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~Cllff: -
h Afrikada 

:ııreaç bir bidlse 
Yan arın 
~günleri 
,~,..,,,. 

· -..uu.rasmm ne olacağm: 
let'len elbette derln derin 

Bir ar~bacı il yaşında iki kızdan 
birini kirletti, diğerine de tecavüz 
ederken suç üstünde vaf{alandı 

~e dahnı.5 olaoaklardJr, 
'Vaka.yi göısterecckt:r. 

ıL .
1
haldc Akdeniz kıyılarm

:V etlcti tehdit eden eski 
~~torluğu hayaleti or. 
ı..""'a ~ak üzeredir. İtalyan 
~ ~1orıuğu hulyasına kat'i su. 
c~~ edecek faşistler asıl 

Dün Kadıköyünde iğrenç bir hldisc 
cereyan etmiş, bir arabacı ıı YR§Inda 
bir kız ç.ocuğuna. tecavUzdc bulunmuş, 
aynı yaşt.ıı diğ'er a.rka.d~ım da kir~ 
lctecekkcn yakalanmıştır. 

c;özU dönm~ tnUleca.viz, 'Kadıköy 
ııratıacılnrından Mehmet 1'"'iltret &dm. 
da. biri.sidir. Mehmet Fikret, dün yoJ. 
da oyun oynıyan oıı bir Y&§md& za. 
hlde iıc ŞUkran adında iki kız çocu. 
ğunu: • 

~ tlıiistaJtil Ve hür bir hal. 
~~~'a muvaffak olurlaı • 
it . r ru bahtiyar addet.me
t ;~e 1ta1ya için çok 

Cliı.kelli giln.lcr gelmiştir. 
Şimali Atrtkada n-nı . . _ Gdin l!lizi araba. ile geadireyim! 

Diye kandırm~ ve arab&suııı. bl:ıı.. 
direrek Krzıltopraktaki Fikir tepeırlııe 
götUrınU§tUr. 

4u.:_ 01'dusunun halyanlan de-
11...~k ÜZerc taarruza g~· 

ta.her alıyoruz. İngilizlc. 
0hıp da buna cüret ettik
ltaıyan kaynaklanndan 

üaa İtah-:ınJan hayrıett.e 
..w._ oı.<:ak '~ ayni Zrun!Lllda 

'""~tir. C.'ünkü kendi-
• ~erden zafere Yiiriiınek 

~lcrar ' ücut 'baıdato
~· erdir. J<1Uıaldka, ,g~ 

•e ~ ıl ord05u sürat le ilerle 
~ sehilindt>ki Libya 

l Wrer birer zapt.ttiğl 
L '-Aran raclyolaft ve ga.o 
:..... lıU u.fer se,·iact ile 
'~İliz kun·etierial Afri-
M.:":.oekmektea ,.e dağıt-

• ""'nik bir ıttfı.rla mı... 

~ hagilli:Jerin .Akdeniı.de 
,....... "~··· tta1. nna .;öre, İngll,iz do-
~..., teafi 
~ ağır \'e bllyflk 

.... , ...... Akdeab-

İa.lı-·.l~ mlu.IJ 
~~Ur 
... ... haberlerle ~ 
~ ~ İogillz ctonarum.. 

Ol'duuyS. bareket.le
'6~ denizden İt&Lo 
f~ meddlerlni döh 
S İlılı öğrenecek olur 

ile dcrlerT ŞUpJııeaıg 

~ırdrP. •e bü-
• ~=..acalıla1'1Da laü.k· 
~ 1 tıal,aa do. 

~~r =~:!.tm: 
~vetmek fll'Satı zu
~ ederiz ki btl 

elmali Afrtkada ga. 
da ~pbeM.z 

'-ıiiiz1eıiD teşrhılsani 
'-rraz yapacakları 

lıııı.~Yordu. İtalyanlar 
~llelerte Libya)'& ve 

-.ıker, beuiu, Mlib 
t.,l'C>lluyorlanlı. Vakıa 
c12Y~!eriyle, donan-
~ ~yle ha nal;. 
~~vegemı. 

lt.."". hatmııldanaı söylü. 
~ ~ ıtaı,_ kaynakla-

? ~-tekzip etmiş 
~ sığmcldduı 

~· gÖ8tertne• 

~ .. ·~ ~~de gezer gibi 

. 
Vaş ngtondaki Taym.s 

muhabirine göre 

Amerikt;ı 
Japonya ile 
anlaşmıya 

varabilmek 
için 

Japonyan. n m hverle 
alikasım kesmesini~ 
Çin ve Hlndiçinlnin 

tahllyes.ni şart koşuyor 
-:---'.'O'-

Poiu Aıya(!. atatUkonwı 
mu haf azailll& im1r olaCak 
bUit bir kabulü derpİf eden 

bir anlatma ile iktifa 
edemiy~ 

Leadra, ~I (A.A.) - Vqlngt.on 

daki Tnymis muhabtrindeh: 
Ha.riclye na.zırt Kordel Hul, Amiral 

Nomura ye Kurusu ile yaptığı uzun 
bir görU§me esııaaµıda. Birlcfik A 
merikanm doğu Aayada ataWkonun 
m~na Amir olacak baait bir 
kabulü derp~ eden herhangi bir an • 
l~a. iktifa ecıem!yeceğinl ısrar 
le. izah ettiği sanılmaktadır. 
Diğer taraftan, btly11k Okyanus 

bölgciJiııdeki biltiln AıJ1alt ve batılı 
milletlerin iştirak edcceti nihai bir 
anla§maya esas olabilecek bir prog. 
nuru Birleşik AmerikaDm, nazarı dik 
ltate almağa ııazır olduğu da &nl&fıf. 

lru§tir. 
Bu nihai an!a§maDlll en lilzUınlu un 

surları. Japonyanın :ınihver mUnaııe 
belini kesme.'d, Ja.pon kuvvetıer,ının 
Çinden ve Hindiçlniden çekllmesı ve 
Japonyanm ı:nUSt.&kbel bir tecavüzden 
tamamen feragat eyleıneal olaca.klır. 

Libyada 
ingiliz 

kuvvet: eri 
ilerliyor 
~ 

Orta Şarktaki lngiliz 
askerlerine 

Çör çilin 
• 

mesa1ı 
--0--

1 
Mehmet Fikret, burada w.eıt. Za. 

hldeyi kucaklamış ve bir hendep su. 
rtikllyerek zorla tecavUzde bulun 

1 Beyoğlu 
cinageti 

Ceset 
1 Toprall .mldalaa 
çevresinin 18 kilo

metre cenap 
batısmda 

Rezek 
zaptedildi 

Ordumuz 
modern 
silahlarla 

harbe tutuştu , kuyudan 
-o- çıkarllamadı 

Son darbenbl / ___,...o_ 

dirilmesi zamanı ı Kayan~n saya 
bOtaltlbyor 

gelmfştfr 
----0.-----,.d .. etll ltlr maba-

Bu muharebede Va\erlo 
•ıltede ıtaıyaa 
tan•ıan tallrlp 

olanda 

lrtilrlal caddesinde Aktar a.. 
partınanının bodrum ka.tmdan, 
eski bir kan davasına kuman gi.. 
den tacir Hüseynin kuyuya a.. 

gibi tanlı bir zafer elde tılmıs olan cesedi bu Saibah da 
etmek imkanı vardır itfai,):enin bütün gayretlerine 

rağmen çıkarılamamıştır. 
-<>-- Lonclra, 21 (A.A.) -- B.B.C. ı Kuyudaki suyun el tulumbası 

Alınan tankları henüz tng:.ıız Ba§vekili, İngiliz Orta Şark ile 00şaltıtamıyacağl anlaşılınıs, 
muharebeye tutuşmadılar ordusu kara, ha\·a ''e deniz Jru\'Vetıe_ ve itfaiyenin .~ode~ . tc;;isatlı 
.Kahfı.c, 21 (A. A.J - İngiliz ri subay ve erlerine gönderdiği bir bir tulumb3sı gondenlmıştır. ~-

ordulan umwni karargflhmm pcr. mesajda ezcUınle diyor ki: set öğleye kadar !henüz ~ıkarıln. 
kmbe akşam tebliği: ''Kral çölde lmra ve lıa\'a. kuvvet mamıştı, 

Dün gece kuvvetlerimize men • lerlle Akdenlzdckl donanma subay (Pe\ıunr 4 üncüde) 
sup öncil unsurlar, Tobruk müda- ve erlerine giriştikleri bu muhareoc-
faa çevresinin 16 kilometre cenup de vazifelerini bihakkın w sadakat_ 

(Devamı 4 üncüde) Je ifa edeceklerinden emin bulun • 
-----------1 duklannı blldlrmemi bana emretti 

Denlz•ollan ıer. nk defa ordumuz en modern sı. 
J ldhlarla mücehhez olarak herbc tulu 

llldlrl ı,;uyor. Artık UmiUerimlzin tcbcllilr 

1 U 
etmesi ve nihai gayenin elde edilml'si 

st a etmedi için l!On dı::rbc.nin indl:lmcs! umanı 
Dün bir sabah gazetesi deniz

:VOlları ımıum müdürü İbrahim 
~ernal Bayburanm istifa ettiği. 
nı yaznustır. Öğrcndiğiml?.e gö. 
re ~u ha.her doğru değildir. lb. 
ra.bım Kemal Baybura vazifesi 
ba§ında bulunmaktadır. 

gelmiştir. Bu muharebede Vaterlo gi. , 
bi şıınlı bir zafer elde etmek ih~- 1 

mali vardır. BUtün dünyanın gözleri 
sizlere dikilmişti:. Harp uğrunda çar 
pl§anları Tanrıya emanet ediyoruz." 

ROSTOF 
Alman 

kuvvetleri 
tarafından 

çevrildi 
--0-

Kadıkögündeki 
soygunculuk 

()-..... -

T ek dereceli J Moıkovaya karşı 
· t•h taarruz da birden-
in 1 ap bire şiddetlendi 

(Yazısı •1 lincüde) (\'azısı 1 iinciidf') 

.ı\Jcdellbde doia§ıyol'-
'~ iti limaJi A.frlka)·• Glndlderl evde. Jalaıı balanan lladın-
~e top J'limış olacak· bJl Ü b'-
~~ == ıar aru~da J ..- aıaa uyandırdı 

"~~··= Eiek:rik idaresi. hüviyetini . gösterrr iyen 
~ -:;::~ ·~= memurların içeri 

a hakalnn ne Yaı--

~~:_ ~~~ ahnmamasını iavs1ye edivor 
~ •wrdan kabil 

ı. fakat i~ Dünkü sayımızda, KadıJcöyünde er. 
~tiler. Pek muht;. reyan eden gangsterva.ri bir soygun• ""-r ~•f ., __ _._ culuk hidiseal.nden \:ıeUCt.ıııl§Uk. Bu . ~-ı .~ rı--

11eüae son darbe:ti -
~ İtaJyaa haJlunm ki devletleri tehdit eden eıtikl Ro
~ gideri açılanima ma impa.nt.orhı~ 1aayaleti orta• 

' • Bu bezhneü ttaı ı dan 1raJkmak üzeredir. ttalyan • tı:'tt ~kllnde kabul ' imparatorlu~ hulyunaa kat'i MU • 

,~hıı l'adyonnun bUe rctt.e , .eda edecek fa.~istler aı;rl 
~ -.;~tır. ltalyayı müstakil ''e biir bir halde 
"-"""' ~ın ne olacağmı muhafazaya mu,-atrak olur~a 

' ~bette derin derin löendilertni behth'ar addetmelidir. 
\ hru-, olamlducbr. ı llel'lıalde balya ~ ~ zor ve 
'~~ ıı;iNıt.~ktlr. f~llketli günler gelmiştir. Iı'ltıfir,. 

''4\delllz kr7Jlannda.. 1 min g~ karanmftır. 

Y~da. okunıuuı;ı ola.cağı veçhile, he 
n~ hUviy~tt meçhul bir kimse, ken. 
d.mne elektrik memuru sUsU vererek 1 
Kq.dıköyllnde Kuşdillnde İhlA.s soka · 
ğmda 1 numaralı eve &f rmlş, evde yaL 
ntz buldllğu Bayan Bcdlanm boğa.znu 

· sıkarak ısoo lira ile 6 adet altın bl.. 
lezlğini çalarak k&Çml§tır. 

Bu hAdiae, aile reisleri :Uıı gllndilr.. 
leri evlerinde Y~ kalan bayanlar 
arasmda büyUk aJ&.ka uyandmnl§, bu 
gibi soygunculuklarm önUne nasıl ge. 
~ileeeği keyfiyeti bizden telefonla eo.. 

1
, 

rulmUjtur. 

(Devamı 4. iiacide) 

nıu,,tur. Ara.bacı Za.hideyi ldrieltik -
ten aonra blr taralta bağırmakta vr. 
korkusundan atlamakta olan ŞUkra 
nı yakala.mı., ve onu da tecavtır.de 
bulunmak Usere blr hendeğe 8'irWı: 
lemeğe baııiamI§tır. 

Fakat tam bu sırüda clvard&a p 
çen bir polis meınun çoeuklarm ter 
yadmı duymll§ ve hemen Taka ,..na. 
kopl'ak arabacıyı suı; üzerinde 7ua 
la.mJflır. 

Tecavüze uğrayan Zahide mua;pe 
ne için Tablbladllye gönderilmlf, ara. 
bacı hakkmaa da ağır CElllalI cümrll 
~ut kanunu tatbik olmııarak ı.. 
tanbul a#Ir ceza mahkemesine g&ıde 
rilm,iftlr, :Muhakemenin bugün yapıı.. 
maaı muhtemeldlr. 

Röyterin F ranaız hududun. 
dan aldığı bir habere göre 

General 
Veygand 

Almanların azyikı 
üzerine vazif esin

den affedıtdi 
--o-

lnglllz kuvvetleri 
Tanas Jladnduna 
1lla m.adan evvel 
Amerikaya geçebilmeleri 

aneak bu eayede temin 
edilebilecekmiş ! 

--0--

vı,ının m8zahere-
' tile Almanya yeni 

bir salb taarruzun
da bulana~akmlf 
Fran ız hududu, 21 (A. A.> -

Röyter: 
Bul'adaki l!~rnnsız ma.hfilleriode, 

general Veygnn.dın yazifcdcn ~ 
laştırrl.ması, İngiliz lruvvetlerinın 
Tunu:s hududuna ulaşma.smda.n ev. 
veI, şimal Mıikası top1'8rklarmı 
mihvere bağlıımağa çalışacak alım 
nazi njanlan ika.filesinin, Afrika.ya 
geçebilmesi için ahımıı6 bir ted • 
bir malıiyetlnde sanılmaktadır. Na 
zıler tarafından yapılan bu SGD •e 
müstacel mUdahalc, Bcrllı.-n esa ~ 
sen bir lngıliz taanı.ızuna jntbJw 
etmekte olduğu sure.tinde i?.ab L'

dil m l'lktedir. 
Veygandm uzaklaşmam, ayni za 

mn.nda, naz lerin Fransız batı Af. 
ı.ikasmı kontrol etmek tasaVfurla. 
rtna öa bağlıdır. Bu Ust.ünlüğün tc 

(De\'WDJ 4 üncüde) 



IJ A B Z it .. • Abam postam 

Jltıs.ralardan .. 

. Ho6~er 
~ . . , . 

GENE ( DEFTtRiM ) DCN Adliyeye verilen 
ihtikar suç~u~arı 

Kimll paşa, İzmirde Y&liyken 
, ili yete ooğh kazalan wu~ c:ık
mı~tı. Ba arada (KırkağM,;) a da 
11b'Ttldı. KllZa. kayma.k:unı da fl&İr 
E"1re ftJ. İstasyonda \"aliyi ~lı
' an J<;5rcf. bir gece mi.safir kalma 
.. mı paşadan rica ettJ. Kamı Pli& 
kabul etmedi: 

- E_şrel, oğlum, dedi. Senin 
misafir~n olma~< isterim, fakat 
vaktim yo!.ı:. Teftişi t:una.nilryayun. 
dönl.l :ıte kalıran. 

Pa.,a, dönU5t.c de trenden IDllle
dl Yorgunlui:'llDn bchnne ederek 
İzmlre dönn:ek istediğini sö~ledl 

Trenin k:ılkmaama bir çeyrek 
vardı. Bu Z&Dll\DI geçirmek için, 
Klmll Pili&, kazanm asaytp, ida
J'e l~eri hakkında E refe bazı teY• 
Jer sordu. Aldığı ce' aplan not et ... 
ti. Ba a.rnda Kırka';açtald nUfn~ 
liftYJIRDı da 3irenm'"~ lstecl,I. \'e 
'banlama ne k:Mlan Tilrk, ae kadan 

Valnı 
Aann Ua, bugünkü )'Uldld&. ..,nr_ 

ta. bolşe\1kllğln nleybllMkl .b&rbe, 

Glmdi de A\-rup:ı. için s&ml\rte mil • 

cadclui rengl verlkligüldon bl\hlede. 

rek ofSyle diyor: 

İşte (Doyçe AJgemanye Çay. 
tug) gn:ı:et.-..slnde ~ıku Ve geıüı; 
ı:mıya toprn.kl.ma;.r A\TUP& millet· 
1eı1 l~in mllşte.rek bir sömürge o· 
Jıırak gösteren makala ini ;buya.
un duvguso içinde yazdmqa ben• 
2iyor. 

A lı!t :ı lktl!tn.lçmı c1Hnek iatlyol' 
ki : " "i.[ 1 .ı ord larnım Rusya<la 
~imd

0

ye kndar i ı:.I ettJği ve bun· 
dan f;tlnrtı. frgnl c<lect!ğt topralıla.r 
genMfr. llornlarda shil idare ku· 
1111nr.\II oltırs:ı. hem Almaoyanm, 
hem ılc di ~T A' rupa millctlerlnin 
b···1 ·~c lbtıyvla.rma yeül"!r. Ba 
to:n·::.' ' u "l elde edlleeelr ~A 
nın'1s11ll ~i ı ı .. n ve al'!ınie eh·~ 
ri<:ll il n l el rdc-n cW;cr Avru
rn mt 1 1 "ne de pay 'erelim. Fa
ı,11t bu • r · mcnfn::ıtfore k:ırm on
lerdan da lılll'fltl) Alııııt.n~ya iter 
1 tirM Jnrd nt i ti~ elim.,, 

Go "" 1ü:\"or iti 4\ lm:ml rm Rusyn
d'.l Avl'l!p iı'"n nniJkırek rejim 
miicad l f " ,limlc bfl.'!1addtlan 
hnrh::; ' mdl l ·r de Avnıpa ad•na 
n \i5t r 1: ömii~e ınUcadel2 i ren· 

i verill?l .Jli iızr-rcdir. rııh.~t htı t.e
r b n ne der !'hrd muvaffak 

olll.l' i'.1 h cnl :r. b ftj de ildir. 

Yeni S bC"h 
Hllseyin 1.. •hlt Yalcın, Libya ta~r .. 

ruzunda.n bat tmc-kt ·dır. Yeal taar. 
ruzun 11etıce!crlnl lncelıyen muhat" • 

rir, yazısını Hylo bltırıror: 

"Hmelnıln aa!<cri ı;tı.fha.11 hiç b 
reddllı:!ıı mahal \ CrmEWle de bu ıa • 
arrmwı aiya!li bakr:n:la.n ya~ 
te.lr çak mllhlm ola.blllr. Jbbe!jl9 • 
tan ve prki Afrlkarun elden ~ 
t~ lmpenı.torlutunu yıktı ft 1 • 
Wyadald ta,ıst bin"Jo!llllı sa.rııtı, şı • 
JD&U Afr!!'e'°°' lngWz latlLlaı aııında 
ııam.. •e ordwıan mnhvolnm81 aa • 
tıım aanılmq ba blaayı t.lt'.b bltan 
J'91'I' 8er..11>1llr. ltalysda memnunl • 
JeWa11k "f'tl lllikblete ltlmatenr.hk 
artık ııakla.n•mıya:ısk ba.to gelmlttlr. 

hrrllltiyan olchılmna 80l"llP lJlrea 
c1lktm sonra: 

- Yahudileri -.u.n. Dedi. 
Onlan1an ne kadar , .... 1 

P.MUJD lıu suali sol".Dlıakt..a 
maksadı, Eşrefin ,-akfiyle söyledJ. 
ii b~ krtAda kıendiıtlni yalnıdf 
elarak tımir etttil için, !IMft 
mahcup bir \'azlyetfı ·~okmaktı. 

:r.,rer buu ıanı,.,.,,la beraber 
ititlfinl bcnmadı, gayet dddi ve 
eeğakkanlı ~-ı ge(}iğiJae koydu: 

- BIJnıem efeacllmiz, eledi. Bu
rasının t.ııynndao mı, hın·a..'f"lldan 

mı, yoksa \'&l..-Uyle bedduaya •i· 
radığaldaa ını, aedmdir, melllle 
kett.e yahocll otul'llllU)'or, ....... 
gelip geclyorl (1) 

* 
Tanr:, hem deatidıir, hem deeti 

yapı:cıdır, hem deeUnin toprağıdır. 
Hem de deatiyf satmaJmaya gelir. 

Hevlina 

* ' Yok.tur, sana benzlyen bulunmaz: 
Üftedelerin bu fdıdiada. • 
Gör<iim giimelim nadri hÜlmÜn, 
A}'İneıde. l:ıU de ea.thı m6da! 

Ali Şeftll <ı• 
* 

Senin g;i&eıl yütıilne b&ktkça 
dilnyMla nekadar gil&ellik vana 
topla.nıp g&Umüu önllııe ge~ 
yor. (3) Şemseddin Mnğrlhi. 

• 
Bana ft:deın gelen feliiletler, 
Sevilir, çlink11 aeb aJttir. 
Size benden giden !'ikayetlcr, 
- s.kmayııı sevdifim - zevail• 

tir! (4} 
Telrflk Fikret 

• 
Taıı.nlarm Tannm, biz istesek 

de, istemoseic de da.ima iylli1c ver: 
fa.kat bi& ilıt.eaek fenalrğı gönde'.. · 
me. 

• 
Kayığımı nerede bıılabtlirim ! 

Kayığunı bulamaymca, der~fmi na. 
stl götllrehi!irbn ! 

-o-
Bir kısmı mahk6m oldu, 

yeni cürmümethutlar 
yapıldı 

.A.aliye ikinci ceza mahkemesi, 
dün, buzhanede bir çok teneke 
peyniri old$ halde aatmaktan 
imtina eden yağ ve peynir taciri 
Yani Devletoğ'Iunwı muhakeme. 
sine devam etmiştir. Neticede 
mahkeme, ıahit olarak dinlenen 
Kırklarelili tacirlerden Hamit 
bakknıda yalan ~adetten taki
bat icra.ama. karar vermiş, mu. 
hakemesi başka. lbir güne bırakıl 
mıştır. 

Bundan lbaşk.a b."Undura çivisi 
olduğu halde satmıynn Okcular. 
da kundura.cı Varşa.k ile peyniri 
yüksek fiyatla satan Tarla.başın 
da bakkal Yor~i ayni mahkeme 
tarafından 25 ~ lira para ve 
birer hafta da dükkinlarmm ka 
patılmam aewnm çarpılmıflar -
dır. 

Koyun eti üzerinde ihtikar 
yapan Y~irde kasap Dimit 
ri, kömürtl yüklek fiyata satan 
Kumkapıda. köınlircü Behc:et ve 
~ yağını satmaktan imtina e
den Biivilkadada bakkal Niko 
da tevkif olunmu,iardır. 
Diğer taraftan fiyat mur'1-ka 

be bUrosu memurları, dün, El -
ya Şuvili mağa.zamnda bir cür • 
mlimeşhut yapml§lardır. 

Yapılan cürrniim~hutta ma • 
~ sahibinin 1917 liNlık ma~ 
la mukabil 371 lira noksaniyle 
fatura verdiği götiilmüntür 

Noksan fatura tanzim eden 
Elva Şuvali adliyeye verilmiı:ıtir. 

Mahmutpa'}ada. Anadolu na • 
zarına müracaat eden müı,teri -
tere (yoktw·) ba.hanesi ile kadın 
Şosonu verilmediğini haber alan 
tn'.ırakabe memurları. burada 
bir arama yarynıTclar \'C 61 ~ift 
sooon bulır.uşlardır: 

StıGlu. adliyeye verilecektir. 
Çia halk aözti 

• 
Et fiyatllln te',kik ediliyor 

Dün toplanan fiat ınura.ka.be 
3ebimc maıed:Wdi g~i eşekle. komiısyonu yl4le et işiyle meşgul 

~ ~a, olmu§tur. 
Bl.l'nun ta.tbfıkı kabil mi, diye; her- Kasa.plar cemiyeti umumt k8.U. 

kcst() ~ flek var bl komisyona, cemiyetin ha.mlad.· 
Jfolay<lır dört ayaklı cınslnl ~~r.• f ğı maliyet ra.ponınu vcm)JşUr. Ay 

eylemek, Wcm. rıc:ı fiat muraka.'bc btll'Ol5U memur. 
''Ben !nsamm!,, diyenleroen, Yll- tarı' d:ı. bir rapor hazırla.maktadır .. 

la.rsız birçok etek vn! (tS) lıı.r 

Hüseyin Rifa.t Ra.norlar komisyona bugünlerde * . 
Seni mezara bı:raıkUrtJ, hın:a.ta 

küsUl.m ben, 
Değil ha.ya.ta, bUt.iln kA nnta kU.'!.. 

tilin ben ! ( 6) 
LAEDRi 

< ı > Etre[i.n Kan.ıl 1>8§8. hak.o 
kmda ya.zdığı kJt'ala.rdan biri ~ • 
dur: 
Ha.zır esva.b satıcı kavm.t ye}ıuddan 

birisi, 
Bana bir kaşkariko oynadı kUlli. 

yelle. 
, • çarmı ben anm e<:dadma aırma 

ıüdcylm, 
Sadrn.zam danlır gayreti milliye 

ile! 
(2) Servet guetesi muharr rJ, 

(3) Na.mrk Kemal'n (Vntan) pLye. 
sinde Zekiye se\•gilis:I lzl::.rn Bey 
hakkında ıu iı3zlerl söyler: "Sıın. 

•cı-!le::ek ve '.komisyon, pazartesi 
içtima. nda et fia.tl:ı.nnı, maliyet 
rnporlarma göre tekrar tetkik e .. 
decektir. 

ki ömrümde gördüğüm, işittiğim. 

okuduğum, dtiııtündilğUm nekadar 
gUzel §CY vaıu hcpei b ':r yere tor· 
lanmış da bir insan ~ehree1 olmU1. 
kaf'6ıma gelmi§t:.I.,, (4) Bu kıt'a, 
matbu - (M'rsat) gazetesi, DU• 

mara 17, y ,.l 1307 - olmaıkla 
beraber, Rilha.bı ŞikeetA!de yoktur. 
Tevfill Fikre-tin mecmualaroa çdi.• 
m11 daha birçok tiirlerl vardır ki, 
bunları ldte.plarmm h'ç birlslne 
alnuı.m ıt,ır. (5) Eteklerin şehf.rde 
yUk t&.§IYJP dolıuımalan yaaak e. 
dildığı za.m.an aöylenmi1}tir. (6) Bu 
b"'yit, edip ve mUtefek!dr muhar. 
r ' r P~ycml Safarun amcası Ahmet 
V fa.nmdrr. 

EDEBi ve HiSSi 

Resmi ve Hususi 
müess 9selerdeki 

MEMURLAR 
o . 

Sumerbank ucuz 
manifafura 

verecek 
-0-

Mlllareat lltlerıe 
ıapdacak 

ıı Dahilivada yeni 
1 

1 ta vin er Bir olnayaeam• '-" 
1 fabrllat!lmm u t~I nılbl 
ı Ankaradan blldirildiğlne göre, Da • iki &.'ill' en·el YaJovada 

blliJ• Vek&leU ten.it be,.u reı.t HaJ ola.n kağıt fabrlkunndl .. o 
' J dar, Dahiliye V4!1klleU mo.tqar mu. bahseden yunnm __.., 

aıriDJlflne, Riac valllt HllmU dahJ11 • 1 man kilğıılm nasıl yapıldll'P' 
ye to!Uf beyeU TetaUttno terllan ta. yor. 
,.tıı edilmlftlr. Bugün kiğrt. endUstriıll ...Jı 

• Bwnlarda.D bılfka Kıll kaymakamı endüstri memlekctJeriade ıı--
Abdullah Paarcık k&ym&kamlıfsna, ı idir. Yüzlerce ~etlt kii" 
Pasarcık kayınaka.ını Edip, Karlıova Huıılann bazıları da, JaPo11 
kaymakamlığına, KJrld&rell Valbi lb. Çin kiğıdı diye m~ 
11&D mU.tklye bat mQfetUfUl'ine, muı..

1 
uhr; bu ismin ,·enlın..ı il' 

kiye mllfetti§l Basri, Konya idare kağıdın ilk olarak orada 
boyetı azalı,lfma. Ktllklye baı millet.. sından dol:ıyıdu. ~ 
tlfl Aglh Mania& ldanı heyeti azalı ı Yalonda kurulan tdtıi 
tma. Slvrihiar kaymakamı R~to, sı da memlekethnbde 0 

Saınaun vali muavlnlllfnc tayin edil· pek nıaklnı1 olan ve /.' 
mltılcrdlr. gelen A~b.n damgalı~-• """'-,, 

Sllmerbank ruml ve huawd bO.tUn yapmağa başladı. Bu Pv-

•eJc8r boldu ve pada pa~\Talanbn ~I.. mlluae.elerln memurtarmı aakadar 
eden mllhinı bir karar vermiftlr. Bu 
karara göre, memurı..r, allelııri eır.._ 
dJJıul aynı so,YJ.dmı t&§ıyan nllf'llol 
kAğıUarlle bel'aber Yertl lıla.Uar pa 
urıuma mUracaat etlikleri t.a.kd1rde 
thtJyaçlan olan balltlla, patiııka, pa • 
zen, demi ve amerikan, bezlııi çok u.. 
cuz blr fiyatla satm alabUecek.lcrdlr. 
Bunun için kendilertne birer fit verile 
cek ve mUbayaat bu ttşlerle yapıla 
caktır. 

Sümerbtıllk Yerli Mallar Paae.rla.n 
mlldllrlllğl\, b:ısma n emsali malla • 
rın salıtl&n U. meşgul olmak tlzere 
~lmlz:1e yenldon §Ubeler açmata 
karar vermiştir. 

9 Bizde de fabrika lbtl~ 
zam tarlaları kici yahuclilerden ~~ .... 

d dır nryordo. Bnnlann ok1'Jlo"'-tJ. 
•• 111 a~e ödenJyordu. o de,..,..~ 

AUMa, ıı - Son gQıılerde ... tm lira ytlz elli akÇe ~ 
buhranı olacağı ve flyaUara zam ya.1 i;"U için kuru.ı h~b~ ,JO 
pıtacağı hakkında çıkı.ın gaylalar yü kadar edfyonlo. ~ımdıld JI 
zQnden Ank&radıı. ihtiyaçlardan fazla yüt. elll kuruıJ edıyor. r I 
,eker .. tm aJmml§. dlln, Ankara pl • ~u ı>:ı~analar l'alo,-aY:,~ 
yaıra.mıda §eker kı.ılıp&mI§tı. Bunun rihnl1. l •abril:a bunları ~ 
Or.erine derhal llaki~hlr~ pker ge. be~l~r J.~ ilice dö\ er. v• ~ 
ttrUlımlgtır. Do\ ıdduk~e ı;uyun ~·il~~ 

Al&kadarl&T, ,eker f:ıUhalAtımızın bir köpUk çıkardı ve yo~~~ 
ı .. t . ...a· K" l!ıt~ ... bu ame do 90 bin tonu bulacağını, bu 2ıtra51 gos erınıı. ..... # 

- ------
mlktann yurdiln istlhlAklni tamamen D1e işi devam ederken bt ...... ~ 
kal'fllamağa k1!l olduğunu, blnao lert süzg~Jer)e toplar; ~ 
naleyb hiçbir pkor da.rlıft mevzub:ı.tuı kaha. koyaidı. Orada bit~~ 
olmadığını söylemektedirler. Şeker fi. 1 su. 11&\'e edilir, ayran b ..... fil! 
yaUanna en kUçllk ntabette de olsa ı ı·Ihrdl; sonra, yapıl-,-~ 
am yapılmam mevsubaha değildir. boyuna göre hazuiailJlllf .. ":,. 

ve sık telden kasnaldst' ;.,ı ~ 
"' Şehrimize yeniden 2.4~8.000 s daldınrla.r; ~ olarak 'O'~ 

:iiklı ma1ı::ıruı, binleıee cep feneri Urpagop \'BŞ kalılmp çıkanrıarctı:. ... tri 
!>ili, 10 bin k:ıo naftalin gelm;ştir. kasnaiuı Ustthıde in~ ,-r'~ 

