe
na havalaro. rağmen şa'l"k cep!ıes!.n
de ycnl tcrokkilc:- kaydedildiği bil
dirllmclttedir. Done!.% hnvzasmda 
Sovyet kuvvetlerinin müttefik or. 
duları:n ileri hareketini durdur • 
:ınnk içln yaptıkları bir teşebbüs 1-
tal,yan kıtnln.n t.arnfmdnn akim 
bırakttrılıruşt.tr. DU.sman ciddi ka
yıpların ta.raed~ ve İtalyan 
t>irllklcrlne ytl.zlcrcc esir bırnf;:-

tır. 
Xırmı ber-uı.hı ııçık1anndn Al • 

mu. havn. kuvvetleri, 8000 tonluJc: 
bir vapuru batırmış diğer UçUnü 
clcldi lı:ı.s:ıro. u~n.tmıştır. Bunla. • 
rm da batmış olmaları muhtemel
di"r. 

D. N. B. nin salfılıiyettar 
bir Alman nskeri menbaından 
ö ğ r c n d i f{ i n e göre 9 ağus. 
t<ısta. .nihayetlenen Uman muha., 
rcbcsı csnııstnda. imhn edilen Sov. 
vct orduları hakkında. ilk defa o_ 
lnro.k gizli rnlromlar neşredilmek. 
tedir. 

-Bu hususto. tanzim edilen mpor
lııra. göre 6 ncı ve 12 i.ı:ıcl ordıılo,. 
ı-a mensup bir çak Rus tümenleri 
vo 18 1nc.i ordunun bnzı: birliklerl 
imlın cdibni.stir. 6 ncı Sovyet ordu. 
su 135, 140, 141, 190 ve 197 ne 
plynde tUmenlcrinden, 3 mot.örlil 
piyade t.Umenlnden ve 15 vo 16 ncı 
zırhlı tümenlerden mürekkepti. Bu 
ordu iyi teclrlz edilmiş btr taarruz 
ordusu fdl. 

Yine tama.mile imha cdilm1ş o. 
lnn 12 nci ordunun piyade olarak 
yalnız 173 ve 189 uncu tilmenleri 
\'ardı. Fnkat buna mukabil 45, 4 7 
\' 49 uncu zırhlı tlimenlerle 218 
i i motörlil piyade tümeninden 
mUrokkep mUhlm. taarruz kuvvct
Jerlnc malikU. Sonra.dan 44, 48, ve 
72 ncl dağ tUmenlcri bu orduya 
ilave edllm.lştir. 6 ncı ve 12 nci 
orduların. bu tnmenlcli Uman ci
varında kfi.mllen imha edilmiştir. 
Moskovaya karşı yeni · 
Taarruz 

nöyter ajansının Kuybişefte. 
ki hususi muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Moskovayn karı;1 yaptık. 
lan hamle birkaç kesimde gilnlcrce 
ynvaoladıktan sonro iki iatikametto 
yeniden b:ı§lnmıştır. FnaUyeUn tek • 
rar ba§l:ı.dığt noktalar Almanların 

lıloskovnya en yakm 'oldukları lıloja· 
~ Maloynroslavctz kesimJerJdlr. 

Cepheden gelen haberlere göre bazı 
kealmlerde tazyik azalmışsa da Rus • 
lıu- uyanık davranmakta devam et • 
me!ttcdlrler. Bu haberlerden anla;ııl -
dığınıı göre Sovyct mUdıı.!aa hattındn 
mevcut olnbllecek horha.D;I bir zayıf' 
noktaya daha aiduelll tnarruzlıırda 

bulunmak lçln Almanlar hareket nok. 
taaı aram:ıktndlr, cuma sabahı A'. 
mnnlar iki cephede de hUcunı:ı. ba§la
~lardır. Rus kıtalan şlddeUl tank 
tanrruzlD.rmıı. mukabele ctmııııerdlr. 
Fakat (K) rumuzu ile ruulan şehir 

çevresinde Almanlnr ku:inen ltus kr. 
laları arasına glrmcğe mu\·aftak ol 
mu~lardır. Mnıımafih Almanlar müda
faa. hattını yııramıımı.ş ve Ruslar yeni 
mevziler işgal ctmlştJr. 
Aynı çevr de 12 gilD çcvrllmlp ka. 

lıın Sovyct btrllklcrl perşembe ve ev. 
roıı. gUnU ynpt.ıltlı:ırı mahareoolerle 
kurtulmn!tıı muvaftıık o\muşla.rdır. 

B~rnber ve muntazam b.r ıı~ı:ııde 
dU,man kıtaıı:ırı nrnsındnn g çml~lel"" 

dlr. Du blrllltler yeniden asıl SovyP.t 
utnlnrlle t r.a.uıtn bulunmnktndrr. 

Almanların zayiatı 
Bir Sovyet birliği Leningrad 

cephesinin şinınli garbi istika. 
metind~ dört gün devam eden bir 
muharebe neticesinde Almanlaı n 
ölü ,.e varalı olıı:rak 37 000 kişi 
uı.}iat \Crdinniştir. 
Sovyctlcrin zayiatı 
6 Milyon 

Şarkta cerc} an cd:m muha
robwnin n.kıb~ti taT+yyün ettiğine 
dair Alm~n mntbant n117Jrı Dr. 
Dietrich tarafından B"rlinde 
Mnt~u:?t mümessillerine va-:nian 
l:x-yannt, Alman hükumet mer. 
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hezinin askeri mahafillerinde ye
ni1en ehemmivctle tebarüz etti· 
rilmektedir. -
Amcrıkan ve İngiliz eksperle. 

ı·i tarafından Sovyct ordu.sunun 
300 tiımC'nden mürekkep olduğu
na nnir yilrütülen t.;ı.hminler doğ
ru ise, şimdiye kadar Sovyetle. 
rin 260 tUmcni imha edildiğine 
göre, halen Almanlara karşı çı
karılabilecek kuvvet 40 tfuner.· 
den ibaret kalmış demektir. Fa. 
kat Sovyetlcrin harp edecek k.?.
biliyette 100 tümeni daha. olsa 
bile. Berlinin askeri mahafiJler:
nin kanaatine göre, 1.200 kilo
metrelik bir cephede. bunların 
imhn.sı zikredilen 240 tümenin 
imhnsmdan çok dı:ıhn kolny ola
caktır. 

BW?ün beyan edildiğine göre, 
Alm~n ileri hareketinclc görülen 
gccikm~ler milnhnsıran havalr. .. 
r.ın bo.zukluğ1Jndan ileri gelmek
tedir. 

Rusyanm Avı upa kısmında 
b:.ılunan Sovyet kuvvetleri baki
yesini ortndnn kaldırmak için 
Alınan kuvvetlerin~ lazım olan 
şeyin birkaç sağlam yoldan ~
ret oldu~u. alakadar mahafiller
de bu~ün beyan edilmektedir. 

Sovyetlerin §imdiye kadar uğ
radığı zayiat hakkında. bu ak
şam ~van edildiğine göre. Sov. 
retler harbe dev;.m etmek için 
kcndilermc 1§.zun olan en iyi kı
talanndan takriben 6 milyon ki• 
şi kaybetmişlerdir. 

Sovyet hatlarının gerilerinde 
bulunan ~rnizonlardan ~etirile
bilecek olan kuvvetlerin kurban
lık koyundan başka bir şev ola· 
m.ıyacakl.arı o.la.kadar mahafil~ 
terde beyan edilmektedir. 
Mosko:ıa radyosunun hitabı 

Moskova ra.d.yosu, Moskova_ 
nın şimal batısında, Nara nehri 
boyunca cereyan eden nmharece
ler h;.kkmda diyor ki: 

Merkez cephesinde çarpLjan 
askerlere hitap eden yeni oir 
günlük emirde §Öyle deniliyor: 

"Bir a.dnn g~ çekilmemeniz 
lAzımdır. Faşistleri bu noktada 
durdurmanız lfı.zımdır." 

