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Eknıek işi 
Alakadarlar diyorlar ki : 

Vesika usulünün tatbik!na 
mecburiyet hasıl olursa 

Bana Hlz: msaz endişe?erlyle balk 
sebebiyet vermı, olacak 

Şehre verilen un miktarı ar:1rlld1. 
Beyannameler yarın dağıtllacak 

-. ~~ ~ Amerika mcbusan mec
s~ gemllc.ıinin sllahlaodı
~· Projesini kabul etti. Çok• 
~ 111 i nıUnakaşa.sı devam eden 
fıtı lifıhn m~lc böyle neticelen· • y~rsiz endl.şele~ bert.a.Iıı:f edil· 
~ hatııe mihver ka~ naklan ağ- . - .. • . ı m.ış oll}.'lasnu gcısterm.Cktedirler. 
tıı....., dedikodusu hiıla ·devam ediı, Şehrimizde bı.rkaç gundcnbc.ri Mevzii elonck darlığında. ha.lknı 
.:'Yor. Mıh\ er kaynaklarmm :id· ibaşlayrp pazın:- Ye pazartesi giinl('. tehacilmli ile beraber pazar gün • 
~a {;Üre Amerikan nıebusan 1 ri kuvvetle Jıjssoclilen ~ekmek dar. leri şehre fazla ziyaretçi gelmesi 
L..'"'llaitıdekl 18 ki~lik ekseriyet lığı bUonfuı öğleye ~ogru mahsus ve frnnctlarm 12 kUsu:r liraya al. 
~'elt ta.rafından mebuslara derecede ha.fülem1~1~'. dıklar: unun çuvıı.lııu, 35, 40 lira. 
~"trllere.lk, tehditler )apılarak 1 Alfıkndar!;nr .va.zııyetin tekrar va. kadar deği.'j~n fia.tlarla pastacı, 
-...._~ edilmi ttr, binaenaleyh hl~ normale d~ yüz tutmasına se • böreıkçi gibi esna.fa. devretmeleri. • 
~U Yoktur. Siyaset sahasııı- bep o!ara.k, bir k:snn hal.km, . . tin de büyük rolü olduğu an.laştl-
~ ~tlraslann f?ddetine bakınız rn.ıştır. Bunun çin, belediye, fmn • 
'....._\'er kaynaklannda bu söziı y • f d lara verdiği emirde hususi ş:ıhısln. 
~ ~ \"e nulyolarla. J,"37.ekler- una n l s an a ra ait peksimet yaptırtma miira.. 
lfıs.._ ""'l'f için c."llir ''eren kimseler caatlarnu ka"rŞtlemamalannı bild:• 
~ llekadar a.ııııu.sızca bir Açlık vahı·m r-ecektir. Böylclilde peksimet yaıı-
~ olduğunu üphesiz bildik trrtabilmek imkfuımdan mahrum 
\ :ı. e hQsusj h:ıystıarmda. büyük kalmdrğmı anlıyacak kimselerin, 
'':..~e temiz insanlar oldu'k· bı·r şek il aldı f'Irmlara tehacüm göstererek faı:-
ta....,~. limdJ ~iyasi blr propa. ta. ekmek almaları da. kendiliğin • 
~- lll&ksediyle iki yüzden fazla _..o.- den önlenmi.~ ola.ca.ktzr. 
~ mebôsunun namusuna Yunan hekimler birliği Belediye. bundan böyle, pazar 
~ ebnekten ve btıe_ bil.e U· günleri, fmnla:ra. fa.z1a. un vermeği 
~· &_.~Ydurmaktan r~kinrwyor .. Cesetlerin yaiiılma. karar aıtma almıştır. Böylelikle, 
~ :'"IUıınıüyorla.r ki r.ooseveıt S. §ehrin o gün.kil zlya.retçiler.nin de 
~veya tehditle mebu 1.arı Si için ı,ıea ~nottan ihtiyaçtan önlenm.lş olacaktır. E -

kalın otsnydı mi sene- mlsaade IS-eli sasen geçen pazar günu, f·rmıar"'. 
~ ha kadar Hm&D kaybeder - bir misli, yani 7200 çuval un ve • 
~kesenin ağzını açmıı:kcn ---o- rilm.iştir. 

~.18 lıesabi danaıup da yal Baıvekil herkesin biribirine (Pe\.1LIIll 4 üncüde> 
~ kl,Uik bir ekseriyet mi ısn· bı'lhaı•a fakirlere yardnn 
~ r"? Amerikan ml"buslanna 0 A k 
~ ~~ bir hakaret ,·e iftira etmeleri hakkında m eri a 
~ -111ir insanın ne demek oldu· beyanname nqretti 
~ btırniyen memleketlerin esir Sotya, 18 (A.A.) - Oft: Cumhurı eisi 
~ sadlr ola.bUir. Her ' Yunanıstanda vaziyet son derece 
~ t~rlü neşriyat .. \mcrika• vıı.hameUni muhafaza etmektedir. 
~üşUremez, dedi~odııları lqe maddeleri noks:ı.nt gitgide daha 

alç.a.ltır. fazla hissediliyor. Haber aJmdığma. 
* göre, bafVekil Çolakoğlu, Atina. ha!-

ÇlrçUe yeniden bir 
mektup glnderdl 

\''tı. (De\"alllJ 4 iincUde) 
~, ~ P&rlimentosunda. nut.1111

-
(Yazısı t üncüde) 

~l'ildl Ve .Japon noktaiıınzarı 
.. ~ :• edikli. Amerikaya ,·asıl 
~'ı>on. diplomatı 'Kurusu keo

\..:-aleketı ile Birlesik de,·letler 
~~ İhtllifh meselelerin pek 
.. ~111~u söyllyerek bunla.rm 
~ _lıı~~l~ğt.nden Umltli ~örün 
ı..' '-.:lllı!)tır. Halbuki Kurusu 
~ ~ l'alnız bir mesele u.r diye
~. itı~ kül)ültebilirdL J<'ilha. 
ı.~ Ular, l>Ö:rlece hulisa. etmek 
~~iir: u;nk ~arkta Japon· 
'~ olacaktır! 
ı:' ~ bu hayal peşinde ko:
~ ~ ı;arkm 5e\1' ,.e idaresi
\...~lnıak yolundaki projeleri 
'~r göze çarpmaz bir hale 
~' k __ Çalı~ a hiçbir fayda6ı ol· 
~ı;na ile Amerika. nuı olabi
~ ·~ l.1ltere. Japonya ütler mi· 
'Sı'azg~iyor mu? Yani ü~
!\.~ ile kazaıuw,.. görüniJu. 
\' lle.t se\ dasmı zihninden 
~'le lllıdn-? Bnna kolay ko 
~ ~ <>.lacağuu hl!/ zaruıetnıe
~~"':,.~ç.1n, Amerib ile a~la

İ.\ff;':l.11'. Anlaşmanın yegane 
' ...._ hırsm<la.n \'azgeçmek• 

~ .. _.diplomatları h;tedlk1eri 
~ -...uc lJ&.rkta adalete müsiı:

'lr.llr istediklerinden hah-

Alman Basın 
heyeti Ankarada 
Mlıarrıer Bar;cıre Vaklllııl ve Ebedi 

şeua kabrini zıyaı et ettiler. 
BIJilk elçilikte b. r ınvare verildi 

~ Onıann IUgat kit:ılıında 
)' 1lcelinıesine ı:ıhndi~e kııdar ~ e kitapları taarruz \'e is- AJma.n p.zctocileri Ankara ~Ataayonunda kar!ıla.nıyor 
~1 vemıişlerdlr. Kelime· Alınan hariciye na.zırlığt basın da. J ŞükrU Saraçoğlu ile Hariciye umumt 
~ sığınarak bo5 yere iresl reisi orta. elçi doktor Şmit'ln I klltlbi Numan Mene1n1?ncloğlunu mn. 

blı ne fayda ur? Ço- ba§kanlığuıda Alman ba.Sll1 heyeti A. knnıiarmda. ziyaret etmiş ve mlsafir 
~ artık aldatnnyan hu nadolu ekspresllc dUn .Ankara~a. var. heyet öğleden sonra Atatllrktln mu • 
1ta.,~l'le .Jaııon diplomatları JnI§ ve garda Alman bUyUk clçısı von vakkat kabrini ziyaretle ma.nevi hu
ıa~lardır? Yine ayni Papenle matbuat umum mUdUrU se. zuru.nda !ğllmlşler ve blr çelenk bı. 
~ Cin ile i~ birliği yar- lim Sarper, ha.riclyo vekilliği istlh • ra.kml§lardır. 

'9 ~ı..ı llda bulunduklarını da barat dairesi relsl Celil .Abe.cıoğlu 1 Alınan bUyük elçisi von I'apen ve 
btı-e".\t.en geri. kalmryorlar. tarafından karşılanınl§tır. . . refikaları tarafından dUn ak§am bil. 

~ )a...._ llğinı dört senedenberi bUylilt elçisi • ..n 
~ ~ .,...~lannı görüyoruz. .ııı~ Doktor Şnıit .Alman . , .. k elçlllktc misafirler ı:ıerefine bir 

"hıncln. Çinlilerle i~ birli .:f=on==P=ap~e=n=le=b=lr=li=k=te=h=a:.::rl=c=ly=e=:='='c=:k-::ilı sUvare verilmiştir .. Suvarede b:ı.şve .. 
Çinlileri öldünnek, Çin kil veklli ŞUkrü Saraçoğlu Ue harlc!-

Bunla.r .lapon efkin umomb'.~jni ye umumı kAUbl ve vekAlet crkAnı 
b" İf.;·c köylerini yakmak "1 .. -tmak ı""in oynanmasına. luzum ve bir kısmı bUyUk ve orta elçiler, 
~tlıı~. c ettiğini bütün dun- .. uu ... tbu t 
~""ıı ---u tir. hlı.sedilen idi komedyala.rdı:r ki Ü- ma a umum mUdUril ve yabancı 
' ~~klarından beynehnll~l zerlerinclc bir sanat kıymeti bile 1 ı:azetc ve ajans mllmessUieri ııazır 
~ işWk beklenemez. yoktur. bulıınrmJOlardır. 

l'zun Sovyct topu cepheye .g-ötilrillüyor 

Almanlar 
Moskova Başvekil din An· 
müdafaa- karadan ayrıldı 
sında bir 

gedik 
açılar 

--o-

Muharebeler her 
tarafla yen:den 

şidde:lendi 
• --o-

Kerç almclıktan .anra 

Alm aıar Kalkas;a 
öntıne geldiler 

Milli Şef, gara gelerek 
Başvekzlimizz uğurladılar 

ıa~veklllmlze Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğ. u vekllet ede_ ek 

Ankara, 17 (A.A.) - Başve. 
kil doktor Refik Saydam mezu
ni,ctl...rini gecirmek üzere yan_ 
ıarında hususi kalem müdürleri 
ve yaverleri olduğu halde bu
gün sa.nt 18,20 ele hususi bir 
trenle Mersine gitmişlerdir. 

saşvekilimizi uğurlamak üze. 
re gar merasim salonund~ lcra 
Vekillrri heyeti azalariyle. B 
M Meclisi reis vekilleri, C. H: 
Partisi genel sekreteri ve Parti 
Umumi me_rkez heyeti azaları, 
Parti Meclıs.~rup!;l ve müsta
kil gunıP reısı ve azalan, eski 

1 

Milli Müdafaa, Münakalfıt ve lk 
tısat Vekilleri, mebuslar, devlet 
şurası, Divnm • iubas bat ve 
Temyiz mahkemesi reisleriyle 
Tepıyiz başmüddeiurnumisi, cüm 
Jmr.rcisliği umumi katibi ve hu. 
susi kalem müdürü, Genel Kur
may ikinci başkanı, Hariciye 
Vekaleti umumi katibi ve mua. 
vini, Genel Kurmay ve Milli 
Müdafaa Vekaletleri ile diğer 
vekaletler, müesseseler erkfı.:nı, 
Ankara vali ve belediye reisi, 
Başvekalet müsteşar muavini 

(Devamı 4 üncüde) 

ç n bı..r clye nazın 
diyor ki: 

JaponlJa ile 
Amerika 
arasında 

F...ıtlr edllt>n bir Sovyet kadın subayı cepbO gMlsine nakleılilıyor 

Herhangi bir 
anlaşma imkanı 

göremiyorum 
So'T~?et 
teblisıii 

Mosko\'a, 18 (A . • \.) - Sovyet 
geceyansı tecbl.lği: 

17 Sontcşrindc, ikrtalanmız, bil· 
tiln c.epheler boyunca. dü,cpnanla 
çarpışmışlardır. 

Kaimin istikametinde ve cenup 
batı cephesinin bir kesiminde, mu
harebe bilhassa şiddetli olmuştur. 
16 sonteşrlıtde 21 Alınan tayyare. 
si tahrip ed'lmiştir. Biz n.ltı tay. 
yare kaybettik. 

16 Sonteşrinde, :Moskova civa "' 
nnda evvelce haber verildiği gihi 
3 değil, 11 Alman tayyaresi düşü· 
rülmüştür. 

. Kırım 
limanlarında 

60 Sovyet . .. 
gem ısı 
bat•rıldı 

(Y.-ı 4 i::ıncCde) 

Rusyaya yeni 
b:r yardım 

yolu bulundu 
-0.-

Ja JOI H Dd:rstanla 
ş~rkl ıran 
arasvndadır 

---<>-
5000 işçi sarp dağlar 
arasındaki bu. yolu , 

düzeltiyor 

,!lic\· Dclhl, 18 - Rusyaya malzeme 
~rllmesl için yanı bir muntazam yol 
hazırlanmaktadır. Bu yol, Hindistan. 
dan garkt h ana, Bletclstandan geçe. 
rek gitmektedir. Yolun nakliyata mU 
salt olup olmadığını anlamak Uzere 
şimdiye kadar bu tarikle, JUt tesll • 
matı yapılmıştır. 

Rusya. ile bir fazla kara irtibatı 

1 

tesisi lçln sarfedilcn bu gayret neU. 
oeslndc BICtcistanm, içinde göçebeler 
v..e !:(>b:uılar dolaşan dağlık bavau.ı. 

İ hakkm~. yenı maltimat elde edil .. 

(D.ınını 4 W&ciide) 

Birmanya yolunu açık 
\-utmak için, her türlü 

tedbir alınmaktadır. 

j ÇUngldng, 18 (A.A.) - Çin harici. 
ı ;ye nazın M. Kuotalşl, gazeteeltero şu 

1 
bcynnalta bulunmu§tur: 

Japonya tarafından bir tecavtız vu. 
k-uunda Blrmanya yolunu açık tut 

1 mak bUyUk Brltanya ile BirlcB}k A. 
.merika' lçlıı, Atıantllt yolunu açık tut.. 
ma kadnr mllhlmdlr. 

Çin mal:amatı, her tUrlU ihtlmall 
karşıl:ımak t\zcte zaruri bULUn tod 
birleri almaktadırlar. Tojonun ve To. 
c.;onun, Japon Diyet meclisindeki nu_ 
tukları, Japonyanm ha.llh:ızırdakl al 
Jıısetlni değlşt!rmck istemediğini pek 
,fr.lıt gösteriyor. Binaenaleyh, Japonya 
Jlc birleşik Arocrlka arasınd, heı'han.. 
gl bir a.nl8§ma lmk(l.ru gorcmly.arum. 

Bitaraf rk kar. unu
nun tadili r ayihas! 
Din gece Raıveıt 

tar alından 
imzala adi 

(Y.._ 4 tilıclila)' 



G L 
- Böyle ko 

diyorsun r 
ko,. 

- Flrmal 

* 
- N crcdcn geliyorsan? 
- Fırmdant 

* 
- Niçin böyle geç f·alduı? 
- Fırmdıı.ydnn ! 

* - J\:ale (1) Evredfkl pum.. 
p T (2) 

- O fomos! (8) 
- EsJ po piyenis? 4) 
- Keı;o to fomol (5) 

* 
- Zo_ Baron Kambet... Vur 

gcrtas~orf (GJ 
- Par yeroi yertaml (7) 

* 
- Salamon, mcsto lndo! (8) 
- Pn.no l Pano l (9) 

* 
- Hayrola ynhol Ru ne hn.I~ 
- Thılimc1e ne \'al' 1..1? 

93aşmatiafe2eı-.. ,_ -- --
Yakıt 

A.srm Us "İstanbulda 500 yı1.lık 

Türk \'arlığınt ımıııl kuUayo.cağız?., 

~llklı ynzıamdıl., 1stanbulun fethi • 
nln 500 yıl.n ı;anna.sma on 1k1 sene 
kaJdrğını, TUrlt luUdmlyctiııln MO 
Un<:U y:ıld6:ıUmUnU kut!amak aynı 

zamanda bUyClk faUhin hem §ahımıı 
ve eserini hem de latanbı.ılun fethin. 
den aonrakı 500 eenelik Türk me@ • 
nlyeUnl, nihayet mUtareke csnıısmda 
esarete d~n §ehrln AtatUrk ordusu 
tarafından ikinci defa kurtanlrıımı da 
h-uUarı:ak d::ımek oldu~nu yazarak 
şöyle dlyor: 

l\Icso!c l;u cldlde ortaya konun. 
ea "l;:ıtih için bir heykel yapmalı 
\'e bu b:-ykelin yeri Fatilıln tUıW-
inc yuk•n bulunmalı." di~ enJerbı 

dllc;tülderl bata kendill,rfnden nnla.. 
51hr. Hem Fatihin ~hsiyeUnl Fa
tihteki tiirbcsi ile ır;ınırbmak onn:ı 
büyüldt"i:,•UnU nnl mamal• olur. İ'J• 
tnnbuld:\ Tilrk \11.l"lrl,'Tllln 500 liııcü 
3'·ı'ı1 ·,umu kutlnnııealc olunca ıfa 
bu tm.d:ır milbim \'e lbnnllU bl' 
i6dr sadece Fatlhin bir heykeli ile 
değil ancak bir ruııt Uc ifade edi· 
lebilir; olsıı olsa Fatihin heykeli 
bu anıt içinde bir pa.rça feŞldl e
debilir; bu nnıt karc1~im Tnnk'm 
dedF'i ,."'dide bir kUtüpbnne ofabl
leee~ gibi !?dıir mlmnn Prostun 
pliinın .. 'I. göre yapı1!l.cak ılevlet mn
lıallesintlc nıesclia bir mfu.e veya 
llh- b:ı~' .., •npı da ol:ıh:ıir. 

Z'rn Bny Prostnn planı Sulhı.n
nhmet meyclıım ile ci nm Türl' 
Istanbulun nynı znmn.nda anıt ma· 
halleo;i olma ı prcmdplnl lmbul et· 
mi,.tir. Sııltnnuhmet meydnmnn 
denizden görmebllcc.f'lt yü'ksckHk
te IJir cllınlıurivet unıtı yapıl:ıcal• 
\'e bıırn• r J ir ;.ümhur:yt?t me) danı 
olııe:ıl:tır. Ilütün milli förooler, bii· 
tün J:e!:"t re imleri b ını.d.ı görüle· 
cclctir. .Cn itUmrla Türklerin 1 · 
tunbuld:l.lt] b~ yUz encllk \'Ul'lığı· 
nı C3n1nndırtı.cnk olllll nmtm en 
mlln"<ıl~ yeri de bura:;ıdır. 

Yeni Sabah 
Hll.se)in cahlt Yalçm "Avrupada 

vaziyet,, b:ı,lıklı yazısında §Unları 

yazıyor: 

\ 

o RI Et ihtikarı 1 
Kömür amelesine '"uıbG t•••.-• 

eden Tlrldfl• ·• 

- Şapkan ynmyı:ı.ssı olmuş! 
Düğmeleri kopmuB •• l'oks:ı. birlsile 
mJ dü\"Uştun f 

- Yool 

Beledive müesse
selerinde vemek 
Dlter~lıdem 1 Toptan:;:::-:i pahalı 

- ı vermemeleri için yeni 

1 
mecburt duş Cumburroisimizln BtlyO ~ 

alccllslnln açılması m.....,....., 
--O-- 6iiylediğt nut.ku hatır.,.......~ 

1 Zongalda ta mec- ~.: ~:;!~;:c:.ı:- ~ 
- Ne oldun öyleyse! !ere e sıca emek bir karar . bari dllŞ bl.!!alilrl surette anlattı; Jıatt& A~--

t ı İngiltere nnı.smda mllJlıkWI __.. yap ır- ıyor tııv:ıssutu yapmağa 11u1r ~ 
. . . j;rumuzu açıkça söyledi. tJlll' 

Kömür ha~<lı çalışan ı.5Çile"' dünyanın her tan.lmda llP ~ 
ver) ece . \ Mezbahadan 

Elektrik ve tramvay f.ds.resinJn 

- füıla.balfntnn çıktını. 
- llruıgl kahı.balıktan? 
- Z.innnı önUndckl kalabalık .. 