~~~!at.;fy!i~~ ura:~~~~ ars aıar 1 s atllıyor ::ı~~~~a~:r;;.~ h::!ar z. 
teftişinde kolaylık temin i~in tcş.. S" .,. 1 w d n..~ m Ut'on~o tatarlar; ~~ ·ı· ta .d.., '--- t...-..'-1 . urpagup me2r ıgın a L'""f'icı- zedel-.---'!!'11 ve blll'O~ 
ki a yeru ~~ ..,.... ~i.I" enn 8 • ı lık KlObli (eski Eldorado ~azi- j ;.;ıucu, "-
lınma.<Jmı tavs ye e~tlr. Bu ted 

1 

) b" , _ . keÇe parçalan UzerlDe _.. _.,,. f 
b. 1 tunı dd k ,..,:ı,. • nosu m:umn kartı koşesın~cn Orada hamlll'1lJI ~uyu ,,,r_;,,, 
ır er. uyuş cu ma e a~ç • """' ..... ı.. Si _,_l w ka.d ...... ..' 

lığını lmt'I ıı.urette OOliyceek 'ma.. ~aya. an.. Pa.n oea~ma.. .ar ğıt haline gelirdi; r~t A .. ~ 
hiyettedir. 1 devam eden cadde kısmı uunn. bitmiş deiildi; bu blr ~,..., 

* Alınan hariciye nezareti mat.. ~ki antalarm 16 llk~lnundan imdun ibaretti. Ona kftW'::.ı 
buat daircıal şefi Dr. §nıitin rde- .ıtibaren ~ık arttırma ıle satışr. Jnr, büsbuttln Jaınır.la.91 ~ 
llğindek; matbuat heyetl, dUn An.. na ~b~ııcaktır. d 1 bölük lara asarl:Lrdı. Otcde 161 
karadan oehrJmbe g~1m1tf.it. He • ~ı:ı ar, yanyana o.cuz b:JeU IN'Ça suya tıazn' 
yet, bugUn. tayyareyle ve Sofya te.,kıl edecek suret~1.P~11ealara Kifıtlan bu suya sokdl' 
yoluyla dönecektir aynlm~tır. Her bö.~. mÜ'Sta_ lar; bu sefer iyice 

* ü . -:.+- ,:törll C .1 B'I• kıl olarak eatılacak iki arsadan Korur lmnımaz .._ ta 
nıve ..... "C reA eını ı ·· , k t" ._ 

sel diln ~ trenle Ankaraya mure.c ep ır. . genel~ arasma üst Ust.9 
gitmiştir. Arsa satın. aı:Iacaklarm ınşaata sııa5tınrlardı. Ki~"-. 