Radyo "S" şehri önünde cere
yan ed~n şiddetli muharebeleri 
de tasvir etmiş ve düş:man.ın bu
rada, bir gedik açmak için yay:
tıi:'l bütün teşebbüslerin durdu
rulduğunu ve bir dii§ma.n piyade 
taburunwı son neferine kadar 
lnıha edilchı':rini söylemiştir. 
Amerika harbe girmiyecck 

Ar.ıerika Ayan meclisi harki. 
ye cncilmeninin -bitaraflLl\: kanu 
nunun tadiline dair g~n haf ta 
aktedilen toplantılar esnasında 
hariciye nazın Koordel Hul ibc. 
yanatto. bulunQ.ra.k demiştir ki: 

''BirlC3ik Amerikanın herhangi 
bir şekilde hakiki harbe atrlmıya 
niyeti yoktur. Hilkfımet, hila 
meşru mUdııfaa.Jtanununun ica .. 
bettirdiği siyaseti takip eyi 
mektedir." 

Nazır Birleşik Amerikanın ge
milerini denizaltı tehlikesine 
karşı korumak vazifesi kal'§ısın. 
da bulunduğunu eöylemt~ ve 
şunları ilAve etmiştir: 
"Şüphesiz ara sıra zayıf anla· 

nmız olacaktrı. Faknt vaziyet 
şudur: Almanya bire harp ilan 
etmedikçe, hatıbe sürüklenmiye. 
ceğiz. Bize harp ilan etmek de 
her halde Almnnyanırr işine Ret
mez" 

Bİından sonra söz alan amiral 
Stark şunları söylem.iştir: 

"Kanaatim şudur ki, nlacağı. 
mı.z tedbirler ne olursa olsun Al• 
m~nya hazır oldu~ zaman bize 
tnarruz edecektir." 

Daniz encümeni reisi Emory
land, tic:ır.et gemilerinin svfilı~ 
landınlmnsr lehinde beyanatta 
bulunmuştur. 

Bii ,.. bavram 
l<utlu o sun 

Ruzvelt diyor ki 
V aşin~toıı, 28 ( A.AJ . 
Bahriye günü milnasebetıyle 

söylediği nutukta, H.uzvclt r:vvo
la bunüan beş ay evvcl, hudut. 
s~ müstaceliyet h~lini ilan et_ 
tiğini hatırlatmış ve ezcümle 
demiştir ki: . . 

Japon 
hariciye 
nazırı 

Kafkasyanın 
müdafaası 

Londra, 28 (A. A.) - Daily 
Sketch gazetesi yazıyor: 

Kafka.syaııın müdafaası içln mü. 
him bir plll.n h3Ztrlnnnuşttl". Bun• 
da İngiliz kuvvetlerinin <le rolü 
bulunmaktadır. Bu plfuı, Hitlerin 
Rusy::.yn taarnız ettiğindenberi 
Çörçil hükumetinin boo durmadığı
nı göster.mektedir. 

O tarihtenbcri müteaddit ha~ 
seler oldu Ordu ve bahriye, garp 
yarım kü;esinin ~Uda.faası iç~!1 
lzlandnyı işgal ettiler. Atlantik 
denizinde mütenddit Amerikan 
~isi batll'lldı. 

Siliı.h pa tla.malarına meyda!l 
vermemek ~terdik, fakat lbu sı
lahlnr patlanınğo. başladı ve ta.. 
rih illt silfilıın kim tarafından a. 
tıldığını teSbit etti. 'l'a~ruza uğ .. 
rayan Amerikadır. . 

okyodaki kordip
omafği kabule 

baş,ıyor 
Şimdi Ortn şarkta, general Vc

Londra. 21 ( A.A.) velin omr1nde ibir milyon a.t.ker bu.. 
Londraya. gelen haberlere gö Junmakta.dır. Bu askerler, Ameri· 

re Japonyanm yeni hnriciye na. kadan Kızıldeniz yolu ile gelen ~
zırı Tok·yodaki kordiplomatiği lahlarla bol bol ~iz edilmiştir. 
yarından itibaren kabul ctmeğc j Rus kıt.alarmın 1ranm şimal.inden 
b:ı.~layıt"nklır. çekilmesi Britanya kuvveUcriıtln 

iondra salahiyettar mahafi. Kafkasya.ya. girmesini Jtolayln.c;tı -
linde, Japonyadaki İngiliz büyük racaklrr. Bu ha.rekat Alı=ıan ge~e
elçisinin Japon Bn.svekili Gene- rali Rund.stedt'in K:ı.flaısyn isti • 
ra1Tojo'y1 görmek için ilk fır- kametinde hnroketiıtl önliye<:ek • 
sattan istifade edcc~ ve Tokyo tir. 

Ruzvclt, bund'1.11 sonra, Alman4 
yayı, Amerikahlo.rı o.çık denir. 
den kovma. arzu.su beslemekle 
itham ebniş ve demiştir ki: 
Eğer milli siyo.seti.ınizc, silah 

patlamasından korku hakim ol
saydı, btltün gemilerimizi~ ve 
kardeş Cumhuriyetlere aıt .&~ 
milerin. limanlarında. dcmırlı 
kalmalan icnbederoi. 

Club katibi Mason ile aynı klüp --M--o-s_k_o_v_a __ _ 
azasmdnn Mnrtyr'in uzayan ve 
sebebi izah edilmiy®. mevkufi. 
yetJerinin lngilterc hUku~tini raa'yosu 
ciddi olarak iegal ctmekto bulun~ 
duğunu bildirmel"ten tevı.kki et. 

Ruzvelt, bunu müteakip, Hit. 
leri bir dünyn hakimiyeti plfı.nı 
ya~ış olmakla ve Al~an haki
miyetini cenubi Amerika~ ve , 
Panama kanalına yaymag3 ça.. I 
lL~akla. itham etmiş, Almanya
yı da mevcut büWn dinleri or. 
tacıar: kaldınnak arzusiyle itham 
eylemiştir. Ruzvelt, şu sözleri 
ilave etmiştir: 

miycceği beyan olunmak-tadır. Harkofun teh1ikede Mevkufların ikisi de 1 ngiliz h 
tabiyctindedi.-..r. --- oldug~ unu ilan elti 
Hindicinide 

Birleşik Amerika, cephede <;ar. 
pr§a.n insanlara, her snm, daha 
fazla silah vermektedir. Bu bi. 
zim ilk işimi2xlir ve gönderdiği. 
111iz silfilılann ve her çeşit malm 
suların dibine inmesi de milletin 
arzusudur. Amerik~m bu mal
zemeyi vermesini .isteyen mille~ 
tir Seyirci knlmanuı.k hususun.. 
daki kararımız, Amerika bahri. 
ycsine verdiğimiz ve hali mer'i 
olan "düşman görününce ateş 
etmek" emriyle ifade edilmi§ti. 

Cumhur reisi, bundan sonra, 
1937 tarihli 'bitaraflık kanunu
nun tadiline ait muhtelif safha.. 
lan zikretmiş ve demiştir ki: 

Ticaret gemilerimizin, müda. 
faa için siHlhlanınalnrı lii.zmıdır. 
Gemilerimiz, mallarımızı teslim
de sWbest olmalıdn·. Gemiler!. 
miz. Amerika ba'hriyesi tarafın. 
dan himaye edilmelidir. Haddin. 
den fazla kazanç teminine devam 
etmek isteyen küçük, fakat tclı
likeli bir sanayici ekalliyetin, 
yalnız keneUni düşünerek yaptığı 
obstrü.ksyon'lariyle, nzmimiw 
!han olrunıyacaktır. Azmimiz, 
küç.ük fakat tehlikeli bir i~i re
isleri ekalliıyetinin bizzat ihakiki 
~~ davası için olduğu kadar hil 
tün millet için do tehlike teşkil 
eden valnız kendini düşünerek 
yaptığİ o'bstrüksyonla durmıya.. 
ca.ktır. 