• atölyelerde çalışan i.sçilcrlne 81• f tur""" sız et Şııpka bllzfilmll!', yUz lapkırmı.. eak öğle y~eği vermesi _nzerine, a Cl 

tan! 
r:lıı bilhassa ss.glık d;urwnlarmın ğo alakayla lmrşılaDdı; btl ~ 
mütemadi kontı'Ol altn.da tutulma· t .. 1 mUtalealar ~ 

\ SJ ha~k..mdaJd lı~ =k~· ~ =.u=in bugünkti "iJI zı tCr borunılnn dıunhyor panta val. ve belediye re.isi LQtfı Kırdar k k 
.;"diz kapakta, çorap kon~ du~, bu işle ~an alakadar oımuş. ÇI mıyaca 
şUk, kulak sıyrı'k, dudnli kanh.. ve at.ölyelen ılola.ganık tetkikler • 1 

tma aevamal e ı m .......... , ti • .. . ~t.a §Udur: lllç kbmleye dF JJI 
toprak tı Ve Wpuwt stu ıŞÇı C • " t kslzln 1uup ~ _ _ıJI 

- Ne oldun! de bulunmuştur. 
_ Hiç Vali, temizlik amelesinden 
_ N~ıt hfçf sonra. diğer belediye müessese. 
- Ayl\b""rıın sürçelcdJ, dü~Um. ieri~e çalışan işç~lere .d~ . aynı 
_Nerede~ ~:kilde yemek ':erilmesı ıçın a. 
- ıtts knlm•t.nn fmnın önlln· !Akadarlara tetkıklerde bulunma 

de ı " ' lannı emretmiştir. 1 
"' Kanunuevvelden sonra bütün 1 

- BogUn ne ynp:ıcaksm ! 
- Nöbet bekliyeeeb"İm. 
- Nerede? 
- Fırmın önUnoot 

- Oğlan bugün ~ ynfka. 
Mektebe gltmlyecek. 

- Öyleyse fırına yolla... Nobet 
beklesin, belki bir tane alır! 

- Nereye! 
- Oraya. 
- Orası neresi? 
- Fınn! 

belediye müstahdeminine öğle 
yemeği verilecektir. 

Elektr· li 
tre~ ler 

De r o·ıarı 
~ 

idaresi şlmd den 
eleman al~yor · 

--0-

Sı ftır etine Narlı 
ısoada 

1 
rine sıcak yemek \•erilmesi, ya.ta • ı;osk eı:: nereden geline _ t:;;, 
ca.k yerlerin~ l'Slahı çok. :işl ve ı:.ı· I ~~rk loıtlkWlııl bütaıamak ~ 
~salata tesır eden nelıceler ver.. hareketlere karii duJmak, 
nuslir. boyun eğmem~ . ~ 

Havza i3~lerinin her gUn mec- Osmanlı tarihini ~ 
burl olarak banyo yapmalnrı için .... __ cı6f$ ~ 

Et ihtikarı etrafında yapılan Kandilli, Kozlu, J{elik ve Üztil _ bond:ın t.ıun yüz ~ ~ 
tetkikler sonunda, et fiyntlan. 1 aıez mevk Iermde yedi mahalde evvel, tlçüncii Mutafa~~ 
nın yükselmesin.de başlıca fi.mi. ı.iuş binal:ın tesis cdilmistir. Bun. zam I\oca Ragıp Paşa ~"' 
Un toptancılar olduğu kimbilir !arın sıcak ve soğuk su tertibatı •la ayni siyaseti takip ~~ 
kaçıncı defa olarak tesbit edil- ı·,.ın· ik•-At vckA.leti 110.0C•O lira göriiyonı7" O zaman Prll8'9 

" ._... Büyük I!'~ yedi Mile ~ 
mi~tir. tahsisat vermiştir. Sene 'ba§tna yapıyordu; tngllt.ereaia l;tllll""" ,_ 

Toptancıların. mez~hadaki kadar bu su tertirot.I da Oonal c· temin ctmi;-;ti; Fransa ~ ...JJI 
satışlarda perakendeci kasapla- '1ilecek ve kömür havzası !§çileri beşhıcJ Lut ise AvaatarP ~il' 
ra 62 _ 68 kunıŞ arasında et mecburi olarak her akşam yıkana- tori«'csi l\1ari Teres Te ~.ili 
sattıkları, halbuki bu fiyatın pe_ cakt.ır. Bunun billiln meınlc:kcte l.lzabetle ıal~ 
rakende narkı teşkil ettiği anla... yayılacak işçilerin !köylerine gü • ııaratori\'csi E )111111""".a 

ti. İki inr.ıf da. TürldyeJi ~-" 
vılmıetır. tUreceğl med~i bir Met olarnk mak istiyordu. Cçibld il~ 

Dün fivat murakabe memur- Yerleşmesi dahi fevka.lii.dc bir ne- ı;alıskıw, diirü.sf, halk ~ 
lan Gcdikpaşa.da yazıhanesi tice olarak ~ edilmektcdlr. se,ilcn bir pa.cU.,ehtı; KGM ~ 
bulunan toptancı kasao Sabrinin Aynca bu tarz komür haw.ası is. Pa~ ise ~r, ıı:m, seki,~ 
defterlerini tetkik etmi§lerdir. çilcrlne bilyük b;x sıhhat bnhıret • gün göımU~. yetmlı iki ~ 
Bu kasabın, et narkı i:abul edil. ~ olacaktır. bir vezirıll. Entrikalara .-,. 

Yarab nedir bu keşmekeşi derdi Devlet dcmiryolları idaresinin diği gündenberi perakendecilere ~uyctle göğüs gerlyorlardL ~ -
Oıtiyaç, makinist, başma.ki.nist ve teknik narktan 5 - 10 kuruş fazlaya 1 Karallliktekl - da lstanbolda VerjeD - : __ .. 11~~ 

lns..'Ulm ihtiyacı ki bir lokma büro fen memura olarak yeti~ • et sattığı, böylelikle ü~ aydan Fransız elçisi vardı; ~ 
nanedir: rilmek üzere sann.t mektebi mc • 1 fazla bir zamanda halkın ce. ıeaeııa li emfr \etinin 53rktaa ~ ... ~ 

J,AEDRt ~an n.1acağmı. bunları kursa binden binlerce lira çektiği a.n- I ti 11 t A\ustorya bn~~ .. -, 

(1) Rumca: ya.hu! (2) nereye 
gi.diyomun? (3) Fırma.. (4) Sen 
nereye gicUyorsun? (5) Ben de fı. 
rma, (6) Ermcn1ce, nereye gidi.. 
yorsun? 7) Ben de fırma g"dece. 
ğim, (8) ya.hudice, nereye gidi • 
yo:sun? (9) ~ğe, ekmeğe! .. 

e 

Ve staja tabi tutae&h'llll yaz.:auş.. la.şı}mIŞtır, s .. ~sa:.a 1 hnnBSrna meydan ...........-: ,, 

tık. Diğer taraftan fiyat rnuraka. Demir ve çel!:k ilıtiyaçla.rmuzm ~ok ç.alı~~~u. Bir gibi :; ' 
Diğer taraftan devlet dcmiryol• be komisyonu, dünkü topl:ıntt. dahi:den temini iç;n alınmakta c.# 1 ı;tP Pru_~ lngılb ~ ~~ 

ların.n halen mevcut bulunan ve ı sında kasaplan ihtikfı.rdan rne· kın t--dbirlrl Ka.ra.bükt bir yıl :- ti. VerJen bu girtillll• ..._., 
ıierde adetlerinin arttırılması ta • nedecek kat'i bir karar almıştır. cinde ist hsa.l olunan 130 bin kı!· kcnıll devletine §Cifle * 
karnlr e~ bulunan molörllı Bu kar~ra ~öre, §iındive kadar r.ur ton ham demirin 90 bin ~u, y~: ~ , 
trenlcrln tcs:.ıntı, ~le.tilmesi "c ı faturasız yapılan mezbaha sa. Karabtilı:teki .sena;i §ubclerınd~ _, __ .:s:ıdraz:unFrano111111D1il •--=IH!d ~ 
tamirleri f§lcrinde cal:~tınlmak ti- t.Işları badema faturaya tabi tu. kıymetlend:rilm.iştir. ~sonra •L-~~~--~..:. 
zere eanat mekteplcrin!n elektrik tulacaktlr. Caleplcrı toptancılar Demlryolu inııaatmda Jru1lanıln.. sında alc,·lenen --
1;ubel~rin<len mezun gen~lar elın • ve k.Q.Sn.plar, her giln, ne kadar ca.k ray ve travers gemi ~ ve Ua~ılll~ te~lrle • 
mı.sı dıı karar nltına nlmmtşt·r. koyun getirdiklerini, kimlere ne inşaat demirler:nin imalatına de • el9ıye soyledl ve dedi ki: ~ 
EunLir da eı;velii. bir imlflııına. tıl. kndnr sattıklarını. fiyat ve ra- vam cdilme'kte<Hr. Kurulan Çelik - Bu .kada.r ima d~J': 
bl tutulac3Jk ve imtihandn. muvnr. kamlarla tesbit ederek birer fa. tel fabrikası da çal şmaktadır. nasıl oluyor da ...,.. ... ~. ~ 
fok olanlar yilz liraya }iadar ile • tura halinde hayvan 'borsasına Muhtelif kuturda.ki su borulannı:ı şallah ı,ıer yine 101-:-_ ~...M J" 
ret verilerek bir senelik bir stıj ~östereceklerdir. Bu faturaların imaline mahsu.s şube de açrlma.Jc u. haber kadar WU11 ..-.... .11. 
devre.s·nden geçirileccktır. Yalnız birer sureti mezbQ!ıa müdür1ü. ~ered;r mer.ınon edemlyecektlr. ~ 

Kızın anası "kanıma kan 'Lu gençlerden m.okte!1tt>n mezun ğüne verilmeden mezbahada.:ı · · Tavassut etme&lndeD lılt İt! 
isterim!,, dedi ve bayıldı olduıktn.n c.onra nılcli, İtOD"ple ve kasaplık hayvan çıkanlrnıyaca;c- 1 Umit ediUnıe ve buna ~ 
Bahriyeli JU.kabiylc maruf sabr.. ince t.lektıik işlerinde ço.l:§IllIŞ c,ı- tır . 1';;'"1tJ J f ( ...._-ı elı;I müs:uı.de alablllne .,.... . 

kalılardan Salim, bir mUddet ev. maıa:x ar&.'$tınlacaktır. Aynca ~· Fiyat Murakabe Komic:yonu,~ rr~ yetle yapo.ca.:;'DU da .. , ..... 
\'el, Beyoğlundn:ki bir barda mc .. • ce bır i3 ~lan bobin sarmasmı bı- dün, sığır, manda ve k~i etle. -- _ ra §11 özleri ilave etti: ~ 
t'esi Mü:Zerremi tabancayla vurup 1 l~e:'" tercı\ı ~lunacaklrl" •. Bu elek.. rine de nark koymWitur. Sığı. • 1''iyat murnko.be komisyonu, bak. _ Fransııyla lngi~~ 
öldürmüş, n.rlra.daşı Ahmet Besim tr ..... ~.ç lerln imtihan günlen aynca nn perakende ~at·slarrm"3 kc- ı:aııar cemiyetinin toptancı yağ ve muhtelli fırs:ı.tlarda ... , 
de kapıyı kap:ıtarak luı.lkm ~ tay.n olun.acaktır. miksiz et i~in 55, kemikli et i. z:ıhlrc tıı.cJ.rlertnln kendllerlne narh bnlunmo5ta.nlır. Bu ..ıer--* fi 
rrya Ç?kıp polislere l:::.ber verme- cin 50 kunıcı kabul edilmiı:rtir dı§ı mo.l aattıluanna dair olan §lk&. de kıu~ıhlt olnrak ta\"a!JltU ...... 
sini önle.ınişt.ı. Bu ve di~ cins etler ic;in yoUcrlni gözönUne alarak keyfiyeti ıunmııyı bir vazife uyar. _ ~ 

B 0 veniden kabul edilen narklar, ticaret vckıuetınden sormo.ğa karar tnı?Ütere eı...ı-i ba ~~ ahriyeli Salimin ikinci a~ 1 k · ~ ı;- ,....ıııııi 
da 1 *'" :ı viHi• ete anedi ece tir. vermiştir. -.ıt b:ıVPette knJdJx..-.laı1.. ceza yapr an muh.:7.kemesi son & .ı,.. J• 1ro--- "j 

safhasına ge miş ve müd:leiu. * li'iyo.t murakabe komisyonu dUn metinin Bııbıiili tar:ıfDU1aD ~.:.t 
f!tumi muavini mütaleasını söy- Adanadan blldirlldiğine göre, Kurh•ltıf vap•ınınun maden kömilrü nakleden kamyonla. J vurulan l~Jcnlea pek nı ~.,-,,.~ 
lıyerck ceza istemiştir. Is1nhlye maliye veznesinde milhım üçüncü seferi rm nnkılye !Iyo.Uarma yOZde ~ zam l laca,,.. ccvııbmı vennl§, C--'!' 

Bahriyeli Salim, dün mü<la. b:r pul hırsızlığı olmu.5tur. yapmı!i'trr. Zo.m kömür flyatlnnna tckllflni ört~eğe ~ IJI 
faas.ını yaparken, mahkemede; Yuprlan tnhkika.t:tnn anlaştldığ•.. Bngilnlerde limnnımızn döne- tesir 1}tmJyccckUr. şinin Allalun t~dirlne 
da.vacı olarak bulunan MUker na göre 2500 adet 15 kuruşluk, cek olnn Kurtuluş vapuru, hafta * Belediye rela muuını Latil Ak· ı ğunu söylcm:ntır.,. ~ 
remin annesi Emine: 350 adet 25 kuruşluk, 775 adet 30 c;onunda Pireye UçilncU seferini soy belediyeye a.it bazı mUn:ı.kale ~ Bono:ıla 'b::raber itiraf • wll ~ 

- Kanıma kan isterim! Diye kuruşluk, 1257 adet 50 kunı§luk, yapacaktrr. Ücli.neil sefer iç"ıı Yu. leri ctra.tmda vekı1loUc tıemas etmek '"lir ki Bnllıiin mubafaıaoaa .,,,....., 
haykırarak yere dil§Illils, bayıl· 2500 ndet de 250 kunışluk damga. nanistana 9500 t.on fasulye, no • il.zere dün o.lt • .ım Ankarayıı gltmi§Ur. , hep Koca Ragıp PapııDl ~ 
mışhr. Dulu çaJmmııJtır. j 1'ut, mcrclmeik. bezelye, ba..'ltb • İatanbul §ehrlnlıı elektrik ecre • uzağı görüBUydU. Vçllncll _.,;il 
J{adrn güçlükle ayıltılmıg ve Zabrta tüıkika.t:ı girlşm"ı;, mc;.. t!'Önderilecelttlr. Bu malların hı:.• yanını temin eden Sll1h.tarağa elek • gUn ~e;tfüçe kıncı, e&lei 

muhakeme karar için ba-:1ka bir bul h!I'SIZ veya hırsızları araştır • 1 Zirlanılına..cma devam edilmdde • trlk fabrlkaaı..·un tamlrl takarrtlr et- oJoyordn. l(JI'.. 
~ne brraldmı~;r.:. , ,, ,:.nğa ~~ ,;,__, dil'. mı_ Ur. · 1 Katlin:an ~ 

EDE:.BI ve HISSt ROV1AN yim? fi' 
"Avnıp:ı gcrclt as:lyl.ş bl\lmnmı.laa ... ...__,.. ____________ ,.. _______ ..-__... 

Kalktı, Ustünü başını topladı. lle 
ni de YJ}radı, teı:ı.:zledi g1llik. Kl:. 
nlik kardeşimi kucağ na aldı; beru 
de elimden tutarak sokağa çtkt.ık .. 
Karakola yaJdıı.şırken tekrar etti: 

kıya. veriyordu. Yerinden kalka.mı. 
ya.ca.k kad::ı.r körltUt.ük bir sarhoş • 
tu. Bir gün Suna odamıza geldi ve 
blze veda etti: 

Annemin hakla n.rdl. Beli JA • 
ktts!2 serpil.p bU~ ~ 
lık, ısefalet sanki benlJD ~ 
bir ynğnıur suyu gl>l gelit ;;J' 

;gerek Ji.}OC t ves:ılr lbtlynç m:ı,ıide • 
'.lor1 b::ıkı.:nm:lıın böylo felaketJI bir 
vıulycttc bulan!U'l>en bir Avrupa nt. 
zamınm tcO!Slls edebllm~I mll.'llldin 
olur mu 1' Bazı Amorlk.-uı kBynnkl°" 
.rırun Alm:uıyruun m•k \"O lıb.-esl a.'. 
tuıcb bir blrle,U• Avrupa. vllcuda ı;c
tlnn ' için Hltlcrin ) kında bir to
~:Jllste tr.ılona.c:ığı bnkkmda ,·er • 
dlkleıi lıabcrl"rin d.oğnı olup olma
dığını &l) bcyıı.ııa.tmda.D ıuıtıunatu. 

çalışmak l>:ı)hode bl.r mbmct olUJ". 
A vnıp:ınm b:ıgllnldl \'8.Zlyet1uc, ~ 
kiki bayn.ta bir cöz ı;adlr.nek Alm.'lll 
Filhreri.ıün ..ı Birn.-.:a ken;ıJ kontrolil 
nltmıl!ı bir birleellc \\·nıpa. yıı.ratmıı. 

ğıı ~Ilı etnılyCOt~l lun~:ıtlol bL. 

w tclldn ctınut':e ımn gelir. Führcrin 
m;:-zly lc.rfnilxı biri de mühlm bir şo
ye toşe.bblb cd"'.ccğl uı.man pslkolo • 
Jlk dAJdkı:J..yt lnWıap e~lnt bilmesi
dir. Şilphe yolt ki FUhrcr 4.!kcrl 11:\re
lret:erln lııkt<Ufn ve Anmya u~nı. 
ılığı şu ~Unlcrdc ıılyn.s! bir t:ıarraz \·o 
mm•!l:fC.::::dyct!' Alıoo.n prestijini ylik
seltme)1 pek ister. ırn!mt bu ihtiyaç 
onn lmk!uıt olımyan ~bbU.slore SCI-... 

1' U>mez.. Avrupa blrlltf onC3k Avnı., 
p:ı.ıb u::nu::ııi bir m::ı...-nn:ınlyet ve mu • 
l"a!nlmt yn.rııbı~da ka~ll ol:ı'Jlllr. 

'Jhllr.ıld f~te A\•rnp:ı.c!ıı muhalefet ve 
IMy-...ıı tem:ı)11lleı1 ıırtıyor. Blıuı.:!lııyt'b 

A.vnıpa blrlltf kurmak t~btlsllnlln 
cecllteoe:UW Umal vermek doğm o-
lW'.., 

20 Yazan EZIHE MUHıDDıN 
- Oh, sen bud3lasm! .. Daham 

her gece Madam Katinanın yata
ğında yatıyor. 

- N c.reden gördiln sen?! 
- Hiı.lil. soruyorsun?.. Sen has. 

tanedeykc:ı UçfünUz bir yaUıkta 
ratıyorduk biz .. Ve •• 

An&em, dişi bir kaplan öfkcsile 
fırladı: 

- Söyle ne yapıyorlardı? 
- Ne yapacaklar? .. Sevi~iyor • 

lardr ... 
- Ay, o kart posleldyi baban 

seviyor muydu? 
- Hem de öyle seviyordu ki, 

senden bin kat fazla. 
- Vay kart orospu vay!, Vay 

bUyUeti cadı vny? Vay hortlak kah 
be vay!.. Demek koc".lllı elimden 
alan o ha! Öyle mi! Nes~e acaba 
knrtol05un? ! 

- Nesine olactl.k!. TilJ durma.. 
dan para kru;a.nıyor. Yalnız Fntma .. 
dan on tane papel aldı. Kızı öldür
dükten sonrn <la Riltesinin altından 

tam kirk papel daha çald·lar. 
Annem beni kendine çekti. He • 

yecanla: 
- Anlat bann! -dedk Hepsini 

anlat! .. 
Ka.rşılıklr oturduk... Görüp ve 

iş"tliklerlın.! birer birer anneme an 
la.ttım, bitirdiğim zaman ruıneır. 

ha: ·:ı~tla ilk dQfa baruı sarılıp <>r· 
tU: 

- Yavrum! -d'ye beni okş:ı.dı
ş!mdl ben o mel'unlara. gösterece • 
ğim .. bizi nç bırnlmuık ne demek 
:ılduğu nu o cadaloz ö,~ı ensin, Hn; • 
di kalk kanı.kola g'.delim.. Hepsini 
orada nnlatırsın .• a:rtik kocaman 
bir krz oldun. Sakm saçma sapan 
şeyler ooylemc .. Anlıyor musun':. 
Benim maksadnn kar y1 hapse at • 
tırmnk .. Ama babtuwı kodese gir • 
diğini istemem. Onun ' çln ağzını 
~kı tut .. b3.bana dair bir kelime 
lı!le söyleme! .. Kan ynn.sm .. cez&• 

srru Çt-ksln .. be.ban da elbet ondan 
kurtulunca bize gelir .. 