• Beled:ye tchriıı mubtdif ba.ş_l~~ IÇ.'1n on sene mühlet mllbür vururlardı ve bet 
semtlerinde kullanılan teraai ve verılmışt!r. Mftstakbel ~ürpagup 1 mı, olurdu. Paç. suyun.-
kantn la . l riı b .. ı.. maha11e3ınde tı.kdfr edılen kıy. kan ve ,.. ... Iak maddesi ..._ 

.. r rm mua;yene e ıc a- • te ö b i · · te ·ı ..-- --. ...11_ .-:: 
mL'.jtır. Buı yerlerde yapı.L:ın mua. me g re u ~a çın 18 nı en 1 mlzlik ve güzelUk v~ ~ 
yenelerde ayarı boiu:k teraziler para, 120 bin lıra tutmaktadır. lak kAğıda san clMtlet~f 
bulunmuş, baz: kefelerde de nO " p t b . } •ı kalemle Cttır cızır yaıl_ •..ıt , 
200 gram noksanlık görUlmtlftllr. a~.ncı v~ ~re cçı ere un 17.!UDanm katip ve moll~~ 

• Kendiai de suçlu sıfatile da • v~rılmıyec~k büyük bir ze\lrt.1; yası ~ 
vaya mildalıil bulunduğu halce, PaaLı.::ı ve barekcllere un verilme • yalamtLk lcs.p ederse f.j 
Hamlet muha.kemesinden bahae • mcsl bat<kındakl kara-rm tatblkma bu tadı bırakır, eski paça""9 j 
den Ta.sviriet"dr gueteai aleyhi gUnlerde ba.,ı:ına.ca.kbr. Belediye, bu 1 hlc duyulmazdı! BUJIO ~ 
ne asliye lk'ru:i ceza.da mUddeiu • hususta alt.kadar makamlarla temllıı- ustalar yapt.ığına gön ° 
mumilikçe bir dava açılmıştır. ta bulunm::ı.lttadır. Şehrimizde mUn • rada da l<i,'"lt böyı. ,.~ 

* Belediye fen heyeti milhcn • haaıran p:ısta aata.n dUkklnt~ ..,~k KadırC01' 
llialerl, bıtanbul Onlvenılte&i ede • az:lır. P.ıstah3nelertn çofu ve •• r ve 
biyat fakültesin.in bulwıduğu (Zey eekerlemeye mllte:ıl'lk maddeler sat 
nep hatun) konağını tetkik ctm r,- maktadır. Bu dUkkOnlı.ıra un verUmr. 
tir. 2 bl.n ta.leıbenln okuduğu bu li, ya'nız, b l!:lrUv1, kek, çörek gibi 
binanın bu kadar ağırhı?ı kaldıra- j lUka hamur i§lerlnin tedricen plya • 
m~yacak durumda olduğu, tetk'ık • aadıLn çe'cllm~3lne aebııp olacaktır. 
ler sonun.da anl~ılmı-:ıtır. Keyfi •

1 

Maamııf! h, 3lmdlllk tatlıcı dUkkanıa • 
yet, bir ra.porla ınaa.rif vck!leUne nna un verilmemekte devam edllecel • 
bildirilecektir. tı.r. 

RO\llAN 

Oı~• ...a 
Prevcze eŞra.fmdaD ~~ 

torunu Topra.k ofisi ~ 
dan Cevat Menış ke?P: 
Dino zcvccei, S&!fet '-., 
ğeıı.i Ncr·nuuı Menli ~ 
t.ahktan ııonra vefat e Z-~ 
nazc&i~ann TCivikiYC ,. 
öğle namazı kıluııdıkUfl 
dmla.c&ktır. Bartu b6Ulilno inMl4ı)'ı 4aldkada Sami, hlıj değL5JDemisti. Gene 

Jaarbe &'trerelı )"llolnm menlaM temin güzel· ve çok alımlı bir gençti. Çc • 
etıne.rt dilJllmmüt olaa ltaıya bee:ıp • nemi kııldırıp yUzUmU ytizUne del". 
Janıım yaıtlş iılktı!mJ pek acı ım • dırecek kadar yn'kla§'trrdütan SOiı
reUe slrdll. Alta aylık bir harbe ta • ra 0 dn aevinçle: 

----------~._. _ __. _________________ ._______ ...--.....------ dan aonra da hep beraber sab:ıha 
ka.dar ·•s:ya.h Karga" bannda vur. 
patla.ıım çal oyna.sın ka.zaw;;larımız. 
Jn .ıcey.4 silrüyorduk. , Blrflk~ 

urllen oef~ lıammW edeblleeelt talunln olaaen - Vay yumurcak! .riiye bo~r. 
İ&al.Jaa• aeneleroe deva'U eıaoek ÔT. Nereden s•t n ya.hu'·· Ama da 
'Mr ba.rp kM"t•Plda ae mor bir YML. "'6ı. olın h ı or-er u,sun a ... 
1e&e dtlfmllt oı.cı..tı pek lrolay :a.1·. - Sen de h 'ç değ 3Ifteımil]Sin Sa 
dlJ> ecUleblllr. tı.ıı- lmpaldarma mi! -1edlr. Daha giizcUepnlşıılnl. 
11Mıı ~ lıtrtakml rn1U1ım • Şimdi nerede oturuyorsun 7 
dialeda, ltbalılar9ua "'° •"Dehlerla Sami gunı.rla cevap verdi: 
41m1atba mena.ftbd lllW e1~ laaNk8* - Ben Siyah Karga ba.nnm dan 
JerlDıleD c1o1ayı ...ıtteıUt cemıa.. lllJrtlyllm. Buralat'dıı döeelt dayalı 
~tınlcbklanna dür verJtklerl ..._ bil' panı~onda oturuyorum.. Ey 
hrw hlt'btr terll "' tcfılre huet aen n 9rede8in ? • 
bmıknuyaoıı.~ kacla.r ~it.Ur. G6r11 • - Ben de bu üpmd:an bert 
IUyor ki ttaıyada faflat rtıJlmlae Sun.:ının ~afir"y'm. 
ka.rtl muh.'\.l~ot al"t.ı'k tıllv1't Ue k .. - Vay Wıl' kız! .. Nereden dllı 
dlstnl göStereock Jmb.r Deri sf&m; .. 

1 

tUn böyle? 
tir. Annemin öldüğllnil . babamm hap 
~IJI bu kad&r am1m11 1ıtr rejim Be ginilğini. n~a.yet kal}bğunı ~y 

.ŞlmaU Afrlkıı.yı d . koı.)'bettl1""*.. .. le<lim. Ka Sanı " mUtecsir ol(lu: 
ra nur1 tut:ıll'.lı'ılllrT Çilnkll lnsfll& - AOldım • lf'd '. Annen boa bir 
tayyare bomb&rdnna.nlM'I gece ziya .. kadmdı ! 
r~ r'11den vugeçe<" .... k de.flJdlrler. Sonra· Jıcekin ~ s&lc • 
Dablldıı zanıret ve •e.falet; harlctııı rJıme d'lkereik: 
19Al16blyet ve h r ırooe göklenlm - Zari.?' yok • 'liye ilAve eW. 
b~ halhııle ~u ölüm uı f..:ıı& • mademki arlruıııdan sen y~in .. 
ket: lıt.e ŞlmaU Atı1'-ilald lngtHz Biltyor mw.un yumU'l"celt? Sen in • 
"2.arru&Unun ltaıyaa , ... , tlf'rlne Jll ·.. sam çıldırtaca.ıı ka1ar gilzellt9tln! 
d lcıcıttt ya.km ııttkb ıı Şlınalf Afrt • Ne mman bUyUdtln böyle? 
ktt,Ya koeamıya.csk Alnw,n kuvvetle • Ben ta.tlı taıth onun yllııdlne br. 
ri ltalyam ftljlmlnl mllt'latM lgln ltel lrarak gtllllmeedlm. Kız Semi dah& 
y:ı.yı lrrtM etrnotc ka.lkmıyac.Nı m... fasla dayanamadı .. Jmok yıllıSt btr 
dır... asık gib1 beni bel'mden kucakl"·p. 

. ,, 

23 Yazan 
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NEZiHE MUHıDDıN 
kika etlren hoym.t b!r 5püciilı:Je ac> 
tU. Sonra ko11arnuı areamda uçu 
rara4I:: 

- Artı!E benMı odamda kalıram 
.1 · ·• raaı :Ql.lllm 1 

&.~ımı omuauna yasladım .• bu 
b;.r eeva.ptı. Km Sami ile birbiri Uze 
rinc bi.r t.aııaw, üq fok&trot, dört 
defa la vala ett.itc. Ben bu oyunla. 
n çok l)'i bilmediğim halde der. 
bal ueta olma,tum. Kız Saıru ha. 
rık.ulA.de bir k valy: i:!i. 

Yorgunluğun.uzu yeni i3ı4'ımın 
tkram dt.ği b•JZ?ı: ıçkucr:c <ıın!<• ıı· 
dlriyorduk. Elr aıı..:ık Suna yanın. 
da yıkıtıklı g~ bir c:~ıl·kle ya. • 
r.nn-sa. geldi. Kız Sami: 

- Vay göstlm.! t.milı:lm ae sa 
m:uı ı:eldin? 

Dlye 8un&nın erkeğine eUnt u.. 
mttı. Suna memnun ve ne§eli: 

- Benim fp61zim bensiz dura. 
maz! -diye eevaıp ve~·. bu 'kf;am 

ııar;;ıına çrktı. 
Hep beraber masamn etrafına 

oturduk .• sııa.Uerce içtik ve danset. 
t!Jc. 

Barm kapanma 1e.&ti geılöııce hep 
beraber dıŞ8J'1 çtktıık. Kız Sami ko
luma ginnişt:i. Arkada.slara: 

- Biz beraber yaşamağa karai 
verd"4 • dedi •.illah :re.hatlık veraın 

Suna sanlıp beai"öpW: • 
- Taıthı aç* olemı Y'Uft\Ul"Ca • 

ğım ! .11.ye fıaıldadr- Ben de onu 
öptllm. Aynklıık. 

mz Saminin yuvss beni 11Cak 
b"r hnva gihi aa.rdı. O gece ann". 
m.io eeki doltu benim ae"'IPün ol. 
du ..• 

Gtlndtlz!ert ~ wkJtJua bılar 
uyuyord1* .• 110nn yeımek yiyor, 
ortn hk kararınca Sunayla berabeı 
~ece a\"ma ç-kıyord'Uik ... Sevgllile • 
rfrniı o ıaaatte odalarından uzakla. 
şryor. biz! yeni k1111net:lerimizle bq 
bua 

Bu böyle aylarca b "çbir 
0

h8.c:lise 
gec;mc<len devam edip g"ıılti. 

Bir gece gene Sunayla dolaştı~· Matbaamıza geleıl "'~ ı 
m :ıı ll<Ma#.ı ,Udim., Suna ortada . Nemli tüttln ~poeund- ~ 
yo!ttu .. tnc.e, insa.nı kemiklerine 1 ameleye manıs kııJdl~ 
kadar ı:ala.tan aln.S b"r yafıııur dur den bir ka.dmm pk&YC~.& 
mutlan yağTyordu. Ostnm başım j ınl§t:k Depo eeJıibt )llP'""-" 
berbat olmu.,tu. Bu halimle kitM~ 1 den b~ hmuat.a dilJl f4 .J. 
yI IOkn.:tts.ıı çeviremezdim. Hem de 1 drk: ~ 
8uııayı mera;k ed yordum, KJaCaim ••17.Jl.1941 tarJhli ~ 
muti~ wtalalllllJf} olac~~ ! şlltlyeUer eut.uııunda ,... .-1 
Kendı:uıl yolılam~ fikri~ f'Vı.cn. (İ§ç'ye 16.ygt) ~ ıl!".J 
nin önUne doğru yürüdüm. Birden rine yaptığım ıe~t'-W llT . 
karanlıkta biri kolumdan yakala• iıim ve adreete bir tlG~ 
dı: · 'da çalD.PDadıfı ubl_t __... ~ 

- Nereye gidiyorsun İddia edilen nic•~lfll 
Bu. Sunanm Aflla lpeiz Nuri idi. doğru cet ldir ~ J!4 

·re!~ eol'dum: • hak'lkatth-. ' ~ 'i 
- 8- ballta na! Netice olamk fDJICI 11-'" ~ 
- Yoo .. O da l§e !i*1D"ttı. terim ld depolaJ1111ıJa·~ 7 
- Ben kend"eini bulanıeılım. l§ Kan.u~uma muhalit pılfl' ~ 
- Geri dön, bekle.. mutlaka bit yapdmamJlftJ!' ve )'f 

bir lmmotie •~tur. ı tadır 
tpmlr.don a.ynlarak tıek1v m.hut _ _..;;·";.....----

eokağm ~ Celdim.. O p&ıa Yal. .-------~ 
mur altında 'blr:w daM beklecün •• 
8uu .. ~ .... 'Cld&. ilre>'9e lllaıı~ 
tan. EYe döntip deiilmek llsımdı. 
korka llıoI'ka od1\ıya doiru ynll&ıı • 
drm. Kort:u)'Ol'dum, çQnkil eon -. 
manla.Na Krz Sami beyle bot dıöı • 
düğUm r.aman beni bırpa.lamağa 

batfMmlt\ .o.... .-}. 



B A BE R - Ak"8ftl poetam 3 

l çfimai Bahisler 
1 

Çocuk la r sigaraya; m~:~~i.ı;~°:~~ o;~:::~~ 
alışı rıar? :::~u:~:i~7:::~7e~~t!~~:: 

"O· 1" " k t ~uya~ yotı. o u atı 
y~': ',, dey;p c/ur:ıyoruz. Act · 
ba b.:, ür::ver:ı:te relıtörlüğii. 
r.c k=la." "aMil bir ifade mi? 
D"'ği!se, f~rh !U olt:ı gerek: nasıl • :!0;;;1:. bilmeyiz niçin lü Universite J'ektörlü~ii oluır: 
la:Zc.t rica ed!lir~e ... 

'~~~ .~'1il!ifA\: 

Bunun bütün mesuliyeti çocuğun ebevey- ~'· 
hsı .. nine, arkadaşına veya büyüklerine aittir ·1,," -
11 z mus- , 
1 1 

Ueya.ztt meydanının arkasında - ıe birer tane \'erdi. Ben cvvcl.iı. a - Hep ağlıyordum. Bir gün babamın 
ekelerı·nı· ki kahvelerden birinde oturu:ro: . ınak istemedim. o zaman mahalle. ;,özlerl aklıma geldi ve belki dert -"d <lum. Biraz ötede çamurlu ve kırlı mizin kömürcüsü (*} nın oğlıı lerim a.?..alır diye gazetelerden bi· 

afa • • değneklere dwHkleri baya:tj - .. O zaten beceriksiı.dir, mahalleb:- ::-•ktirdiihm paı1l ile bir paket si~. a iÇi n miUeri satmak için birkaç - uk Jİ çocuğu" deyince daynnama.dmı ra aldım. Evvela başım döndü, f • 
fe A duruyordu. Biraz sonra iç~erinden kat yavaş yavaş alştnn. Şimdi a-

lman taraftarı en biiyüıkler.l olan ve takrıben 12, 1 Yazan damakıllı içiyorum. 
~rb' 13 ya.şlarmda bulunan ayakları çıp. •• Bütün bu sözlerle zehirlenerek 

ıye nazırı iş lak: başıaçık y~kışııklı ?i~ ~.ırk ~a/J: - 017nü düşünürken bir arkadaş yanıma 
na g ı · ·ı l"d" rengini kaybetmiş celretırun cebın• ~ c:.11,.. ~ M-y geldi. Küçük tiryakiler de birer 
, t() 0 1 rl me 1 lr den buıı.ışınuş bır sigara çrkardr. ·- birer uzalcl.aşWar. Ben hala duy • 
~ <A.A.J - Stefanı: Hepsinin gözleri. ond3; toplanmıştı ve kendimi göstermek istedim. Oıı. rıuğum sözlerin tesiri altındaydım, 

&.si lnahfillerinde şı Nihayet küçük tiryakı etrafına ba· elan sonra da her toplanışmıl7ıd:ı Arkadaşnn !';_-Ordu: 
llıa lngiliz taarruzuy- kındı. Kibrit arıyordu. Yavaş ya • •:ıynı şeyı. tekrar e<l~yoruz \'e bö)- - Ne düşünüyorsun dostum, 
ct l'C§al Veygandm ismı vaş bana doğru geldi ''e yannnda lelikle de t.iryaıki ddum gitti. ıfünyanm isi biter mi hic, aldırma 

'hı/c~·an eden bazı hadi- durdu: _ . Üçüncü bir çocuk atıldı: her şeye ... 
di.ı~a tesadüf etti- - Klıbritiniz var nu a~o.bey ! - Bulunca ben de kaçırmam. - Bazı şeyler var ki aldırma • 
~~te konul.maktadır. - Yok yavrum, ben s~gara 1<: • Hem dumanları hep içime çekerim. dan olmuyor! 
~leri, Veygandm mev· mem - Sen de mi :ırkada.slarmdan - Mesebi? 
~ -aıa edilmesi, aıksi Bunwı üzerine yüzüme dikkatle ıiğrendin? - Sen gelıneden ya.rumda bir 
~'.illlaız rnüstemlekeleri - bakan çocuk biraz durd_:u, hafif ses - Ha.yır, ağa.beyimden. kaç çocuk vardı. Gördün değil mi? 
~ot İaşe maddelerini.-ı le brr şeyler söylemege başladr. - Na.stl? - Evet, simitçi çocuklar. 
ile ~lld_aJti Amerikan ta- Ben anlrya.mıyordum. Sordum: - A.ğaıbeyim küçüklenberı siga. - Ha.yır, "ti.rya.ki çocuklar"! 

~'l lf!ı hükümeti tara- _ Anlıyamıyorum dediklerini, ta ic;er, İlk günlerde onu hep ba· - Anlryamadmı, doğrusu? 
. an hayreU yerindo bir az daıha bağır! bruna, şiık8.yet ederdim. Ağabeyim - Hepsi siıgara içiyor. 
~ _ Yüz para verir misin? buna m8.ni olmaık için her çareye - Peki. ne olacak? Şimdikileı · 

ita~ lhfillerinde Veygan - .-- Ne vapaca'.ksm bu parayı has vurdu. Fakat ben yine onu ha. 'tep böyle azizim, bizimki bilf> i<;ı. 
ı.;tllrıı~IÇ.ki roltin ne oldu4 r.en? ber veriyordum. Nihayet beni ele yol'. 
laıı "'11ttkladrr. _Kibrit alacağım!. tUtUn içmeğe alıştırdı. - lnanma.nı 
l~ ~etesi, bu mesele _ Kibriti ne yapncak~ın? O zamana kadar~ sel>ini çıkar. - Temin ederim ki içiyor: 
~~ıgı bil' yazıda, şi • _ Sigara içeceğim! ~uıyan başka bir çocuk hafif hafif - Kabahat kimde? 
~h~. Fransız mü.stem- _ Ya! Peki sen bunu .c;ınesen oksürdil ve şöyle konlll}tu: - Kimde olacak, içende!. 