Japon kontrolu 
tazv·kını artırdı 

Matbuata, radyoya sansür 
kondu 

Ş&ngbny, 23 (A.A) - SllYCOnclan 
blldlrlJlyor: 

Hindlı;lnlye ycıı1 bir Jo.pon hcycU. 
nJn geldiği, mnlınlll 1daronln heycU 
umumlyesl ~rinde Japon kontrolll -
nUn t.aeylkinin artmaalle belli olmnk. 
tadır. Mntbuat. ro.dyo ve muhaborat 
sruısUrU, artık tn.mnmen Japonların 

elindedir. Cıızotclcr, baet.tın n.r;ağı sa.n
sUTden geçmiş stıtunla.rla çtkmakto. 
dır. Hindiçinlnln her tUrlU dahllt i;1 • 

lcrlne miltcalllk bahlııler yaıııı.k edl1• 

mlşUr. 
Hanol propngnnda bUroaunun idare 

si b:ışmdıı. buluruın Almanlnrm yerl· 
ne Jnponlarm gelmiş olması Japon • 
Alm:ı.n mUnascb:ı.tmm, gerek •Hi.ndlçl. 
nlde gerek Tnylandda ~ışn!ş 
bulunmnst, kayda ç:ı.ynn blr J...-ey:fiyct. 

Ur. 
MUşn.hlUer, bunu, :Maııçukodakl Al-

mıın .siynscUnln t:eslrinc atfetmekte .. 
dlrlCT. Almıı.nlar, aylardnnberl, Jn .. 
po:ı nslterl unsurıarmı Tokyonun nO. 
(uzundan ayı:rmağn ~ı,şmnktadırtıı.r. 

SURLARDAN DtlŞTtl 
Karagümrüldo Sultan mahalle.. 

tıinkle 13 nunuırtı.da oturan AH.nin 8 
yaamd:ıltl oğlu Davut, diln Edi~c.· 
ka.pttla sur üzerinde oynarken d~ .. 
mtiştür. Çocuk 1:Ja3ındnn, mu.hte. 
lif yerlerinden c.i:'ll' ve tohlikcli su 
rette yara.l:ı.nnuş, baygın !bir halde 
Haseki lınstanosine ka1drrılıruştır. 

Ru.zvclt, müteQJ:::iben, Amerika 
bahriyesinin misli görülmemiş 
kuvvetin ve ordwıun mütemadi· 
yen artan J.nıdretini belirttikten 
sonra, "askerleri.mire yer yüzün. la fikirleri beslediğini gösteriyor. 
de herlıangi milletin elinde mev- Amerikanm elinde Bitler ta.ra
cut oln.nlnr kadar iyi tcchi?.at ve fından hazırlanmış ~ ibir ves • 
silfı.lılar vereceğiz." ka. dalın vaııdır. Bu vesi.kaya göre 
Demi~ ve Rus ordusunwı ihti- Hitıer hırlst.iya.nlık ve milslümnn.. 

yaçla.nru sayarak, Rusyaya., Bir· Jüt da
1 

dahil olm:t::t üzere, bili.Un 
leşik Amerika. ile lngiltere tara. dinleri ortadan ka\dırmak iltiyor. 
fından f azln. miktarda tayyare, Mabetlere ait emlak zaptedilc.• 
top ve tıbbi müstahzarat gönde- cek, mukaddes kita.plarm yerine 
rileceğini söylemiştir_ Hitlcrin (Mein Kamp) lkita.bı kona-

Nihayct, cumhur reisi, Ame. caktır. Allahm y~ine Almanyanm 
rikan milletinin v.azi.folerini tarif demir il:lhı getirilecektılr. 
etmiş "Aır.erikahlarm, çok şid- ı:ıu~r~ durdurulı~.c!1Jttır. ım.: 
dctli inzibati tedbirlerle tansik l leru:ımn imha.smda bizim ~~ rolu. 
ve talim edilen kütlelere karşı • müz olnca.ktır. !~ınnn ltıkatır.• 
durnmıyacak denx:ede remizle. , n içinde ~erocstçe inkişaflamn 
miş ve gev§Cmiş,, oldukları tezi. temtn edreeg1z. 
ni reddederek demiştir ki: NUTUK NASIL KARŞILANDI'? 

Bu memlc..lrct büyüktür, çünkü, Vaşingt~m, 28 (A. A.): 

Londra, 28 (A..A.) - Moskova rnd. 
yosu, Sovyet kıtalanrun, Harkof clvıı· 
rmı.Ia Alman ta.kviyo kıtıı.lnrının ta:r... 
yikl kııroısmda, bir parça gcrllcdiklt'
rini ve §ehrin tehlikede olduğunu ıuı.n 
etmcklcd!r. 

Londra, 28 (A.A.) - Rn.dyo, paznr. 
teai akşnmt Rus kuwetıcrinln Lenin· 
grad cephcsiııdo iki nokt.nsmdıı mu • 
vaffıüdyct ka.zanmış oldukla.rmı blldlr 
miştır. hılra ve çamura rağmen Ja. 
mcrovskl tnra!mdan kumıı.ndıı. edil • 
mekte olan Rus kuvvetleri, Almanınn 
'blr mevziden tardetmljler ve Uı; top, 
mitralyöz ve siper havan toplan zap
tctml!Jlerdlr. 

Rusların zaptcdllmlş olnn bir topu 
kullanmış oldukları vo blrltnç Atm:ı. 
nm kendi obU.Slcrllc maktul dUştUlc • 
leri bndtrilmektcdir. B~ka bir cephe. 
d3 Ruslar, bir gUn lçlnde Almnnlann 
aok.iz taarruzunu pUsltUrtmUeler ve 
mukabil taarruza geçerclc arazı kn • 
zanmrşlo.rdır. 

Sovvet tebliği 

mütemadiyen mücadele eden bit' , Ruzvcltin nutku hakkında ka· 
memlekettir Biz blitün tarihin naat şudur: Cumhurrcmi Amer'
en kudretli ~~ en hür nıilleti ol- kanın: doğuracnğı tehlikeye ehem 
duk. Buglın, muharebe .mevzile. mi~ct vermeden HiUcrc knrı:;ı 
rimizi tuttuk, milletimızı ve ata- hnroeden devletlere yardım edece. 

(Baş tnmfı ı ocjde) larımızın imanını m;:earaa. et. ğini ilan etmiştir. Nutuktan ç 
Bundan aonra Abide ctrafmcla tor. meğc, Allahın, bize, tam vazife- kJlll notlceler şuduı : 

lıınnn izciler cuınhuflycte ve Milli miz olarak teifı.kki etmel: hassn 1 - Malzeme sevkinde lı..me.r! .. 
Şefe btıG'lılık tcuı.hUrntı yapmıvıar • smı verdiği şeyi ya·.mağa hazı. ka, donanına.sm.ı lkullanacakt.rr. 
dır. rız . ı 2 - Amerika. donan.mnsuıa hı!• 
Öğleden nonra. gcnçlllt namına. bir ı:Ondnt, 28 (Ro.d)·o, 7,lö) _ zır ol emrl verilmiş, mihver mey. 

Myot Ebedi Şet AU:ıtUrkUn muvakkat Ruzvelt dylcdiği nutukta de• cl!ın okursa donanma ha.rbcdecek .. 
kablrlerlneblr çelenk koyacaktır. İz· ;,..+; ,_,. Ur. 

m.,.....r uu. t--
Emlak ve Eytam Bankasından: 

~s No. yeri kıymoU Cinsi cller t.nratmdan Gazı Terbiye En.sUtl'. H.i:tler. jstilı\ pliinlarıru.'1 AUn.n.. 3 - Ameıikn u.oiltcreye, Sov• 
sUndo bnzı ı;Usterilcr yapılacaktır. t:1in öbür ta.rafına raci olmcdığım yellere, Çine yn.rdnnr arttıracak· 
Anluırndıı. to:;>l nnn hemen iki bine 1 ~ylemi! Ur Fıı.knt elIDıde bunun tır. 
yalun izci, 2·3 dııltika içinde bir nksinl b~t edecek bir Alman ~- Amerlk.n.n mllle?.nin bu ~liU. 
l:!lmp kurar k hasta taı,ım:ı, yardım, ritası vanlır. Bu hnııitn HiUeıın kayı tasv.ı.p cdeeegı zaruıedıliyor. 
muhaoorc vc::ıılrc izci fnaliycllerlııl \ t:ı.s:ı.rladığı tarzdn. <'"zilmi~ cenubi Ameı-iknlrla.ra göre Hitlcr Rusyr.• 
cüsterccekl"rdlr. Bundıın sonra haM' ve ortn AmCl'ikn hıı.ritas:'dır. Bun· ya kırşı harple meŞ.,"111 olduğwıdan 
oyunları oynnnncaktır. ı da bugür .... U hudutlar knldmlıruş, ve biitün kuvvetiyle Amerilroya 

