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aradenizde ~orpille-
en ikinci Türk gemisi 
enice vapurunda tahlisiye simitleri ve 
tni filikalar mevcut olmasına rağmen 
Cak iki süvari kurtuldu, 11 tayfa kayıp 

Dtanıar saatlerce dalgalarla· pençeleşerek 

Bir Alman profesörli 
dıyor ki: 

Staı ·n 
Petro i·e Kateri
anın zaferlerinı 

kazanmak 
ıstiyordu 

Alma•r•aıa t .. 
garpta •••pi 

aldata bir urau 
1
Molotot Berline 

geld ve 

Burgaz sahillerine çıkabildiler u.,... ...... ._.:= ·:.::::::::-·-.. --· Çanakkalenin 
Rus gaga 

terkini istedi Hükiimet 
talıkikata başladı 
Ankara, 21 (A.A.) - ;.::;ıbu.J. l!. birin.et ve iklnc1 kaptanlarının kurtu,. 

s ---vyet tebliği 

TuJa ve Rostofıa 
şiddetli 

muharebeler 
mamn& bağlı MO tonıuk ce va • I la.İ'ak Bl.Jl'gaza iltica ettikleri ögTenU. 
punınun Burgazdan latanbula geUr • rn.l§tir. !Atndra, 22 (Radyo saat 7,15 
ken Vaaillkos &Çıkl&nnda t..orpmene - • • * ele) - Diln gece yarası Moekova. 
rek battığ'ı haber almml§t.Jr. Bu bap. Şehrinılzde mevcut maıüınata ö. da neşredilen r:smi ~us tebliği : 
ta tabkikat& teveutll edilml§Ur. Ce.. re y . g Krtaatmıız dun bütün cephede 

Ge i ln • enıce vapuru ayın l'8 ınde tor • dil 1 d .. •• r.oı rdi M h 

----------- 1 '1l r. ""'m ın ll&hibil'-11• h.a • rcbe bilhnssn • Voldkolamsk Tule. 
mide hamule yoktu. m n yalnız pfllcnm•~u ,.._ ın· • 

1 

~ a O\"ll§lll1.us e r. u a -

&tat yerJnde yazılıanıesl olan Alidir. ve Rost.ofta §iddeUi olmuşt~. Çar 
Loadrar• gire ~a ı>'.1nU aabalu kaptanın Bur. f18lllba. günü dfumıanm 15 tanikı ve 

_ gazaan çe.ktiğt ~yle bir telgraf alın. 270 kamyonu tahrip edllmiştir. 

ıarlıta vulr•t 1 DUftır: (l)e,"&lllı 4 ün.-A..11e) LENtNGRAD CEPHEStrmE 
- ..,... MO:&ova, 22 (A.A.) - Krasne. 

A 1 1 ya Zvesda gazetesi Leningrad cep. man ar l·çkı· a" lemı· hesinden bildiriyor: 19 ve 20 sontetr.inde Kmlordu, 

M k t Almanların ş!ddetle mukav~met 

Y~n: OS ovava aarf U• so· nunda göete~ri Neva nehrinin <l9iu sıı-
hWerindold taamaana dCJVWD et .. 

iL_. _CallltYalçıa zu şidde:lendir diler Bir sarhoş iki arkadaşmı ~!eli cephesinde "N" mevzii (,i. 
~ yaıuıura, bUden- 1 b" d I d nilnde şiddetli muharebeler obnak 

'elincü derecede kalır --0-- • ı ır en yara a 1 tadrr. Burada Scivyet askerleri -u. 
bazı hidiseler de vu. T ula mın\ak~ın~a vazıyet · tün düŞman kuvvetlerine karşt lkoy 

ld, bunlann umumi çok cıddı (Yazısı 4 üncüde) mak mecburiyetinde kalınaktadrr. 
~ ÜZerlnde icra edebi - ---o-

=esi~~ W: Merkez cephe· 
~ Bet'-ekili Ba!• sinin Kesiminde 

· t.anın bu harbe ~- B il OarlDID llazı &cağnıı bir nutkunda aı a 
~~p dunırkeo böyle ao1ıtaıarı da 
~:_--- için elbette bir 

.... ~.olmak li.zundu. Bul. • dellDdl 

.:-.a .kadar defalarla 
~ anusunu gös • Loadra, n (A,A..) - (IUl.<l) 

ibesle'k deği~"ti~ • Almanlar Jıl()9kDV&IU11 nıOda.fa.amu 
ta....~r? Eğer Bulgari"' • zorlamak ~in ,ebrln etratmda blltQıı 
~ f.ebdJde maruz cephe kealmlerlnde t&&l'"IS" ta& 
... ~ditsini müdafaa için ytklerinl tazeıeml§terdir. Almanlarm 
~~i pek tabii gö. taarruzları bi.lha8118 Voloklamak ile 
~~ bir taraftan Al Tulada §idd&Wdir. JıloakOft ~ 