ıı.yd Bsı ve askeri vazi • olmaz mı'? - Bir gün teneffU.~te birk.a - Aldanıyorsun dostum. Çocuk 
ltt llllatrhnasr liL."Ull'lu • _ AlJştmı bir kel'!'!, bırakamc 2-rkadaş dolaşıyorduk. Halamın oğ~ lar durup dururken o acı ve muzır 
~ e Ve bu müstemleke· yorum lu <:ebinden bi:r paket çmcardJ ve şeyi iqınezlcr. 
~~ aJtııbet.ine maruz kal· _Nasıl alrı<tm, anlat baıkalmn '? hep:nrtze birer sigara verdi. Oku - - Ne demek iı:ttiyorsun? 

1_!~~ için müdafaa _&bama baka b:ıkn. Annem h•n arka tarafına geçtik ve içmcğc - Ç-Oeuğun s~araya nru:;rl I~'?. 
'\~~bir hı:ı.rbiye na- de içer. ba.<;:ladlk. Ne bilelim, meğer bir at. ladı, biliyor musun? 
ta.~ı IStemektedir. _ içerken bir tat buluyor mu. kada§ bizi haıber vermiş. Ö~ret.men - Hayır! 
in.~ hu makamın Alnıruı ::ıun? g~ldi, hepimizi ya.ke.ladr. Bl7.i te - - Biraz düşün. 

l!h.. §iiphe balunma - _ Evvelce acı g'eli~ordıı ama. mJrr. dövdü ve sonunda da "Bir d.ı. - Vallahi hiç hatırlamıyorum. 
· ~J.'e tevdilııin kati b'ir ;ı~ için de göreyim ha.kayım? İm • Yalnız küçükken ben ona birkat 

ettiğtnı ilave edi _ ~ alıştmı. d·- ~~~ YOk anlarln'I. t~te o zaman gii defa büyüdüğü zaman nefret et.sin, 
Biz böyle konu§urken 1 

11:: :· 1 ~l}Ut"Uz" dedi. tşk o za.mıı.nd:ı.nhr- içmesin diye si.gara içirmi~tim. 
cuklar da birer. ikişer ge er • :1 inadı:na i>--temiıye ~temi.ve ıçme. ÖksürmUştu, jğrenmisti. Bildikle. 
rafımnda dizilmişlerdi. En son ge. ge h..-sı~..:ı-. . kad t - ~~ ~~ ~ 
lenlerden b:ri jı:;e kn.I"Uj ı· Bu e--"a .,....n~-u 14 ......... •--- Gö ~ . .......... .J~•••u....... ,,...,.. .... nn - . rüyorsun ya, ÇQ<·ugu siga-

- Ben de bulursam ıçıyorum. d·:L bi'r' Çocuk daha. geldi. Koltuğu. ra.ya. sen alJŞhrom. 
Bazan da, babamın paketinden asr. nun altnıda. b~ tane sabah ga • · - ! ! ! 
nyorum. bili ~etesi duruyorou. Bir mli<ldet ko • - .Evet, dostum. Hem de aksı. 

- Peki sen na:sıl alı!o\t.ın, yor nuşrnaımlZI dinledikten sonra o d<ı tıi düşünerek. 
musun? - :-:öze başladı: - Peki amR, sigara.yı sevme • 

Hiç bilmez oluı· muyum ag-n-. 
- Bir iki sene kadar oluyor. mişti. 

bey. Anlatayım. B.~ba.m akşam eve dönünce oda.da - Alışma.le için bunun hkbir e-
hi üç sene kadar oluyor. Birkac kO§edeki yerine oturur beni de diz tıemmiyeti yok, 

arkadn.:j evimizin arka tarafında lerine alrrdı. Çok sigara içerdi. An - Ne ic;e, şimdi onları bırak da 
bulunan bir arsa.da toplamnı§ oy. - :ı~ iRe bahama bazan klza.r, "Şu cıtydrrmanm yollarmI ı:ıöyle baka • 
nuyorduk kim.izden Ali aclında hır !l•g'arayı br.ra!k kuzum giinde bir !mı. 
çocuk ye~de on be:- knr~ş ~uldu. lira 'ka.z.:ı.nıyorsun, om~ da bir kısft Fakat mesai z.a.ma.nı ya.kla.~mıç • 
Paylit.cı.mağa karar vcrdık Fakal mrnr sigaraya, kibrite veriyorsun.. tT, Ç-Oeuklan sigarada.o nefret et· 
parayı bulan buna ıazı obnadl v_e derdi, O zaman babam dC't'in deriu Hrmek i<'~n almma.sı gereken te<l • 
bir SM!Ura paketini ulınamIZI teklif '.çini Çeker: '"Ne ya.payım, onu d:ı birleri kendisine başka bir zaınan. 
eU!. Kimse ij.iraz etmedi. Nihay~t ı:ın~em patı:ıyacağım, onunla a - da söyliyeceği.mi, şaye•t bu milin • 
Ali köşe basındaki bak.kaldan bı.r ı.:unuyorum•• derdi. kün olmama bir mektupla bildiri' ... 1 
paket lıir'nci aldı geldi ve hepml'. lki sene evvel babamı kaybettik cP.ğim.i vaadederek ayrıldtk. 

43 
Tomas .Murdok gerilmiş, elın_ 

de bir tabanca peyda olmu.~tu: 
- Kusurumu affedin beyler. 

fakat beni daha sakin dinleme • 
nizi istiyorum. Dinle Sam, de • 
vam ediyorum: Küçük deft~r bu· 
rada etajerin Ustünde:. .?ırden 
liimh~la r sönüyor. ne buyu~ t~ • 
sa.dUf de<Til mi bunun elıml.U' 
geçmesinf istemiyen biri derhal 
fırlıvor ve defteri alryor. Hal~u. 
ki bit bir tesadüf değil ve ha~ıc
tcn girip. c:ıkamaz. $ıı halde· 

- Şu halde! . 
- Bunu odadakilerden. yanı 

dordümüzden biri a.ldı 
Amiral Rittin yüzii kızıtmlık· 

tan yemyeşil olmuştu:. ı..... ~ • 
- Sen bir dt'lic:in! d1ye v.ıgu-

dı. k'n 
Toma3 Murdak daima c:.a. 1 • 

di: 
h~pini?.in - Sinirlenmeyin. 

üstünü arıya.cağım. 
Zile basil iceri iri yan bir a • 

dam girdi. 
Tomas emretti: 
- (Jef l çıkar tabancanı bu 

beylerin rahat dunnalarınr te-
min et. 

(Jef) ta:b:iıncasmı Gıkardr. çe. 
virdi ve bekledi (Tomas Mur
dok) ~lüm5eye;ek (Sam) ın ya
nma geldi. 

- Dostlun müsaade edersen 
evvela senden başlayacağım. 

(Sam) sesini ~ıkarmada_n kol
larım iki yann ~tı. bekledı. (To. 
mas) bütün ceplerini karıştırdı . 

· · · · · · · Li • 

Müsaade eder mi.siniz? 
- .Hay hay! 
<Lıoncı Forver) in üst.ünde d<: 

ınavı k.aplı defter çıkmadı. Ami
ral (Rıtti) nin yanına ~eldi: 

-Lutfen · 
Amiral (Rittt) seş,ıni çıkarma

dı Öfkeden hala titriyordu . 
(Tomas) amiralin ceketinin 
yan ceplerine elini soktu, yüzü 
aydınlanıverdi. Herkesin hay. 
re~ten ac:ılan gözleri önünde a
~ıral cebinden mavi kaph deftc
rı ~ıka.rıverdi 

- ~ıısmız' vardım etn\edi a. 
miral · 
Am!rnı sendeledı yanındaki 

koltuga vıi{ılıverdi · ba.•u önüne 
dii.ştü: , . 

- ÇıJclıracağım ! Nedir bugün 
başıma gelenler! 

<Tomas Murdok) elini b~ma 
~ölürdü J>CrukMını cıkardı. tak
mıı: ka~I~rını, bıyıklarını söktü. 
(Sır \ ılyam} ın yüzü meydana 
cıktı. Amiral kekeledi· · 

- ( Sir Harri Vily~) 
- Evet iyi tanıdınız! 
<Sam) (Sir Vilvam) ın kula. 

ğına fısıldadı: 
- Şimdi ne yu.paca.ğız? 
- Görürsün! 
(Sir Vil am) bu ~fer 

- ( Lionel) kardeşim senin 
işin yok zannederlm, bu geceyi 
burada geçir! 

(Lionel), centilmence iiildi: 
- Tesekkür ederim, fakat 

imkansız, hatta mani yoksa ben 
hemen fırlayıp g-ideyirn! 

- Hay hay! 
(Lionel Forver) memnun ol

du, yanında duran (Sam) m eli_ 
ni sıktı: 

- Allaha ısmarladık. muvaf
fakıyetler dilertm ! 

(Sir Vilyam) ın yanın& geldi. 
elini uzattı, (Sir Vilyam) hemen 
mukabele etmedi, uzatılan ele 
bakıyordu, fakat uzun sürmedi 
o da elini uzattı: (Lionel) gülüm 
seyerek: 

- İnşallah gene görü.~rüz 1 

dedi. 
Ayıılınak istedi, Şa.§Irdı. (Sir 

Vilyam) elini bırakmıyordu. Bir 
anda kolunun bfil..;j}düğünü. ıı ... 
vada döndüğünü ve yere fırla_ 
tıldığmı hissetti. Kendine geldi
ği 7,aman karşısında (Sir Vil. 
yam) ı elinde tabanca$lyla bul
du: 

- Ne oluyorum. 
Çok R~ ve çok acemice 

Fri Fon tas ! 

FLıPiN ADALARINDA 

Jf.endilecini 
dövenlec!. 

Filipin adalarının devlet mer
kezi .l\laniladır. Fakat yazın bu 
merkez değişir. ve Bognio şeh
rine geçer. Buraya vardığım ~ 
man bana burasının mukadde~ 
bir haftıı. yasamakta olduğunu 
söyledilel'. Bu söz üzerimde. hir, 
bir tesir yapmadı. Herkes ıste. 
diği haftayı takdi~ e~~kte ser
bestti Fakat geçırd1gım mace. 
ra bi~ediğiın bir çok şeyleri öğ. 
renmerne sebep oldu ... 

Geceleyin, otomobılimle biı 
hayli dolaştıktan sonra geri dö. 
nüyordunı. Yolda otomobilim 
çamura battı. ~.I?urd~~. çıkar
mak içın sa.rfettıgım butun gay
ret boşa ~it!i· Civardaki ~vle_ 
rin birine ugraYll> yardım ıste. 
mekten başka çare yoktu. Işıkh 
bir evin kapısını c:aldmı ve kapı 
açılınca içeri gird~~- Kapı, ?.e

mini bamC.olarla doşenen büyük 
bir odaya ae<ıl1?1~tr. Bir ması:n:n 
etrafına bir suru adamlar dızıl
mic:; oturuyor ve ielerinden biri 
bir kitap okuyor. ötekiler dinli. 

yordu. 
Erkekler ba~a ~'.ldılar. 

K.!l.dmın biri ne ıstedigırnı sor. 
du Derdimi anlattım. 
Kadın beni başka. bir: :.V.ere gö.. 

türeceğini, orada cliledıgım yar
dmıı bulacağımı anlattı. Bu ka_ 
dar adamın balla ~ardnn etme. 
melerine merak ettım 

Sordum: . 
_ Bu .adamlar kım? 
Kadın ce\'ap verme?-en, dışarı 

çıktı. Ben de onu takı?e meob:ı.ır 
oldum yaıuncacık bır eve gır. 
dik. B~n de ev sahi~i~e derdimı 
açtım Fakat ev sahıbı: 

_ ~faalesef. dedi, '-iz<' var 
dıma imkan yok. 

- Neden? 

- Çünkü mukaddes haftada. 
yrz ve ac:mıniarmuzm hemen 
hepsi Flagellant'dırla.r. 

- ,Ne demek bu? 
Ev sahibi ilk önce cevap ver. 

mek istemedi. Ben öğrenmek için 
ısr·ar ettim. O da. bana bunun 
ne demek olduğunu göstermeğe 
razı oldu. BunWl için o gece 
orada nıisaf ir kalacaktım, o da 
bana hem bu adamların kim ol
duklannı anlatacak. h001 de ken
dilerini gösterecekti. 

Otomobilimi unutmuq gibiy. 
dim 

O· gece orada. kaldım ve erte. 
si günler de kolay kolay görüle
miyecek bir taknn hadiseleı ı 
görmek imk8.nım elde ettim. 

Filipinlilerin mühim bir kısmı 
hiristiyan ve katolik olduklar' 
halde bunu atalardan teva.rii 
ettikleri eski dini hiristiyanlığa 
karıştırmış ve kendilerine mah 
sus bir din vücuda geti~leı·. 

Bunlar !sanın asıldığı ~nüı 
arif esinde kendilerine mahı:nı 
merasim yaparlar. 

Bu merasim ibir yü.rüyü~l· 
başla.makta ve erkekler belierinı.: 
kadar soyunarak bu merasimE> 
iştirak etmektedirler. Bu yarı 
SOY.Unmuş erkekler omuzları. 
kolları ve baca.klarında düğüm
lenen ipler taşıyor, başlarını tfl 
göğüslerine kadar uzanan b~lık· 
larla örtüyorlardı. Bunla.t yürü. 
ye yürüye bir ormanın ortasına 
gidiyor ve burada mera..c.im ~
lıyordu 

Yan 'çıplak adamların kimi 
güneşin altında ağaçlara. ba.ğlaıı
makta .kimi kocaman bir salibin 
Ü?.erinde çarmıha çekilen İsa gi
bi durmakta. kimi eline mr kır. 
baç alarak kendini bütün kuvve. 

1 

tiyle kamçılanıaktaydı. Fakat bu 
kırbaçl~nn ucunda ince ve sh"l·i 

yemiş gibi send~ledi. (Sir Vil. bt~aklar da göze ~arpryordu_ 
y~) devam eltı: Bu yüzden kendilerini kırba<'
. _ (Jef) ! Bağla sıkısıkrya şu lıyanlann sırtından ~ıkır şrkıı 
herifi! kan akmaktaydı. 

Sonra bir bardak su doldurdu \ra sıra bu adamların orta-
( Amiral Ritli) ye uzattı; sıııda bir M.kraç su ta§ıyan biri 

_ Amirahm sizden nasıl af dolaşıyor ve kanıyan sırtlara ~u 
dileyeceğimi lbilemiyorum. , Fa_ döküyordu. 
kat hliyle hareket etmem ht7.lm. Kcndilrini kırbaçlıyanlar kin. 
dı, d de düşüp bayılarlar yok değildi. 

(Amiral Ritti) } u um_ yuduln Bunlar oldukları yerde kalıvor 
suyu iı:;erken ahn_ndakı terleri ve mera.simin bitme.:;ini bekliyor. 
siılyordu, Kendisıne ıı:el1!1işti. ]ardı. 
Meseleyi az çok anl~r ~tbı ol- Kendilerine işkence vpaı1 bu 
mustu f~kat bcrı:eyı kavraya_ adaml~r kana kana İ!ikencc\ 
ma~ıştı. lıi yarı (Jef) işini gö- tattıktan sonra kan ve toz içinde 
rürken sordu: geri dönüyor ve şehrin metha-

- (Sir ViJyam} e~~r sekteyi linde bekliyorlar. Şehrin içinden 
kalpten bugün ölmedıysem hiç ç1kan iki erkekle bir kadm bun 
ölmem. beni ne kadar korkuttu. ları yine ellerindeki kırba~larla 
nuz! . karsılamakt!l. ''e veniden kam('ı 

_ Çok esef edeı ım amiralım, lamaktadır. 
{akat bu adamı ele gecirmem ll- Bu iı;Jkence de bir müddet de. 
znn vam ediyor ve daha ~n:a bunla-

_:_ Peki ama defter cebinde ne rm hepsi de kili!':ey<' gıdıvorlar. 
arıvordu. Kilisede ,·apılan Jı;ısa bir ayin 
_:Bundan rb<ı:i~ ne vvar! CFrie<) den sonra ·bunların l1epsi de şe 

veya (Lione.n ışı s..;~lama bağ_ hire v:ılnn olan nehire 11:iderek 
lamak istedı. dcfterı çaldıktan yıkanıyor ve nehirden c::ıkın"<' 
sonrn sizin cebinize koydu biz sırtlarına merh<'ml~r !'Uruvor 
hariçten birisi ~eldi zanned~cek- lar. 
tik. ~ Ayin bu şekilde bitme~tedir .. 

(Lionel Forver) homurdandı. Yerlilerin ::ınlatıl?ına ~ore e~k · 
< S:un) dc\'am ~l.ti: 1 den bu ayinler dah.a l!luh!eşcı. 

- Eğ'er (Lıonel) den şüphe. ( !) olurdu. Ve kendılcrıne ıı:ken 
lenseydik, üzerinde bir şey bula- ce yapanlnr savılamıyacak _dE'r. 
ınıyacaktık, tabii sizden de ~ap. cede çoktu. ~vr_upa med:ı:ıyetı. 
he kimsenin aklına geırnercli nin FiHpinde ıni:şarı eS'kı ıtıkat. 

Amiral (R!tti) gill:.iı.,sc·1 ·: · . hırı ciıriitmüş oldu~11 için bıı<'ürı 
- Pekfı a şüpheleL-diniz 4.0,~.! 1 bunl.ır.n sayı!'ı azalmıs .. 

(5ir Vilyaın' hsa kesmek h:.-ct1: . Ara!?:ıını bırtarm~ya anc:.:J.. b· 
- Kısa.:a kwik hir tuzr.k r.ıt'ra.~irr:Mrı .9011rs. im.1<fın hl'' 

kurmuşt"ılll1. c!om. \"e ""'-,!u."'M AA ltu~n !> 



4 .:-- HABER (AKŞAM POSTASI) 

ne 
relerin'n i&tirakile yarnlmaktadır. 