DUytik geçit resmi yann lpodromda cenubi Amer..:ro. Alman hük1.miyeıti döncmiycceğinden muvnffnkıyct 
ynpıla.caktır. Merasimden evvel, Cuır. altında beş hUkümcte nyrılmL~tır. lhtimn.li fa.zlndır. 
hurrcısım z Milli Şe! lı;met lnönU, B~· Bu uydurm:ı devletlerden birinin Ruzvelt Hitler:.n Amerika ve 
yük Mil'ct licellalnde vckiUerln nrazis ndo Amcr.lkn 4çin ıhn.ynti c- Panama. knnnlı, dinler ha.kıkmdaki 
Meclis nza.:ıırun, ordu crkı\nmm, pro,. hcınmiycti olan Paıı=ı.nı:ı kanalı bu.. dü~Uncelerlni açıkça göstermlij, 
toltola dahll zgvntın vo kordlplomııtl· lunmaktndır. Bu har'fa Uitlcrin Fransatln. rehindcri:ı. idn.mmı tak· 
g-in tcbrfülcr:lnl kabul edeceklerdir. BirJeŞik AmerJJrnyn karşı dn isti· bih etmiştir. 

ı ı Kııdıköy, Oamaniyo 
mahallesi koşu yolu 
sokağı eski numıı.· 

lira. 
12:;10 Samanlık 

ahır ve ınrla 

rası ıs. 15 yeni 33 ,.rt-
35, 85/1 31, 38 1 ~ 1' 

Yukarda adrcd ve tatsi!Atı yazılı gayrim nkU 
arltırmn uırullle s:ı.tılncaktır. 

İhale 3.11.0.U pazartesi gUnU saat ondadlr. gcÇ 
Satı§ esnasında verilen bedel mukadd r kıyroeU ı~ 

nal nkçcsi dl1rhnl arttırılamıyarak Uııı.le ldmin ııhcl {i-

nat nlcçesi ona ikmal cttlrllecektır. totoC''ıı 
!stcklllerln poy nkçcsl, nUfus tczkeresı ve Oç kıta .orjlC 

. ·-·~~ dirilen gUn ve C."lnlo kadar ııubemiz l\:ntll\.k serv...,ı 



H A BE R - ~m postası 

H~e-'~~~ 
~ ~ Bilinmiyen feda "a 
~ovok MilH Roman Yazan: Hüsniye Balkanlı 

lr.~ ·ıo9 .. Yazan: MAHMUl ATTtLA AYKUT Mağazanın önünde lüks bir ar:ı-
~ iıa,, t ba dulldu, !jôför ıkapıyı açtı, çok 
~ \>eıiıJ~; !tıYmet ve ehem- - Görmeyince söylemesi lro • TjUt giyi.runiş bir çift gülüşe'r<:k in. 

. bft, ..... )\l.l'lQen çok dalla a- lay anam .. Hele bir gör de bn.k.. diler, erkek yakışrklı ,.e kiha.r, k::
)t~~~tk nesneymi§. Ve za- - Ben sarı kadınlardan lı~- dm güzeldi. 0 kadar muh1:1'beUi 
:~ dalı bu ağır bu ıztırap. lanmam,. idiler ki bir daJı:ikı.ı. ayrı d~o. 

etler a. Çok taşnn.;Lk için Yerinden fniadı: tahammül edemiyorlnrdı. BirfO'lr • 
~~or e ne zahmetlere rrza - Ne sarısı ıbe,. Ne sansı. A lC'rlne l!Okutdula.r, kol kola girdiler, 
'·' . stl işin tuhafı bur'1.da ~'a •• ·Bi~ s=ı.adet ve neaenin verdlgi gururla • 'ı ?te :.en.len bir valizi bir ne hikmetse esmere 6Rrklı sarıya pilr ihtişımı önümüzden gcg;p mc
~l.l taş11esim ben herhangi garpli der çıkarız. Şarktan niçe ğ'azaya gh-erlerJı:en erkeğin göz -
~ flna!c kin nazlanır altın sarıları. Garpteq ne tümen, lerl blr sa.niye o.rka:daffilllm Uzerir

fecı .~Yet eder ve tümen esmer güzeller çıkarda cic durdu. Hakaretli bir 1uvrım du. 
ı ~kii t:aıirga katlanarak haberimiz olmaz.. da.klarm.da belirdi, ka.dmm nz.ıme .... 
~~CYiz.. tacak. ne vasıtalar Bu nasıl tarif edeyim anncı. li bala§ı ene. inmeğc kadar tcnez -

r sn-t;,_~a. doğu.sumuzla ğmı. Hani açık kanarya sarısr ziti etmedi, geçtiler ... 
.. " 'llr -'":"'~a bir kan'bur Olmadı yine san decim. Dur b~ Snadetten uç:ın bu mesut çifte 
~\ın<} glbı taŞTdtğmuz ha- kcşmir diye bir renk V~rdır. Es- bağrrnıak istedıim: "Gafü gear., 
~ de bic~ ~en silrayet et. merin tatlı beyazı . B•ı ~te bu mağrur kadrn bu saadetiniz! f'u 
~%Js··rıbiı;mi.z; yersizce o renkte.. Ya o :rnra üzümden hakir gördfiğUnüz kadına borçlust. 

.. ~1~1:-;.. Uzd. n<nrııcr. tp sunak k _, ·· • d · nuz " -~"'ıı.. ,..,. ""'· ...... ren - uımış g-oz.cre ne ersın ··· 
)inek ururuz'.. Dedim a. canım görrr.eden n~ V.itrindeki etiketleri okumaltb. 
ft>l..~~·Cf1dimı· bu m-~-- f l ro.-1 l ol k d .__,_._ ~ -..ıcı· VUdO>• söylesem na i e.. ~ .Allahaşkr. m~u an ar: a aşıma UW\.w..ııı 

J'ı.::_~.lj·0~ krrıntılariyle n~ n~ .• Ne olur hatırım ic;:b bu ~ isinde der.in bir acı toplznmış olan 
~~le d 11

.:. Yalan mı bu.. beraber yukarıya ç:rkalım. C. .. l gözlerini. :?s.:na çevirdi, gillilmse<li. 
' eğil <le nedir kl.. barda numnral!J.r yapıyor •• Kons_ Te~css~ y:ıınız dudn.k~a 

". alan bir hnvır .• Evvela masyon biraz kazık ama. Aldır- ~:1~<u,. gözlerı ~gm v~ diis~~c-
~~in clnatlryor.LTJı.. Teselli deg-er Hem biz dı!-·arıd lı idı, bır sey oo~ lemedik, ;. lirti • 

•· ~»-H~ e eııd~ icat etmiyo- ma •· .. · ·" a 0
• ı dille 

~ :ı,,-:ın ona bu sözlerimle lurda oraya oyle gı<lcrız.. Gar- 8 ··· . dul- f-'- t ...:......:ı: be 
'lif',_. .1 • • d E.. d . us~ or ., tl.Aa ~ n o • 

'.b'ııy~ Scı.yaeağrrn. Kıymet sorııa ısı. uy U!ll~~~: •ım e bi_r nun ha.yat.mm ncıltlt hi1diycsini tclk 
· hir i~ ·· GiJePlC'rin en dnv~ı 'ar. Bır 'ısk.ı sodad~ hız rar oku..yoroum: 
~4dıra ~aptı:ttanrAr kendi_ çekerız. Anasını satayım. Bu Gözümün önünden hu mahzun 

Ilı ... cagıın v~ acımı azal- düny~ya kırl~ ?cfa ~lip gitm:. tıı.Vlrlt, gamlı ha.kr&lı ı;n.de köy ö;. 
ycccgız ~·· ~{ftf~r ay~gı.nu~ı. kn... l rctmeııi sil:niyor. gözlerini duman. 
ctn;r ~:Imış ibır nımet "m. Çöpleıı- , ııyan d~üncc sisleri kn.lryor. Onu 
seıt kardır be.. . olduğundan. daha yorgun göstncrı 

.. 
1 dl i il-Iimi11 soğuk h". 