- S:ı.km bs.banı kal"ıştıra.yım 
de'!llc ha!! Dilini sıkı tut! .• 

l~amkold:ı bizi dilenci zannede • 
rek aldırış etmediler. Fakat an· • 
nem •para d;Ienmeğe gelmedik, 
ded"· müthiş b!r cinayeti haber 
vermiye geldik! .• 

- Cin.:ıyet mi? 
- Evet! •• Hem de çok müthiş 

bir cinayet! •• 
Annem, hepeinj anlatmağa baş • 

tadı. Beni de dinletti. Komiser fe
na ha.ide kızmıştı. Derlıal ebe Ka. 
tinayı a.ratmağa knra.r verdı. Ka • 
d nı evinde bula.'lladııar. Bal)ka ye
re t.n.~m.mış. Fruka.t Komıser bize: 

- Şimdi neredeyse bulurlar 
-dedi· sız ıı.şıığıda bekleyiniz. 

Bekledilt .. AltŞama d<>ğru iki pc. 
lis arasında elleri kelepçelenmiş 
olarak ebe Katinayı karnkolcı ge • 
tlro !er ... Yilzlcşt"rildJk. Cil.n.i kan 
bir ar~lık canavar gtbi bir hiddetle 
annemin boynuna atıldı. Polisler 
ntlk davranmasaydı knr:t annemi 
bir sansar gibı boğacaktı. 

Ne ise, kadını hapse, b'zi de eve 
yolls.dılar. Birltaç gUn sonra Kal'· 
nanın on !eneye ve il.ştlrnı da ha
ber ver<fği için, babamı da dört se 
neye l""ahkfun ettfler. 

Sefaletimiz feci bir hale gelmi~. 
ti. Sunanm yardnnı bize yetJ,mi • 
yordu, Annem eli.ne ne g~erse nı.-

- Ben artık Beyoğluna taşını • 
yorum .:led'. Ara sıra gelir size 
ya.rdmı ederim. 

Annemin ~vUıCuna bir lira. SJllqı • 
tıra.raık çmtı, gitt:l o gidi~ .•• B.r 
daha scmUmizc bile uğl'!lma.dı. 

B:r gece an.nem beni dürttll: 
- Haydi? -ledi- Seninle sokağa 

çtkal m. 
- Geceyarısı eokak olur mu? 

.-ttye itiraz ettim. Hem benim kn.:-. 
CillD aç! .. 

- Benim de karnım.aç •• onun i· 
ç:n sokağa çıkacağız işte, Aç kal • 
nıa.mak lçin ! .. 
Ş~kın şaşkın ytlzilne bakıyor • 

dum .• o izah etti: 
- Ben artık . çok çöklilm k·zım. 

Kimseler yüzlıme bakmıyor. Hnlbu 
ld sen bilyUdün artık, hem de çok 
gilzels'.n.. seni herkes beğenir. 

Annem"n ne demek istediğini 
öerhal anlamıştım: 
· - Korkar m ben? .1edim. 

- Korkncaı!t ne vnr bunda? Ben 
sana bir sokıı.k ~mı göstereceğim 
oralarda s:rbest serbest dolaş .• 
~~r!tı söyle.. kahkaha n.t önüne gc. 
len e'l"kelderi çek sfirllkle .. 

- Korkarım ben, d:ye tekrarlı!. 
dnn. 

- .Sana sllyledim .. ko:-lta.ca.k hl~ 
bir eey yo~c! .. Aç kalmak daha mı 
iyi? •. Senin gı"bf güzel, büyilmlla 
bir kmm varken sef a.let mi Çeke • 

Bernber çrktık. Annem b~ırtı~ 
Irk bir sok:ığuı bq na bını---· 

- İşte bul"ada çok il Y ~' 
.ded". Gözllnil ~! KımaeY1 f' 
ma... Ben kardcginin ~ 
yorum seni berlerlm. ~ 

Sokak ~ında epeyce ~ 
gelen geçene s:ır~mtııı#• 
ald..rmadılar... Bir Ed kll_-=.lıtl ' 
bcnl sı:kıştJ:rdıktan sonra bU-t" . ı;oı._ ..... 
hır... Art.ık Umitsizlcnnıı3 p:~ 
döndfun. Annem fena ııaJcle ~ 
Tekrar kolumdan tu~ 
sokağa çrkb:k: ..-_ 

- Sen burada bekle! ~~ -
5'mdi gelirim. Hak:.katen Y .... ,r. ' 
a.t geçmedi. Annem ~ ~: 
mıslrk bir erke~le ~ .ı:,,1 .,, 

- Balt! Şu pilJce bak!~ 
ni o lht'yar er!<eğe göate~.ıuı-' 

Adam beni sönük fenen° ;o.ı' 
dn iyice gözden geÇJJ'dikte11 

anneme dön:dU: Jf•' 
- lyi ! !~e -gel:r ! .dedi

tiyorsun buna bakal:m ! ~ 
Biraz 6tede pazarl ğa ~ ~ 

uzun slirıncden uyuştuıar. p-; 
rnbcr b dm odaya yoııan:!t;J 
girince annem kUçllk il"' 
yüklenerek odadan çıktı .:,O rl 
yaln~ b~!ttı. O ihti~~tL ~ 
n1 dizlerinin üstflDe Otuı"-" ~ 
ok§adr .• Sonra elime iri ura ;1 
turdu: < De1JO'I'&' 
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lbrahim paşanın garip halleri - Alaca Mehmet ağa ile 
Ekmekçi zade komedisi - lbralıim pasanın üz.erinde 
aslan resimleri olan Selônik heceleri - Yüz bin kisilik 
o,.du$lmu buğday tarlaları arasındaki yollardan gecirir
kcn bir tek ~ağa bile tecaviiz ettirmeyen bir serdar 

aşa 

})"azan: PEÇE iLi i E ENDi 
üçüncü ~c}unedin sadrazamın - kulağıma eğildi: "Sntırcmın def- yani "mahbusunu Slkı tut!., dcmca rındnn Bosnalı İbrahim Paşa, oö - tel'darı Ekmekçi z.ı.deyi bUir mi· ğe işaret ederdi. Bunun üzer.ne 

mertlikte lütuf ve ikramda znma- &in?" dedi. "Bilirim,, dedim. "Vnr, Mehmet ket.hüdn: ' 
nınm Hatcmi Tay'ı iJj, Amn, lbU- nerede bulursan k:ıldır, çadmnn - Sult.anun ! Efııir \'erin salrver 
vüklUğüne hiç yaıkışmıyaeruk t.avıı götUr, muhkem hapseylc! .. dedi sin!.. 
,.e hareketleri vardı. Üç defa sa.d- C,:.ckıp soruşturdum. "Bu sant yeni- Dedi. Paşa: 
raznm olmuştu: üçilncU sadaretin- <;eri. ket.hüdasmm çadırına girdi" - Ne lb·;im maskara.liktır!. Bir 

'l,;ttı bunu ae Kanije kalesini fetlıetti ki diln· dediler. Vardnn, Elaneikçi 7Aldenin ııdam. bu s:ıat hapsolunsun, bu saat 

~ .. ~~tlerc dn!';rıtılıın reklfım. yalar durdukça hayırb anılnıasnıa alt yanma oturdum. I{ahve içildi salıverilsin!. Böyle şey olmaz!. 
. rbcst ı,ouferıınslar, tu- ı..- t• ıld uı •ut:P ır Satırcrnm katline da·r söz aç ı. Dedi Mehmet kethüda. dışarı ç·- ı 
ı. ~<met bilhilcrini olgur- ~ c... ,n~n tbralıi.m Pa.c:.a merhu • 
1\ , • • • b"JI 

1 
. .,.u '~ , Sonra Ekmekçi Z:ıde kn.Lunc:ı. ben kın<:a. ber.i yanmn çağırdı: 

)a e '111 " crsıte . 1 m crıııı mun garip tavtr ve h.'.ı.r~kc-llerine de kalktım. Konuşa.ralk yürlimcğc - Hele pek tut sa.nn derim! 
,._~tn k m:ık-.aoıl le ter1J;ı 
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, __ 1 •• 
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1
. m~ uır. ba.-,ladı:k, yolumuz ayrılmak yerine Dedi. 

t·" <'nı 1 or. lln...-ırlı '<-' -p · · drnzrunlığındn Satı gelince: "Bizim çndıra buyurun!" - Hey sultam:n ben pek tutam 
r ı. \ilah lıu fih;i ortn.:n çuncupsn nın "'"•ine geım· rct·ı rı J M h t a§a .. LA ıR 1 dedim. Rengi dei:rijtj: "Sebep ne • runa siz beni ıketililda beyden nice 

1 oldni:'lJ knıl:ır kontc .ı. e me d A•"' .... U'"''a ser' : 'er 
1 1 1 1 

A\'nt zaman ıı ....... ~ •.ı erı dir?" dedi. ''Sndr:ı:uun öyle cnnet• kurtarırsınız! ı 
~ en :!r< en c e rnzı 0 s~rdarı olan Satırcı P~::ı bu vnz1• tiler!., dedim. "Kethüda bır:ı.de - Ded:m. 

YAZAlll: 

ISKENDER F. SERTELLi 

A§k ... 
Cinnet .. ., 

ihtira&.,. 
Heyecan ... 

ve nihayet öli,imle biten bir 
maceranın romam 

ÇOK YAKINDA 

D A •r 11 • • • 1 feden de a.tılınıe. İbrahim Paşa tim .. ,. dedi. "Mümkün de.,ildir!,, - Yn mm söylersin!. Beni dııı 
ı. C1.:,t "'::ıtr~ı~ •• .' 11•1 hMılldı lJAu;ıu serdaıl kin. sefere de memur edil " ded!m ve ~ndtro götilrdüm. Elk - le, Bel,jrruia gelince kalede .zmdr. • 

. l\ı s """1g m :ı e u ;ı. m ~u. Ordu ile Belgrada ~aklaştık- mekçi Za.denıin ada.mlarındnn biri na attır! deli." 

~~. kat ıbnlunnnl:ırJıı ko· I .1 dn S"tırA1ı1111 ı·d0~1 k lh .. ,.,_ B lk '-..-;'-.,.ti bil S d ' • • lnı 1 s·rnun .... ~. """ em- e u........ eye vnnp e,,a..,... • emen 1re san,...n..,nda, Tam.ı::.•·ar 

fl(•bstlllerin re5ml G'eflcll - Gizli bir 
nıık m!il>edl ~ - Baslunlar - Ku!Upte 
l<lmler bulundu? - Ô~-ıç lnzlnrm eı 
ti ttinıll' t:ı ırlıklnrı bir t:ıbut.- llh •• 

Sütun arında 
~~ ır.derine ineıulrr nrku· 1 . 1 ·-u ,. ...·enı·rPı 1• 8 ;r.....81 •rı .....,,,. .,,. i -..ı ho r 

1 
rı f;e mı.."? r e ,, ...,.. ,.;u ı- dirmi'J, Mehmet kethüda, :kendi ça. yakasmıfaild ktı.53:bn. ve köylerde ne 

lıa,ıı. ı: e~;s r a oııuııı~~·· 1
; 1 nakçı HUsnU nğnnm nezarc.t.incle dırımın adam kaldırıp kendisine kadar dcliknnlı ve tevana, cengi • 

l 1 i toı' ~· "11~~.'nı 'c ırn 1 idam olunmuştu. O s rndn sipalıl haber vermcdiği.me çok kızrrus, a- ver y.ı.ği.t varsa lbrnhim pa.,~yn gc 
~dı.ı-:uın' ızt 'tını. . . böhiğU nğnsı olan Alaca M0hmet •eş kesilip p:ışasma vnrm•ş: lip lxı.yra:iliır alıp her bölüğü bir ta 

StNEMA PERDELERiNDE OLDUGU GİBi 
---------==-----..... --------...:..---;.;..~--,,;.,,.....:._.~--.....:4 _____________ ~ 

~ ~~lerin noktalnr~ ~~liı ~ 1 
• a :!l aıılatıı·: - Alaca şöyle etmi'i. sız buyur· rafta eŞ'.dya gözlemclt ve ya.kala • 

'b..ııııı .a~ 1 ~, yn 1 ır n n "Satırcm·n idıı.m olunduğunu lir dunuz mu? ma.k için and :içerlerdi. lbrnh ·m Prı- S VD'Gi DEL,iKA L1 1 ı l'ınıı aı~ı. <11ı 1I~rbi~ s:ıy11"'111 rahim Paşaya söyledJderi za.mıın Diye sormuş. Pnlja: şa bu deli.kanlılara, iızerinde arslan 
d · uu 1• 1 1 mcm •011·1 B . lo.ndrr' Aslı '.\oktu ı - Haberim yok .. yaln.nd1r! Bir resmi bulunan Selıinik keçesinden 

\trt1 •nlrtnek MemcdlJ;;inıb:c -h bu .~,a. gct~ı:li? r ·· bölUk ıı.g· ası ned.r ki, senin hnberin birer seccade hefilve edcrdı·. p .. an -
i!rı k f 1 Bu a er. ıum · J _.... 

lıJ ~n .ernns mcau arının Dl • fc\•kalii.de gaclnb<ı geldi. vlmay:ı, benim hnberim olmıyıı., şby dnn arslan res!mli keçe seccade • KAÇIRAN BiR YILDIZ r ıh ti,_ n<'ı kar-.ılnzmı" :ı.11 ) c . h if. b ıu · b · · 1 ~ ı· 
~\trııın· ., ., Hııben getır<'ll er ı u p gel·- e ir ılen gc on auamı uz-ı.llilSUZ lan bir gencin, nkran ve emsali a _ 

ı" olınıı'>ına mı, yol.- p yere götüre hnpsede .. bu ne olacak rasmda kadir ve k~eti n-'-...:ıı. kan ı :ed 
1 1 diler, nfjn: .,, -~ ,.....,.~ 

fılrn 1 'rrec e 'tı~'Uru • Bu ha.beri kimden ısittın? İştir!. Birisi kıırşısmdn ağla.sn, bern'bcr 
't hirı:ı~"11\;n;. atfetmel~; ~eı~ 01''e sordu. A<ln.m: Der, fakat kethUda h<')"ln itim • ağlardı. Ama, yerinde de gayet Geçenlerde bizde de dört kızın Bu güzel sahne yıldızı, ancak 
ıı. '• lıô~ 1 ı3" ec 'l onım: ) c:.ı _: Kimseden iı;itme dcği lmı 7ından kurtulamaz. Beni ~ğırtır: .kn.nh a.dn.mdı. Hem öldilrtilr. hem dört delikanlıyı kaçırdıkları ya sevdiği erkekle cvlenec~A'ihi, pa. 
·~I ü ~ ele. idam olunurken or:ıd:ı.ydım, kcn - - Seni ben ileri gelen ıı.dnmı de: "Gayet acrdmı!,. derdl Macın • zıldı rada gözü olmadığım ortaya at-
>raıı 

1 
zUJdüğilm nokttı: ilk diın gö~Um! hapsetmişsin!. Ben ıni cm:r ver • ristnnda buluntluğu mllddetçe, kcn G~nç kızların, . genç delikanlı 'mrştır. Ve namzetliklerini ko-

\ı\.\ll!t 'eren s:ıyın rrofe or Dedi. Pac;a: dim, kcthüdam mı emir vcıdi? ne disjni Macar köylerine fevknJade ları kaçırmaları.~lk. defa rastla.

1 

yanl~r arasında, ho§una giden 
1~. \' konferansını ıı~mnııca - Balt şu .kiifire! .. Benim hu- ise, ben tabiatini bilirdim, hiç ce • sevdir.ınJşti. Ot.uz yıldanberi Macıı- nan tir şey degıldır. Harpten kimse bulunmadığından, hepsini 
tıı111ıa~•lmı~·or~ ıır~1cs~·r .- zuruında dahi ynlan ı::~yler .. Pnd: - vn.p vermedim, b3.5nnı C'ğdun, dur- rıstanm as.ı.yiş.i. öyle bozulmu§lu, evvel. Arjantinde de rastlanm!ş_ de nazik tavırla. gülümseyişle, 

\_ lUt~tleJ~rıne .. ~orc, uç ;o,ıl .ı Rahm mübarP.1t başr içuı bunun :\'l'- cluın. O kadar sövdü, o kadar kö - h::ı.ydut:nr yüzünden, bir köyden tır O zamanlar gautelerin belli fakat kesenkes reddetmiştir . 
• ""1 aı emızı oı:;renecel'.lerdı; lan o'du"u lncvdnnn <ırknr.u scı. PUı:dU, halini bil.m1ycnkr bu şimdi bir köye bir :kaç yüz kişi olmayınca. baŞiı movzultuınd~ birini teşkil Nihayet !bir gün bir erk ğe 
~ \ıı1'11 1 :'ı 11 g~ti. llU.l.ı lıır i~kcnce ile katlcttirir:nı 1 bu adamı katlettirir derlerdi. Sol'· gidilemezdi. Smırlnrm emniyetini eden bu ~önül macerasını bil ~~- karşı sevgi duyuyor. Bu bir de. 

~'- lm~en h lkn ~ nb:ın~ı DiJ e herifi hapse a.t.tmlı: ve m yine divan erkfuıma hitap edip: baknnmdan feVkaJade ehemmiyeti nasebetle sütunlarnmzn gec.ırı- likanlıdır. Sosyeteye, sahneye ve 
~ cclill;o,or. 1ns~n ıınıı dı· gittikçe llb'ZI köpürdü, deliye don- - Görün milslümanlar! Ne glin olan Kn.nijeyi fethedel'ek bu r.ia. - yoruz. yahut ta stüdyoya mensup de 
~. crbc t konu.,nr bunu dü d \·an n.znsmn hi:tnp rdlp: lere Jr.a.k!rk •• ne hale knl.dık!. Bir yaya i)i mua.melesile sUkiln ve nsa Anni TarahuaD~. Bu~nos Ay. ğildir. Sadece !bir talebedir. Al'· 

11\1 l'iın. ŞUııhc ~ok ld uJ. :__:Müslümanlar! .. Bu ne ol~ak bölil.1{ ;?.ğıı.sı adam, aliıkrurı ~okkO."l, y!şi fa.de etti. Ktınije sefeıinde, or., resin en sevilen g-.ızel bır yıldızı_ nesiyle ba~smm sözünden c:ık-
~kr~cınek profe ör ir n dı:- j tir! Bir yenıceri nğnst, padiı;a - kendisine sipariş olunm:ımı '•c.-n duyu öyle bir intizam ve inzrbat dır. Henüz 18 yaşı~da b?lun.~. mıyan bu talebeyi, yıldız bir 
~l r, !nl,nt dinley id , i~.iı b~ ~i yok, benim haberim yok, şöyle bir muteber adamı götilrür, ile sevk ve idare etti ki, on binler· sına rağmen,. ~~eslı . ArJan~ın}ı- toplanbda görüyor, tanıştırdı. 
~1ı1• Dınlcyiei bir terciıl'ila- 1 padişahın şöyle namlı b:Z. Yezir:lni hapseder. Ben bunu, ne slynsct ile ce klsi.n!n i inden geçtiği tnrla.laı-1 lerin kalplcnnı te'fuır etmıştır. yorlar ve ilk bakışta .•. İkisi de 
~n zilnde söz so)llyc katleder! .. Buna itimn.t etmek ol- katledeyim .. muhakka1t ki bunun dan bir b:ışıı.k b:.le kopanlınn.dı. lb- Her gün sayısız :m~k.tup alır, Bu biribirlerine ~önül veriyorlar. 

k · ~ 1 anlamak i ter. Dinle- maz · ölümU benim elimdendir... nı.hiın Paşa himmeti bliyük n.dn.m • mektuplarda, ke~dısıne ev!enme çok geçmeden de, pek ya.kında <lo 
i.'1jl ' d asıl huradnclır. Diye kfıh yemin eder, kflh şart D~ye bir saat dil'..ne gelen galiz dı. ÜçüncU s:?.drnz:unlığında l601 teklif edilir ve birC:O~ ~engın ~r:- ğumunun 19 uncu senesini te it 
~:rı.ıer de :ınln.'jtlnn benim eder guya d linin söylediğini kula kUfürlerle sövdü. Arad:ı. dn ) Jzil - de Bclgradd:ı. öldü. ' kek, bütün servetlerını l:endısı eden Albert Sotoba ile Anni Ta-