Knıı;rcden gelen mulümata gö
re, du~nnın kuvvetleri 2 Almnn 
zırhlı tümeninden ve bir lta.ıyaıı 
zırhlı tilmentnden ibarettir. Mih -
ver kuV\·etıeri Ba1-diya. etrafında 
Tooruktn olrlutru gl.bi derinliğine 
müh"m L<;tihkiımlar vücude getir -
ml<ılerclir. Burııdrı imparatorluk Jmv 

Sovyet Tebliği 
Tol 

vetle.rinin harelr.i.ltını güçleştiren -o--
bir ~k roııyn tıı.mlnn vardır. Be§ Alman gemisi batırıldı 

İngiliz tna?TU.runun ilk hedefleri 
sn.hilin 35 kilometre cennbwıdn 
ktı.in $.di Ömer He 63.hilden 80 ki· 
ıometrc cenubundn kain .Mnddelc· 

lngiliz taarruzu nasıl hazır- na kaleo.i<Hr. B:ı.rdi~n kalcei. etrn· 
1 r.ndı, nasıl ba11ladı? - inci- fındn "'en's bir ~e-.irmc hnrckeU 
li~ askerlerinin parolası - eklıni nlan bu ileri lıııreketinc 
ilatırılan mihver gemileri - bır çok truılt kolları iştirak etmek-
Gcneral Veyaand tekaüde teclir. Hareketin hedefi. Tobnu;: 

"' gamizonile tonın.sı temin etmek o-
! evkedild i hı.bilir. Bu takdirde Tolıruk hare· 

Alm.:on orduları b<?. kumandan. kitm bundan zonraki saflulan içlıl 
:ığı ar<!fmdaıı dün r.ec.c ncşredi. bir istinat noktası teşkil edebilir. 
•en tebliğde şark cephe•inde ha. Bitaraf mnlıfillcre gelen mn.lfllnata 
ı ·.atın muvnffakı)c:tle de\·nm ;;öre rnUhim mikynstn Uı.kviye etli· 
< t.tiği biidirHmektcdir. len imp::ımtorluk ordusunun mev-

Almtı.n tayyn:r !eri Knu:.denb:in cudu 750.000 kişiyi bulm:ıktadır. 
c-iınali 1ıarki &nhllhıc!e \"e ort.A Don Ordu nınlzeme baknnnıdan da iyi-
böl~~ı ide Sovyct havn 1.islcrlnl ce takviye edilmiştir. 
brunb3rdım3ll etmişlerdir. Almnn 
r va tenc!tküll<'ri merkez kesimin- lngiliz askerlerinin parolau 
rle \'C V lchovun (f:U"kında ruıkliye Röyterin Libyad:ı ilerleyen 
ttenlcrine ve şimendifer mUiıakn . Biiyük Britanya kuvvetleri nez. 
lM.ma taarruz etmie}erdir. dindek1 muhabiri ibildiriyor: 

• "Mookova çehri gündüz yangın Şlmdl 1Jatı çölUndekl ~a.rp sahnelc-
~jnfl!Ak bombnlnrilo kuvvetli mu rUlde lngillz Tc .Alman kuvvetleri Juır 
lb.rebe tayyo.rcler.nden mürekkep eı kıırıı.r bulunuyor. Libya ç61lcd 
fQobr tnrafmdsn bombardıman e- geçen sene gcneml Vıı.vcUn muzafte. 
<filmlştir, nıne yUrflyUşlJe bUyllk ~öhret kaz:ı.c. 

Leningr:ı.d civarında iki &V filo. m?§tır. ŞJ.md ki hareketle, Rus mut.te. 
~. kn;maltta olruı bUyUk bir Sov • fiklertmlzln davet.ine ie&bet edilmiş 
ı:t.ıın.kliye tc.Hekkülilnc karşı yap. ve mlh?ere kıı.rşı yeni b!r ccpbc açıı.. 

tıwtıan etsumnc bir U\arruz netice. mıvtır. 
!;'dide ~i.z dü.5l!laD tnyyn.reel dü • Atnkadakl Alman kuvveUerl, Llb. 
<;ıti'T.ıllıılcrdlr. ;yanın AlmruılardiUl QOk mllrtarda o-
Kv~ talıliyc edildi tan ltaıyan ıatatannı takYlye eden 

Sovyet tebiiğinin bir ilavesin- kUçUk blr kuvvet olmakla beraber ha. 
de '?Öyle denilmektedir: llhazırıla bu ebada cereyan eden 
K~ b2.ZI strıırejik eebeplerle mncaoeıe, Yunsnl.qtan ve Girit harp. 

&rJYet kıtaları tarafından t:ıhli. lcrlndcnberi lııgntucrıe Almanlnr am 
~ cdilm~tir. Kerç için yapılan sındakl kudret fnrkınm bir mlaallnl 
mtth:ırobelerde Almanlar 20 bin te?kll ~tmektt-dJr. Lib)'adakl lulrılkA. • 
Z<!:bit, kücUk zabit ve nefer. 130 ta lngllte:re adalan kıtaatı hWm bir 
tank, 200 top, cephıı.ne yüklü rol oyna.maktadır. 1mpıımtorıuk kuv 
1100 kamyon "'e 40 tayyare kay_ '-etıerl ttaıya.nıanıruı ziya.do Aım.an 
h~tm•~lerdir. ıarı tıarbo Scb&r etmek ısuyor. Bunun 

. fo:..kovn radyoo, Alman kıta.- sebebi ae, BldUrillen bir Alman u • 
nnnm Sovyct mildafaa battını ?«ırlıWı Ollr edlıen ,.arnn cııızUne :ı • 
fula il!! Volokol::.msk , ... sında. talyan askenoc p.h.san muadlJ oımıı.. 
., .nı' Jarını dün öğle üzen:i ha4 8ldtr. 

:ıni.c;tir. Harp parol&aı §Udur: "Bir Almnn 
P ·'c;- bazı köyleri tahliye öldQr, 1taıyan kcndillğtn&ın kaçacak. 
Ettiler tır,, Almanlara ezici bir dıırbe vur • 

mata ınuvııUak olursak, Almanlara 
Pravwı gazetesinin iıarp mu - dayıuıa.ıı ltal)anlar, artık uzun mUd. 

habiri lbildiri~r: cıet 1nglllz kuvveUcrlnln harcketlerlDi 
18 sonteşrin günü bazı kesim.. 1zaç edcımlyecelr.lerdlr. Ta.amı%da bir 

ter<le dtifjmanm f naliyeti artmış. veya mı hatta evvel >taraa. Matruh 
tır. Volokolanısk istikametinde ve d3.ha. ilerilere kadar bu istlkame.t. 
Almanlar muharebeye üç 'Uulk teki btlyllk nakliyatın yapılması ı~n 
tümeninin himn..ycsinde beş piya.- tek yol olan demir ve knra yolundan 

td.e tUmeniyle iştirak etmi!}lerdir. ıstftadc edllml§Ur, Tankl:ırb yüklü 
.Sov:vet. kıtaları düşmana nğır birçok trenler yol boyunca cm kilo -
' Gt)'iat Y(lrdinnisler ise de Sov • metro mesafeye kadar uzanan oto _ 
pt!t birliklerinden bazdan birkaç mobtJ kollan gllrdllm. Yalnız bir kn_ 
ila.sabayı tahli~ ederek ricate f1lede 100 tane tank kal'§t koyma topıı 
~r olmu.c;lardır. 

Cephenin başka. bir istikame. saydım. IDçblr ııey tcsııdllfe ?>;rakıJ. 
~~ düşman !bazı terakkilcr eı. ma.mıştır. A8kcrlcrlm!z T!lZl!elerlnt L. 

etmiştir., "S» bölgesinde mu• y1 lıllyor ve tnm 'btr emniyetle iglc. 

li ,_ rı.ni başarmağa ıı.zmetını,, bulunuyor. 
ebe şiddet Oımuş!ur. B ıl "h l . 

"byıulaki harek&t atıT an mı ııer gemi erı 
Lnndradan gelen ~tlerc gö.. İngiliz amirallığırun tebliği: 

ıre Lilr~ ~t vlan muci.. Denizaltdarmuz Akdenizde dilti· 
·nce &vam etmektedir. Bunun- manın in.şc gemilerine knrşı nıu

!ltı. be~ !henüz idllli kuvvetler vaffalu,rctlc neticelenen yE:'ni tn-
asıc.da temas '\'Uk'lın gdmem.iş. ruzlarda bulunmtL~lardır. 

tir. Alman tebliğinde Tobnık Tıımpico ismindeki 4958 tonluk 
iStikametinde taarruza ge<;en fn. ttn.ıynn petrol gemisi torpUlenmi:'l 
~i?Jeri l>ÜSkürtttüklerinl ağrr ve ciddi hnsara uğratılmıştır. Bi-
12:\yiat verdirildim lbildirilm kte. raz sonra bu \"npurun sulara gö -
<lir. "'' müld~rü görülmüştür. iyice yük -

A:vam kam~rasw.da lbeyana.ttn. lenml5 olan orta tonajda bir Al· 
bulunan Çörçil .ise İngiliz ileri man iaşe va.pw'U iki refakat gemi-

a.rcketinin mi1ıvercileri tnmn- slnln himayesinde cenuba tloğr:ı 
~iyle gafil avladığını ooylemiı,· giderken torpillcruniş ve hemen 
.tir. Zrr'hiı km•vetlerin arasında. muhakkıık olnnık b:ıL:rılmL:ıtır. Re
ıki çau>:şmanm da. gecikmiyecc_ fakni gem' erinden birine is:ıbc~ 

·ni nave dmiştir. Sah ünü vaki olduğu görillmllirt.ür. 
~oo..5Iayan t~ruzun taı-ihi bir Petrol U\.<µdı~-ı zannedilen bir va. 
fi~ ay CV\ el tesbit edilmiş oldu- rıur da top nte i:ı; le nlevler içmde 
1gı_ı ve lblıfü:lerin pnz.nrtesi günU brm1alnıl§tır. 
takdir eden mahalde oulununca- General Veygant tekaüde 
ye. lmdnr i1cri,>c 1"ed}c ma.ne\Ta.. Sevhc:lildi 
far yap"ıkl::ırı I'ahircıdc iff',a edil- General Vcygand, tcka.üd_ 
mi.ctir, sevkedilmiştir. Hükumetin Fran-

Salı sab::!~u sekizinci <>rduya sız Afrikasında.ki umwni mu!'~
m.Uhirn İngiliz ve imp:ırntor:luk hnslrk makamını iJua eden kn. 
imı."Vctleri boralı ve vağrnurlu lbir nun. yarın resmi gazetede cıka
hnvnda gok gürilltüleri ''e sim~ caktır. 
s;~cr arnsmda ilerlemeğc /baş- Cezııir hllkümeti, Veygaııdın en 
ln""~' ... --rdır. ak . _ ..... _... 1 i ..... ~ y m mesı:u n.ı'Nalnşt o.en umum 

Moskou, 21 (A. A.) - Sovyct 
gece tebliği: 

20 Sonte~ günü kuvvetlerimiz 
biltün cephelerde düşmanla çar -
p:şmışl:ı.rdır. Muharebeler bilhas • 
sn Don Nehri üzcr"nde Rostofta, 
Volokoln.msk'da ve Tul:ı.da çok şld 
delli olmu!itlll", 18 Son.tc§riıı günü 
Uı.lıı-ip edilen A.lmnn tnyyareleri 
P.vvelce bildirildiği gibi 21 <kğil· 
26 drr. Barentz den!zinde topye -
kün 1900 tonilato hacminde Uç 
aüıımıın nakliye gemisi, 5000 toni· 
!fı.toluk 1bir sarnıçlı gemi. deniz 
muharebe birliklerimiz tnra.fmdan 
ı;aurılmıştrr. Kııradcnizde de harp 
gemilc.r:.miz dilşmanın 9000 tonila
toluk iblr sıı:rnrçlt gemi~ini batır .. 
nru !ardır. 

General Veygand 
neden azledildi 

(Baş tarafı l incide,' 
min edilebilmesi Almanlara !ngi • 
liz • Amerika iaşe yoll:ı.n Uzertn • 
den Atlas denizi üslerini de ver • 
mia olncakt.ır. 

Buradaki Frruıs=z m.ı.hfillcrinde 
Veygandm vazifedcu azlinin, mü -
tnrekedenberl Vjşi hUklimeti tara.. 
fmdan Almnnlaro. verilmiş en va -
him imtiynz olduğu fikri Jhfıldm • 
dir. Bundan maada, Veygnn.dm va. 
zifedcn azli keyfiyeti, .Alnı:ınlıı.rm 
öoğu cephesinde nknmet.e uğrıyıın 
h.nreketlerinin tazmin! için Alman
l!ır tnrnfmdan diplomatı& taarruz. 
tia kazıınılnuıi ehem.miyeW bir za,. 
fer g~bi ielfı.kki edilmektedir. 

Bnzt mllşahitler, Alnınnyn ile 
Avrupadaki tlibilcri nn:ısmda bir 
konferans akdi için hazırlıklara 
geçildiği ve btılldan evvel m\ittc • 
hit Avrupa ~ek:kWU ilan edilecc.. 
ğl, lııgiltcreye ".sulh teklifi,. yapı
la.cnğı fikrindedirler, 

Rusynnm mütemadi mukavcme. 
tinden doğan Alm!l.ll dahili cephe. 
sindeıki inhita.lnı böyle bir kurnaz. 
lığa milracaat mecburiyetini mey
dana koyduğu zannediliyor, ViGi • 
nin müzahereti o1maks1Zlll ibir 6Ulh 
taarruzunun esaslı bir kıyın.et ola.. 
ıruya<'ağı Berlindc nn}a§ılnuş bu '" 
lunmaktadır. 

Almanya diğer taroftnn, doğu 
cephesindeki toplnnn laı.rgJSına 

yeniaen yeniye kendine tAbi ordu. 
lnr koynuı;!t suretiyle devamlı isti
fndeler temin etmek anusund3dır, 
Eğer Vişl, Almnnyanın yalnız 

"gn.rniwn va:.ifcleri,, için istediği 
300 bin kişiyi göndcrmcğe razı ol
saydı, bunlar da İtalyanlıır. Ru • 
rnanyalılnr ve lfacarlar gibi ateş 
hatt:na slirillmüş olacaklardı. 

Siyasi müşahitler V cygıındın u. 
U\klıı.i;masnun, Akdenizdcki lngi -
liz rı.bluknsının dnha fazltı. tazyldt· 
le belirmcai neticesini vereceğini 
de sarunııktadu. 

Şimdiy kndnr §imal At riluıs: 
için Jilzumlu iaşe :maddelerinin ab. 
lııka hattından geçmesine milsna. • 
de ediliyordu, Bunun sebebi, Vcy• 
grı.ııdm Almanlarm kendi ittidar 
sahasına gjrmclcrine müsnade et• 
miyeccbıi düşüncesiydi, Bundan 
tıonra §inınl Afrika halkı hiç şüp. 
hesiz birçko mahrumlyctlerlc kar 
sılaşncaktır. Aynca, §llllal Afrika
.,, istihsalll!mm Akdeniz yolu ıle 

Fransayn geçirilememesi için ln• 
gilizlcr dalla !büyük gayretler :;ar .. 
fedcceklcrdir. 

Bu hareket, amkıl Darlanm Ak
öcnizdeki Franm filosuna, Fransız 
gemı kafılelerini himaye ctmclerı 
emrini vermemesi gibi ıbir tehlike
yı de dot:'Urocnkttr. 

Bir~ok müşahitler, general V ey• 
;:;andın azlini hiçbir a3rsilhi.mellc 
... an;rlamnyışm!I. hayret etmekte .. 
clirler. 

Beyofi u cinayeti 
Harekfıt nasıl bailladı? \"nli Şatcliıı irlal'($inc tevdi edil-

LonGrndan gelen haberlerde mi<jtir. , ~Ba.s bı.mfı 1 ~.ncid:-' 
de 1 m..ılfımat verilmektedir: Umumi mu ııhlıaslı1: , erin" ı 1' ~ •• ıkaiı. ı~~re eden muddeıu 

S i ı' e n i k ' t <.• 2 Q () Dn velcUet mwıvinlii;;'1ı e tloğrud.m ı ınun1ı muavını ~u~t. ibu ~ah 
kilom ~-ehil bır c ... pJ-..dc Her. doeruya bu*lı olup mcırkezi Cezn- da. vaka rnahallmde tahkıkntln. 
leme,_,. rn.3lıyan lngili· . Y'<eUcrl ~ir ehrinde bulunan bir dmnı! r. meşgul olmuş: katil Hnydarln 
~Jıup ıı 00 kilometre 1·" • r'('~ net ~·etcrltc ihdM edilm' .. ir. ar!m?rışını yemden sorguya çek· 
miı:ı.leruu. Taarruz gen r ı ·· · A · C:l'.nel sekreterli& Vt:.Zifes"ni, gem~ mıştır. 
lan C'unn:Jıg!uLm kumrınd:ısınJr.1.f rnl Vcygandm diğer m~i arkada- ------------
8 inci n:-paratorluk ordusu t:ı.rafm- fiı olan "1sn.miral Fenard ifa ede- Düzeltme 
d:ın mUhhn motörlU kuvvetlerin cektir. 
Mın::.yc inde \'e tn:ırııızun sa~ ce- Mareşal Peten, Gencrtıl Vey
nııhnu koruyan ıı.mlnıl Cunning- gandn. mes'.lckt hn.yn tıncln orduya 
ham lmnınndasmd.ıild İngiliz Akde- ve ,·ataıu ifa ettiği hizmetlerden 
nfa filo&mtm. hava !ilolıınnm, ce- ,I öolayı .!ivil haynta avdeti!ltlen c, .. 
•ınbi Afrika \'e Avustra1•;a ro..-ya· 1 vel teseklürr etmitrlir. 

Merkez B::ın'tnsmm clUnkU nUshıı • 
mrzda. intişar oden vaziyet U!ınının 

pMll lmımı scrm::ıye ihtiyat akı:es! 

l\.di \'C !evknllida yekQnu (7.822.010,15) 
olmMI !Azım gellrkm vnıılaj d~Um~
tır. DU?.e- tllir. 

Ark Royah 
batıran 

Alman denizaltısı 
batırddı 

ı,onclnı., ~1 (A.A.) - (B.B.C., 
lııgiliz Are Roya.l tayyare gemisi. 
nin OO.tmldığı c.c.ha da.IıiUndo 2 gUn 
sonra Meri.gol nnmmda.lti İngiliz 
korveti t.amfmdaıı ibir Almazı tah
telbahri ba.t.ın:hnıştır. Bu tahteı. 
bahir'..n Are R.oyalı hatıran tahtelr 
bahir olduğu muhakkaktır. Kon-et 
lahtclbahiri görünce dip bombala. 
n atmış ve onu deniz sathma ç:k• 
mnğa icbar etmiştir. Tnlıtelbo.blr 
33.ha çıkmca top ile baıtmlmıştır. 
Deniz.altı mürctteba.tndan 34 k~i 
esir edilmicrtir. 