\"aruır brrak şu ka
ı.ı: Oldum. Gevrek, gev· 

- Ben de metclık yok Rüknü. yüzündeki keder buluthrt dn •ı!t • 
Sağda. solda is ;:.ramaktan kapı hyor, lmrsnnda .kıvırcık sadannm 
n..crndırmaktan imamm gevriyor. alanda lbir yıldız gibi parlak güz
Qaphede harbetmekten daha leninden haya.t ve neı;.e ta""3.ll }" 11 
~cmüş mcmlel;ctt" i~ nramak... ve flrotrn'lı: lfr genç krz bcliriyoıdu. 

- Şimdi ::en oralardan açma.. b:m:: ev,·el mağazaya gıren genç 
Başka bir zaman doy~. doya erkekte de çok saadet ve parnnm 
d0rtlcşiriz bu gece 'benimle var da verdiği fazla şımarıklık ~·c gu • 
mısın onu söyle?, rur kay'bohn· ikisi de biriblrlerine 

- Dedim a .. Pat'am yok.. tam olgun lbir çift oluyorlcır .. Bu 
- Aldrrm:ı bende var .. Yeliş. , bef; ~ene evvele ait bir 1ınlırn ... 

tiği karlar bu .• !a1ntz b_ir mcsc- Kadının erkeğe, erkrğ"n ko<lıPn 
!e var senin sıyn.h rlb•seıı var 1 kıymet vermediği bu mNnlekctte 
mı? onlar senelerce hirihil'ler1ni anlı ~ 

- Olga cenaplarmı .~örmek yorlar Ye scviyorla'r. Rcsn.t bir t\.ic. 
i<:in birde elbisemi 1Sm"-rlayaca. camı oğlu, Necla n.sil bir n;lenin 
ğrz!. kI7-1. Bu anla.yı~ ve sevgi dnh:ı. ilk 

- Yok be ya-h,ı.. Nnsrettin mektep sıra.lrnıda başlıyor. on!nr 
Hocanın ye kiiri~üm h!kayroini her ~n bidb"rJ-.rini daha iyi ta -
bilmiyor musun sen.. }.lem, se. nryorlar ve dana r~ı b:ığlanl)or • 
nin benim ceobimdc kact kunıı::un lar. Aralarm<Ia h~bir nn'acon :-z'· t 
var ne balrnymı dcıniyccek n.. obnuyor, i.ltlsi de t.a:hs lll':-"ni i . fedakar' :l ) 

Söyle kelle, h"Ulnk yerinde gider- riyorlar. ReŞat babasm-n ticaret • 1 gördwg · ) c-rd c. 
Eck ~öze batarız. lkm ~t'n g-cl de ll~nesinde c:ı.lışamıya b., 11\<'r. T m ırnı 't .. L 
gör bak. Bi7.dc yaşıyor ıruyuz ~ b::.nilc yu,·a<;r kuı:n k :=um ~ı .s 1- ele "ne 
Eloğlu nasıl ı:;i~c. şi~ şn.npanya_ dıgı. vakrt bird~q~rc ~ır tal ızl H~)ır. 
l:m ~tlatıp duruyor .. t\e ciğe- • tic~retha:ı~n ı•l~r~ bozulu') 'l'(", 

ri ıki para etmezler var ki, ~a.r. ~erJUn zem l:•r a.ltsi.l k, her _ t. 
sonun suratına yüz!:ik PU"JCJi fı- ı~ do~TU hır. a(lı:m. Bn.~a ogul 
• . k ı- "'r"" v"rir c.ı"b· f butun kuvvc;\lerıle c:alı<;tvor.t.>r, fa • 
.. ara\a ır,.. p ... " '" ı ır .. 1 k 1 f 1·1 t h" b"' 1 
latıp.atıyor .. Saln11 ut ... \ld .. nma at ge eıı _ c a.te e ıh lr · e} ' ... 
bu işin c.:ıka tara[Jdır. ~ofru sc- fJı d~rnm_ı) or. w w 

ni, beni kandırara1: bu fiyakayı Er: gl:n, baba o~ıuı:u çn _an or, 
~ ll!.1 l birde ert<'S" ve ona şıı fer.:ı ha,Jcn ver ,·or: 

) apıy~~·· ... ~n. 0
. · •. 

1 
"- Dig malıvoldu!t o,..~ı:m, b1r 

saDahnı halır.ı bır gorscn :.<: kal. . . '· 1 , h t• ~ 1 .b. )\" <eyırruz J\" ına~ıı, :ı. ı..ı nrnc1ı ıı e -
mı~ arpa~ı _kumrusu gı 1 :~·ı ~.a. mnRları J1cps: rc"hine r,itii, l • u -
kupmı elım duy.ayıp: h. ·:..?u~ rc>lic vnzi\ i'Tlid di":-e't er 
!. ~m ne lıaltcttım ~ıy<' d ::-un\·. ı ümit ediyordum. Muvnf". 't ol rr • 

yor _ama nC' ya-,,ık kı: c!dt avuc:- clım, nııtr~< her !"C'Y bit'i, c\"·:u:z b • 
tn hır c:"y k 'mamıo:tır. le satılıyor \alnr7. b:r \\r-" ~m vrr 

- Yani hiı.d~· ·im<l! on1nra m: o da ~ndc: bizi b;.ı fenrı. ,-a7.İ\ etten 
benzeyeceğiz? ancak senin )'h~cağm b~ fe<ls'l..fı.r-

- Yo1< camın. O dcrcc.~inc ve Irk kurtambil"r Nccludan vnz "'" -
Jlekilfı. C'~""İlık der: ı·. Rız o tt1i. men Pn.uo.nm k~i'e evlenmen .. bu 
darmı yapacak dr•;{1li7. r.rr.~. Yi- kız seni seviyor, nnnl's le rr ril -
n<> be:: on k~ı~ıd•ıı r,rnma kıyaca t 1im, bu i<>in olması iç:",ıı 1 ı 1c- ir rıı. J 

ğız. w be ..,.., Ul .. ~· 
- De~mez ·• ,ıııe~ıın . . 

Gr: ""E.'n bu scvdainıı vız "'C(' •• 
(1le\amı \&.r) 

hıt ın<lan odasına dönen Züh 
re kendi yatağııım dibinde 
annesini cröri"nce şe.~ırdı. 

Valdc rni'~an !erl bir ln
vırla sor.d'.l: 

Nerden 
Ziihre? 

geliyorsun, 

Zühre korktu.. saklamak 
istedi. Fak<> t, gözlerinin şiş • 
kinliği bütün hakikati mey -
dana vurmuştu: 

- Anneciğim, lıeni ister 
döv, isler öl<liir. Doğrusunu 
cöylüyorum: Onun!a vedalaş 
rnr.ğa giUim. 

Dedi ve kc:ıdini yntağa 
atıp hıçkH"arak nğlamağa 
b~rladı. 

Zührenin annesi kızma 
rn~rhamet etmiyor, om:n sıh
h~tini c.1üşünmi\yordc. Zühre 
nin tlğhıdığmı göriince b.a
ğli"<lı: 

di 1 cdalclrl;!,tnn r:e!<"!lrr' ·v, r, omın 
zcn0inl.iğ n:•1 l>ir kısmı ·le biz fi ref 

ve ııamu .. c;ıımuzu pck:ılCL lmrt9 rnb • 

YAZAN: JS!{ENDin f. SERTELLi 

- Tahir gibi bir sersem i· 
çin gözyaşı dökülür mii? Sen 
gerçekten budalnymışı;ın ! 
Baban onu senin yiizündcn 
siirgüne gönderiym·. Sen hu
la uslanmadın mı? 

- Benim elimde bir şey 
yok, anneciğim! Kalbim ka -
myor .. Bu, onun ateşidir. Bu 
ateşi kalbime veren Tanrıchr. 
Baba:nı, Tahirlc cl0ğiJ, Tanrı 
ile çenkleşiyor demek'Lir. 