\ ~la~lı~orla.rmıs. Zira konfc· iti d;l)"lll!l.Z. Biz karşısında oturur,. me baknr "kii.fir! .. kll.fir! ..•• dcylp Nakle<len: uğrunda harcıyaca..l<lanndan b;ı,h_ rahuana, sözleşiyorlar. Bütün 
~ llttan onnı birer iı,ı. duk. İşaret etti. yanma vard m. bas parmağını avucu içine srka.r, Ahmet Bülent KOÇU sı:-derler, y~ayııı müddetince, biribirlerine 
~~~bmılıı~&~n5 ;~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~t~~kl~~! KM~~.~ 
"'l~ Zılrı dlklmti cclbedcc-ek merkezde ... 
' e:~rnis, gözle knşlıı hadc- 4 O öne duşmüştü. Bu oğrendikleri Derken, talebe delıkanlının fba_ 

lll r \erilmiş, h:uicnıe1cr ne müthişti. (Sam <?>ys) yum. bası Scvor Soto'ba, oğlu ile yıl. 
tın tınu lar, görenlerin ıı.n Evvela bir sessizlik oldu. A. ruklanm sıkarak bagırdı: dızın aralarında işi pişirc1iklerini 

~ııurı~ inanmıık Jib:ımgc1irsc. mıral karşısında oturan ihtiyar - Şu halde harekete geçelim, öğrenince. sevişenlerin evlenerek 
\ \la~ birikenler. d:nliyeıı- adamı süzdü. Ark::.ya taranmııı bu haydutları yakalamak veya birle:ımelerine şiddet.li bir mu-
it. llttıııı.I:'· eleği! c bile daim beyaz saçları, uzun csm~.r bir hedeflerine uJnşınruanna mtıni halefet gösteriyor. Bn.~. huşu-
~ ~ . yüzü vardı Gene beyaz gur saç. olmak için ne lazımsa Yapalım, netle "bir yıldızın, hiç b!l· rurctle 
~ b.i ~:?n, kı<olac1:ın 'e o. ları parlak genç siyah gö7J:rinc Ot' lfl.zıms:ı! benim evimde yeri olamaz!" di. 
\'~11/1 ız tı"n:ılmıln.cn"mı b'- daha ziyade korkunçlu~ vc.n;:or. Amiral de istirak etti: ye, inat ediyor. Ve böyle deyişle, 
~ li"I., Faımt umumi ,-c er- du Fakat yiizünde garıp hır ıfa. - Evet, durmava gelmez! işin kökünden halledildiğini sa . 
. en °11fcranstan ı,:ıhm:ıl< lçın de "vardı \C bnnu !l.llliral tanıya. --:- Neler, cephedekı haı·bin da- casusları kendilerine kfı.fi gelml (Tomo.s l\IurcJok) hô.la eski nıyor. Diğer tnraftan. bu cvl~n-
~ llıUsaade alm:ılc liizım cak gibi oluyordu. ha müthişini, bin kat vOOşisinı yormuş, \'aziyctini bozmamıştı. Kollan meye engel başka sebepler de ıle-
llhı~~nıl orcluli. Honfernns llk sözü gene ('l'omas Muı·- memleketin içine sokmak istiyoı - Hayır. Bu yeni grupun di. n-öğsünde kavuşım.~-'1 <limdik du_ ri sürüyor: oğlunun daha evlene 

~!eı/cnlcrl konrcrt>..ıısçının dok) söyledi: . . . lnr! Biraz evvel dostum (Sam ğerleriyle alfıka::;ı yok. ''J{ayzc. ;uyordu; yüzü~de ıfadc dolu bir oek c;n~a varmadığını, kendisini 
1.ı~'lltıı e kudreti ...crinılc ta. _ Ev\·elft <&un) ı •. vazı~; ~ı Coys) un üzerinde durduğu gibı rin gönüllillzri" miist~kil olarak gülümseme belırdı: bile idare edecek vaziyette 'bu • 
. ~1:.ııı ıla~dık. l'~ılmı ız. nır. "n mu··kernmcl cir r:;ekıldo .gordtl- <Franz Haber) · vazifC'si <:Ok ealıı:::acn.lttı. - Nafile üzülmeyin, ne liiznn- lunmadığını, hele böyle lbir yıl_ 
iM...., erı · .... -..:ı ılmıştır f · · k ~·""4e b ınılln yanıldığı bir c- ğünden dola.yı tebrık l."l.ıerın~. . daha mlihimdi. (Sam) (Con Brice) nin söyle· .sa zaten yap . · dızm masra ına para ytıştırme , 
~."' u lunılı"' lıü•·iı1, hir sc.' Bu ,,.....,

1 1•1-anc konuııut:.. a. mırnlm (S dildcrini düı:::ünüyordu, demek Omuz!.;.ruıı sılkerek devam onun ; .... ;n irnkasız olduı?unu1ddn • ·' ..... . am) düşünceliydi: ~ ~ 
~ tuhafına gıtınisti. Ses~nı cıkar. _ Amiral (Ritti) bilhns~ ıs- yalan söylememişti. Sordu: etti: . kaydediyor. Buna karfjı yı ız 

, ... ,..,~iıı ümldi"A• ,·st-"'·le • mndı dlm>rı· d-,•·nm echyordu: --' a·- ·r - Acaba bunların ne gibi pro_ - E!!er iböylc .. _olmasaydı be. kendisinin müsrif olmadığına ii..~"lll .... -cu Oh~ - - ı·nr '--uıyordu fakat ıger \'azı c. .. 

~:'4l!)·eU:tlııe, gııl ret lcrlne H _ 'Bununla beraber yapacak. !erini n~ıl öğrenmeli? jeleri vardı? nim burada. n~ ışı.m vardı? işaret ederek, '"ben valnız Albcr-

t 
e <'mln olclu"amuz ,.c ı~rımı"" nı·<>.b"-t edilirse yapılan. (L (Tomas Murdok) ayağa kalk. Yüzlerde bır rahatı:k dolaştı. timi istiyorum; bana kendisi ye-

e r- .. ........ ionel Forver) (Toma.s Mur 'B aı~r ada ·· d t~ı~. 'crdH:.rfmlz İ"lndir M l."'r hı·,... mertc:ı...--sindcdir. mıı:ıtı, kollarını göğsünde ka. u fevk ..,..tr- mm onün e ter. Ondan başl•.a. bir şey ara.mı-
d... ~ ~· " " " •1.1<.' (T dok) gelelidenberi ilk c1cfa ko- "' ~ı rd. Bu be ı k o ·k· · b' lik ,~-,Hrı ~nzc1ık. Yoksa "bize (Sam Coys) yutkunarak o- vuşturdu: ezilmi9'e ı. Yaz saçı ı- yorum. ve ben; l ·ımız, ır -

lıfı. Ccçrnelc d,. milmkUnc1ii. mas) m vüzüne baktı: n~tu: - lşte .a.sıl mesele burada. Bu vılcım bakışlı ~dnm adeta IngiJ_ te bulundukça, ben başka. bir şc_ 
.,, lnernlckct mf'Scl~ı· kar _ N"' -divorsunuz? - Mösyö (Tomas Murdok) cn-ııpun ilk vazifesini size söyJi. tere tarihine hukmediyordu. Gü- ye ihtiy~ duymam!,. diyor . 
...,ı .. J d k herhalde bunları ö""enmi5tir ". - ·· ··k kah l" · \c. ... , .. f.>Öylcmedr.n, bir ,mc:Un- o·u·şu .. ndü. (Tomas l\lu.r o ) "" yeyim: "Kayzerin gönüllüleri'' nün en buyu rıurw.nı te 8..kkı Baba. yine inat edince. sevişen-

.... ~ .. t ,., k k t sÖylerse bize ne büyu.'k bir yar- ("'""" eo ... ...,.\ . d. k. d 1 ı· 
'": ~ ·• C){' l azmadan ~eı:c- böyle söylerse vaziyet hn ·ı ·a en dımı dokunacak! Londrada ilk iş olarak "hnneda.. edilen oo.a•• .i"" '- şım ı san ı Ier, başbaş:ı verip müca e e ~ ıı~ı 

~ef'rnellik. vahim olabilirdi. . nı mahvedeceklerdi.,,· ortadan silinmişti, gözleri ka- hazırlıyorlar. Evvela, sevgılcı·ı· 
llA (Tomas 1\lurdok) devıım etb: Amiral (Ritti) dikkat kesil- Amiral (Ritti) sapsan sıçra- mnştıran yalnız oydu. nin derecesini bir kere cb.ha de-
o·ıuzaffer Esen _Evet bevler! AJmanyn)>a ınişti. CTomas) devam etti: dı: Bu kudret nereden geliyordu? neıneyi U)>gun buluyorl~r. Anni 

kısa bir sevahat y.ı.ptım, b_i7~ ~~· - E\·et hakkınız var! (Franz - Ne dediniz? Ne dediniz! Bu kadar büyük bir ş~hsiyet na- Tarah·uana başka .bir şehirde 
ler hazrrladıklarım c;ok ıyı og- Haber) lngiltereye iki vazifeyle - Evet ,dedim ki, (~latmazel sıl gizli kalmış karşılarına böyle angajman alıyor. Albcı'(. Sotoba 
rendim. ~C'ldi: Biri {1\fadrun Vilya.m) 1 Doktorun) emriyle on adamı ev. birdenbire nasıl çıkıvermişti. da, Bucnos Ayrcsde kalıror, Bu 

Amiral şordu: her ne pahasına olursa olsun kn- vcla kra.lımızı sonra da kraliyet (Sa.nı Coys) neden bu derece ayrılık. bir tecrübe mahiyetinde. 
_ 'asıl öğrendiniz? rırmnk, diğeri ailesine mensup prensleri yoket- hünnet. takdir \'e itaat gösteri. dir! 
<Tornas Murdok) (Sam) a bir <Tomas Mu~dok) biran durdu. mek için rncmlekctimire geldiler. vordu. Deneme, her ikisinin kanaat_ 

göz attı, gülümsedi. . ..- amiral hcveeanlanmıştı. tekrar Bu sfer amiral (Ritti) krokır. ' Ve nihayt meşum haber ne }erini de teyit ediyor. Krz. deli. 
_ Bu ehemmiyet.<;ız. ogren. etti: mızı olmu§tu, (Sam) la (Lione1 müthifjti, ne kızıl bir cinayetti. kanlıyı sahiden sevdiği ll<!ticesi-

mck icin elimde cck emin vns!t.ı. - Diğeri? Forver) ayağa kalktılar, Bütün bu müphem sualler a- ne vardığı ~ibi. delikanlı da. kı-

~i 
~alı vunanistan-

Ua zelzele 
c,~ l"' 
.~rı ' <A.A.) - Buraya gc-
llti~t~ Cörc dlln gcee şima.: 
t o~ da I..:ırisad::ı s'ddetli bit 

'1:ı_tll ~tur. Sarsıntı Ur ea.ni· 
\;~ h uı-. Hnsarntm vUsati 

tnUz hiç bir haber nh· 

lrır vardı, bu kadar bilmek 111m- <Tomas Murdok) en sakin SC'~ - Bu söylediklerinizden mnin miralin beynini didikleyip duru- zı $E'\·diği neticesine vararak. 
dilik kfı.fı. 

9 
lekonuşuyordu: misiniz? yorlardı. Gözlerini (Tomas Mur- her ikisi, avnı esasta birleşiyor-

- Peki neler yapacaklarmış. - Diğeri daha muhuı1. dedi (Torna~ Murdok) aynı vaziyet- dok) a dikti. bir hayli zaman o lar. Ve ::"f'lldız, talebeye bir mek_ 
_ Neler! Londraya on kişi yerl~tirecekti, tc, kollan göğsünde kavuşmuş. vaziyette durduktan sonra: • tup gönderip, falan gün geleceği. 
Amiral karşısında oturan nda- Bunların ismi "Kayzeı in gönUl. dimdik ve sakin cevap verdi: - Sizin, dedi, kim olduğunuzu ni, bildiriyor. gelişini gizli tut-

mın konustukc:a deği.5t-iğini v,i).. lülcrf dir. En emin o'duğu on - Zannederim! bilmiyorum. fak~t bu ı:ece haya_ mnsmı rica ediyor. Delikanlı, kı. 
rrvor hayret ediyordu. Biraz c\·. 1-işiyi başların<la kendi tavin - Böyle bir cinayete cesaret tnnda unutulmayacak anlar ya. zın yazdığı yerde bekliyor, se. 
vel hn.fif k"mburken şimdi dim ettiği ndamda Lo'l'ıdr~}a yoll~n. edemezler, imkansız. şadım. vlnc: i~isinde buluşuyorlar. Yıl 
dik olmuş sesi tüsbüti.in hiik:. dr, orada onların ycrlcşmec;ini - (Lord Kiçneri) katletmek. (Sam) hayretle irkildi, (To. dız, memleketin merkez ~hrine, 
mane bir ton almıştı. Devam temin etti. ten çekindiler mi? mas Murdok) un yilzii değiei- ibclll bir planla ~elmiştir. Otomn. 
etti: - Demek Londradaki Alman Uzun bir sukut oldtı; Başlar yordu, Sordu: (Devamı wr) (Deftml 5 nci<le) 

~ oic1 -
a l.ı u ~ veçh le geçen son-
lıc~i"1 bir z:lzele Ucc 

ktunnen harap olmuş· 
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en .. -Anadolu a1ansının ı:erdiqi haberlere oöre dünya vazıvetme bakış 

·ifrtda 
10 00 
us ast{eri 

esir. eaildi 
işgal edilen arazide mülki 
idare kuruluyor Japon 
başvelıiJinin 1111tb1 -- Rüz
velt ycnid.n tnh3isat istedi 
- Li'ı.vinof Tahranda -
Fransudaki heykeller yıkı
lacak 

Bu idarelerin esaslı vaz!telerlnln 
başında. umumi o.aayl:ıln muh::ıhz:ısı 

ve halkın haynt ihUync;larmı temin 
etmek işi bulunmaltta.dır. 

lııgal altındaki toprnklardıı. kuru • 
lacnlı: mUlk1 idare bir Alman nazı _ 
nnm emri nltınd:ı. bulunncaktır. 

Führer bu maksatla, Aım:ı.n dev -
Iet nazın Altr11d Roscnb:ırgi do~udn 
işgal altınd::ıl;:I topmıdar nuırlı_1'ınn 

"e Gauleltcr doktor Alfrcd Meycrl 
de, Altred Rosembcrg1n d imi nazır 
\Cki1llğlnc tayin et tir. 

111;: olarak Utvanya v ~tonya 

rl • tnlt l dwvlctlcrl l\l"c z.:sind- v 1'-
ynz nutenyo.nm b r it• ım topraklı:. -
rında mUlld ldıı.r ler lh:lı.s e:hl:nl.şUr. 
Bu topraklo.r, Alma., do ,'il komi!: r 
Jtğl ı>:lhasınıı. ı.hhUd r. Fil'.lrer. vali -
reıs Hclnrlch _ Lhose'l dc-h11 topral -
ları Alman komi .. rl'f!i vazife !.ne 

Alınan ordukn ba mmandanlığı tayin etmiştir. 
tarafınd n nc<]redilen husuzi 1 s:r ı.1 m Ukraynıı topra.klıı.rınd 
to;:J' ğd.,. A'mun Rumen kıta'!.arı- l da mUU:t !do.reler kurulmu,tur. FU' -
nın . id tli ~uha~bc~erd~n ~t_l rer bu ld'.lrclerln b:ı.-;nn:ı. Alm:ı.n k -
rıı. Kcrç rchrıne gırdiklcn bıldı- 1 mlscrı oınral~ vali _ reis Erlch Koch'ı 
:_ılmiştir, Krr m yrrmadasınm do- g-ot!rmlştır. 
J{'ll ıu.:: ır.ı tama.men .\imanların J b k T · tk 
eline g~ miştir. apon aş1.1e ı ının nu u 
Kınında yapılan yar:ııa ve kova- Başvekil ~~neral 'fojo, ayan 
lama ça :anlarında alımm c. meclısinde .'Japon ve Amerikan 
irlerın say...,1, 101,600 ze vnrmış.. münasebetleri hakl:mda yaptığı 

br. Kara çatp şron.larmdaki kan_ 'beynnatt~ Japonya ile Amerihı 
Iı kayı I;ı.rın an t~.,ı~n. düsrna;ı. arasınd l'npılan müz.;,kerelerin 
kıta arını ı? crç boğazından geçır- netic .. ini kestirmek güç olacnğl. 
me tesebbllillcri esnasında hava nı söylemiş v so~crine şöyle 
hlicumla.riy:e de başka ağır kn. devanı ctmi:ltir: 
yıplar \"ermiştir, Vnşlngtonlıı. mUzakerclerc tekrar 

Alma..'1 ~ıtalan tarafından alı- b:ı.şlamnkln. Jnp:ınya şu mak~Uarı 
nan Kc ç ~ hrinin 100.000 nüfu_ gUlm~tUr: 
su vardır. Bur-451 ron zamanlarda ı - Çin nizamının UçUncU bir dev 
i"'letil~''C bnşlnnmış bulunan ıet tıı.rntından ihlAl edilmcırt teşeb. 

' t- 1 i · b ı bUslorlrJ bertaraf etmek. Kere maden bö ges nın aş ıca 
merkezidir Bu böl cdeki demir 2 - Yabancı devletlerin Jnponyc-
cevheri yarattı ihtiyatı 2 milyar ya knr§ı cırtştıltlerı mesom ekonomik 
700 m"lyon ile 3,5 milyar ton a- abluka. ı;ibi dU manc:ı. h9.rcl:cıtıeri 
ı·asmda. tnhmın edilmektedir. tns!lye etme'< ve normal ekonomik 

Mariopol, Ta11anrog fabrikala. mUnascbctıerı yeniden lturm:ılt. 
riyle, Azak denizinin simalinde- 3 - Avrup!\ harb~nin ıız:ıltşarka 
ki bölgede bulunan fabrikalar ynyılmıuıma her tUrıU vasıtalarla ma 
demk ccvherı ihtiyaçlarını bura.. ni olmnk. 
dan alıyorlardı. General Tojo, Japon kıtnlnrının 

Kerç civarında tuz ve manga- Hlndlçlnlye ı;önderllmeslni SU.zumlu 
nez d~ bulunmaktadır. Bu kay. kılan Mdlselert bir kere do.ha nnl t. 
nakln.r dohı.yı iyle ~er~te sanari mıştır. 
önemli bfr ı:rnrcttc ml~ıqaf etmiş Baıveldl, Japon programının ba.. 
ve bilh~n. büyük kimya fabri- §ancı mahiyetinin yabancı mcmle • 
kalan kurulmuştur. Bundan baş_ ltetlerde çok ynnıııı tefsir edlld1~'1ni 
ka bir t.-1 •yare bir de silfı.h fn;bri- beyan etmlj ve şöyle domlşUr: 
kası vardır. Yabancı devleUer tarıı.tıudıuı tat -

J{crcte ayrıca bazı harp gemile. bik edilmekte bulunan ı;ıekilde bir e .. 
rivle w purların havuza çekilereK konomil: abluka belki de hııkiki bir 
tamir _ • hilmesi kin küçük bir harpten dııhn fena bir dUşilnce ha • 
gemi t §.hı da vardır. rekctldlr. 

Sehirde iki elektrik fa:brikası ldançukoda inkifafiardan b:ıh3den 
bulunmıı.ktR-dır. Kerç limanında- Tojo, ııunu ııöylemı~ur: 
ki nhtnn1arın uzunluğu 3,000 f Japonya, Alm&n - Huı harbi dola. 
metreyi, mı.tlıı da 65 hektarı bu_ yıslle ııuı.yıp giden mllletıer arası 
luyor. S"'l'ırin cenubunda petrol vaziyctıne myık olduğu ehemmıyoU 
yüklenİj? b~altılaıasmı temin vcrmeınezl k edem:>Zdl. Bunun içm
eden busuni bir linmn vardır. dlr ki Japonya, bu bölgelerde Ja -