Rostof çevrildi 
Vi§i. 21 (A.AJ -Sovyet Rus. 

yada :muharebe bilhassa Mosko
va ve Donetz mmt.nkn.lannda 
pek ibfü·ük lbir aiddet kesbetmiş.. 
tir. 

Moskova cephesinde Alman 
tn.zyıkı Tulada ve Kalininde fcv
kalnde artmaktadır. 

:Moskovadan verileu maJfuna. 
ta. nazaran Almanlar Moskova 
cephesinde a~ıklan gedikleri 
genişletmeğe muva.ff ak olmuş
lardır. 

Almanlar Moelrovaya aynı za.. 
manda arka.dan da hücum etmek 
istedikleri anlaşılmaktadır. Rus 
~-uvvetleri ZD'iılı kuvvetlerle Al· 
manlam mukabil taarruzlarda. 
bulunmuşlar iseler de hareketle
ri bilyük zayiat ile tardedilmi~
tir 

Cenupda Alınan ileri hareketi 
devam etmektedir, 

Rostof şehri tamamivle ~vıil
miş bulunmaktadır. 

Sivastopol muhasarası devnm 
etmektedir, 

Londra, tı ( .A..A.) - Sovyet 
Rusyadan alman en mühim ıha.. 
iber Almaıılann birdenbire lfos • 
kovaya karşı pek çiddetli bir ta.. 
amıza ba.5}amış olma1andır. 

Almanlar Rus müdafaa hatıa.. 
nnı yarmak ıf.steıriektcdirler. 

Muharebe Volokolamsk ve Tu. 
la mmtakalannda pek şiddetli· 
dir. 

Almanlann şiddetli hamleleri. 
ne rağmen vaziyette hisscdilecelç 
derecede tebeddül olmamt! tır. 

Ruslar Kırımda Kerç şehrini 
muvaffakıyetli bir surette tahli
ye ettiklerini blldi~~tedirler. 

K~rç'i zapt.etmek ıçın Alman. 
!ar 20,000 kişi birçok tank ve 
mUhim miktarda malzeme ka.y
betmi~lerdir. 

Sivastopol hiliı müdafaaya 
devam etmektedir. 

Libya harekatı 
(Bai tarafı ı iacidt-J 

bat..ısındn.ki diklikler üstiinde bu
lunan n.ezcgi :n::ı.ptetmişlerdir. Bu 
yol üzerinde hareket ettiğı 6lradn 
zırhlı kuvvetlcrlmi7iien bir mllfre
ze Bir • el • Gobi bölıgesinde bir 
ltalyan zırhlı kuvvctlle muhnrcbc
ve tutUfjollluş, düşmanın bir kısmı 
tanklnrmı tnhrip etmiş ve 150 e
sir n.l:ınlştır. Bu arada. Cıı.p~nuı. 
48 kilometre ha.tısında ta.nk lbirlfk
lerintiz uzaktan Alman tank kolla
rını görmüşlerse de düşınnn harbe 
girişilmeden ~tir. 

Bu harekit devam cderi<cn Hal 
j fnya ile Sidi • Omar anısında nıuh 

telif noktalard::ı. m1ldafan. halinde 
).)ulunan dilıjman. kuvveUcri üze -
rlndeki ta%)'ik ~ idame edilmi.· -
tir. 

Hareki.t memnuniyet veren b~t' 
aeJtilde inltişaf etmektedir. Hava 
kuvvetlerimiz kara kuvvetierinıi2-
le sıkı bir iş birliği ya~ ve 
dUn büWn gUn büyilk bir ıfaaliyet 
göstermi~lerdir. 
Dtlşinanm taııldaı1. roakillnlı na

kil vasıtaları ve ileri ha;Uarrna ,pd. 
detle tnarruz edilmiş ve Yednbya 
ccnubundııki yol üzerinde dil..<mlllll 
ma..lcinalı vasıta.lan tesirli surette 
mitralyöz ateşine tutu1m'-1Ştur. 

J)ii!>l'nan h~wn meydanlarına aııu. 
\•affakıyeUe tnarruz edilm.tt, lbeı; 

Yun.kera 82 ve iki M<.>sct!lffift y~1 • 
de tahrip edilmiştir. 

Vl~i, 21 (A. A.) - Ofiden: 
lngilizler MI.ılnın garbi çölilnde 

başlıyan tn:ımıza lbllyllk bir c
henuniyet veriyorlar. Mubuebeye 
i50 bin !ldşR'k bir İngiliz kuvvcLi 
iı:tirak etmekte ve hnrokat 250 ki· 
lometrclLlt bir cephe Uzcrinde ce
reyan etmektedir. L'ibyada başlı • 
yn.n tngifü. truırrummın Londra 
mahfillerine göre hedefleri ~1\ .. 
t-ıl'd!ı • 1 .... Şim'.!H Afriltadsn· ınl!l 

Tek dereceli 
intihap 

Verilen bir habere göre 

Mebusu intihap 
kanununda tadUAt 

yap~acak 
au .sabalıld "Ta.8virl EtkA.r'' ı:;az.e. 

teııinin Ankaradan aldığı btr habere 
göre, mcbu.san inWuı.p kanununda. ba. 

u tııclilAt yapılması kararlqtJnlmış 

tır. Bu hususta yeni bir kanun J~~ 
bllSJ hazırlanmakta vo birçok roem • 
lckeUerde kabul edilmiş olan intihap 
usuller!. tetkik edilmektedir. Yeni me 
bus:ı.n intihap kanununda tek derece 
11 lnt:lluı.p usulUntln kabulü Uz.erinde 
durulmaktadır. Bu suretle, mllkıt ve. 
k111erl, iktnct mUntehtp scçme~c lü • 
zum knlmaıla.n, doğrudan doğruya 

halk tnra.fından scçllccektlr. 

ithalat birliklerinde 
Bir m racaat 

bilrosu karalacak 
İtha)atçıiar birlikleri merke7-

lerinin bulunduğu l)e'hirlerde bL 
rcr mür.ıcaat bürosu kurulması 
1ekarrür etti. .Bürolardan mak
sat, birinci veya ikinci elden ya. 
pıl~n s:ıtlşlarda fevkalade halle
rin tesiriyle görülen rnevzuuna 
giren maddelerin mutavassıtlar 
elinde ihtikara filet olmaması ve 
satışlnnn hnkiki ihtiyaçlarn gö_ 
re düT.en1enmcsidir. Bunun için 
hükOmetçc tevzi usulüne tii.bi 
tutulmamış, birlik azası elinde 
bulunan veya ithal edilen m~lla
rm, çeşitleri, nis'betleri ve bek
letme müddetleri talimatnamede 
yazılı esaslara göre belirtilecek 
nla.n miktarlar, birliğin talebi 
üzerine aracılık vazifesi görecek 
o!Q.Il müracaat lbürosu emrine 
aynlacaktrr. 

Müracaat bürosu emrine ayı ıl. 
ması :ı:ereken mal1ann ihtiyaca 
ve piyasa durumuna göre çeşit· 
lcri, yüme 25 ten nz olmam~k 
w..cı-e nisbetleri ve bir aydan )n. 
sa olmamak ~artiyle bekletme 
müddetleri zaman zaman alaka.. 
lı birlikler idare heyetlerince tes_ 
pit ve umumi katiplikQe azaya 
tebliğ olunacaktır. Mal almak 
icin müracaat ibürolanrun aracı
lığından faydalanacak olanlann 
kimler olabileceğini ve bunlar. 
dan tı,ranacak vasıflar. tabi ol~ 
caklan muameleyi Ticaret Ve
kaleti tayin etmiş ve bütün fiyat 
murakabe komisyonlariyle iaşe 
müdürlüklerine tamim cyl~c;.. 
lir. Mürncaat blirolan yalnız bu 
vasıf ve şartları haiz olduklan
n::ı dair salahiyetli mercilerden 
şahıslarına münhasır olmak Ü· 
zere verilmiş vesika ile gelenle
rin müracaatlcrini kabul edecek-
tir. • 

Balkondan düşüp 
ölen kız 

Dü ıı sabah Tıı.limhanedeki Bire! 
a.partııruırunın üçüncü knt bn.lk<>
ı.undan dUşerek parçalanmak su • 
retiyle ölen Coya'run tc<lbl.rsizlik 

ve dikluı.tstzliğc kurixın gitt.ıği ııı;
laşılınıştır, 

POtlS'te: 

Kulağının 
mekik sa 

Ciba.lidc Ş3.lr J.ıiJ ı 
nwnarad:ı. oturıuı ~ 
c;el mensucat fabı ııt~ 
ken makineden bir 
.. e kulağmm :ı,rltnsısı' 
ltr. 

Yaralı işçi b:ı.ygtıl 
baıst..:ı.neye kııl~ 

BtR BEimI<~ J\ ~11 
ZEHfRfP'~ 

Sa.ı-.ıç.banebn§tndtl• Lı: 
berberlik ya.pruı s5 )~ 
dün düldtanuı<Ja. ~ 
ve ısınmken zeJıitl 
Imlm!şt.ır. :nu~ ~ 
teri va:z.iyet igö~ ıı//, 

~ 
p suGtJf'~ 
SA~ 

Sineın••~i 
HILDE J'ıt' 

Ilirel o.ıl!lrtmıruu yeni inşn edil
miştir. Coyn, b!ı.lkon pnrmakltğmn 
hafif b1r tnzyikte bulunmu.ş ve 
parmaklrlı: hemen ikoparelı: yere • 
uçmuştur. 

Müddeiumumilik n.pn.rtnnruun 
inşasında çalışan ustn.b~ı \'e di .. 
ğ·er nlfi.kadarlan Coyanın ölümUnc 
sebebiyet vermekle suçlu görmek
te ''C haklarında takibat yapmak • 
tadır. 
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Kamar takdirini glzleyemedi : 
- Bu bulU§unuza diyecek yok 

doiııuN. Fakat naeıl oldu da ••. 

bir azap igerilinde yqamJIU, 
Hala kalbinde yap.yan kadınm 
sağlığında kendiaine ihanet etti. 
ğini öirenmjşti. Artık bu banka· 
notlan cörmeye tahammUUl kal
marnl§b. 

• Kail TaziyeUm yerlndedlr. Orta 
yqlı blr erketım. Her şeyden evvel, 
temts abWdı, cazip, ı;ıen, Up!Dln gQzo. 
ll fakir btr aileden bir bayanla ta 
DJIDl&k ve bayat ııünnek l.stlyorum. 
Tabail T• mJWyet bahla mevzuu de • 
ğiJdlr. ı.t1J'eniertn (Juık UO) rernzı
ne mtıraoaatları. 

' lfisblr GeY ya.pmazlar kız? .• 
~ dfldrAnı mı! Niha. 

' ... • o Juu:l&r, 
.. papa.,. 
•- ~ olacak? .. 
"ali bir yere göt.ilre~'ım 
~ orada bil~rilk blr kısa 

J'a.ı., m! .. 

~tİ., Puar günü ben iüı 
~·Öfte U.W beru Teka.n,• 

>'ecelaıin. Bel'aber gideee-

~ ~ va.ı- nu ? .. Gerçi çok 
dctlJdim. Şu fani dünyada. 

bir adamdrm Ayda yir. 
~ bat.unla bqbqa kal -
~rilr tevuu ve kana. 

·~--- ttıkrederdim. Amma; 
llıi Nı mu? Beni Beykoz çı

t.... 'llQl hkıyordu .. 
l~ çıkınca her adımda 
-~ Feıı.m paşanın hayali 
~ ÖOlbıe geliyor. Ya adaı?ı 
~beni ensemden yakelısa