V a.lde s•ıllan hiddetlcndı: 
- Haydi sus! Senin b;;y' ... 

JW11Ule& mu 
o ur yazar ve kcnurı:r &yn. 

'Z:CO bt'I~ '!. :U ıle a.. 
ı o .:ı.n. ke!ll gl'o;te len, 

11.., .,,. muhasebeden aruayarı ""T 
·rctı.. ., arıımal{' 
r e cı tlı"aca.a t. 

tebt orte. k:mnmd&n 
il bir '"!l}"nn lş, ·a. 

lyld'r. (~ ~er) 

a. :nııktaarr. (N. 

bir genç 
lr. 

e r1?IDZ!D 

orta ve 
ôei-

e alıw 

ıırrctl 

r mz n 



H A B E R - Aqam postası 

(67) 
\ll"r h:ıl.ltı llnuer {;t. ~ksirıc nıttir) 

17.30 Anadolu Ajansının Gazete 
ter için yazı:trrma ~rvlsi, ıs.oo Saat 
ayarı. 18.03 Faıııl sa;:ı, 18.330 Konu~ 
ma: Adliye VekO.letl adına Dr. Bur. 
han Köni: 19 uncu ~,ıa girerken Cum • 

huriyet adllye.cıl, 18.50 Hadyo caz or 
kestrıun, 19.SO Ajans, 19.45 Scrberat 
10 dakika, l!l.ri5 UvertUrlcr, 20.lti 
Radyo gazetesi, 20.45 Oyun havalarr.

1

1 

('O J. O i\I n A 

P. Merimcc 

-67-

1. - ti ne raut ııas f.t re pri~ 
au oi>poun u. On.' Antoıı·. \ 0

011.., 

a,·cı ouhlic 'oı re pa~ ... et lcs :::cns 
ııul ,·ous entourent~ 

- Jc l'nurnis oublic quc tu mc 
le rappt'llcrnis1 hien 'ite. Di:.--moi, 
n'cst~·ı pas arrin'! unc gro ,,c 
maile il y :ı. quc1ques jours~ 

- Oul, nıon frerc. Vonlez-,ous 
quc jc fo. ınontr. damı \otrc ı-ha.m
brc? 

- Toi la mont.er!: mai~ ( ıı 

ııaurais jam:ıis hı for<'e de l:ı nıı

Jever... N'y a-t il J>as icl quelquc 
bomme pour le fa.irc '! 

- Jc ne sui pas . i faiblc cıuc 
,·oas Jc pensez. ılH Colom ba, c.11 
retroosssnt ses manclıes et de
tıOU'Vl'aDt un bnıs blarıc et roncl, 
pa.d'ait emcnt forme, rnais q ui a.n
nonçaii. une foree peu communc. 
J-\llons, Sa-çeria, dit-elle a la "er• 

wnte, ai<Je.moi. 

2. Deja eJJc ooıe,·ait enle la 
loanle maile, qu:ınd Orso s'em 
JM"eMt\. de l'a.ider. 

- İl y a dans (•ette mal~, rna 

eherc Ooiomba, dit-il, quelque 
ı·Jı06e poor toi. Tu m'excuscras .;i 

jc t,e frus de 1 paunes mileaux. 
mais la bour;;e d'tın Jleutenant en 

dcmi-soldc n'es( pas t.rop bien gar. 
nie. 

:( 1'.Aı parlant, il ouHait la 

malle et en retinüt quclques 
robcs, un chi&lc et d'a.ntres ob
jets iı. J'u<;a.gc d'onc jcunc per. 
..;onnc. 

- Quc de bclles clıoscs! s'ecria 
Colomba. Jc \'&İl> bien vite 1e8 

crrcr de petır qu'elles n~ se 
~tent, le lcs ga.rderal pou.r ma 

nocc, ajou~t ene avec un ~n

rire trlste. car malntenant jc suis 
en deull. 

4. Et cltc balsa la mam de son 
frere. 

- İl y a tle l'l\ffete.t.ioo, ına 
"l)Ctır, a ga.r~er le deun 8İ long~ 
temps. 

- Je l'ai jurf, dit Colonıba 

d'un t-011 fenne. Jc ne quit;lera.i de 
dcoil ••. 

5. F,t, elle rogardait pnr Ja fe
IH!tre la ma.ison de-; Banicini. 

- Qııe le jour oıl tu te nuı.rie
raıı; ! dit 0l'ff0 cherchant. a mter 
lA rin de ta Jlhra&<'. 

- .Je ne rnc marrierai, dit Co
.lomba., qu'a un homme qui aura 

f aii t rois c.ho<;eS ••• 

6. Bt elle <-'Qnternplnit toujours 

d'ım air ~inffitrc h mai on enne. 
mie. 

- Jolic commc tu eı, Colomba, 
je nı\1tonne que tu ne soj.. ll8s 

deja mariec. Alloıı,, tu mc diras 
qul le fait la oour. D'aill~ur., j'cn 
lcndnti bfo:ı lcs sereııaı'cs. rı raııt 

qu'clles soicnt belles 11our plaire 

i ıınc gnı.nc1C' \'<>4'erafriee conıme 
ioi. 

- <ıui \Oııdrait d'ııııe pam-rc 
orphe>line!' ••• ı:t ımis l'homme qui 

me fcrıt quit t-cr ııws lınbit" de 
deuil rem prcndre lr ıleııll nux 
femmes dl' lio.-bn • 

"<'ela de' icnt de la folic", e dit 
Oı-so. 

Mais :1 ne riımndit ricn ıwur i 
' iter toute clis<'u"slon. 

(1) Jc l'aurnis o:.b'ic quc tu m 
le rapellC'ruis cümles ni mı'rlmce 
"si je l'avai:s oııhliı', tu me le rıt.n. 
pcllcuı..:.cı" \·cıL'l kull mı~or; bıı 
bakrmdn..."l tercüme~ yuk:ırJı.}.i gi
bi yaprlmn:ıtrr. 

(2) To la mont.er! ciıml"Sind 

KOJ,0 IBA 

P. ılterimec 

-67-

1. Hazırlıksız yakalanma.malı 

Ors' Anlon! Memleketinizi ve et• 
rafmızı saranları unutrnu.ssunuz. 

- Unutmu;ı olsaydım bile sen 
bana del'hnl hatırlntırdın. Söyle 
bakaynn, birkaç gUn evvel biiyük 
bir sandık geldi mi.? 

- Evet ağabey. Odanıza ~ıka.

1 rnynn, ister misiniz·: 

- Sen çıkaracaksın ha! F'aknt 
senin ikuvvetin onu knldrrmnğa bi• 

le yetmez ... Burada bunu yap~ 

cak !bir ndam yok mu? 

l{olomba. kollarım sıvayarak ve 
beyaz, yuvarlak, tcşekklilü mü. 
kemmcl, faka.t pek nadir bir kuv. 
vette olduğu !belli 'olan kolunu 
meydana çı:karara.X: 

- - Düşündüğtinilz kadar kuv

yctsiz değilim, dedi ve .hizmetciye 
döndü, !haydi Saverin bana ya.rdlm 
et. 

2. Orso ona. yardım etmcğ.: 

koştuğu zaman o ağır sandığı yal. 
nız lbaşma kaldırmıştı bile. 

Oreo: 

- Sevgili Kolombam, dedi, bu 
sandıkta senin iç'n birkaç 6eY var. 
Sanı:ı. bu kadar fakirane hediyeler 
a:ldrğun iç5n beni mazur görecek• 
~in, yarmı maaşla açığa çıkarılmı~ 

bir teğmen kesesi pek dolu değil. 

3. Bunu söylenken ttandrğr açı • 
yor, oradan lbirlı:aç rob, bir fjalla 
bir genç k.adııun kullanacağı di _ 
ğcr şeyleıi meydana çtkarıyonlu. 

Kolombn: 
- Ne gür.el şeyler! diye hay. 

kırdr. Btrnlan bozulmasmla.r diye 
derhal kaldıracağım. 