Sovy""ı "r Kcrç'in düşmesiyle ponyıınm durumunu korum:ı.k için 
rnUhiıu hır askeri ve iktısadi ils ıo.zım gelen bl\tlln tedbirleri nıdı. 
ka~ .. tnf ıerdir, Bu üs ~k?- General Tojo !MSzlerlnl §Öyle bltlr-
lh!ç bir r~Mrle mukayese cdılemı- mietlr: 
~ec 'c J nd r önemlidir. Bu clddt vıı::Jyet ıcarrJısındn Japon 
l.Sovyet ~etelcrinin faaliyeti milleti, milli mUdtılanyı m;lkeir-

Sovyct tebliğinin zeytinde bildi. melle~Unnok için her gayreti yapmn 
a-ildi~ .g .. ı-e, Fın bölgesinde Ildır. 
iSovyet ç-.telcri 16 köpr~ ve yüz Başvc::ıı, mlllt gay~lerl gerçet;ıer
'kilomctrelik telgraf telı tahrip tırmek için ı~ımgelen bUtUn fedn -

kArlıklard'l bıılunmnk Uzcre Jııp:ın cın::· ı~ .. ·rr. 
Sovyet ceteleri Alman muka. milleUnln bir b!rllk göıtercceği hak. 

ibele t;'.etc le yapttklarr bir c:ar _ ltındııkl Um'd.nl iz.har ııtmi tir. 
']>!&nada 12 Alman öldürmüşler Japon ayan meclisinin 
dir. Kararı 

Bir ba ka. çarpışmnda kendile Japon ayan meclisi dün . it~i-
ri znrar görm0 dm bu çeteler fakla bir t~krir kabul ctmıştır. 
b..6 d07üanı öldiirmüşler ve onu Ba takrirde ı::a. k .Asyasm<la.hi 
ıou ~._raı:.un )ardır. . anlaşmazlığı mumkün old . u 

Jlktcşrind<:ı harp malzernesı kadar çabul> tayin 'c tç biL et· 
IU bir Alman gemisi bu çete- mek mü.~terek ~ n'".;ı,nş ve refah 
tnrafmcbn batırılmıştır. prensiplerinn tatbikıni temin 

!ga dondu eylemek suretiyle dünya sulbüne 
Kuibislıev höl~csinde, \Tolga hizmet etmekten iDarct bu}uno.n 
ri fü::crinde nakliyat kıŞtn so. Japon po.litikasııım, hiç bir dc-

nuna ka.d.;ı.r clurdurulmustur. ğişiklık yapılmadıın de\ runı tas. 

saa 
·ıe b·r 

gör .. ştü 
l..ondrn, 18 (A. A.) - B. B. C: 
Ruzvclt Japon dj,ploma.tı Kuru -

~UYU Tie;az eve kabul ederek kcn
d <ıilc bir ~ ttcn fazla görii,mii~ 
tür. Har"c!yc Nnzrn Hull ve Japon 
elı:isl bu ~ürtl::ınede hazır bulun • 
mu"~miır. Kurusu bin;&'< noktala
nn mü :ı' -ışa diIJığini söykmi-
tir. Hull bu bir ncı drU~r umu. 
mi ol fı.. undan tımJ•ıt veya Umits"z 
olr: k iı;"n h .. r z r §ey söylene .. 
mi ·ece wini bC'y:ın etmlıtir. 

Uz"'1t ı; 'rt n eden hn.berler bu 
görü r ı:.> 1 ' ::.ın n pek ümitli ol .. 
r.1n - a ir.ı.kun bm: 'an yor. 

r 
nnlin, 18 ( ~. A.) - Almn:ı 

rnd o-u, U:ınmda, Al::n!Uılar tara· 
fındıın 68 tank ve "69 top tahrip 
\'-.ya ı~t anı cd 'Jii;ıni ha'Oer vcı· 
t:"\ :xtec,.r. 

rn;er tar ft:ın, mrım limnnla .. 
rnJ:ı. ,.e s· I:..rmJ:ı 60 gemi ba.U. 
rılmı.5 ve G9 gemi ciddi suret~e 
hosaro u - rum tır. 

(flas tnrnfı ı incide) 
ve Ba..~vekfilet dairesi mUdürle
ri, ba ın mümez illeri, Ankara 
M~rl ez l.omutnnı ve Emniyet 
n.:...--cktörti hazır bulunınnkta idi. 
ler. 

Hareket E!ll'..tinden biraz önce 
Bnşvelıil doktor Refilı Snydam, 
B. M. Mccli i ra:si Abdillhalik 
Rentla ve Genel I\:urmny B~~ka
m M'.lrc.al Fevzi Çakmak ve 
Hcriclyc Vel.ili ŞUkru Sı:ı.rnçoğ_ 
lu ilo blrlil:tc gelmişler ve salon 
dn ltendilC'rini beklemekte olan 
r-evntlo. ayrı ayrı selfunl~~ışlar 
dır. 

Bu esnada Reisicumhur ve 
Milli Şef İsmet İnönü g~ra gel. 
mi. ler ve ::alon rnethalinde B. M.: . .ıeclitj reisi ile Başvekil re 
Ma~nl F~vzi Çakmak tarafın-

. dan l· r ılı:ı.nmışlardır. 
Milli S_f s:ı.londa bir mUddet 

l~::ılnra::: Dr Refik Saydama iyi 
temennilerde bulunmu.ı v~ kendi 
siyle mU-afaha ederek vedalaş. 
tı~üan sonra avrılmıştır. 

Müt "' i~n doktor Refik Say_ 
dam kendilerini uihırlama~a gel 
m!!'l olnnl"rln ved:ıl ;:ı.rak val'J'Oll 

laı ına geçmi l...r ve iyi istirahat 
\'~ "\ ::>lcull'k d"l-.!.1 ~ri arasında 
A ı "r~c'l"'1 nvrı1mı~1'.lrd'r. 
nA'"'~ tLlr.rtzıı: HAntclYE 
YLUlL '\ PiiAL ., T EDECl~I( 
An7.a,·a, 17 ( A.A.) - Bir ay-

lık m 0 zuniyctlc b•tgün şehrimiz 
d n ayrılan Br ... veldl Dr. Refik 
Sayd~.mn ~.vd t 1erine kadar Ha. 
riciyc Ve'('Ji Şükrü Saraço:'{lu 
nun v ' .. rt etm si yüksek tas
dtkl! i tiran etmi. tir. 

Div .:-ü - ll..'"C.t - it - Türk 
iil'" ıcü cildi de certı 

An:(." 17 (A.A.) TUrlc dU ku. 
.rumu n ı ı; ~rt'lcrll;tln1en blldlrll 
mit r: 

B'lyUlt Tür!< dllclsl KCı.,Cl'!'\rll Mah
mudun c ri olnn DlvnnU lC~"'nt. it 
Tilrl~ tercUm" nln UçUncU wı son elJ-

Nehri henüz ttı.mnmiyle buz. vip oJunmn.l:tadır. . 
lal" kaptamamı tır. T~krirde hükflmetin, dı ve ıç .... y n rr rı ·r: B:slm Ata.Ia)ttn 
!Almanlar hastalıktan durumun icaplarını htn.ill ync:ıl. yü.. : ç ı r , son., eren bu ter 
Muztaripmi~ ! bütUn vaaıtnlnrn b: şvurması ve .cnme, Türk clillnln en değerıı bir a.. 

Sto, ı. ı t ı -" d "''ld" bu suretle bugünkü buhranın al· ,nıd!Dl b:.ıtın dUn~·nsmm g!S2:U önUne Bir ;ıomı e ri,U. ın a uı ı_ tın..ı-n kalkarnk milli siyasetin J 

rlldif.in" g~re P..,tsamo bölgele. '-- d koymuJ bulunm:ı.':tn:ı r. Uç elitte ge. 
riylc Murman"'{ c:nhil!cri Alman ha.sarı ile son..'\ crdirilme:il e .çcn b' Un tU,kçc s5ı:lcrtn nünbe s·-
ba.f .uın! "ldanı, g'nernl Dietl. istenilm~ktodir. r:ıslle "'""· tcrcJ:n :ıA, b"\"Jtmbn t1pkı 
Alman. a &~mı" di~ rizli bir Ruzveltin istediği yeni basxma:ı. ve ıtıtn':>:"'l nrop:::ı b:ı!Ull~· 

usyaya yeni bir italvan avyareleri 
Yardım yo!U Şark cephssin~ef<i 

"dd•tli ihtikara karşı f 1 

tedbirler ... 
mec se r 11a 

harekata büytik 
yardım etmış ! 

<Ba.s tarafı l incide) 
mlştir. Bu tnriklQ ikinci de!ıı. olıırıık 
yapılacak sovklyattan aonrıı. tazın 
vaklt g-0ç1rmeden, muntazam seferler ı:oııuı. 18 (A. A.) - Stefııni a. 
ihdası tasavvuru vardır. jansmm sark cephesindeki muluı. 
Yardmıcr blr lran nakUyo 11erv1s! ıoirlerlnden biri bild.i.riyor: 

ihdas edilml§tlr. Bu serv.ls, çok m1k. Donetz havzc..<mım şimalındeki 
tard:ı. Hind kamyonlan kuUanümak maden bölgesinin icg:ıllylc bite~ 

W i il Cc.ktır Yolu te i ,_ cava.slar esnasında. lt.alynn kuvveı 
sure e § ye · sv ye A~ • • ı -"f 'lrn· t1 
çln 5000 den tazı:ı. toprak tşçisl çs~- s~crıyesın.:n E:on muv ..... a-.ie. e. -

t kta. bu '""ilerin ,,_ .. ~ r nde, Faşıst hnvn kuvvctıcnnııı 

tekli i yapıl,.,_ 
Anknradan vcrlten ınaıorn•~,

Van mebusu lbrnWm ıırvat.. ib~ 
blr kanun teklifi yaparıı.k Jdtle~ _. 

1.ılddeUe men'i için :ınuhte el~' 
susı b1r mahkemeye ver~ 
,muhtoklrlerln en a.ğfl' 1'~ 
ıyclerlni istemiştir. Teklift.ı-~1' cİ 
adliye encUmonler\ndC te 
mektcdlr, 

ırııma • ve ~n • yıııu.....,. ı 

8000 kl~ye bnllğ ola~ zımnedi\. bu def~ gene çok ynrdımı olmuş w -

lü eli 1 tur. Çok f("na hnva §al'tl:ırmn ras
m~ e :Ük11.metl, ı;\1mrUk meraaiın\nl men, ltaıynn tayynreleri ;kendi U::- 1 

~ 
Ekmek ışı~ 

rıı.n lerlyle ileri hatlar nrns.ınd:ı. mekik 1 
ıı~ıı. ederek ve yolun mubafazıı..sı için dok lar J:d.ala teşin k 
y:ırdıındıı. bulunarak bu L, için el bir- f t"umd '!!. ·. . • ekra,f ıı 

1 
feedS::-

. , Bllyilk , e ı ouı.ytsl,}·le p ıız a sar ı.. 
llği y:ı.pmnıı:tadır. dc.mo trası.. l n miihlmnıat ta hrdrr Tn • 
ferin binlerce ton iptidai mnddesl ,.e e 

1 
. lt tnıanı.§~ ' 1~ harp mnızemesl, otmdl Rusya.ya vr:. giY~:._t"r:.n. 1 

1 
~ h ve~· 

rllmek Uzerc, Hazer denizinin ve Ka!- .Y"'." eşyası ~§un~ usus 1 

b!.\tUn sahll J:\Oktal tin foalıyeti de çok degerll olmuştur. 

(B:ış tnraf1 ~tJJ' 
Bugün, öğleye dooÜf'U Jl1 

i:ırdan bel~eye gelen ı;e 
naznran 5ehrin bilhass:1 ce 
cihet.inde vaziyet ~do 
ae düzelmi: til". ,.Mq;~~eti# 
:ı:ninöu ü kaza...cı,ında d!ı. tJll 

lıasyanm ıı.nna g - 1 J{eşif tayyareleri de diı§manın 
derllmcktcdlr. 1 :tıer~Atmr tarassut etmek ~in, 

Avustral;radıuı, Amerlkadan, BU .. ta:kdlr <l ğ r bir faalivet sarf t • 
yUk Brltanyad:uı ve Hlndlstandan . e e e • e 

Örf ı _ .. .,1 rln u 1 mıııler, muharebe meydanlarına u-
Basra k ez s..,.... e e ma ıır gc • l ;r nt-~. tak . kıt la 
mektedır, Tekerlcltll ves:ı.lt, loltomo.. ,.~t;a !:~=- A\'1Y1e ~--~nt 

el dit ,ft Hin 1J\,l..14v.;.ı.ıa.mIŞ1i.Wuu. VCI nr, uv.uwa 
t iner, ve tnen er memur..,.n, • t , .. •·- ,_ n- .. ~~ . ayyare.crını ..wrumn~ """ere mu~ 
distand:ın. bUyUk Brıtnny:ıdan, AVU'"• d' .. ~1 " • 
t 1 d ve H~-T{~d n "elcrek ma yen uçm....-.roır. 
ra ya a.n ., 1Uılyn.n hnvn kuvvetleri lınv-

lrandan seçip Basrıı. kllrtczlnde Bc.n.. ~'--·- .. t d ·• . ..... 
sar~uuı• mus esna ereccoc mt<-

dcrphbur(lıı.n Haznr denlzlnde Ben- • _,,,_..,_ı;;;.· """' uh b 
sa;ıı.u~.ne rat:o_cn, m are c 

del'l!alıl\ ı;lden anayol Uz3rindckl mu rdanm.da h nl htı.k' 1 nnknıa.tın hıı.cmlnl arttıro.caktır. me~ t n\' nrn ım 0 
-

muş ur. 

os!<ova mudafaa- Bitaraf ıık kanununu 
sında bir gedik Ruzve t imzaledı 

açıldı 
Vişi, 18 ( A.A.) - O/l: 
Rusyada yeniden soğukların 

ib:ışlam:ısı ve her tarafın donnıası 
üzerine muharebe eiddetknmiş.. 
tir. En şimnlde Rus Karelisinden 
Doneç havzasına k~dar muha.re_ 
beler oluyor, Berlin ve Moskova
dan <!elen hnberlcr harbin §idde
tini kabul etmekte birleşiyor. 
Moskova öntindc .muhareb~ bil. 
hassa şiddetlidir. Almanlar Rus
ların cenahını çevirmek ve şimal. 
den Moskovny;ı yol nç.mak için 
manevra yapıyorlar. Ruslar. Al. 
manlarm Mos!.wvs. mtidnfaa.sm • 
da bir gedik a{(tıkln.rını va Tulaa 
da geri · çekildiklerini kabul edi_ 
yorl~. 

Karelide Finlcrle Almanlar ye. 
nid~n ilerk.m!şfordir. Sivastopol. 
un muhasarası devam ediyor. 

l'işi, 18 (A.A.) - 0/i: 

Londra, 18 (A. A.> - B. B. C: 
Ruzvelt, ibitarafllk ka.numuıun 

tadil lA.yihasm.ı dlln gece inwı.lı..• 
mıştır. Amer..ka vnpudarmm si -
lô.hlandmlınasmn derh:ıl b.~lr.na -
caktır. Bu vc.pq,rlar İngiliz lurum. 
larma da gidccclilerdir. 

Ruzvelt yen!.dcn 6 milyar 6 7 
milyon dolıı.rl:k nSkcri t~isat Is.. 
temi.~tir. Bunun yansı top ve mı..· 
lıimmnta, milhim ibir kısmı dcnız 
hava. kuvvetlerine ve sarım: vapl1r 
!arı yapılroasrna ~!s edilecek -
tir. 

Vunanis anda açhk 
(B:ı.ş tnrnfı ı incldo) 

kına hitaben bir beyanname ne rede. 
rok, faldrlere yardım edilmesini ı&rar 
ın istemiş, Yunan milletini kurtnrma
nın ye;;ı-ııno yolu, ah f'edalt rlıklnr• 
d:ı.n ceklnmeden blriblrl~ yardım et.. 
mck olduğunu söylemiştir. llUkt'ımet 
vıı.zl;) ete çn.rc bulmağ'o. ç:ılıtımıı.ktadır. 
Zlrant n:ızırı, gıdıı mıı.ddeıerl c.lımmı 
mUzakero etm k Uzerc ScUU1lğe git • 

Berlin, J{erç'in zaptının ehem_ 
miyotıni kaydediyor. Burasının 
zaptı Almanları Knfka.sya önUnc 
getirmi5tir, Şimdi Rostof ve Ta- mıH~~lrk, feci b.r ""td:ıan:lık içindedir 
m.~n'ın cenupla muvnsalası kc. .. .., 
silmi~tir. \C ölilm va!mlnrı endi:Je verici nisbct 

d:ı.hllinclc nrtnınktadır. Yunan he • 
Landra, 18( A.A.) - B.B.C: kimler birliği ~setleri ynltmak Uze .. 
Dün Rus cephesinde ı:ıiddetli re ~n ınodd~n mUı:nada istcmi§tlr. 

muhn.re"ooler olmuştur. En şid. Umumi sıhhati ltorumıı.k için aımmn
d~Ui . muhare'::el~r Moskova!1ın 1 81 znrurl olan bu tcdblrln diğer bir 

1 şımalındeki K~llnın. mıntnka.sıylc sebebi de tabutıult tabtn b\llunmamc-
cenubu ,::arohındekı Tula rnıntn.- mdır. I 
kas•nda olmu.rrtur . 

Her iki noktadaki mulıarebc!er 
hakkında t~fsfüı.t yoktur. Rusla. 
nn Tula'dn muvaffakıyet kazan
dıklan anlaşıhyor. l\1oakova rad. 
yosu Rus mukabil hücu.mlarının 
pazar günU devam ettimni bildir
miştir. 

Almanla.r H:ıt'!!ll muharebesine 
~k ehemmiyet veriyorlar. Ren; 
boğazını g'e'!İP Knfkasyaya var. 
mak kolny olacnğını tahmiıı edi
yorlar. Lenin11rnd bölgesine ge_ 
lince, burada iki nydnnbt>ri Al
~~nla.rın elinde bulunno bazı 
köylerin geri alındığım Moskova. 
radyosu bildirmiştir. 

Ruzvel in Çö ç ·ıe 
• 

mesa11 

Büyük bir teznhür tertip 
etti 

B~. ıs (A.A.) - Rumıı.nyada- ı 
iti Alman nıı.syonııl ııosynllat p:ırtısl 
tarnfmda.n tertip edilen b!lyUlc teza. 
hUr, pazar gUnü Modlasta. yapılmııı 
tır. Alman mUmesslllc.ri, meınlo\teUn 1 
her tarafından oraya ı;olml,lerdl. 

Rumanyndakl Alm.:ınıar nanun.ı. 1 
M. Anclreıı. Şmlt, maretıal .Antones'to.. 
;ya Alm:ı.nya ile olan mQnas b"tlert 
tesis hususunda gösterdiği dostluk ve 
,s:ımlmlyettcn dolayı, Rum:ınya Al 
manınrmm ne kndnr te~kkllr etıı .. ıe~ 
:ız oldu.,"ı.ınu ısöylem!.3 "yalnız Rumen 
JnllleUnin değil, b1zlm §Ukranlarunr.:ı 
.de. ımzanın~tır.,. demi~ ve gu sözı rl 

.m.vo etml§tlr: 

zeleceği ve ynrm ~elllt}e'* 
ren de §ehrin biltUn ~ fi' 
ekmeğe teha.cilmUn -~· .;, 
reği kmrvatıe umuımnk ~ e 

Ekmek sa.trşla.rml t tj' 
ve ica.bmd!ı lüzumlu t~=...ı 
mak üzere evlere dai;~• 
fus bildirme cetvelleı~ bil ~ 
venlm:ştir. 11.k parUniil ~ 
roa kadar hnzırhn~ ' 
ğrtılınasma. b ıanocııgı ~ 
ıimit edilmektedir. ~. ııet 4 

mumi dağrtmayn, ehritl 
fında yarından iübnrcıı 
cn.ktr~. rıc'JI 

Alakadnrlann halk~3'1- .~ 
dur ~i narhın artıt.rrJiın~ '. 
:net yapılması veya cP:ıı 

nnrh ·tutarı ile aldıkl'\fl1o 
lcri !köşe Oaşla.rmda 5. ~ 
fazlaya satmak gibi c: t 
!iri.lllnra gösterdikler ~ #~ 
sebepli sebepsiz devanı rt 
cıir. Bu hal hlikümeti ,e rfl.' 
lUnü kıı'Q\ıle mecbur ede: 
doğ:nıdn.n doğruya bil&; # 
verm'ş olacaktır. ~~~ııre•" 
kmrızm d<J\a temkınh ~.ıt 
:rnesl rica olunmP.Xtn.dJT· ı.V.: 

\'AL1NJN TJ;,TJdf\ 
1. \'e 

Diğer taraftan va 1 d 
reisi Dr. l#tfi Kırd~) 
tün gün e.1mıek mesel rl'eıı 
gul olmuş ve sıd>alıUl e ıc 
!erinde, fazla ka!a'bal\rf ll" 
f ırmlnn teftiş etroi5 •·ö1 
yandn Uskfüiar, Kad~Jl'. 
kn.larını da dolaşınJ J1l• 
Kırdar, ibundnn son ıı 
mahsulleri ofisinde > . ~ 
toplnntıy~ riyaset etııı Jd"' 
yete selerek makaJll k· 
mua\•inleri Ahmet ı<1~1 
Deınirtaş, belediye r"1 

1 
leri LO.tfi Aksoy \:~ ~r. 
saat kndar görUşmu ~.,.,ıı 

lki ~ün önce ba ·ltı.Y""'t 