FelUmin kari auıa .. 
~ 1Jt IÖZÜ IJll olacaık : 
'l b&kaırm boca efendi 

l'lln'l.L t ' 
-~nı! .• 

'ile ıllnü k<>§e başlarında bi • 
~ r laniye durup, kaplan av .. 
\"-ı'Qzun mesafeleri cözden 
~....:_~ __ eoıwa, hele "*Ur Tak 
~~~· B~ dakika geÇU 
..... ~ gekti. Kadınlar her 
~ amma, a&zlerinee 

ita..~ Jusmma diYecek yok.. 
~eri g1ll §UI11budur, Muh• 

eve gitUr. Burası bir 
t\'f miydi acaba ? 
ltbt bir kız geldi, Llea • 

~ebl olduğu an~ılıyor, 
1ı5-i birib!rimize uza.tt.lk •. 

biri>irtmiıze talaUm et .. 

~ut ~ boca. Saray. 

~ Margörlt .. l'etılm pa 
....... ı .. 

eapean oldu. Ağımı a• 
· Hani o clll&da biri bir 

bir damla kanun ak • 

~ • Margörlt ... Felılm pa .. 
~'°"1urn.. Mari tekrarladı: 
~ehfm p33a hazret .. 

•• I>em.~k krrk gündllr kö
ltaçuğmı Fehim pap.ya 
telzniştim, 

1.ıkaptda. liani kahve ge • 
\hj~_ 1!&Pt açılacak olea dO• 
~m! .• 

rı.,._ d6ktlyordum.. Şimdi 
~- da gelecek. Hele ~ı 
~~ yanmda: 
t,,.._bacaıDn hoca efendi, 
"'"'Clannı ! ..• diye bağıra • 

MaamlhUı ya.rtm saat evvel P'1. 
ıniş olaydık P'ehlm ııa!&Yla kartlı 
karf tya.ydlk. 

Margörlt !alma. balctıraaıkmı., •• 
Fala merak eden ;cnç kadınların 
kalbinde muhakkak bir sevda 
vardır. Baş h8fa oturduk. Bir ~ 
ğrt üstüne ~izgilerl ve noktalan 
serptim. Çi?.gilerdeıı z Yade Mard 
riUn yüzünün taııamHtıne clildrat 
ederek söylem eğe bqladım: 

- Kalbinizde iki yol VP.r. Btri 
gizli btr 8.§k ! . 

Margörit kıpkırmızı oldu, 
- Evet, gizl bir S§k. Kendi 

cınıılndeo birini seviyorsun .. 
Her .umle yU.&U renkten renge 

giriyordu. 
- Bir başıkaeiyle de servet, pa.. 

ra ve ikbal için oturuyonun_ Ya:• 
na iyi görenıiYOl'WD amnıa, bu a. 
ıfamm da kalb ~ bir leY val'., 

Ma gö it: 
- Arap laet pqayla Biıli g~ 

Ji mlleadele odlyorla.r. MabeYinel 
Arif bey de hızet petadan tanla 
oanuş. Bunlar olmalı • dedi. Ha;• 
bu.ki ben Felıiıll pef&ntn bqkıı 
kadınlarla dllşilp ll&lktı.ğuu söyU • 
yeeektiın. 

Margörlün arannz gördüğü hu 
Uta&ta o Udu memnun oldum 
ki. bu mcmJlwıiYet beni bülbüle 
çevirdi. Ondan -.adeti eeirgcme • 
dlım: 
_Yakında ıen bu adamla iyt 

bir bayat JnınC8.tr.lln ~. • De. 
Jim. 

Memnun oldu. O gece Mart Ue 
onda, beni gece gündüz aratan 
Fehim pqaıım evi!ıde, ıniaafı.r 
kaldık. Fakat ne ya.lan aöyljye • 
y m. Fehim pll& gölümü ve kal. 
bimi o kadar oıtd1tmüttJl ili her 
tllrlll otael neftle bofaztmda lt&1 
dl.. 

Margerlt bir bllyil istedi. ''Hat. 
taya getirlrlm,. di,yc söz vcrdiın. 
Tab mden aynld1111. ftnele Seilr 
lı:cn iki aivi1 )"ILQ"m& yülaftı, He. 
men bir araba çağlrdılar. Dotr..a 
Beyoğlu mut.aamflıtınJ,. •. ll'eh'm 
paşa aJrpmJan Beyoflu mutaear. 
r f ıt.na uğ annıf • 

Korlıu iç 1 ndeydtlll. rabt eltnıde 
bir tek kozum var. Dur batalım .• 

- F.!lıim pa3a ge'di. Ded'lcr. 
B·ş dakika p;tl. B r llMl beni 

çağırdı: 
_ Mahmut 8&bn efendi. Pa§a 

sizi istiyor. Buyrun cenaze n.ma. 
ana ... 

Bu. "Buynın eenue DND•Pfta 
ıa m.:murun btr a'•YI idi P11ba. 
Sopa yiyecebln demek olacaktı. 

Muhteş m bir odada tek battna 
.kuru m••ş oturuyordu. Hqin bir 

tavırla: ., div 

Avukat milfetti,e bankanotu 
wıatarak: 

- Bütün ialıat buradadır 
dedi, 
Müfettiş bankanotu ıtığa tu. 

tarak baktı. iyiden iyiye tetkik 
etti. lmzaiara dikkat etti, sonra 
resimlere baktı. Solda örs ilze, 
rine çekiç sallayan bir demiıaci, 
sağda bir meyva tepsw götüren 
bir kadm, bu iki resim ortasında 
beyaz bir daire, arka tarafta ko. 
yun güden ve hasat yapan deli· 
kanlılar, onlann ortasında da 
yine aynı beyaz daire. 

- Hiç bir ,ey anlayamadım. 
Löpik parmağını beyaz daire. 

nin üzerine koydu. 
- Bu cinayetin l!lebebi bu da· 

iredir. Her ~rkeiin kalbinde mu.. 
hakkak bir kadın yatar, Bu ka. 
dın diri değil de muhakkak ölU. 
dUr. 

Bankanotu ışıia tuttu. Ve Ka. 
mar beyaz dairede bir filigran, 
qok ~RI bir kadın başı gördü, 
Bu eoıluk bir ı:rll7.ellikti, fakat 
çi7.gileri QOk temiz ve ince. Mü. 
kemmel bir kavis ~kil eden bu 
dudaklarda, bu düs•!Mınında bu 
yüksek almda miıllltz bir asalet 
var. Bir e8lrl Yunan güzeli, bir 
mitoloji kadını, tam mAnasiyle 
bir Dlyana, 

- GJorya llullne. 
T.öı>ik beraber retirdlıtl ı>aketi 

a~tı Bu pakette M&syö lö Prem 
aobhıd&kf a.partmanm duva. 
nndan indirilmiş madam Muli
nenln fotirafı vardı. 

Kama.r mınldandı: 
- Ben de bunu beklt,ordum. 

Demek Glorya kocuıını Mark 
Og(latin Veriye ile aldatıyordu. 

Demek oluyor ki Muline ~ 
ııUn birinde elli franklık yeni bir 
bankanota bakaran ortadaki 
filf~ resimde ~len karmmı 
~tı. O gllnden itibaren feci 

Memur günlerce !Mı uap i~ 
sinde yqem,.U. Fakat bu yeni 
bankanotlar çoktu her ,eııde gÖo 
zünün önüne dikiliyordu. Her 
bankanotta eaki karm kendisine 
~lüyor, ve "seni aldattım, res. 
sama modellik ettim, onu ıtt!!V· 
dim" diyordu. Muline bunun in· 
tikammı almaya karar vermişti, 
Kadın ölm~. fakat ressam 
yaşıyordu. tıitikammı ondan ala. 
caktı; 

Löplk lçin1 ~: 
- Muline ı>ek feci bir §ekilde 

aJdanmJ§tı. Zira kamiyle Mark 
()güstin Veriy'e anamda hiÇbir 
münaaebet yoktu. 

Fakat bu resme ~ dfyeoeksi • 
niz? Yoksa aralanndald bUtfuı 
münasebet pli.tonik bir aşktan 
mı ibaretti? 

- Bu bU~ktu. 
- Yokla biribirinin aadece ar. 

kadaşı mıydiler? 
Hayır, Glorya Muline ve Veri· 

~·e birfblrleriyle kat'iyen konuş. 
mamıttı. Hatta biri.birinin yüzle. 
rini bile görmemişlerdi. 

- Şu halde mıeam bu resmi 
kadının bir fotoğrafından yap. 
mış olacak. 

- Hayır, rl!IPmm böyle bir 
fotoğrafa malik olmuma da 
ihtiyac; yoktu. 

- Saçmalamaya bafladm, ca. 
nnnı ısıkn,rol'IUD., 

- T«rib bilmiyorsun da ondan 
anlamıyonun. Glorya Muline 
inanılmayacak bir 18kilde Dtya. 
naya benzi)'Ol'du, Aynı soillk 
~ilik, aynı muntuam kavisli 
dudaklar, aynı burun ve ayn1 
yüksek alm. Mark Ogüstin Ve. 
riye bu bankanotu yaparken 
Diyana heykelini örnek ittihaz 
etmişti. 

"!şte bütün esrar burada!'' 
(SON) 

/f ve ıfcı anvanlar: 
• Bb' ~ ortamektep 0çt1nctı 

..- rl)'UlJlıl. tlz.ik, kimya derale. 
J1D1 aımaıc s.tlJOr. Dere Yerecek olan 
aeyazıta yakın olmaın terctb olunur. 
(il. MUkell tremzıne rnUracaat. 

• TQrkçe " fra.amzca bilen bir ka. 
dm. ehven bir tıyaua, ınnlfında sa)'lf 
ol&D, .,. deralerlnl yalnız ha&ırlamak 
LOtD mDtldlW çeken talebeye 7&J'dmt 
etmek wtemektedlr. Be70llu T&rlatıa. 
fi TUr&D .okak No. •:ı de Ba7U 
cN.N.t• mQracaat. 

• Tafr'&lı bir genç, Unt~ de. 
.,..., -~·k için 'l'Urk Ye)'& ecnetıl 

bir all• JUJDda ~ &ramakta. 
dır. BeJ'OllU bUJ11k Ba7N1D 90kN N. 
2 de Tacettine acele aillracaat. 

• On .. ıcts yqmda, ort&mektep me 
zunu. daktilo bilen, muJıuef>ectea an. 
Jlfall bir cenç: rumı veya aw.u.s 
moe.-.elorlD birinde ıo aramaktadır. 
<Ş&•) rem.ziıl• mllracaat. 

• onaınektebln 8 lncl mutına ıra. 
dar okUJDUL bir genç, Ucantbane,, 
wta 1ılrtDdl a,ak lfl•rl yapmaıc u 
~ı? pdlr. <KJlU.) nmztne adli'&. 

caat. 
e • ,.- PJ'8t gi)J:el, lUıe ....._ 

nu 1111' ,..c. lıllCUnum mtle• selenle 
uıpı4 ao Ura OcreUe if &ramakta • 

dır. (&U.A.) .mııztııe mtıracaat. 
• FraJllUO"• ~ı.;. ı c. a•mıaca 

ltalJ&DC8" tıulprcayı mUkemmea bl. 
ıea bir •t. r.ottt dalnlertnde " ter, 
cOı119 ~ ~ip Ak iatemektıe 
ilr f s s 6 • e:nzlne mtlracaat.. 

• so ,.atmda., Çall§kaıı, ctddl blr 
OIAY, 11U81J81 Teya re.smt mtleaeae!er. 
d• ıcaıortter.-:wık arnr.!aktadır. Sultan, 

aauıeet&e _.m .... "'....... ~ 
HO.yiıl efiy!e (k ~t-z.ere) mlracaat 

,. Ticaret 11.eeıd aon •mıtmaayım. ı 
yt nıubaaebe, belıap ve mubabera\ 
billrlPl· og-ıeoen ııonra bir mUea9111e 
de çatlfaı&k tbıere tı aramakta,yım 
l T.T.T. 185) remzine mOracaat, 

* LIMDln fen kolundan _Pek lyl de 
rece ile ınezun olmuş, olgunluk lmt1 

J ı.nnıı verıııl§. askerl!kle alA.kuı ot , 
auyan, çaıııkıuı. dllrU.st bir genç, çok 

1 
ehven ocıetıe çall§ID8k Uzere 1§ arıı.. 
maktadfr. (l.K.E.) remzine mtlracaat 

• J'ra.Dllızcayı okuyup yazan, daktl. 
ıo tıOeft bir pao. hu.sus1 bir rnne18e. 
9ede çalJfDlak ı.temektcdır. (K.tJ.ı 

ı remztne 1110 .. caat. 

- lı:m"ın ne seDlll • •• • • e &or. 
rlu. . d d:lm 

- ft{&hmut ssım.. e • 
- Her yerde Heri .~iln 

• orıamektebln ııekızlncl ımlflndan 
mezun, fakat devlet imUb&nlanndo 
manf.fak oıamamı§ on yedi yqında 

j bir beyan. herhangi bir mUeııaeee, ıı.. 
. 'al'eth&De veya mağazada, kasiyerlik 

•!!!il!!!! 1 'lıltlpllk glbl i§ler aramaktadır. Kefil 
~ IJJ!~:d.1~~ =~bitir. (P.t. 24) retnztııe 

iıocahğm ga"ibe burada 11·ne gel .. 
medi .. deJril mi?.. Karagöz he'?' 
yerde oynamaz! .. 

- Para.nmn ~t oldt11iıırnı bilmiyorum ama radtyos•uıu alıp • çanta ıııınden arılıynn bir baya. 
OiJtürüreeuiz sevaba giı'miş olur. sunıu:! ' · na ihtiyaç vardır. TallplerUı <Temeı 

X) remsin• acele mllracaat. 

••••••••••1!1111••••••••-• •••• l/o Ltsenln fen şubesinden mezun, = B;~~a bale, boeuna brı,.. • ıuhtellf orta.ınektep?erdo .ı:ııuaıu!JI _ 

ltamazan kaadl'' ka"al' herffllln!.. e .1 R K A F KAS R O M A N I ilk yapıııtf. ııusuııl bir çok talebe y. 
Avucll bak·cak. kağrda bakacak U§Urml§ b!r genç; lise ve ortaınek • 
da btiıkb'll ketfedecek.. Vay nane tep ıalebelerlne almanca vo riyazıye 
aıolla vay.. • Gilrcll dlUD• lerc6me edllmit olan bu eııer Kafkaa ecleblyatmm co dereleri. vermek istemektedir. <H.A.) 

- 8 s ilme lnnuD&I mamız J>ll- ....._ lılr ..aı. ....... tt milli romu•... remzine muracaat. ' 
I& hazretleri?.. Umumt •t.lt yen: VAKiT • Fiyatı fO kul'UftUr. 1 • 18 yapda, ticaret m1!ktebl me. 

(~' oor) ~ ••••••••••••••••••••••••• zunu, eıeno ve daktilodan anlayan bir 

o gün, Kara Mahmudq 
çalııanlar araaınd~ ı~reme 
yince adeta üzülmUflU. Kara 
Mahmut delidolu konutur, 
kendi kendine ,aylenir ve a. 
tekine berikine atıp \utar fa 
kat kale içinde kimHJ• ~~ 
rar vermezdi. O ıece aasıua 
kaçmayı kafasına .k~~Uf Ye 
buna tefebbüa ettiji ıçm J& 

YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 
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kalanmııtı. Benim burada suçsuz olarak 

Yolda pbf&D ma~~I~ inlediiimin farkında deii l 
bu haberi alınca binbirlen • MabJdu.ıar bu adamın ya 
ne balafbları amdan uaaklaıtılar: 

- Bacaklarına sindr TS - Sen Allahın ıazabma 
mutlar... l&yılgm ! Biaim yanımıza 

Geçti artık. Bir ,ere J&ldqma 1 
kaçamaz. Tahir bu adama da acı. 

..... Bayle deme. Kara Mah rorclu. Zira IU~ fmdık ka 
mudun hamileri bü~iir: bulunu doldunmyacak ka · 
Karbalalar, kutlar, ardek · clar ehemmi:reteiadi: Vezirin 
1.,._ Mardinde bir meaaura nr 

- Haydi; MD de. Glnaha mıt·· dehptli hınızinıı. Bu 
airme! Allah ba,uktir.. aavalb bir ıün oradan ı•. 

- Bil,.UldOtnne lnaftlJO çerken: "oilum, çok çalıyor 
~ama, beni ı&mil1or ... · wn.. biraz da bizi dütün, 

köylüyü dütün !,, demif. Ve· 
zirin adamı biddetlenmit ; 
Mardin muhafızına kota • 
rak: 

- Şurada küstah bir heri. 
fe ras\ladım. Bana hll'sız de
di. Cezasını ver! 

Demif. Vezir aleyhinde 
aöz söylenir mi biç 7! Hemen 
zavallıyı hapse atmıılar. 

Tahir, bir sabah bu zaval • 
lr mahloima aordu r 

- O hınız adam timdi ne 
yapıyor? 

- Ne mi yapıyor? Bu da 
lif mı a kuaum 1 Mardini IO"' 

yup duruyor. 
_Vezir Kasım bu adamı 

neden himaye ediyor? 
_ Hırıız, hırsızı himaye 

eder. Böyle olmasa yerle • 
rinde tutunabilirler mi? 

Tabir, vezi~. Kasımın oğ · 
lu oldufunu soylenıemiıti. 

O timdi vezir oğlu olduğu 
na da utapıyordu. 

Kaçmağ.a ~şebbüı ettiği 
için kalenın zındanına ati 
lan ve bacaklanna elliıer ok· 
kalık fileler YUnılan Kara 
Mahmut artık T ahirin yanın 
da zemzemle yıkanmıt te · 
mis bir adamdı. Tahir: 

- Hiç olmazsa, onun iıle
dlli ıuçtan yalnız kendisi 
muuldür. Babam herıün ca· 
miye, mescid., ıideceğine 
meyhaneye dütse:rdi de, hal· 
km ağzma dütüp rezil, mas
kara olmasavdı. 

Diyordu. · Oyle ya, Kara 
Mabmu...iuı1 kendinden b.ı.§ka 

genç tahlfllle mUtenasip bir iş araroRlc 
tadır. (Katot) remzine müracaat, 

• Katıataı 11.scsının be"ind emıtm<i~ 
okuyan bir genç, maişetini temin et. 
mek için bergün öğleden sonra ç 1 s.. 
mak istemektedir. Daktilo ve mubase 
beden anlar. <K. E\-veree) romztne 
müracaat 

• YUk eJc ticaret mt>ktebinde oku • 
yıı.n bir g nç, ma1i blr mu sed 
loden sonralsn c;all§mak ietcmektedır. 
(Ozencr) ı-enulne nıUracaat. 
~ YQk.eek ticaret mektebinin BOn 

ımıı.tm.a devam eden, iyi fransızca, 

daktilo ve eski harnerı bilen, birazdı. 
arapçadan anlayan b r genç, banka 
veya ticari bir mUessesenlR :rouhallObe 
sinde çalıfmalc fst mektedir. !Ticaret 
talebeli) remzine mUrııcaat. 

• YUkaek iktisat ve ticaret meırte. 
binin ikinci ıınıtında tıuıunan, bNap 
ve riyaziyesi kuvvetli b!,r genç: ölllll • 
den sonraları call§n.:.ıı. c ! temekt.edlr. 
(A.R.S.) remzine mL.•acaat. 

• Ortamektebln blruset emıtmda 

o1m)oaıı 16 yqmda blr genç, berg(ln 
Glteden sonra lluauıd veya ıı:uml ber. 
hangi bir mOeaeee veya Ucanıthanede 
çalıfmak latemektedlr. <S • .A.7demlr 
'4) remsble mtıracaat. 

• Ttlklek lktıa.t n Ticaret melr. 
tıeblDlD blrlncS ımutmda oku;ru blr 
pnc. çok ebftD tly&Ua llltedell .. rft. 
Çal'l"'•k bere bir .. &ral!Mlı:tadP', 
(Y.T. 12) nmalDe mtıraeaat. 

• Yllklek lktlat Ye ticaret ~ 
blnln blrlnd llDUfmd& OkuJ&D bir PDC 
ehwın blr Dcretle fi aramaktadlılo 
Kullaeebt n ıraneıscayı 1Jl 1111111',. 
( A.B..A.. IG) remsbae mUracaat. 

• AJdl. - Ura GcNtı. baft&da -
aqamlın albd.aa •id91 kadar ti& • 
ıqabtl*'* pnç bir b&JU& lbttpt 
vardır. Qocuklu •• ,. çoculuus füat 
lht.i)'&cı olaD tercıUa edlllr ..... """C.. 
nımslM mMtapla mtlraoaat. 

• U.. taıuınım w.rdlr. Akr••" 
maa.t. ı claD ıı e lc&d&r tıeı aat mat. 
baalarda. Jııu....ı tloaretbaııelerdlı. S. 
dareballelerde mnpllhfhllk. ll&tiplds 
Te buDa mo.ma.u >"&Si lflerbıde oıı. • 
llflll&k llıtlyorum. Olduıtoa .oraw 
daktilo 7U&ftlll. En 8oD Oakflmd& 
(O. Saadet 7) nmslne mllraca&t. 

• Llsenin FCJJ kolundan IDl'Qll 

mubtellf ortamekteplerdc !Sğretm4"Jl 

ilk yapmq, h\18U8! bir çok talebe J9 
tlfUnnte bir genç. ıı.e ve ortamelı • 
t.ep tale tıeıertııe almanca ve nyuty 
denrler1 nrmek l.atemektedtr. (B A 
remslDe mllracaat, 

• Lllle 800 mut talebesi "lr l"ftÇ, 

öiledeD 80Dra C&llfm&k Uzere if &Nıe 
maktadır, lO.H.A.> remzine mUncı&, 
at., 

Aldırınız: 
Afaj1da nımlderl ::raab .. .. 

kuşuculanmızm namlamıa ... 
mektuplan ldarelmnemlz.dN ( pu» • 
lan dahil) hergthı aababtaa ötlf!J'8 
kadar ve 11ı&&t 17 den eoma aldırım
lan. 
(H.91) (Kardeşler) (İngel 27) <Sat> 
l N .Maakell) (18 f:m) (Den17.ci) (Narin) 
lHarlkaJ (S.A.) (lılaçka • Tet) 
(Y.A.km) (27 F. 8) (Nil) (8 Kera1) 
(Teoman~) (L.S.) (Çlğ4em 112) 
(H.V.) {ll.A,K.) (Muzaffer Hepnn. 
lU) (27 F.G.) (M.K. 79) (Detek) 
(Temel X) 
(Billent)(2~ Aydotan) (HWyalJ kadın) 
(Leman Y.) (Gellnclk) (!ıleneqa 9) 
("'J. .O,, 'Çim,, ••Subay., .remiz. 
lerine gelen mektuplar btlclird1kler 
adrese gönderilmi§Ur.) 

Aeafıdald remil ulllpleri lıir ...... 
tMl5e tarafından I~ -. 
ranmışlardır. BIJıe ıınttracıaat etukk
ri takdltdo arayan mlle88e8enla 14N
!il verllcıcıekttr: 

(Edin 8) (İyi arkadaş) (M.u.zaffer 
HepUDlU) (İ§ arayan) (Sa!) 
(K&natk&.r) (N. Türk) 

kime zararı vardı? 

TAHIRIN BABASINA 

GONDERDJCt MEKTUP 

Tahir kale içinde hapıedi
len bu -auçsuz adamların ha· 
line kendinden ziyade acı 
yordu. Bir gün babasına fÖY
le bir mektup yazdı: 

"Hükümdar, kızını kurt~ 
malı için beni Mardin ltalr 
.sine mrdü: Fakat, buraya 
geldiğim giindenberi aenin 
yaptığın lenalıklmı dinle • 
mekten u•andım. Meğer aen 
ne meıhur bir hırsız, ne kö • 
tü ruhlu bir adammıpın, ba 
ba! Memlekette ne kadar laır 
sız uar•a hepsini himaye e • 
diyor ve mumıslu kimseleri 
%inJanlara t:ıltlnp 5Üriindr1 -
rüyorsun:' Ruraya. gelrrıddc 
Ziihr~mden 1,zal1 kalclun -:> 
~ Jel.ek bana bab«mın 

(.Dlıwmt 
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p f!l!:~~l6im•l!ll•PF.ıı ... mı iıllıs llllM"6k ••••••••• .. • 

1 3Öç!-tt!n~!~!_A~~~NJN~I AHMET FEYZl'ni.n ASRI MOBILY A 
.............. i'N' .-..z.••·------· 

Se!imiye SMm•lma 
1 - Mevcut evmıfI d&biünde 3000 Jıilo ~l&na ve 3000 kiJo pını;;a 

~elfuıiye<lc •aobara t.ee\lm. ,flU"tlio ~1.a. ııabn alm~kttr. 'Prrnsu.nm 
t!!'ll'l!Datı 36 ltra ve ta}ıananm Z.l 1ira. riO laıruftur. 

2 - Pazarlığı 22-U~l ~ c;:{ı&nQ ~ ıo.~ da Scltrr.ı~-c. 

de korobyondı y:ıpılac&ktn-. UMOa) 

lııitaabol Aı.-,:.r, DJAhk~ 9 ımm 
M*8k MldmflğtRlim: 

:Ees:iktrurta Valdcç mem .AJdar -
u ıs ?ro. d3. :muldm Bahriye Zllıı. 
~ bıralındtın ~ Valdeçea. 
...- .übv ~ 18 No. da iken ha. 
lıııa ikamct~tı!lı m.ettıı:ı kocam Rn.1m 
~.e n.çtlgı ni at tes:ill dıa.a,. 
..-: .lf. aleybe ~ ct,j;\"&~ 

•• tt>"cUulıı td>lJt ilımtihaberl • 
" •lloo. meçuhatta ıt:ame~Abmr 
twk S.O aenıU mCQ4ulc gıt ~l verilen 
...,il'h&ttan n~makla dıı.va arzu. 

e ytrmi ::an mllddetıe 1llincn k. 
ruma ve muhakeme gUııü olarak ta. 
;ılll ~ tı.t2.')U sut 14. tayin edil. 
~ll mll.İlkcmeye goimeftmc ve 
~ taX.dirdt ınııluı.'keıneye gı • 

ISTANBUL BELEDIYESt 

1 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
TEPEBAŞI. 

DIRAM KlS)U!\llA 
Bu Ak.,..a.m 20.::ı~ da: 

Merdiven Bft. Işık .. .;: 

t~tiklAl OodOC'Slnde 

Jt0l\11EDI KISMINDA 
Akşam 20.30 da: 

Kör Döğüşü 
--o-

Beyoğlu Halk Sinenıası 
Bagiin 11 den ltillf\rcn 3 btiyl\t{ ftbn 

bh:dcll: 
,.t.r.ı dcftm ed~ i da.ı.·eUye ma • 1 - Biyik Car. 
ka.JıUllt kshı olnınk ~I'e ill\n O~ll • ~ - Alib&Jiıa HlndUlta.ttdıı (Tfirlu;r} 
ıım. ( ı 6li3) 1 3 - ~il htör RoYbo!·lar. 

- :;:on ~..aferi. 

Llepir ye~k odsı takımı ıı~~A.:"':.o.''\""',.~"'·~ JIM\[u~, lılll• ~r. rru:.sa.. t GOZ HEKlMi ~ 
• fft~e.ıen mttrcl:kep pek u .e fJr. Muı·at R. A vdın ~ 
..,.et t::~!:: kullamlmr-ı accl~ m.t.:lı' •

1 

f Geyoflu •~ . lnJMrt 4'0kak >i 
lir .• ~11. Ha~ 'd!'f,"'W eadde.şlı Sır. i ;;:.v:• ·ret: OM~ Pi ~~ 
-f.! pcrtnnıı:l1. ·o. 6. Telefon: 801.18 ~~~ ..,.:.,..'"" .. "" ... ""' ,..,.,,.. 

.. lliJll .. ımlllllll .. lllill .. !llllllll!tllllll!llfi~Pi.:!IB~:tllll~IJAP1'1 

. "Vakft,. Ktiabevinin yenı 
neşriyatından bazlları 

llC'l:k~· lmtld4 ,. .!lUIU ~ - Hit:.ycler - B.Dt:tB 
SITKı Eiv.ı: :-ı, 58 

Seni Se\Jyorum - R.omaıı - 001CHAS BJJl\QAA ~ 
ıo Dcnt<- ~t:etelllfk - St1&1~ ALn:c u 
tlcdiılı Meb'u.•ıı !'51'7 • c ı!!t.1 - Uı\JUU l'AlilK U~ HO 
UOftncll ~ttı.n Mchır.edln Sfin~ llni;untı - UIL'.\U CIL\:-0 Si 
Keadl l.:~in• lCllO kdhue tk! ıtretici - l 'raıl!lUCıl kit.atı> !Mı 

ICeoCj ker.dlııı JOOIJ li.ı.ltme .. ,. ~rntlcl - Al,-ııuıra ı;:!tahı !MI 
liotıt; IU!eili~ 1600 keJlnll'! IJc ijfnııt.lcl - ln~lllı.t'c ı.ltabt !6& 

kflr.i l~tmıf> - &WAHı\'rro- li.lP ı.\C 
U113 at mı im - P...:.mM - ~:ASAN U.ASllJ r:~ 50 

WA1ttfW 

BAŞ, ÖiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AQRILARINIZI DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu 
' Jl;f • ... 1 ..,.. ..... f ' ' i'1 . 

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve T aze g örüM:" 
m ek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrüb_e 

ediniz. 

J' ';(I' 
-,..~. ~ ~ 

-~ _, .. ~· 

~ · 
' ~ . 

Saf ~·e haımettirDmiş süt. ıae
'mnı:1 ,.c zeytin y:ıt;ı~ diğer gizli 
cevherlerle kaı:ıştmlank . ~ya& 
renkte <yağsızı Tok alon krcmlnlıı 1 

ı ist1hzannda yirmi seneden beri 
f lrulı:ınıln1altta olan meŞhur tor-: f müle ithal edilmiştir. Bu krem: ... -------------ı.ı cildinizi serian be31er ve ccnçlclj·l 

ATJLIK BAN Urir. Tenin çizgi ve buruşulcluk-

Ga.lli.ta OSnıanl[ Be.ttkası a.r~ 

Honian narıı JUl.~ınnaa "".Eyü6f1ı"i: 
nı 

Müracaat: Gala ta. Rıhtım cadde. 
ai. nltmcI Vakıf han 35 No. F,,mcet 

peıwembc ve cuma.rtefliden 1*}lta 
hergQı:ı ııaat 14.5.15,5 

Doktor Hıfzı Bakım 
DABILtı"E MOTEIIASSJSI 

Taksim: 'lallmhaııede Otillgör 
llil!lrtıman bergf;q öğlc44m ltOllPa 

1 ıarthı Ye gayri Eaf .'1.:ıdrleierlni gl· . 
1 derlr Te c1ldi tazcl{ştirlr ve: rıerıs 
blr koku ile tatir c.d'er Fcla S:ıl· 

• ' l 
ıann Jleşvünemasına scbebıyet ver-
\mez. Malümdur kl Fransız ta.dın-
lan bugftn bir kat; sene e\'ı:elki· 

perine nazaran um-.ımiyetlc daha 
güıeldirler. Mütehıı.ssıslar bunun 
~sebebinı Tokalon kreminin Yas\ 
,istimaline atfediyorlar. Aylık sa-
l tlŞl hemen blr rnllronu bulma.kta

citr. Siz ~ bu~unden itibaren bu 
kremi kullanmağa. başlayını~ ve 
her sabah daha guzcl ı;:örün11nüz. 
Tokalon kreminin müsmir nctlce· 
ıeri garantiıtdlr. Aksi takdirde 
paranız iade edlitr. 