Hüzünlil bir ~lümseme ile iJı\ .. 

ve etti: 
- DüğUnüm için sa.khyacağım, 

çünkü şimdi matemdeyjm. 

4. V c ağabeysinin elini öptü. 

- Ka.nicşim matemi bu kacklr 
fazla uzatmak b;.,. göeteriş olu _ 
yor. 

Kolomba ciddi bir tavırla: 

(Davul, Zuma), 21.00 Ziraat Takvl· 
ınJ, 21.10 DUğiln tUrkülcri (Kadını 1 

seı;lerl, 21.30 Konu.,qına (100 3Cnc ön. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZ~ft 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE t30TON AG llLARIMIZI LJERtiAL ,<fSE. 

ce narul yaşıyorduk). 21.4~ KUı.sik ! 
TUrk mliziği programı, {Koro). 22.30 
Ajanıı, 22.45 Cazband. 

. te~i:ı'' lcahmda aünde 3 ka .. e alınabilir. Her verde oullu kutulan tsrarla 15 

., ~ :::::::::/ 
~~~~ .. ·."' .. ·' ..... 

-

Oevl~t Demiryoltarı ve Limanları fşlctme 
Umum idaresi ilanları 

4128 numaralı kanunla işletmesi ldıı.reml?.e verilmiş olan Tiıca • Pala. 
muUuk tıattı 29.10.941 tarihinden itibaren işletmeye açılacaktır. Yolculara. ve 
bazı mevndda hattın işletmeye açrlacağr tarihten başlanmak Uzere esas ta· 
-ri!elerd-.:n tenzilnt yapıımıştır. (9420' 

( lstanbul Belediyesi ilanları J 
Tahmin B nk T. 
553,75 41,5:l Cihangir yangınyerinde Kılmçlı mahallesinin Rarndut 

186.50 

sokağında 15 inci adada 45/1 numaralı ve 22,15 metre 
nıurnbbe.t sahalr arsa. 

12.48 Akaaraydıı. 1nebey mahallesinin Koçibey kUçük lnngoa 
ııokağmda 6'1 uncu ndada lfı-1~ harita numaralı 34..50 
metre murabbaı sahalı arsa. 

•rahmin l>Welleri ilk teminat miktarları yukarda yazılı 2 parça arsa 
salıcmak ü:r.ere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri znbıt 
ve muamelA.t mtidtirlilğti kaleminde görUlebillr. İhale 31,10.941 cuma gtlnil 
2aat H te dalm1 enctimende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
vc-ya mektuplarilc ihale gUnU munyyen saatte daimi encilmende bulunmala_ 
tı. 19191) 

1 
Deniz Levazım satın alma~ 

komisyonu ilanları -----M.ana&ra ÜMöbahrı K So.tmalma KomUıyooundaa: 

Koyun eti ilim 
ı - 7.10.Hl ~Unde yapuacak oııuı kapalı u.rf eksiltmesinde talip çıka 

yan 72000 kıl.o koyun et~in ikinci defa ka_palı :arf usulile eksıltıucs 
3/2.t~rin 9U pazartesi gi.ınU saat 16 da .Lzmitte •rcrsane kapısmdah 
komisyon bl..naamda yapılaeakt.ır. 

ı - Tahmin olunan bedel! 410-tO Ura olup şartnamesi 205 kuruş mukn.bl 
linde komisyondan almabtlir, 

3 - Ekmltmeye ift!rak edecek isteklilerin 8078 liradan 1ba.ret ınuva\tkat 

teminatıarile birlikte 2-t90 sayll.t kanunun istediği ~kilde tanzim ede 
cekleri tekli! mektuplarmı ve ticaret vesfüalarını belll gUn ve saatten 
t&m bir saat evveUnC! kadar komisyon başkanlığına müracaaUarı. 

(917') 

1 
ıstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

ııarıet asker kıtaatı llanıar. ,_ ---

D. Bakır. Nafıa MüdürlüğündeP.-r 
l<.kslltmo;ı.c konubıı lıı; ıilil)JJJO' i' 
J - 21518,48 liralık k~U bedelli Uiyarb:ıkır ıncrliCZ b 

tnnıiratı i~lndcn o:;ooo) llra.lıl• ktSml 

2 - Hu l~c alt C\o'mk ı:unl:ınlır. 
A - El giltıne ~artnaıneıe;i, projeııt tveJl 

H - l\luh:n\·cle projesi \'C keşli hillı\s.~ı. ~lltılt"i tly'at cıc 
C - llnsıı-;ı ~ı1ırnmc ve projeler 
U - Ua;ı.mdırlı);; genel \'O yapılar fı>tını şartıuuııclcri 

E - Yapılacak l~lerin takip edeceği sırayı ı;ô6f.erlr Un ıf'Jlf 
F - nıı evrnk n:ıfia lmireslnıle görülebll;. ""'' ~rf 
S - Bu l;ıln ilıah~l v.ll.9U çarı;ambe g1inU saat tındıı kil I ,-fi' 

UlyarOOkır ntı!in dairesinde yapılacaktır. t ~ 
.ı - 1'1l<sllbne~e gircbllmc.k için C1US) llrnlık mu-valdUl 

nıek ve a.o:ıığıdakl vcslkul:ın ihmz etmek l!inmdır. 

A. - Nafia nıüdürlUl:-Undcn alınmış ehliyet \'csfkıısı. tııı4l' 

8 - 94 ı mali yılına nit ticaret odftm vef!lkl\SL ır to-"· ...-JI" 
· ri1 11 Ilı" F fi - T11llplerfn teklif ınelduplarmı yukarda göste c rl' poSUI 

· ı kııb'l ·~nııclr • bir :ıat evvel komisyon rdslıj;-inc ma tbu7 mu ı ı "~ ('~ • 

meler! kabul edllrooz. J{ı;lltrn"yc ili ~ 
fi - 4 llnr.n nındclcnln A fıkr.t!!!mdskl ehliyet ve .. ııcıı.cıı c ~-sııutJf" ..ııJ' 

rılmı, olan hangi '" jçln l!<tenlldiğt a~ıkça yazıln:cl• surctill' 1 tl~ ur lfrıl' 
f'•lar~ "'.."I gUnden en. ar. "tntll ı..,-iinterl hariç,, l\Q gün t>VVcl bir ııınnıQ'ftll 

d (lll 
'etten ı tcnllcedc ve bn 7.anııın 7.arrmcfa 'ltrıılko tnlcbhı e 

;••llln~ye oı,emlyoo< .. lcH. (9"1\ • ' Eli) 
(DOGAN. SiGORT ~ ANONiM ŞıRK 

Möessisieri Heyetin en· ~ 
ııod"urr• ~ 

ı'iirkct scnıın~esinin tnnııuwııa ı.tirak t.aatıhlit \'C <% GO) ıno tt.' ....ı 
• 11131,iJt":S " ıtP'-

cdilnıllj bııluııduj;'llndan, Ticaret Jauuıııunun 289 uncu •ft""ı!I r 
1 t t1nı11ır. c I•' t1 tefıl!I umumi hclctlnitı nl.ıll lçtinl!I.!~ ıln\ctl ı.ıı.mr .ı, ın i:rJı.ı.cr<l' rı"',tl 

heyetini t •;.hll \C ıu;:ısıda.J,j nıı.ııanmdc y:ızılı hu usları ınl 
1
, ~,-et \' 

.. d ruııco • rııı•J.l mpt~tmcJ;: lir.ere hl~rlarm kendilc.rlıı~ a.~ ,,c:ı gon " 1 ,ı::ııı ~ lıaıııiloo l ı. lldnl'lt~riıı l!H l tarihli cum:ı gil.ııU !'!arıt ( 11 l 11", .., 5ısıJ> . u~-şl rorond t cadd~ l.ade 3.) "No. d., hulunnıı Tlirhl~c lm;ır 