darlığı dün de devalll ııJ1 
Fıı ml~rm önündo toplıı\l 
fırmcılıırm verdiklcrı r<Jıf 
rasiylo ckmel; alın9ıı:ı. 
Toprık mo.hsuncrı 

yapılan toplantıda. Ftl 

vcrilmhtir: el\ 
1 - !stanbu,Jun 

miktarının arturıIITUl 
2 - Ş:-'1ldiyc ko.dıı~ J1 

unun halk s;ı.yfi) cieı iJllt 
ğü için, y~i bir ta.kS 
ma.sı, 111rı 3 - ~"'ırancaln fırın t 
lece!.: unwı devam cdil't 
ve bunlann fiyntın~ıı 

Dünkil toplantıla 25 ( 
bütün mıntaknlnr.ı 2 tı 
vet ilm.e::P de knr;.rlll cI1 .,o 
Böylelikle şehre veril IJ 
tarı giinde 3611 çu"' 

mışttr. ~ 
Dür. da yeniden :ktı )-e. 

rı acmnk için wıed~t 91 
müdurlll ~ne rnuracı- fır' 
mı;:-tır. Böyielikle ı.16·tıf 
m~ğa baş!a...'IlL<: olıı~~f)e 

Dif.er taraftan bel ~.si 
mUdurlüğüniln karıA8'f.tll'."..ı 
fırıncılann ekmek ~ 
nedilen ıre bütiln~~JŞ ıtt e 
az ikişer ckınck sa. 

proP= • a a :,erlerinden bir T alısisat d:ı.ld c • t ve .:ı.yta n -ıı~r:ı.l:ı.rlle en .. 
kısmının şiı: ıal i! l'm ş:ırtlann- Re:sicümhur Ruzvelt ordu ic:in l d"'.si de h:ı.::ırlnnın'\kbdır. Lis?'ıonns. 18 ( A.A.) _ Birle-
dJ.n do - an ve alın'\ ''I ~ppsjuka" 6687 milyo dolarlık munz:ı.m şik Amerika mUıne-Sllleri meclisi 
deni1cn bir nevi husu i bitginlik. tahsisat verilmesini kongreden - ttzı~ından Hal Snyder. Clipper 

"Askerlerimiz, cep mı de Rumen ar 
kad:ı,ınrllo b:ırabcr çnrpııınrak bu 
5Ukranı isb:ıt edccekierdlr.,. 

vücuda getir:iirsc,t8fl'laıneıı 
<im lığının ön~ . .,,;; 
mcsi mümktin~· :ııs.ıır 

Bu tı-..dbir üzeri.ndC1r 1 
tetkikler ya~~!~ ~'ıı 

ten muzraı ip buluı duklarını bil· istemiştir. danına ind?~ini b'1dirmel:tedir. tayya.resiyle buraya gelmia ve 
dilmcktejir. Bu miktarın yansı harp malze. Ş:~d ... tli bir l,ar fırt r.~ı yü- tn~iltercyc h;ı.ıcl et edeceği sıra. 

General D'ctl'ri idd" zna na- mesi ic,in ayrılac,..ktır. zünden r,cc· .en tayyare bir ini6 da Ruzvclt'in, Çörcil'c veı ilm .... k 
,..,..~an .. r r "· •' w." hastahw Hal, [(orus:ı ile cöriJ.:,:tii ya mak mecburiyctiııde kalmrş. üzere kmdieine tc\'di ettiği nıek· 
Alm:ı • "· n "'l1't ~u hdar Rus. Hal'm Nomuı a \ ... !"uru u ile tır. • tup hcltlnnda hiçbir şev söyle_ 
l r ı · 1 ö t l:ı k 'i ·ır. Bunun r,:örüşme i 23 dakika cürmü tür. Fr :1 ' .. ı heykeller mek iatcm~m· tir, Snl der'c har-
neCc i o' "';:, b..ı. b(;',.,l:de harp B vnz sarava. gitmcl: irin ra.ı. I Yı' · •z biye nezareti t"rnfm<lan hususi 
t tmc';: 1 a ohn 1.in · '

1
<.r n m <'al mn od;.sını t.crlcettil"leri Fı-a.n ~ hükfuncti to.rnfmdrı.n b~r vnzıfe verilmiştir. 

ücte birı ı. ... .: ,.e tan am n · v .it, h~r u~ü de mr.tb~nta b .. }:a · son "n' ~ n rcdıkn bir ko... l{e.za hnvn yoliyle ve birkaç 
yara.tra:: b"r l 1 gclm ... l n c mı.tt~ ruıunmnk .. .nn ımtına ctmiF"- ra.rn :) i rine, mı.n~t ~xm13ın7 j mc!'\]"·cto iyle birlikte ga!cn 
nuba .i! ... k zorundadır. lerdır. dan v~ 1 ·m 1;:ı1 ımdan b r de;.-crı Hcnry Punsoh, ken~!i!erinin in. 
1--sal c •· n arazide mülki Litvinof Tahranda o!myan ·· ~·.n cro ~ amtl:ır yı- ı firatçı ?,rupuna mensup olduk-
/darc l utuluyor Amerikan r.;ı.dyosu Litvinof ve ı.ıl.,ca'·tır. Eu bro~nr c itilip 13.rmı 'e ı:ı.ziyeti rmhsen görüş. 

Flıhrer, Alman kuvvetleri tara... Amerikanın Sovyctler Birli!i nez- d h:ı. fıı\ alı r"y1er y:ı~Ilması m~= üzere Londr~ya gitmekte ol4 

tından 1:.,a.1 edl'cn ve halihazırda dindeki e!~isi Steinhadt'm bin- irin ye ... ·' ~n ı.ufönılacal.t r. Kn. ı dukla.rını söylemiştir. Vazifeleri, 
mubnrcbe1erlıı nihayet b:.ı~duğu -de: dik?eti tnvy:ırenin Kuibic:.oef'den rarnnm"V"' ~'"r ~cl~cel: haftn yal ödüne verme vo klralamn knnu. 
ğu toprııklnrmcln mlllkt idarelerin harc!tetinden beı:ı gUn Eonra bu_ 1 nız P~ri• .. e C:l bronz anıt yerle- nunun tatbik tarzım tetkik et-
tc!llslnl cmrctmişt1r. gün öğle üreri Tahran hava mey. 1 rinden kaldırıla.ca.ktır. mektir. 

Ş b HADi CövC""'"' fil~ 
anı a an .. UTl'Ll'L'i J?JP~cteP j&• 

Mr. &B'! ~ ~Lrn a Bu ü:ı:bııhlti sar.tıt~d" 
:~ '!1 t:l "..Jlğ'nıı. göro ıswnb ır&' 

Ameri.zan bahriyelileri iki vıırd -. Bunlard!ln ıss~ııı? ıl'. 
1.1apurla hcu·eket ediyor çilık glrketıne auw·. ~ 

To!cyo, ıs CA. A.) - Şanghay .şirket h:ı.rlcl &er~st ~· ıtıi~ 
dan Do.'Dei n.j:ınsma bildiriliyor: Bu ~ §irketten J{ıı # 

Şıuıghaydan geri çnğrılnn Ame. alt v~rtı n hatıerl r ,., e'!.,;, 
rP·~~ ba.hr~vc siliılıcndnzwnndıı.n köyUnün e, l t ıtrııll ~ ' 
~· J • ..,,,., 1'-6 it 

bir kıs.mı, ıs Sontc§rlnle 25 &ın • aıı:cc·ın n: s ı... ..... - • :o!'D, 
teşrin nrıısı. ild yolcu gom!silc ço, blruı:~ım fırın:~ ;t 11,.ııı~ 
şehri terd:edeceklerdir. ~mm.ı., kısın~ uır... ıcçlY' 

Amer.i.kan mn.kamaL'lllll iketum .. ,nnı ve fmn bir c~ t rol' ı' 
luğunıı. rağmen, bu gemilerin Prc. ,mın aylık k~~:ltlo ı;(}(0 fi) 
s.ident M'edison ve Presldent Har-. :tutmaktadır. Böyle verctc1' 
rjson ge.nıilerl olduğu zannedilmek ı ;r;'"'.m ayda 1330 unr _.,mıttıf' 
tedir. 'lınpalı tut.tuğu a.nl~ · 



R A B E R - Akşam postam 

~en: Mahmut Saim All~nd~ğ No: 4 

lhaınit, mahkeme salonundaki 
Digananın Jölgesi 

Pier Veri'den çeviren: MUZAFFER ESEN 

Perdenin ar~as:nda dinliyordu Avukat - Polis hafiyesi Pros 
ı>er Lep.iyin muhayyelcsinde bi; 
~ngele sarılmış bir ipin ucunda. 
sallanan zayıf bir atının hayı' 1i 
eanlaruyordu. 

lık bir banknot bu.lmuslardı 
l\:Hifetti.ş bu banknot-u avı;kata 

uz:lttı. Sonra güldü: Saray kalfalnrmdan 
harfendazlılı: eden 

bı:"_ ~ sürllldUğU bir 
~ Baltanntm knd:n 
~ el tızatmtı.kla itham 
. dernek olduğu kolay• 

il._ t Sa~ . ., no-~,;.. mı... gru 
-.ıeı 

i~ gelmişti! 
~ o:_kızıai.ına iltica It~. 
~ '41' beni nuı.neviyn -
~""" ~fı.lur, yıldızları it • 
~ sl.:brin; bugiinUn 
~ ~·na bir alla • 
~ \r tlıniyorln.r mıydı'? 
~t hUnnet göstermr. 

1 dolayı değil r:ıiydi ? 
Jr·nc btr tehlike gel· 
~ c~yorln.r mıydı? 

1 
er ni dcğ".,tirmeye 

~aZaltnuya muktctl"r 
!t ·cı:ı. bir u.dAm • ştmdl 

"l<>'-J • be : er!ni öperek: 
.._~! bab:ınızm gad.ı • 
>.lle "· d yebilir mJ.ydi? 
(aı Suıta.n inee ve za-

dıra-'t. ,. . ..... 
ın~ ·Zi Ebm.ııudn F..fen. 
'd,~!1.. denıisti .. korka· 

l1 bir ifllra.s na 
~ttcıt ız. 

~u cevabı vermi§-
llılıı 
s~a:'>'l'i hadd'n Ulem:ı.-
~ 0~ let;ir: sihri nUcum 
~it~. l5ylc blr h:ı.le kc
' ~'.:ıaJt . ı 8.llcak kendi kuy 
(~ ı~ıı:ı. kapar. 

lnaJık . ., J ora, cmcsı • .. u~ 

Ya scvkett'rirse? 
~. dayan·r mı öyle 

~~· b~ '. vakvak:ı.n du· 
:~ ~,?,sUUn dili tutulur; 
~" e~lar a sultanım. 

l'tılı:ttı .AYVC Sultan boy 

U, lb.~tır olsun hocam •• 

tıııı? B'!nl 8.TIY\lT lar • 
Uç glinden bugüne 
aı.~llz altını~ beş df'· 
~ra olduğum !ç n 

il !lSesJ) baı:n ahvali 
~ ~tlnıedi amn, bu de

~. Cfaki g!.1işe bc.nzc• 

'·~ &...,, "'41 gibi korkmağa 

'tııd " l\c ~ mahkemesine 
' Soracaklardı? Ne 

~",;".Acaba dnyak, so
·;~ ın~dı? Y:lclız sarr. 
~ ~ ~Urtulursam bile 
~ ~ ~ 'Va~ı: Ya Mnr • 

ilce uın ... 
., h c Son gecem miy-

1<112 gece, bir diliinl· 
de ~le ho"-".çn geçir • 

il! Şull.i~en hUkntin mu • 
~()~nıi fi.r.ide son 
it~n· . ; hattiı. o sa.b 

~ ':~rne kndnr çek • 
,~ bo b:1e o ko";u ile 
\'\ bô } la.sıun. .• ve ö -
! Ylec• g·~ .. 't du ~ ı~C'm ... 
,, ~linürkcn muhafız 

ıltı .c.ivili enseme 

'ııt 
'$alnı hoca.. Mah • 
.\Jı ... 

ah bclanm versin .. 

,\~ 
, ı. Do~ Yıldrz 
~"kolundum. Kapı.-

~~ 
. '- hı h11kikat. Canı 
~ ~ t:et~'ll saraya, dert 

el\ il' nıi? 
'~•)doğru. F a!tat, ne 
'al0tuın ona. Zi=hre 

t lıne.ktan gözleri 

~di,· . 
~ tl? 1

111 \eselli etmi· 

• ~ d~d· 
\'llİij '"""e ldr etme • 
•ı ,a. IQ. "'" h' . L.l{')e · ı a ırım .. ner" 
"tırı1 l'ek her dnkika 
~ Yolup döğünü -

~ "-di 
k~aı:cltede Zühre? 
~i . a.. yatağının 

~b .... tl'bi b"• ··1-·· ... Q) uzuwıuf ••• 
)d· 01', 

I~~ •en onun yanın 
" .. l ·· l~e d" • · 't ı~, F' n ı~ını te • 
~i ·ı; azla üzülme • 
~. ~ \ı haberl~rin as· 

, .. ı; aı0' Yere g5zya• 
'llf il k tır. 

0 tarak Zühre • 

da Uç Wngl.ilil nöbet bekliyordu. 
Komiserler. polisler, sivıller et • 
r.ı.fta dolaşıyorlardı. Kendi kendi. 
me: 

- Şlırc' hapı yuttum ... dedim. 
Zil çal.ndı !ki sh1ıl memurla bc

nı ~eıi aldılar. Hey~t Melhı:ıme 
Pa.r_,:ınm nyasetinde toplanınışt.ı. 
Sol ta.rafta yeŞ.l çuha bir perde 
getiliydi, Meğer Abdülhamit mU • 
!ıim muhakemelerde, ornyn gelir 
ve clinlermif. 

O dakikaya kada.r renkten ren • 
ge g riyorduın .• dizlerim titriyor • 
au.. fakat bütlin korku od:ıy:ı. gi • 
rinccye kadnnn §. lçerdc bana bir 
ct'Snret geldi! .. 
Anıdan dak kahır geçti: hala 

corgu swı.l başlnmndı. 
M""!er Abdülhnmidi bekliyorlar. 

mış. yeril perde oynRdl. Demek 
kı elm:~. Reir. derhal suale ba.ır 
lıı.dı: 

- İsmin ne? 
-- • fohmut Satml . 
Fakat bu srclık aklımda hfr §.im 

ı;e-k ~aktı .. nındemld Sultnn Ha.mit 
muhnkemeyi dinliyordu •. o halde?. 

- Sıınatin ne? Ne i~ yıı.pnrr.m 
sun! ne: 

- Esdakayi şahanedeniın ! l Yn· 
pıştırdnn. 

- Ne demek bu 9 •• Beu sana sa
natmı soruyorum; sen bana başka 
huduttan bahsediyorsun. Suale c~ 
vn.p ver. Ne ili yaparsın? 

- Mahm~t s~.ı.m Efendi .. cevap 
versene! 

-· Söylctmiyorsunuz ki ce-vap 
vereyim? 

Yeşil perds iki defa oynadı. Son· 
nı.dan öl';'Teruiiğiıne göre bu ~et 
··Bırakın z söylesin •. " demckıni§. 

ne s, derhal muamelesini değl§
t.frdl: 

- Buyrunuz .. söyleyiniz .. sizi 
dlnliyoruz, dedi. 

- Size esdakayı §&haneden ol· 
duğumu en büyUk bir klmıse ile lf
b.'ıt cdebilir"m. 

- Kim bu zat! 
- Sultan H:ı.mit efendimiz. 
Oda.da (us .. ) bile yoktu. Ueritcs 

kulak kesilmişti.. bana bu kadar 
cesaret gel.ıniışti ya! Gemı zaten 
tatmış değil miydi?. devam et.tim: 

- Ben .. onun cep defterinde b!· 
~ yazılrymı.. Bana kıskançlık do -
Isyısile ift!ra ediyorlar. 

_ Nasıl cep defteTJnde yaz1h • 

Müfettiş Kamar tavanı güstt!. 
rerek: 

- Burası! 
Demişti. 
v~·a Parist.e, M~\·ö I..ö 

Prens sokağında eski bir evin 
dör:düncü katında, Mi bir yemelt 
odasında. geçiyor. Müfettiı: eliyle 
ocağa doğru müphem bir İQaı"Ct 
yaparak: 

- Ve, dedi. lbu zavallı adam 
Sonra pencereye yana.50 \:e 

deli gibi yağan :.raıbnura b:ı.ktı. 
Avukat ~m çengelin altında 

ayakta duruyordu. Geniş alnı, 
san gözleri, küçük ve hareketli 
ağzı gölgeye büzülmü.s bir gece 
kuşunu andırıyordu. Sordu: 

- Bu adamın ismi nedir? 
- Muline. Jül Muline. 

İ>oli;in ~nlattııiına ·göre ~et 
bir gün evvel. "26 haziran pazar'' 
sabahın ~t yedisinde ölünün 
komşusu olan Bodri isminde gü. 
zelce bir dul kadın tarafından 
ke.~fcdilmişti, B:ı. kadın her sa
bah ona gazetesini ~iriyor, snt. 
lU kahvesini hazırlıyor, ortalığı 
derleyip topluyordu. Kapıcı ka.. 
~mm rivayetine ı:-öre Bodri ölü 
ıle evlenmek ii:nidini besliyoruu. 
Zira Muline de bir senedenberi 
bekar yaşamaktaydı. 

Lönik: 
- Hayret ediyorum dedi. Gü.. 

zelce bir kadınla evlenmek im
ka.nına malik olan bir adam ne
den intihar etsin? 

Müfett.i§ izahatmdQ. devam 
etit: 

- Dün "sabah madam Bodri 
bu odaya gir~ken elektrik ıam. 
bQsını yakmış, zira bava ~k ka. 
ranlıktı, bardaktan boşanırcası
na Yağmur yağıyordu. İfite o 
~ıt kadın cesedi. devrilmiş 
ıs.kenıleyi görmüş. Mulinenin cl
bısesi üzerinde kunduraları a.-

~ . 
yagındaydı. Hatta yakasını çı. 
~rn:tamış ve kravatını çözme. 
mışti. Bunlar gece Muiinenin 
UYWnadı~ını gösteriyor. Yatak 
da bo~lmamış bulunuyorolL 

- Ölüm hidisesi ne vakit ol. 
muş? 

- Adli ddctonm raporun9 
göre gece yarısında. 

- Mücadele izi var mı? 
- ı-:..yır 

cm? Esdak fı.haneden oldu b Cesette, ipin boyun etrafında 
· - s ıtn!~aı~din ikinci senel ~raktığı lekelerden başka hic rro:" ..... u illfıs iö" Sn.rayında k.:rk r morQ.rma yok. Apartmanda 
evn~ ı.::• c u 1• I YB.lnız yaşayan bir erkeğin evin-
~uk sUnnet. old~k·: k.ırkrncı ~ata- . de QOk tabii olan bir intizamsız-
ga ben tesadilf etnııştım .. pad §n.h, · lıktan ı....~k - f k 

ft ~trAtib ı - be_, ber '''llIU u~ a goı.e "'1?1>an e:v 8• 

mızıı geldıler. Kırmızı keselere koy ınadam Bodri . ak iz1 • 
gece yarısı_ b"'9A ~ _ •.., " l 18.dclik yoktu. Evde Muline ile 

d - ..ıı 1 lan bl · c· ya.taktan d nm parm cnn. 
• ~gu !o'"' ~ :r:n ~o.el 1 H en başka hiç bir parmak izine 
ıtıbııren de.gıtm:ı.ğn. b:ı.t 1.rır .. er de rasgelinmemişti Bu kadırun 
çocuk elini uzatıyor, keseYı nl.Jlm~or- ı sözlerine bakılırsa hlçlbir şey sa,. 
'lu. Sultan Ha.mit en ~on ben Ytı· ı ıınma .... 1..+. 

ld. Snn kalan _.,.u :ıw 
tağ'lD"ll ö:ıline gc 1• Yalnız ~rip bir nokta var· C!~ 
k k · d bann uzattı Kc. • f"I"' • ~ 
e~ızı. csllmeyi u;:ı.tıırnk nldon.; sol ·ı mSeıned~ bir yığın. k~l dwııyor. 
. ., ı sn.g e . nenın bu mevsımınde ateş ya. 

dimi de uzat.m."-'~tan !"en kn~f - kılmr.z F~at bu küllere dikkat
dnn. urııcra b'r çocuğı~n r.u .ha ne j ıe bakİiınc::ı. bunların k§.g-ıt ua 

adi h f .l:-ı gu'Jümse:.h: k 1 ., ... _ 
P şa e. e-n~'". z . ., -di ı manndan i1eri ~eldiği ::ı.nlaşılT. 

- Senın ısının ncd.ır ··· ye 1 Yor O hatd '' 1· ba .,_ · e .lll.ı.U ıne zı vesııu.ı-

sordu. . bn l~rı ~alanış olacaktı. ndnci ga-
- Ma.hmut Sai:nl .. ded · rıp bır nokta: Mulinenin sağ eli 

(Dooamı var) t.ı.palıvdı. Bu eli vü~lükle ııcm1ş
ar ve nveunun içinde elli frank. 

nin odasına git•.:i. 

- S:Ze ~ok mü~ssif bir haber 
vereceğimden ötürü Uzfilüyorum. 
Bu işte sımnı çözdüğ'ünüz bU. 
yü:!~ hMiselerc benzeyen parlak 
bir mm"nffakıyet k~namaya
caksmız. Zira ortada müdafaa e
dilecek, ba~ı giyotinden kurtarı
lacak bir katil yok. Düpedüz bir 