~~~":a.;~~~~,..~~~~~~~,.,~~llll!lllliil~~;~~~~~i21ıljQil~~~~ 

:~ Halk için yazıltMf hbbi yeni eıer 

::KADINLARDA ve.ERKEKLfRDE 
BELSOGUKLUGU HASTALIGI 
(Bahunı, w tutulmamak P9releri) Müellili : Operatör 

doktor Cafer Tayyar Kankat 
inkılap Kitabeoi liyatr l lira 

istanbulda SlleJ111anlyede Askeri 
J\1atllaa Md.den-: 

Ayhl~ imrcti Sanaı. 

ı.ırıı 
.. . 

10$ 

~o 

75 
S<I 

1 Lıto ve üöküm maktnfstl. 
ı Llto kA.ğıt verici muavim • 
J Çinkogrnf ustt\st. 

:;o 

l Diz!r.i. 
l 'fipo klığrt. verıcl. 
2 Pedal ,, 
ı Mukabeleci. 

15 ı Cild ustam. 
45 . 2 Cilt.cl . 
ıos· ı Dll bilen tashihe~ 
Ahl>eri )Jnt:;ruıda mllnhnl buiunan yu!.;a~ıdıı ynzııı m3lıalle:- için hi28. 

laı-mdtı ~;österilcn aylık ücretle lı!llmtıhan 1~1 almacaı: .. rr. Arna ed.:ınlcrin 
lmbı:1 rraHini vo ne E;lbi vcsaika lhtiyaı.; oldut;·un:ı öğn'!lilıck Uzere her g1in 
saat 10 cinn H Jcnclar Malbanya mtlrncaatııırı l~tmdır. İmtihan 28-11-
041 c.unı& gunU sııat 9 d:ı SWeymaniyc cıvann<Jakl Mati'1lad3 ya.pJlccaktı~. 

. (H3S.-10l 'S) 

[ İstanbul Belediyesi ilanlf.rı" ~ J 
B~'td•J'C \'C Hu.ırusi tdnro emclU!. ve ölulUilerinden 4.056 num~ralı ka.nu 

nun birfac! m:ıdcJ=sl muc!.bincc yokls..'"lUty& tl.bi tutuimu§ o:ıuı ve a~ltklannt 
b'~"'!at alınılan mlitekalt \'C yctlınlerlc yill:sck tılhsilc devnm cOen erkek 
r,oc.:l.la.r ve 18 :rS§rnt ikmal etmem~ olan ktZ t'e erkek ço.tıİl;larm" mcz!i.fı.t' 
l:anun hlJ°kmlhıo tevfikan yoklama. murırnelelcrlnc b:ı,ı~n!lmışur. • • . 

Alfıkadarlarm rruımt eell'Ct, mMş ve nUCus hüvi~t cüzdanlarlle btr. 
ll':te lklMiteı;rin 9H sonuna kadal" Beyazıtta Zat ~er! MU•1Ur1Ugu TekaUt 
kısmına mil:acaatışn UA.n olun~. (10191), 

1 ----:;fanbuı Levazım 
L nar:cı asker' kıtaatı 

:?i,700 11.nL I;cş.11 bedelli muhtelit clnB kereste pazarlıkla satm atııı;c'ıı' 
trr. 1hıı.lesi 26--11-941 çarşamba ı;Unli aa.at 15 de Ankara.da )ıl. :aı.~ 
tm alına kom!ııyoaunda. yapılacaktır. Kati teminatı 371S llra 50 JtU ~ 
Keşif evrakı l~<f. kuru.5a komi..,yondan alınıl". Taliplerin bclll vakitte il 
yona gcimelcri, (H33-10186) ... . ~ 

~her lalosuna 2i lira tahmin edilen 500 kllo Salipirin, ve beber ~ 
.na :.'O l!r1t tahmin edilen 100 kilo Antipirtn, \'C beher kilosun& Ô lir8 l ,/ 
<>dilen 800 kilo Fenasetin pazarlıkla sa.tın nlmac:ılttır. lb.3lcsl 26.11.9'~ 
1'hmbe. günU sa.at ll de Ank:ırauJ. ı.ı.ı.r.Y. satınalma. komlsyonunds f 
caktır. Tnllp!eTin 2370 lira kati temlnatlarlle belli v:ık!tte ltom~ 
meler!. {lll9r.~9M) 

••• I 
K~yr,erlde iS,811 llrn 2S kuru!} kc§it bedelli i~a:ıt i~i kapalı ~~ 

sı.ltmeye konmU§tUr. İhclcsl 24.lUHl pazartesi g{jıı!i s:ıat 16 aa ~
M.ll.V. Hava aatmaıma komisyonunda yaptl::ıcal:tır.llk teminatı 5190 rıJ" 
l:tınJttur. Şartnamesi 395 l.."11rU§a kom!syc.1dan alınır. Tatlpİerin kall f# 
l!rikalarile tekllt mektupiarını !hale caatındcn blr aaat evvel komısycıll' 
mel~rf. (1~21..9579} 

~~· ~ 
A§~ıda. yazılı mevııcJın kap4lı zıırt'b ck~lltmelcri hlzalarmdS :>.p 

gön, ısaal ve mahaı:el"dckl asl\erl satm alma komieyonlarmda yapıııı,r ~ 
Talip;erin kıtnunt ven:iknl::ırlle teklif mcktuplarm1 ihale sa&tk!rinden ıı. 
CIV"9et ait ollluğu 'koml..'<yona. "t"erraelerl. 

Cin8i Miktarı Tutarı TeJıılMh th·ıtc gun, aaat \:e ı:nab.al 
Kllt> J.lra Kr. IJnı 

Sığ'ır eti , 250,000 lli,ıro-0 S-;12,50 
OJun 5,';'00,000 114,000 6950 

52,000 k!lo.m 12) 

Jshana ·62.0QO kilo Hl lOH 

. ., 
.~ ... 

26/11/ !H.l 16 Gcllbolu. 
27 /11/941 16 Gelibolu. 

,..-1 
l/t2/941 16 GeUbolU e•1'i 

Meaiz Levazım satın aima 
lıomtssona kltaıarı 

-------------------------------------~~' l. - ahmfd &1ncn~Clc11 tMSZ) 111'3 (51.5) kunl§ oları 69 1"1 

hl :miızeıı:ıcnÜı. 2i-iı-Di.1 ~esi gUnU q.ş,t Hde Kaamıp~df. . .... ~ 

Deniz Levazım eatm alma lromlsyonunda pazarlığı yılpılaeiktr. öl 
2 - Kati teminatı (852.39) llra olup f&rtnamesi 1§ aaati dahlllll 

k'Ur koı:nJsyondan bedel.siz almablllr. 
3 - 13leklllerin 2490 &ayılı l.anunun l.stcdlği vesaikle blrllı<t 

giln ve Mlte adi geçen komisyon& mUrııcu.tıarı 11~ olunur. (1016Sl 

' 200 Adet kunduracı yumağı 
HO Kilo keton iplik 9 katlı 
2;;o Kilo keten iı,Uk 3 kalli 
100 Kilo ağ ipliği 8 
Yukarda cins ve mJktan yazılı ipli'!{lcr 25 %. Te~n Ml salt glJll) 

l f de a~ı ayrı paZ3.rhkla satın alınaca~tıl". 
Clnaleri hizalarında göaterilen mJktarlıırdan nok.saıı olarak Y 

tekHfler de kabuı cdUeccktır. rJ' 
lctelililerin belli gUn n salte Kaaımp~ada bulanan komiBY0 

bulunmaıan. (101~7) 

ıs Ton kuru fMuly, 
ı Adet mıız.ot aobe.81 
15 Metre kay!§ ''14.16 sim gcnt,llk 6.~ m/m kıı.lın1ıkta" 
Yukarda cins ve miktarı yazılı Uç kalem c~ya ve malzeme ::z ' ./ 

9U cumartesi gtınü saat 11 de pazaru!tla alınacaktır, 41 
İ8te1':Weriıı belll gün ve saatte l'aınmpa~da bulunan komj.S)-L'' 

bulunmaları. (10ll58J 

Bahkesir Valiliğinden: / 
ı - Batıke&lr • Smdırgı yolu Qurlndeki ah§ap küçül~ ~~ / 

aUnli.n maaatı kapalı zıırf u.sulile eksUtmeye konm113tur. ı 

2 - Keştf bedeli (12412) lira (82J l>U~, muvakl;:at t.cmtııatı 95 ~ 
8 - Doeyaeı h'lrgUn nana mUdUrlUğünJe görillebliir. '~ 
4. - tııatc3l l birlnc~kAılun 911 p~rtesi gtıntı ıı&!!t 16 da 0~,ı' 

!il!il:ıde mUtc3ekkll komll'lyonda yapılacağından iııteklilerin ıııu >"'~' 
minr.Uarmı Baiıkr.slr malsandığma yatırdıklarma dair mahbUZ ~ ıf'J' 
tar ~yanı kabul banka mektubu Ue ihale tarihinden en az üç g t ,' /.: 
ıayete mllracaatla naf!aclan alncaklan ehliyet t'ealka& '\"e tlcate~ 1 
sltts.lnraıı tekli! mektutAlnu havi zarta. koyarak mcı:ı;tır ?.arf'~ ~/ 
kanun hükllmlet1 datrcalnclo tanzim ve imza etıul4 olarak ihale jtll" . 
15 c kad'lr komtfıyon rivautine verm.clcri, postada vukubuıaca!C 
rdı kabul e1Um!y~ce~1 lh\n olunur. (9i3S) 

:f 
·Devlet Dcmiryolla rı ve Limanları ltlctıt" 

Umum idaresi il iı.nları ~ 

Muhammen bedeli (45.000) kırk beş b!n lira olan 100 ton r:ı 
l .l:!.IMl pazarle3J gUnU Bn.at 115 te kapalı zart uınılile Aııltaradl' . .J. 
ımde. satın almaca!ttır. "' s" ı/ 

Bu i,e ~lrmek lstiyen1erln (8375) liralık muvakkat tetıı1ıı•t ,.; 
t.a.~1n e.lliğt vc~i~[aları n teklitlcrlnl aynı ~ Mllt 14 de ıtadat • . ~ 
rel!tli~ine vermeltTi llznndır. ıt-f" , 

Şartnameler parasız ora~k Anka:-.:ıd:ı. malzeme da~deJJ• 
pda tescllUm ve sevk ;.ıeniğindcn da{:ıtı!acaktır. '(9902). 

· l nhiaarlar U . MÜdürlüğünden:,,...~ 
l - Şaı'tname \'C nOmune.sl muclbiDcc IdaremiZiD ı.tanbdl ~ ti 

k~d~ halt:?n,m~vcut oıtıp hazlr:ın 942 iıpUdaJlm& kadar biri~ / 
oiunan "l~"'ton 3 ::eti ne'l'i nrpa. paurlılda. eabla.cal<tır· ts ıJ 

ı -:-. Pu.arlıkJi-12-0;ı.i cumn .günU saat 9,30 da KabatBf 
~ubemlt:de. mü~kkll aatı~ 'komisyonunda. yııpdacaklrr. . oı6f). 

ı - ~arwn:no·vc ntımur.o adı gc.çen,aubcde görWcliQir. (l 