111- erını, Rusyada h~; Tulanm cenubu prb&.llDde ciddi bir 
""'l'e ilan edip dururken vaziyet hasıl olduğunu blldirdiği hal 
aaş,.ekilinin harpten de Ru.s sözcllsU. Aluıanıarm hiçbir 

... ~ip olmaz mı'? yarma yapmadiklarJDl ft ~ 
~tanın karışacağı mukabil taarruzlarda bu)uaduklannı 
~ e bakılına, ancak söylemiştir. 

Olabilir. Bulgaristan • Kınında ve Kerçte vaztyette defi• 
'ltp Libyaya gönderecek §lklik yoktur. Rull)ar, i§Pl ettikleri 
hı llalgar Ba§vetilt • mevzileri t&hkJm ediyortar. 
' İle bir harbi gözönün. 

ela ihtimal verilemez. MOSKOVA RADYOSUNUN 
lUaıoa nutkunda, ge· \"ERDlclt cı;l·AP 
eld1bı nutkunda Ttlrk Loodr9. n (AA·) - MoekOYa 
"e banan gittıkçe radyoeu cuma alq&DU neşriyatında 
~lyor. BuJga • "KwlyldJz,, gazeteaJnden naklen Jqn 
~ il hlr Yunanb • !arı aöylemi§Ur: 
il da kalmamıştır. "Tulanm cenubu garbi.siJ1de harp 
• lllg&Jistan İ!.'in harı> elddeUenmi§tir. Şimdi genifleJilekle o 
de harp olmak Jazoı;. tan yeni Alman taarruzu bUDdan ev • 

~\'tidJbıJn kendi ken • (Pe,11ı1111 4: üncüde) Şark oepbealadell l'elllmWır: Almari piyadeel bir hüctımcla 
~ laarbı ana etmiş ola. Fı·nı 
~ zor oluyor. Çiinldi F . b . t k er .. ~ ~rzın ıi.!°ı.!bi s~~ e o 1 1 r r ~ n aza s 1 1600b esir, 30 top aldılar, 
t_ "rr~ içlnln derinUJdc. 3 in zayiat verdirdiler 

-.a-.-'.~~~·~dö~~~:r~ Bu sabah Yeşilkö :de - bir ada11 tren ru!c'::~;ı;; ~1~~·>Bey~1!~: 
"""11dır. Her halde f ' zinden Kareliye kadar U7.aI18.ll 

-..1.i,. b•hu~:1~, .• ~ı:~;~ al .ında parça parça canverdi ~~~ =~e~~~!~~~ 
~h llazarla görülmlyc • • . . rafından sarsılması neticesinde 
~ '-rltsfanm Rusya ile Bu sabe.h Yeşilltöyde fecı biı nnU Ka:racaoğıu arka vagondan büyük bir kısmını kay.beden bir 

0 '1 kazanması. da a,i(. tren kUUJ olmue, birili tren . ~ • atlaDU!f ~ hat boyund81ki evine git Sovyet tümeniyle yapılan muha. 
balete neden dolayı kerlelderi altmda be)inden ;kiye 

1 

mck iizere hat üzerinden karşıya . r ebeye ait bir t.ebliJ!' neşretmiş 
~ S ! bölünmek suretile ölmOftö.r. geçmek :i1Jtemi3tir. ı MOOadele, bakir bir onnanda 
~ "b. ceıer se\'klletUr ki, Kaza saat 8,40 sıraJartada vuku Klea~ .. t&biatile 18 n.uma.rah ve buziaria kapanmış bataklık-
~ ı.-;. tbdarı BulgarJsta. bulmuştur. Bu saatte Kilçökçek • katann önünden kaçamamış ve aJ. lar üzerinde cereyan etmiştir, 
~ 1ei kalamıyacağuın rneceden hareket eden 21 numaralı tm.da.. kahrutbr. Tren üzenncren Ruslar anudane mukavemet et
~~r i~Hir.fek bunun katarla, !atanbuldan hareket eden geçmış ve Kleant.iyi belinden ikiY<' 1 mişlerdir. Rus zayiatı Uç binden 

. ~u olabileceğine 118 nUJJW'alı bta.r, Yeti)köy ietas. böbnüşUJr .. Kazazede derhal ölmüş fazla ölü ve 1600 den fazla esir. 
· yommda ka!'§l!aştıkla:n 811'8.da, 21 vs.kaya müddelumumflik el koya • dir. Finlandiyalılar bu muhare-
<l>enunı 4: üncüde) numaralı tren yololiıanndaın Ki~ ı l'ak tah'lrikata başlamıştar. 1 bede 30 top almışlardır. 