intiharla karşrkarşJyayız. 

JA>pik G.CI acı homurdandı : 
- Intihar. evet intihar •. 
- Ne demek istediihnizi bill 

yorum. Bir vak'ada asılmı~ bir 
adam bulunması kapalı bir kutu. 
ya bcnzcı·. Cinayette olabilir, in
tihar da. Asar~ öldürmek kati
lin çok iııine gelir. Zira ip iizerin. 
de pn.nnak izi kalmaz. Fazla ola. 
rak ipin alındığı yerl bulmalı: QC>k 
müşküldür. 
F~knt bu vak'ada. "Kamur 

bu sözleri söylerken zaferle gülü
yordu" f.5 böyfo olmadı. !pin a • 
lındığı yeri buldum. Bu ip Mös. 
yö Lö Prens sokağında bir hır
davatçıdan a.lınmış. !pi bizzat 
Mwine cumartesi günU ikindiye 
ya.kın almış. Görüyorsunuzya in
tihar hadisesi apaçrk meydanda. 

Löpik, aklı iba.ş1<a yerde mı. 
rıldandı: 

- Evet, itir.a.f ederim ki •.• 
Rüzgfırm §ahlandrrdığı yağ. 

mur camlara vuruyor. Avluya 
bakan üç olalaı bu daire kapka
ranlık ve hazin. Hem fakirane 
hem de zevksiz seçilmiş mobilya. 
Duvarlar kağıtlı hiç bir tablo 
asılı değil. Yalruz bir kadın fo., 
t.oğrafı var. Odada hiÇbir kitap 
bulunmuyordu. 
Löpiğin muhayyelesinde dai

ma bir ipin ucunda sallanan ha. 
zır elbise giymiş bir adamın ha. 
y~li var. Fakirane döşeli bir oda
da ölen kirli gömlekli zavallı 
bir adam. 
Şişman müfettişin neşeli sesi 

h!lfi anlatryor: 
- Intiharm apaçık meydanda 

olmasına rağmen biz bir katil 
ihtimalini düşündük. Bu takdir· 
de yalnız madam Eodri'den şüp
he edilebilir. Faknt kadın bütün 
geceyi akra'basmdan bir hasta.. 
nm başucunda geçirdiğini 1sbat 
etti. 

"Sonra Mulinenin hiç düşma. 
m yoktur. Kapıcı kadm, komşu. 
la..."1, iş arkad~an buna şeha
det ediyor. Muline yedi seneden
bcri Bank dö Frans'da gişe me. 
rnurluğu yapıyor. Amirieri ken. 
disinden çok memnundur. 
· "Şu halde bu vaka' bir intihar. 
dır. Fakat seı'l:>ebi ne? Mulinc 
yumuşak huylu, kapalı, mahcup 
bir adamdı. Akr~ası yok. Hiç 
kimseyle münasebette bulunmu-
yor. Hiç bir kötü iptilası tesbit 
edil~cdi. 
"Şu halde intiharın sebebi a

caba nevrasteni mi? Hayattan 
bıkmn mı? Fakat ihtiya~ları az 
o1an. ihtirası ol~yan ve sıhha. 
ti ~k mUlternmel bir adam için 
bu sebepler yerinde sayılmaz. 

"Beni çok rneraklan<lıran nok. 
ta nvucunda snnsıkı tuttuğu elli 
frnnklrk bankanottur.,, 

(Devamı var J 

Kö§edeki şamdanda ya: 
n:-n mum bitmek üzereydı. 
Zührenin cariyesi §amd8;_n~ 
yeni mum dikti. Zühre hala 
yatağının içinde ağlıyordu. 
Odanın içinde bir mezar ses· 
sizliği vardı. Bütün pencere
ler kapalıydı. 

Zu"hreKar<4nfil yava~ça 
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nin yanına sokuldu: . 
- Biraz müsaade etsenız 

de şu pencereleri açsam, çok 
iyi olacak sultanım! 

Zühre elini salhyarak: . 
- Hayır .. ist-emeın, dcdı, 

güneşi ve dünyayı gönneme
ğe ahdettim. 

- Güneş imanın ruhunu 
aydınlatır, sultanım!. <?~an .. 
za biraz ı~ık girerJe, ıçınız a• 
çılır .. hılbiniz ferahlanır. 

- G ·ine~i mesut insanlar 
arasın. Benim ruhum ezel • 
den kararmış. Kalbimdeki a. 

teş beni yakıyor.. Bundan 
ıon~a ne ışık isterim, ne ate§. 
Be~ı yalnızca bırakm.. derı
lerımle, ıstırablarımla bat • 
ba§a ltalayım. 

- Babanı~ duyarsa cok 
üzülecek, sul'Mınım ! 'O~un 
sizi bu hnlde görmesini ister
misiniz? 

- Babama onun arzu etti. 
ği ,ekilde görünecek değilim 
ya. Olüm acısı görmüı, muz. 
tarip ve dertli bir insanın na 
ııl görünmesi lü.zımta, ben 
de öyle görünüyorum. Ağla • 

mamın ve döğünmemin kim
seye zararı var mı? Babam 
bu felaketi duyarsa, teessü -
rümü dindirecek değil ya. O 
da annem gibi, Tabirin ölü· 
münden memnun olacaktır. 

- Kabil değil, sultanım! 
Babanız bu ölümden cok mü· 
tecssir olur. O, Tahirf çok se· 
verdi. 

- Sevdiği için, Mardin 
kalesine sürdü .• değil mi? 

Knranfil ne dediyse, Zülr 
renin kulağına girmiyordu. 

Za valh Ziihrenin gerç.ek • 
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SEVDrni DEliKANLIYI 
KAÇIRAN BiR YILOIZ 

;, 

<Baş tarafı 8 üncüde) 
billc gelen kızın sarsılmaz }:>lanı 
da. şudur: Delikanlıyı kaçırmak! 

19 .Y!lşmdaki ~elikanlı. yıldız, 
kendısıne hu planı ~çınca "fev
kalade,, diyor. "Derhal 'yerine 
getirelim!" ve otomobille uzakla. 
şıyorlar. İz bırakmadan, bir ye 
re gidiyorlar. -

Delikanlının annesiyle bahası 
polise koşuyorlar. Önceleri. bü~ 
tün a.rafjtırmalarda bir netice ha 
sıl olmuyor, Arjantinin en büyük 
gazetelerine ilanlar konuluyor 
fakat hiç kimse çıkrp ta "bu a.: 
radıklanız filan yerdedirler'" 
demiyor. Ozüntli duyan anneyİc 

bab:ı, evlenmeye kar§ı durduk la.. 
rma pi~an olarak, eğer oğullan 
tekrar ortaya çıkarsa, artık bu 
evlenmeye muarız vaziyet al~ 
mayı kararlaştırıyorlar. Arala. 
rında bu husustn ,·emin de edi. 
yorlar. -

Bunun· üzerine. delikanlı orta
ya çıkıyor, sevdiği yıld!zm kendi 
rıza.siyle kendisini ka.çırd'iğmt 

Buenos A-:,Tese. ancak e~veyni 
cvlenmşye razı oldukl~rmı bil· 
dİ!'dikleri takdirde döneceğini, 
diğer taraftan önoo yeni hayatı. 
nr kurup ondan sonra evlenece. 
ğini anlatryor. 

(Qudı •dil Wrt9et ~ • Jt1n ~leden eorıralan çaltşmak tate. 
lıaflrk ,aaJDd&k1 Larl.h oe~ -. mektedlr. (Nurettbı) remzine mllra. 
oonu,-ı. blrllkV clndtttl""*> caat. 
EVLESME TEKLiFLERİ, tş ABA j • Ortaokul bfUrme tmtıhantJMla 
MA. tş \'ERME, ALIM. SATDI 1 bir dersten muvattak olamalDI§, a,ıu 
gtbl ticari maJıiyetl lııılz olmı)'aO ki. zamanda alln1 vazlyetl bozUk olall 
çUk UAlılar parasız aeon>lmıar. bir genç kız çalıfmak iatomektedlr. 

Evtenm• fckliflflf"ı 'tLeman Y.> remz.lne muracaat. 
.:t- Y&§ 24, boy ı,U, kUo 70. ıcumraı • Ortamektep mezunu, aakerUkle 

tıbbiyenin ~incl smıfrnda okuyan ~lt.kaaı olmıyaıı 334 doğumla bir pnc 

bl 
• ......,er kar&kqlı, kara gö• ~ anmaktadır. Daktilo kullanır, be. 

r genç, e.,... • sap '•'•-'-A·- ·-•--
10 hall vakti verinde, 25 Y8.§DU geç. ve yası ._..-... -... .........-. (Edin IS)' 

' • ~ tam ktıep remztııe mnraea.at. mlycn gUrbUZ. asgan or e me.. 
zwıu, blr bayanla evleıımek iatemek. • 19 yqmda, olgunluk lmtthmum 
•Adi Dul d otablllr. (l&tekll ea en vennl§, blr genç il aramakt.adir. (Sal} 
"' r. a ' remzine mflracaat. 
kü) remzine mnracaat. • 24 "' 89 yB§mdaytıll· Yaşıma mutena. • 1&f!Dd&. ı.tanbtılda bir raıırt. 
ı kimsesiz d 1 bir bayanla hayat kazım elektrtk tamir l§ierinde çab§aD 

s P u ...... bul blr genç, bertıangl blr mQeaeeede 
geçirmek ıııuyoruın. çocuı;u unma. ___ 

az!bell ınnt.eııaatp ..n -~· ..... mımtnaman 3 saat ça.lqablllr. 
mas1, gUzcl. c ' • - (Ayal) remslne m·llraca.at 
cutıu olmıı.sı ırızımdır. Renk mevzuu. . 
baha değildir. J{azancrm ve gelirim • 2IS yqmda, aakcrllkle Ulflği ol • 

bUlmaktadır MUra mıyan. ortamektebJn iklDcJ ıı:mı:tma 
ayda 400 ıırayı · • kadar okumU§. eski yaZ?yJ bll een 
cnat edecekler nıerhameW, edepli. en. 
terbiyeli refik, evci. serbest m.ı • daktilo yazan "1r bay ~ aramaktadır. 

• koyacagt bll8Usl bir (C.U. 832) remzi.De mtıra.caat. 
yctlerlnin ortaya • El yazsaı "'4t•aı, 11..ae mezunu bir 

ı . t.e 1 i bir karakterde bulun. 6....,, mez ;ı;c aa l P cenç, tnccar, mUteahhlt, mWıendls 'ft: 
malıdır. 111tıycnler iade edileceğine 

1 
(J 

40
) remzine mOraca.at ;1ln caıqınak Uzere ıe nramaktadrr. 

em n olarnk • Ayda uprl as Ura ile ça.ııpblllr. 
ooebUlrler. (8.U.A )rematne mllracaat. 

t ş V« lfÇİ arayanlar: • Y1lbelt tahal1lt blr genç, lise ~ 
• Llsenln Fen ,kolundan mezvn ortamektıep talebelerine hesap, cebir, 

muhtelit ortaınekteplcrde öğretmen klm:ya, f1zUt dersleri vermek ı.ste • 
ilk yapmL,, h~ bir çok talebe ye me.ktedh'. (M.B.) ttm.Zinc müracaat. 

lişUrml;, blr genç. ıı.,e ve ortamek • Altlrnnu: 
tep t,alebelcrlne aıaıaııca ve rtyaztye 
dersleri "·ermek 1stcmcktcdir. (H.A l 

remzine mUracııat. 
~ Yllksek lkUSat ve ucaret mektebi 

bnnkn §UbelllDdeD mezun. iyl tranaı.z. 
ca., arapça, eski yazı. daktilo ve b1. 
raz da inglllzce bilen bir genç, hcr
tıangi husus1 bir ucaret mlleıııeeeaın. 
de çatl§ı:nnk ıstemektedir. (Beyoğlu, 
Alyon aolcak, KAınilbeY apartunan 
No, :? de Necmi .ı\11101\ ınUracaat). 

• Yeni ve eski yazılan bilen, ka;vıt 
ve dakUJo lşlerındo fevkalllde kabl 
ılyctll s:ıo doğıımlu bir genç iş ara. 
maktndır. Herhangi busust bir mUcs. 
llCSC ticarethane veya rcsmt dairede 
~nlı;abWr. l{cf!.1 de gösterebillr. (8.B. 
18) remz!nc ınnracaat. 

* Eski ~-ıı.zryı mUkemtnel bilen, mu 
ııtuıebedeıı anıayaıı daktiloyu 111 kuUa 
nan, bukuk !akllltcslnde okuyan bir 
genç, tııhs!llnc devnın cdcbl~mek iı;ln 
çalı~mak lhUyacındadır. für avuknt 
veya bir tüccar yanında ötllcden son 
rntan çalıaebllir. (A.T. 23> reıntıne 
aıUracaat. 

• Lteenln ikinci sınıfına devam e 
den bir genç, ınaU vaZ!yetlnin bozuk 
tuğundan, tahsiline devam edebUmck 

ı A,aJıd:ı renılz'leırt yuılı olu o. 
lmyuculanmızm namJarma selen 
mektuplan t.darehanemlzden (padl' • 

bn dahU) bergtln ubabtan öğleye 
kadar '°" saat J 'i den eonra aldınıa
ları. 

'(H.99) (K&rd~ler) (İngel 27) (Sat) 
(N.1d&akell) (Belkis) (S.U.A) (Nar:ln) 
(Harika) (S.A.) (Maçka • Tq) 
(Y. A.km) (27 F.8) (Deyer) (8 llaraııl) 

•(Teoman 25) (L.S.) (Çiğdem 112) 
CT. 20) (Arda) • r.A.K) (MUZ&!te:

(Hepllnlll) (27 F. G.) (T.K.. GOlen). 
(Hillyalı luıdın) (Zerrin Rennaıı}, 

(BUlent) (35 AydoCan) (Tez ill 
(Leman Y.) (Gelincik) (?.lenelqıe 9 ) 

'( "Xed!ç, "Kibar E .,, remlzlertne go
len mektuplar bUdlrdlkl1!r! adrNe 
göndcrUmlfUr.) 
Aşağldakl remiz eahtplerl lıılr ..... 

6eM1 taralıoclan ld&rehaıuımlrıdm .., 
rıı.n~l&rdır. Bluı mnraooa.t ~ 
ıi takd1rde ara.y:ın mlit~ln ...._ 

61~: 
(Sal) (Pl. 24) (S.U.A. R.S. IS); 
(Edin 8) (İyi arkadatı> (Muzaffer 
HcpUnılll (İf arayan) (Ş.E. 18) 
(Kanst.1".Ar) (N. Türk) 

ten gözleri §İtmit, pembe mem.,, diyordu. 
yanakları balrnumu gibi sa• 
rarmıştı. VEZiRiN GOZl' AŞLARI 

Hınzır fellahın yaptığı bu 
oyun, Kutbettinin.~zma. Ta· 
hiri unuthırmak ~oyle dur• 
sun onu büsbü•,ün Tabirin 
hat:ralarına bağlamıştı. 

Karaçalı bunu göriince 
yaptığına pişman oldu. 

Karanfili görünce, eski 
sözünü tekrarlıyarak: 

- Galiba bu haberin aslı 
yokmuş. Kulağıma böyle bir 
tey çalındı.. Tahkik ettiri -
yordu. Hakikati iyice öğren 
meden boş yere gözya§ı dök
mesin .. yazıktır, dedi. 

Fakat, Karanfilin Zühreye 
tekrarladığı bu sözlere kim 
inanırdı 1 

Zühre bir kere Tabirin 
kanlı Ştömlefini g3ğaüne aar 
mıttı· "Canımı veririm, bu 
kanlr gömleği kimseye ver• 

Vezir Kasım, oğlunun 
kurtlar tarafından paralan • 
dığmı dyunca ağlamağa bat 
ladı. Ve hemen Mardine bir 
adam göndererek iti tahkik 
ettirdi. 

Sultan Kutbe\tin, veziri • 
nin teeuüriinü görünce: 

- Tahiri hapishaneden 
nasıl ve kim çıkarmıt? dedi. 
Ben onun ölümünü istemiyo
rum. Buna sebebiyet veren• 
leri muti.aka tecziye edece • 
ğim. 

Karaçalı bunu duyunca 
büsbütün f&fırdı: 

- Ketki bu tuzağı kur • 
masaydım. Şimdi it meyda • 
na çıkacak. .. diyerek döiü • 
nü yordu. 

(Devamı vtrrl 
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1
., lsü nbul Levazım amirliğinden verıle:J 

n~rıcı askerı kıtaatı uanıar. ............... " _ _...__ ... _. ............................ .. 
Kc§!f bedcll 17.1~ llra 78 h-uru~ olan Diyarbakırda. elektrik tesisatı fıl 

kapalı zarfla cltsiltmcyc ltonmuştur. İhale.s1 l.l2.9tı pazıı.rtcSl günU aaat 
11 de Aııkarnc.a M.M V. Entm:ılma 1">mlsyonundıı ye.pılacaktır. llk tem~ .. 
nıı.tı 12.~a.M kuru~tur. Tolıplcrm kanuni vestkalarilo tekll! mektuplarını ı· 

ıınıe saı:ıUnClcn bir saat evvel komisyona. vermeleri (1307. 9Sf8) 

.'t:T * 
ıoo ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla c:t6Utmesi :.:ıı.u:9n puartesi 

gllnU s:ı.-ıt 15 te Merzıtonda asker1 satınıılma komlayonunda yapılacaıttır. 
'l'ahmln bedelı ı-ı.ooo lira ltat! teminatı 3300 ıirndır. Bntyc tell bedclsi;ı; çe. 
rUecek.t!r. Tıılıplertn belli vakitte komisyona gclm~ert. {1309.9:i50) 

... ~ * 
A§ağıdıı yazılı me•;addım kapalı zartııı ekalltmeııl hlı.alıırında. yazc 

gUn, saat ,.e mahallerdekl askcrt satmalma komisyonlanndn. yapılacalttır. 
Tllple:1n ltanunl veslkaıarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 
evvel n.I t olduğu komisyona. wrmelcrl. '(Hl 7~10004) 

Cinsi Miktan Tutan Teminatı ihaıe gtın aat ve 

Sabun 
Pirinç 
.Bu.lo"llr 
Sadeyağı 

Kuru ot 
Nııltliyat. 

Odun 
Saman 
Kuru ot 
Pıa.sa 

I.Abııtı 

lspanak 

kilo lira 
67 .500 48.867 
75.000 35.750 
75.000 18.760 
lG.000 27.200 

350.000 19.250 
21.000 

600.000 !1.000 
200.000 7.000 
300.000 
112.00 
67.000 
97.000 

ırı 000 
6.i20) 
7.370) 

10.870) 

li-11- * 

lira 
3291) 
2532) 
.1407) 
2040) 
H-H 

mabalJl 

3.12.941 15 tzmıt 

4 ,, ,, 11 Adana 
1575 15.311 Erzurum 

67'5 10 ., ., 13 Anıaa:ro. 

52~ ıo ,, ,, 15 Amasya 
1125 JO ,, ,, J5 

1857 3 " " 14 

A ma.ya 

lunir Lv. 
4mlrllği 

A§nğıda. yazılı mevaddın paz:ı.rlıkl& eksUtmesl hir.alannda. ya:ıı1ı r;Un 
YC' saat erd" Çnnnkkaledc ııs:tcr\ sntıruılmn. konıısyonuıııia ypılacakhr. 'fa. 
!iplerin bt-111 vnkıt!crd~ komisyona gelmeleri. (lUt -10060) 

Cinsi Mildr.rı Kilo F. 'f<'mlnatı ihal! g{ln ve saati 

K. ro re• ı k 
l?Atntcs 
mn-ıı .sotan 
Auı-u fuuiye 
P..atı1lle(I 

Bulgur 
Pirinç 
Ze;ytiny&ğı 

Sader.e."1 
S&b-.ın 

Nohut 
T01: t>E'kf!r 

ton kuruş lira 
50 29 2175 28.11.911 10 
30 17 765 29 .. • 11.8() 

30 10 4:5<1 29 ,, " 11 
fn 26 sı:.:o 29 ,, ,, .ıo.ıo 

so 20 900 29 ,, ,, ıı.ao 

100 27' '4000 29 .. " '10 