bulunnınlan rl~ olunur. 

R U Z N A f.1 E · rııı < ~ 
l' bıl:ılll 

- Ubsclerhı ltiUksinı· lıitirak ta.ıılıhüt oluııdıı~unun ' 
bedellerin tefi\•iy'3 oolldl,'1nln tasdlh1, t,C6blti· 

2 - t t rr. llıoolisl nz.'lsınvı tayini '\"e licrc:ti hmmrl:ırıııın ' lif' 
s - : ı ıral>lıılcrln ta~ ini \'C ücretlerinin tc bltl, dlltl \1' ,l/Y 
,ı - ~irltcfm ~Jdll itin ihtiyar olwtan nmsrafla.rııı t~-; 

ııabmu knJ dmııı tftb'Vibl, ıl ı!il ri: 
"l)()l1AN,. sigortu .\noolm Şirketi l\l 

H<ıcal Tunıl 

Emin Tana.n 
lülıcnılls llııydar Salih T•,k. 1 

Mlihcndis F..ıı,·er Aıl:ıkan 

liihcndlı:ı "lh.-ı.t ~'l mn ~ 

,,.. . t . t d Aşağıda. yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 10.ll.941 glinti hizn. 
- .ı emın e tım ma an en çik• . 

~ • • 1 l:ırında yaz.ılı saaUerde Gazlnantepte asker\ aatınalmıı. komısyonunda yapı 
..--tı- -Cri~ 

m~ı. dedi. Jacnktır. Taliplerin ltanunl vcsikalarile tekli! mektuplarını ihale saatlerin. 

VAK ır· matbaası 
5. Peın<.-cre<len Ba.?Ticinikrin r

nne ibakzyordu. Orso sözün gcli. 
§inden kaçmmııta çalışarak: 

- Ne giin cvlcnecekl"in? dedi. 
Kolom'b:ı: 

- Ben, dedi, nnook üç <ıey yr
pacak bir adamla cvlcneceğım ... 

den bir saa.~ evvel ! . .ını:syona vermeleri. (12 7-9 ~36) 
Cinsi Miktarı Tutarı lemin.atı 

Kuru ot 
Mercimek 

kilo lira lira 
ı.u.ooo 10.800 s10 
48.000 9.600 720 

illnJc 
s:ıa.U 

lll 

15 
Xohut 48.000 8.400 6~0 17 

Bir garaj tıA.ve in~Aatı kapalı 7.arfia eksiltmeye konmu~tur. 1.ll.041 s -
:ı gtinU saal ıı de Eskişclıird~ a~kcrf gatınalma koınisyonunda ihalesi yapı 
lacaktrr. İlk leminatı 102~ lira 5.5 kuruııtur. Taliplerin kanuni \'CSlkalarık 

teklif mektuplarını ihale tıaatinden bir saat evvel komisyona. vcrmelcrı. 
( 1287 .,..9~ 3S) 

kısmı ııı 

tanzi"ı edip 

·de" qenı 

açmıştıı 
b sLır' Kitap. mecmua, gazete 3 I 'f"" --Tabiler nnmm.a cli?ıii '~~07$ 

.y. ~ * - - ,~· 
6. Daima korkunc bir tavırla Aııağ'ıda yazılı mc,·addm pazarlıklo. eksiltmeıerl hizalarında yazılt gtin, saat ''c mahallerdeki askeri ısatmalmn lSl'A;\'BUI tUf,l•~ıJJ 

düşman evinı tetkik ooiyordu. komisyonlarıodn ,>n.pıla.caktır. Taliplerin belli Yak1Uer® komisyonlnrda bulunmnlıırı. (fl:?!ll • !lUO) f f& ( 
_ Kolomba, senin gibi gtizcl ı Clnsi Mik~~m Tutarı Teıuuıııtı İhnıe gUn, ııaal ve teminatı 1111111 ili ş\' ~ ~ 6 o5~ ::E:;:. ~~::·:~:s:~ 1 

;::'.:,:;:. .:~fE @: ~EI-·· r: .. '. :~ ::::,~::~.. 1111, ıı, :~~~~~~~,; 
ôen de duyaca,i!ım. Senin gibi biL ı..tı.vıımarin kömUrit 500.000 8.i5S 65i i •• .• 14 HnlkaJ- ~ ıııu ,. "5 oer"' 
~ Uk bir şal"'JC'C!YI m"mnun etmek Odıın 850.000 li.000 1275 31.10.90 9) HA 41 LE r . ,. 
cin bunla,. pok güzel olmalı. 3

1 
so:-: 111""""'1' 

- Z:ıvalh bir yetim: kim ister:. 1 Sığır eti. ıso.ooo 12.000 IHOO .. " 10) 

Hem sonra benim matem elbi~elt

rimi çıkal"tncak olan c~kek ornc!r
ki kadınlara matem elbisesi giydL : 

Saman H0.000 22.000 1650 31 .. ., 11) 
Patates 100.000 14.000 1050 31 ,. .. l.5 Dikili 
Kuru ot 600.000 31.200 2::40 1.11.111.l 11 Konya 
M"~c odun11 720.000 16.250 2-t::o 3 .. .. 16.30 Bolayır. 

rccek. 

Or:>o kcndı kendin~: 

Bu delilik oluyor, dedi. J<~aket 

münakal']ad:ın 

ı::ey söylemedi. 
knç:nmak için b:r 

o'duğu gibi fransl7.cadn mastar sık 
Prk nid'l yerinde kullanılır. bir 
hııyret ve 'n ·m:ı,· ifade eder. R.ı 
~ üzd"n bunu ":5c11 rıkaracaksın 
ha!• suretınde l<'rcUmc et.mjı; tı: 
hınuyoruz. 

Yo~'llrt 20.000 3 .. ., H.30 Çorlu 
Sığır dl 35.000 ~ .. ,, 15.~ Çorlıı 
Silt 20.000 3 .. .. 15 Çorlu 
Odun 
Odun 
Od mi 
Soba, 3 ~. 

Makine dirsek 
Jdct 

.. 

Hr..ooo 
740.000 
260.000 

iO 
150 

7.600 
12.5SO 
1.290 
2.415 

l[l!).50 

5i7 
9~4 

tH~ 

aa:ı 

30 

ıı .... un 
11 " .. 15) 
11 ,, ,, 15 ı Çanıı kknlc 

4 ., " 11 Çanakkale. 

A.şnğıdn yazılr mevadılııı pa7.tırlrltla eksillmelerl hlzal:ırındn y:ı.:r.ılı ~Un, s:ı:ı.ttc Erzurumda askeri sattno.lrna 
konılııyonıında yapılacaktır. Taliplerin i.>clli \'akitte komtsyonıı. SClmclert. E\ sa! \'C şartnameleri komisyonda gf. 

1 rillilr. <1293 ·9H2) 

ı Cınsi .M.I ;tnn 
kıl o 

S'l.000 

l'utarı 

lirn 
57MO 

Tcminnt ihale 
lira ı::ün, ı;anti 

'i605 G.ll.9U 11 
i .. .. 11 

desi No. 74 

~~--~-~~-~-----

Koyun eli ka\'ı.ırnuuır 
Stğrr eti kavurmam 
Koyun eti kavurması 
I<oyun eti kavı.ırmruır 
~ığrr eti kn vurmRın 
Bulgur 

50.000 
M.000 
G0.000 
2.3.00(1 

~ü.000 

57.500 
Si 500 
16100 
Si.~20 

35.000 
35,000 
54.05() 

52.'.iO 
SG05 
8605 

6 " .. 11.15 
6,." 11.::0 

İstanbul den ·z ko11u:an!~qtndan: 
Refah \"flJ> ·ru şehit]c, ınden suİ.nly. gedikli f'rb:ıJ, ve erlerden 

i&hl\il çaıpnda ~tıklan buJun:ı>ı aiiekrın IV'clc Ko::nut.an!ığm11zn 
. ·•ire.euı.~.ı.oı. ,~ . .,.~) 

Srğ'ır ~ti kavurmuı 

Sı~ır eti knvunnası 
Koyun ett luwurmnsı 
~ı~ır ctl kıı \'urmaıı• 

236.000 
rıo.ooo 

50.000 
47.fi-OO 

47.000 32.000 

.. .. ll.l!'l :?415 i 
4141 r; •• .. 14.20 

i " .. 11.30 
7 .. .. 14.30 

52.JO 
5250 
8105 G .. .. l5 

.. ,. 15 