GO 50 .f.500 28 ., ,. 10.30 
2fJ 

30 
Hı 
3(1 

20 

IQO 

179 
70 
17 
M 

3000 28 .... 16 
Oü!'i " 14 

1615 28 
'tt "' 

11.3() 

1275 29 .. " l:Z 
Jt500 28 11 

A§at;ı ... a ~ .ızı:ı mevaddın p:ızarlıkla ek!!lltmelcri hlımlannda. yani\ gün 
Ye 111.atl,,,ı'dc L ll rnrgazda bir No. lı l'.lll<eıi satınalma komlsy<munda yapı .. 
La.calttrr. '1\ı.lıp c. ın be11! v:ı.l;illt'rde komisyona gelmeleri. (HH'.1006~) 

OiM .Miktarı lhalo r;Un ve naatı 

Kuru ot 
Kuru ot 
Pa t.at s 

kilo 
100.000 
60.000 
15.000 

7.500 

21.11.141 lt 

22 .. •• 10 
2.1. .. " ıc 
21. ... 11 

Bwn. rır. • hm' n edil"n !iyn:.ı lt Ura olan 1."'i.000 adet hasta abası 'ft.ll . 
.. u cuma gtiml 4aııt ı~ tP. Ankarada. MJıl.V. sntmRlma komis:;o;-ıuııdı. ka. 
po.l.ı mrfla cks itmeye konmuştur. İlk teminatı 9500 liradır. Taliplerin k .. 
ftUll1 YcstY.a1rırHe t ekil! mektuplarını ihale saatinden bir saat c,-veı komta, 
yona \•ermeler:. ı 132:'.9~81) 

••• 
Aşağ'ıda yazılı mevaddıtı kapalI zarfla ek&lltmeleri hizal&nııda yıu:ıh 

gtln ve .. natl•ı-de Gcbzı:de aekt!T'l aatmalmn l>omlsyonucda jillpılaC6ktlr. Ta. 
llplO"ı.ıı kanu.,ı '"csikalaril" teklif mektup\::ınru tl\sle santlı>nr.den btr saa: 
eVTol kom!3) ona vermelcrı. t1319 9~17) 

Ciı;ısı .Mlkt.ıırı Tutan Temi.nalı 

kilo lira Hra 
l!tğır eU. 270.000 106.000 8109 
Toz •ek er. 1:ı.ooo 1.200 5f0 

~4• 

lhaıc 

gün, aa\i 
26.11.Hl 10 
27 n ,. 15 

liOOO ton muhtclK ı:ıakliyr.t -.oe 15000 ton nehir dahilı araba nakliyatı M.
palı u.rtıa ekslltmeyc komnu!ilUr, thalc!!! 28. 1.9.U <'Uma glinU ııtUtt 18 te 
Çanakka.lede M k erl .ıı:ı.tınalma. komisyonunda yııı.pılttee.kttr. 'ı'allplerin kamı. 
nl VCBikalnrUe 1f'klif mekluplal'mt li\&te ııa.atinderı bir aaat eV"l"Cl komleyorıa 
wrmolerl. ş:ırt.name~rl k.omisyonda G'Ö"Ü}llr. •(140~--0997) 
?şm cflı.si M lktan Tatarı Temiımtı 

boa lift ın 
JılbtOrdt-.n şata, ve ka~ 'l'C.9lı.tr 

~e n.-ıkll ve isti! 0000 
Şehir d~bm araba nakliy'tltı 0000 

••• 
A§ağıda yazılı ıruwaddm kapalı mrna ek:!iltmel.-i hlsalarmdn. yudı 
~ e ı;aattc Ankprnda Lv. OmlrlJ#i satmalma. koml3yonunda yaplaca~ 
ar. Tftllplcrln kanuni vcs!knıarlle tekllt mektuplarını fhiıe a&Uer1ııden btr 
.at e"nel kom~na vermeleri. ( 138:5-991~) 
a.I J.fiktarı Tutarı 'l'emhıatı ihale gün ye uaU 

Toz: şeku 
J('.ırn f'ıuıulye 

Kuru Uztım 
Prasa 
ı..tıa.1' 
LahQ.lla 

Kuru ot. 
Knnt ot 
J[Unı ot 

Jdto Ura Ura 
180.000 Sl.000 5300 U2.0U 11 
64.000 32.000 3.00 2 .. " 1lS 
ısn.ooo 37.r.oo 
50.000 32.500 

120.000) 
120,000) 
S0.000) 32.8200 
64-0.200 
818~ 

6S0.000 . "' . 

2813 2 .... u 
:U38 • ,. ,. Ui 

2tJ6 t - • 16 
3362 11 ~ " 11 
4298 11 •• .. 15 
8570 11 - .. 16 

A.pğıda y&ı:ılı era.~klar ka.palr zarfla ebiltmeye konm111tur. thn1eleri 
JllJ.1'.Hl cuma günil saııt 16 da. Balıkcsirdc aakerl ımtınıılma. komlsyoııtm4& 
yapılacaktır. tllt teminatı lGltl llm 18 kunJ§tur. Taliplerin kan:ınl veelk&la; 
rh t.ckll! mektuplarını tha:e sııalinden b!r sant evvel konıl.syozıa ''ermeleırı. 

BUlgur 
Pirine; 
Kuru !ıuıu ye 
Nohut 
Jı!crctmek 

Soğ!\D 

7ca ~~kcr 
Ç:ıy 

PatJı.tes 

kilo 

29.SOC 
7f.000 
24.700 
H .900 

8.160 
12.600 
10.600 

407 
32.300 

Fiyatı 

kuru§ 
22 
r.2 

19 
13 
21 

7 

49 
900 
12 ... . 

(1891. 9920) 

1~.8•0 kilo sadeyağı ıılınncaktır. KP.pıılı zarfla eksiltmesi 28.11.041 gn
ntl m t ı:ı t c Kırklııcellnde askeri saunalma komi.syoııunda yapılacaktR. 
'ııNunln bedeli 198.628 lira ilk teminatı 14897 llra 10 kuruştur. Bnat n 
~ rtnamesı Ankara, lsts.nbol LT. lınılrllklert ve Çorlu aaker1 eatmBJma. tıro. 
misyotılımnda da. göı1llilr. Taliplor~"l Jmnunı ve.slkalarıa t.eklll mektiıplarms. 
itw.te a.atJndcn btr at evvel komisyona vermeleri. (181~) 

~~ ~ :t 
Dobcr kilosuna 24 lira tahmin cdil .. n 500 kilo Sal~rin, "" beher- kilO!!lll. 

18.11.1941 

18.03 Radyo anlon orkeetra.· 
~. 19.00 Müzik: Fasıl heyeti, 19.30 

1 Memleket rı:ıat ayarı ve Ajans h:ı.ber
lerl, 10.45 Serbest ıo daklkıı, 19.55 
lfllzfk: S:ı.z e9Crlerl ve oyun havaları, 

20.15 r~:ı.dyo gn;,.~tesl, 20.45 Müzik: 
j Keman soloları, - Sedo.t Ediz, 21.00 

Ziraat taltviml. 21.10 Milz!k: Bach ve 

Handel'in escrıcrlndı'!n, ~1.30 Koııu~
nuı. (100 sene önce mısıl ya§ıyorduk) • 

4 :!1.'5 MUzilc I\:ldslk Türk mllziğt l programı, 22.30 Ajans, 22.45 MUzik: 
Cazb:ınd. 

Emll ll ve - Ytam Ban_asın ·an : 

ı:mı 

1935 

2462 

2764 

2909 

8011 

3101 

3S03 

3873 

3?94 

3823 

3066 

39131 

407~ 

4316 

l'erl ve cins 

Beyoğlu Sultan Beyazıt Kcmanke.!J mahallesi 
mumhane Galn t.a arny iskelesi caddesl oek1 
yeni 3 kapı sayılı tahminen 58,ZS metre murnt>. 
bar dUkkanın U/ .JS his.sesi 
FuUtı Sofular maha.llesl eııki Saraçha.ne eoka.ğı 
eskl 00 l)apı, pafta 170, ada 1052, parsel 23 eıı. 

.)'Jlt ve 'i,50 metre murabbu.t kAgir dtik\<An 
Beyoğlu, KalyCJDcukulluğu ma11.allcsl Şebek eo. 
kAğı eııkl 4. ml\kerrer y.cnl 6/1 kapı, pafta 18, 
ada 446 parsel 4. G<J.yıh ve 215 metre murabb~ı arsa 
Beyoğlu BUlbül malıallCSi Serdar Omcrpa§a ca<.I,. 
desl eakl 121, 123, 125 yeni ııı lte..pı, pa.tt.a •s 
ada 1567, parsel~ sayılı '°c .Z42 metre murabbaı 
kAgfr ev 
Emln6nil ç&r§ı mahallesi Yağlıkçılar ve Pcr. 
dn.h'.;ılar r.okağı, perdahçı hanı eskl :reni 58 
lrnpr, p:ı!ta 6, a da. 2749, pnrsel H sayılı ve 
7175 metre murabbaı kagir d!ikkA.n 
Beyogiu Kocawpr: mahalle.'fi kUçl1k §işhan<ı acı.. 

kağı ve Taksim caddesi eakl 2, 4, 147, H9 
yeni :.ı,4,1S7,l89 kapı.pafta. 45,adıı. 534. ptır.sel 2 
sayılı 167' metre murabbaı arsa. 
Beyoğlu 1n<Snll mahııllrsl Dolıı.rderc caddesi OBkf. 
58, 60, 62, 64., 66 yeni 52, 5{, u3 kapı, pafta. 
54, ada. 603, pıırs"Jl 11 sayılı 293 metre murabbaı 
arsa 
Beyoğlu, Şehit lıf:uhto1'" mahal!;)Q '.l'ura.n caddoı:l 

eskl U, ~·eııı 18 kapı pafta 9, adn .f19, parsel 
10 sayılı 98,00 metre murabbaı a.rsa. 
Beyoğlu Kası.ınp~ Gazi H.as3np~ Bedrettlıl 
ruahalleirl havuz k apISI sokat-ı: en eski 21 eski 
27 yeni 37 ltnpı sıı.yılı ve tahminen 70 metre mu. 
ra.bbaı berber gediğinden mll.'lkallp mağaza 

"klreç deposu,. 8 

Fatih Aksıray tneooy mahallesi LAng& bostan. 
ları sokağı eski l:ıl kııp:, pafta 261 ruh SfT, 
pa~el 8 sayıl? ve SS metre murabbıı.1 ananm 
2/( hissesi 
Bakırköy yenimaha.Ue tı;ta.nbul C$dde..'I! bilA. 
sayılı ve (4 dl1nllm, Uç <ıvlck. 225 arımı •496 
metre munı.bbııt mll~liesW§ekU bahçe 
Falih l{Uç(}lcmusta!apa.şa m'lhalle& AbdWozel 
pa~ Cad. eski 193, yeni 205 kapr ps.tta 268 &da 
:!208 psrscl 60 aııyılı ve 93 metre munıbb&ı ars;ı 
Em!nönll Daycb&tun mahallesi, Mabmu~ 
yol.-ıt§U kaşıkçı han alt kalmdlı. eski 2158,11 
ym-J l:?,13 kap: pafta 160.a.da 630 p&rsel 13 nyılt 
ve 31 metre murabba.ı kl\gir dllkkA.nm 1001480 
J:ı.ls:.leei 
Emlnönn Mercı:ına.ğa mahallesi Valde hanı alt 
kat cBkl yeni &9 ka9t pafta 201 ada 339 parecl 122 
sayılı ve 62,50 metre murabbaı kOgir oda 
Kadıkay 'l'U#\ncr mllballesl Bafda.t e&ddeal enkt 
57 mtl terrer, 57 mükerrer yeni 1~1,181 kapı 

snyılı TC 3876 m•tre :murabbaı maa bahçe eTtn 
H/7!? blMCBl. 
nBlrlidar .Altun1zacle mııhallcei Kilçükçam!JCA 
soltıığt esltl yen\ 8 kapı sa~ ve 1723.70 metre 
murab'baı arm. 
0-a"kildar tcııdlyo mahallesi e!ki Ks.rabct kalfa 
yeni kurt çelebi 801~ :::.ğı eaki yeni 10 k&pı ea,. 
yılı lHD met.re murabbaı aroa 

Eı:ninön!l Kumkapı Mulııı ne lıatun mahalle.si telll 
odalar ve Ceınra ookağı eski 13 mllkerrcr yenl 
l ,2 ltapı, patba 113, rı!a. 723, parsal 9 sayılı Te 
90 metre murabbaı ~r evin 2/ 4' hl~ 
Be~u Galata Emekyemoz mahnlle.ıri MtlrdUm 
sok$ eski yonl 2 kapı sayılı tahm1nıeıı 
83 metl'e murabbaı arsa 
Kadıköy Hnsanpa§a mahallesi Mcrdi\"cnköy 
caddest Mk.l 4 mllkerrer. yeni ! ml\kerrer 8 kıı. 
pı harita 037/46 pamel ol sayılı ve 8625 metre 

, 

402.-

150.-

480.-

.t6S6.-

500.-

4.71.-

440.-

1084,-

899.-

27D,-

1003.-

125.-

573:i.-

517.-

862.-

1665.-

415.-

murabbaı mU!rez tarla. 663.-
Yukardo. adreııl n Wsllll.tı yazıtı ga.yrlmenltull~r re§İn para Ue ve 

llÇlk a.rttırrna uaullle ııe.t.ııncaktır. 
'MU7.aycdcyc iştirak cd.-ccklcr mukadder ltıymcUn yUzde onu ntabe. 

tinde teminat yatrrmalan lC\7.mıdır. 
n..aıc 20.11.!Ml pcr§cmbe G'fiı:ıU saat ondadır. Sııtro e1U1&11m1a verilen 

bedel mukadder kıymeti gC\itiğl tnkdirde temina t akçesi derhal artt?n1mr. 
yarak ihale klmin uhdesi.ne icra e:lillrsc teminat ak~8l ona ikmal ettir' ... 

ıectıkUr. 
t.&teklllcrln pey &l:çes!, nutus tezkeresi \•e Uç kıtA tot.oıtratıa blr1lk~ 

bildirilen gtın ve saate kadar ouoomlz cmltı.k scrvısınc gelmelcrt,.( 9ir.ı73~) 

MllU Mtldal aa VekA_ettnden : 
Bu ıene Bursa. Ak~ehir ve Konyadak1 aııkert lliıeli)re ı;tnneye l.stekll 

olup da ber turlU şartlan taşıyan ve muaınelelerlnl tkmaJ ettirmlş olan Lıı .. 
tıekilertn aeçme sınulan yapılmak Uzere 23 lklncltqrin 9U pazın• günll 
eJtp.mma ndsr istekli olduklı:ın liselerde bulunmaları llzımılır. (HOC-9982) 

na 20 nra tahmin edllen 100 k\lo Antiplrlıı, ve bcl\er l.ilo:nına 6 lira. tahmin 
edilen soo kilo Fenaaetln pazarlıkla ııatın alınacaktır. 1b.ıılesl 26.11.9.U ça.r
,amba günll saat 11 de Ankarada. M.M. V. ııat•natına koınisyonunGa yapııa.. 
caktır. Taliplerin 2370 lira kati teminatlarilc pelll vak!tte koınlayona ıel .. 

me~ri. (139:- 'J:l56) 

• 
, 

Deyi et Den iz Y o il arı İşletme 
Müdürlüğü llanları 

İ§letmemlz sa~UI> rıubcslndc 100 lira kadro ücreUi bir ~ -
~ ~ 

Talip olanların şcrıı!U anlamak Uzere tekmil vcs:ıiklerilC bit' 00 

mtidürlUğUmUz zııt!Dlcrl ııubcslnc mUrncnat etmeleri lUzulllU ııP 
(10033) 

lllll•E• Kıraathane 

HOŞ Bil 
· raca t: 

Deniz Köshü 

, 
REKLAM DEGIL HAKIKAf: 

' ueP 
Yurdumuzun her ltö"esinde dilı·üsUllCU• 

bol çeşltlcrilc tıı.nmrnl§: 

ASRI MOBiL YA MAGAZA~-ı' 
gezmeuen vo blr fiklr aımııcıan bsşkıı. yet"~ fİ 
nlmamalıırmı tavsiye ve mutlaka saıon~ 
':lelerin! rica ederiz. B.ltıa.o:.a. İngiliz tr.lr ~ 

Avusturya sandalyeleri nıe~ ıı;f t" 
t funh:ıl, Rmıpıışıı. yotaıı:u, No. G6 ,.\JC 

Tel: 281-07. 

1 

.~-· M. M. V. Deniz m ~ e ar!ı 111 ..1 
cıet 1 

1,5 tonluk blokları kaldırmak üzere kullanılmak için !.1d il t# 
zerinde seyyar,, vinç veya ekskavaUlr satm a.lmr.caktır.MevcU~e "l 
mak UıtJyenleritı cihazlara ıı.lt Lcnnı ve husus1 evsaf ve §Crt'lt:i ' '- . 
bir mektupla en geç 20.11,0U nk§aınma kadar mustcşarıığıı ~:.rııı 

(8l!9j..ı"':... 

r BiR KAF KAS RO -A~I 
Gürcü dilinden tercüme cdi~ olan bu eser Kaıka.5 :/ 

nefis blr aşk, macera ve mlW romanıdır. 
Umumi ııatl§ yeri: V AKIT • Fiyatı 40 kuruştur. 

Bahl<esir Valiliğinden: 
1 - Balıkesir • Sındırgı yolu UzerlııdekJ nhşnp kUçilk ~ 

sUnUn l~aatı kaptllı zart usulile eksiltmeye konmuştur. ti f 
·ııtı 2 - Ke§lf bedeli (12il2) lira (82) kurw,, muvakkat teıı:ıı 

3 - Dosyası hcrgün nn!ia mUdUrlU[:;1lnde görlilebUlr. l'.I 
4 - İhalesi l blrlncikıl.nun 94.1 p:ı.za.rtesı gtlnU saat 16 df> tp-J;'~ 

lilğünde mUtcşekldl komisyonda yapılııcağından ıstekllleriıl .,ı~ 
mlnaUannı Balıkesir mıı.lsandığına yatırdıklannıı dair mal<~"'-/.. 
tar şayanı ltabul banka mektubu lle ihale tarihinden en az o~,, 
Ilı.yete mUracaaUa naC!o.do.n alacakJa.n chllyct vesikası ,,c ti ,rı 1",J 
slkala.rmı teklif mckt•ıbunu havi zarta koyarak mezk{lr ,-.:ırtl ~· r~ 
kanun hUkUmlerf datre3inde tanzım ve imza etmiş olaralt 1 ~J 
15 e kadar komisyon rlywıeUne vermeleri, postada vuınıbuııı. 
rln kabul edllm!yeceğl i!An olunur. (0733) 

İstanbul Belediyesi 
Silleymııniycdc Hoca. Ha_mza.....,.,.m_a•ha•l•le•s•lııln-•K•e•p•e•:ık-çl ... ~-~ ~ 

klltı 5 numaralı SiyavUş paDa medresesi l sene mUddetle it~ 
üzere açık arttırmaya. konulmu~tur. Yıllık kira bedel ııı ~" ~ 
ra. ve ilk tcmlnııtt 38 lira 3 kuruştur. Ş:ırtıınınesl .zabıt "~t ı~ 
dUrlüğü ltalemlnd~ görllleblllr. İhale 21.11.94.l cuma gtınU 
encümende yapılacaktır. Taliplerin llk tcmlııat makbuz .,-c~~ 
i!ınle günü muayyen saatte daimi encümende bu~un.ınalo.t"I· 

'I ekaftt, d ı ve yetımıerlJI 
naıarı dUsb atine d ~: 

Emlak ve Ev am Bankasın ~ 
1 - üç nylıklarıru bankamıza temlik etUrlp de cUzdo.nrll~ 

bltm~ olan tekaUt, dul ve yetimlerin m almlldür!Ultl
0 JC~~ 

veya alacakları yeni maaş cilzdanlarmı banka~ ..,.rr..J 
için 15 te§rlnlsaııl 9H tarib'-ltden 28 teşrinisanl 9f:l ıJI 
yeni aldıkları nuıa.g cUzdıını, mUhUrleri, fol<>'Jra.tlı ıı.U! 11'16 
hnrp malü!U olanlo.rm ikramiye tevzii eUzdanlıı.rilc ı>lt'İ ,,A 
mUl'o.cantlan. 1J1 ı 

2 - 1 kA.nunuevvcl 9tl ts.rihlndm itibaren ba§lıyaca.k ollJfl t;t,,,, 
. eanaamda bu muamelelerini yapUrmadıklan görülCJl. 
yetimler-O tediye yapılamıya.cnğı ilfln olunur. (9947) 

A§ağtdA yazılı mevac:'ldtn kapalı z&l'fia.. eksillmı!leri hlz:ıl&rmda yazılı gtln, saat Te mahallerdeki askcrt satın. 
alın& kom\syonlArmda ya.pılaca.ktrr. Tııflpıenn kanunt veslkalarlle teklif mek tupla.rmı ihale snatıertnden bir saat ev. 
nl a lt olduğu komisyona vermeleri. Evac:ıt ve §artnamclcrl komleyonla.rınd a gört\lUr. (1387-'.>016) .. ISTANBUL 

Cin.si Jıllkta.n '1\ıtan TemJnatı İhale gün, saat ve mahalll. 

'Merc!m~k 

Patates 
Patate.ıs 

Nakliyat 
NMtH,._t 

kilo lira Ura 
S2 400 8748 ', 657 

1«.900 17.7S0 l 1331 
.122.760 12 276 920.70 

42.000 3100 
36.000 1 2'JGO 

:t12.9U 15 Muğla 

28.11.Hl 16 lzm.ir Lv. 
1.12.Hl 16 Kırkl&reil 

1 .. ,. 10 Ur!a . • 
1 - .. 11 "' .\ 