~· ....... 
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Zırhlı kuvvetler 
arasında büyük 

muharebeler 
başladı 

L ondraya göre 

Bir kısım mihver 
ku~vetleri 

çember içinde 
--0---

Mlbw•r llaneoer1. 
11111, ... ........ 

ıırl mavall•• ........ 

_..., • (A.A.) - D.N.B. 
BerllD Qninnrltemıde .. ~ 

pnıtuör Schueaeler, her devirde AT. 
rapa o.erine &IJrbtau duJUND Hım 
9Dperyallsm telldldl mevzuu etntm. 
da be7&Jı&tt& bulunmll§t.ur: 

JlmnatleJ2ı, çariık Ruyanm dlmı.. 
girUk hedeDerinln tarUıçeaııJ. Jll9P • 
'*taa 80ftl& fllD)an .&ylemlfllr: 

'"BoJtnlk Ruaya muT&kkat bir llllıil 
det için A~ De •Mlreclar olııılıS 
gibi ~ B11Mm baklkatte, llllııl 

emperyallst pye1ert, Karksi8t, . Ya. 
lnldl prosramı -..ma ı.t.ln&t edenle 
dtıll& lıOymt bir enerji De takip et • 
mekte balUD1l)'Ol'da. 

staıln, ~ Petromuı -.ıaaae.,.ı 

d1aramaDıa tam••"' milf&lılh btr mev 
kt llsal ... bllytllt Petro ile Katmiınh 
mn kenndlklvı -.terleri tıekrar elde 
.tmete tefebbO• :meo1ıuriyetJade ol • 
dulunu bümlyor delikli. İfte bunun 
lolAdh' ki. KNaUa. ~ ne sı. 
dlllll ._,o ıaıı • ı....- ._. • 
-ımmu gtlrmedi Te cııter tanıftar: 

Baltık memleketiertıe Büi1:9vin&JJ, Bc
mr&Jıyayı ltPl ft FlnllndiyaJIL ta • 
amam ettl. Jlolotm, merlusf ft cenu. 

Kahire, !! ( A.A.) - saıtbi- lıl A-mııpada diğer UıfebbOllere seç. 
yttar bir ınenbadan bildirildiği- tnek hamrııtmı yapmak Orlere Beltinc 
ne göre ]Jlihverin tank kaybı, geldi. FU&ndiyamn, Rmnu.yanm, Bul 
İngilizlerin ka:Yfbmm üç mislidir. garüıtanm ve Çanakkalentn RuQa:ya 

Alman kumandanı Romınel l~rklni ~~~edt, Bu u..ıebl, tam AJmaı:. 
bir yarına hareketi yapmağa yaı.u:. bat:de harple ınefl'UJ o.dtllt 
teşebbüs ~.de vazi~ti biç bir zamanda yaptı,,, 
de müsait depkimd!r. k "Doludan gelen bu tehdidi Jre.rpla. 

Almanlar şı ıyc adar Ziriılı mak ve wkuuna 1mkAn vermemek i.. 
kuvvetlerinin yarısını kaybet. çin FWırer, hayatmm en mWdm a. 
mişlerdir. l . rnrını verdL Bu ulmklr hareket 1111. 

Li:byadak! ha~ nısy.a~ivi ln- uın ATrQP& 1ç1n "Mrilmlo bir bnrdt 
gilizlerin elındedı~. İngılı zkara Aynı amanda Avrupayı da Dddlfa 
ve hava kun-ctlerı arasında sıkı eden Alman sll&hl&n, Abnan -...u. 
işbirliği olmuştur. J 1"1 Utann! vudfe.ı.nı yapmak flr • 

(Devamı 4 öııcüde) Batını d& Terml!ı bulunuyor.., 

Meclise yapılan bir kanun teklifi 

/ lıtikô.i- gapanların 
idamı istenigor 

Van mebusu 
İbrahim Arvas 

· Mebaılardan ıeçllecelE ••111 llltlAr 
•aldl•••lerı llUllbaamaı, mallteUI 
HıtlllAr ıaçıan lçlll tlddeW ce..ıar 

verllmelbd leldU etti 
Aiıka.rada.D bilİ<lirildiğiııe göre ı rile ihtikiı- yapanm, alnllıii i§led • 

Van meb\L9U İbrahim Arvas Bil ~ 1 ği yerde idam olunmMI, mağazası, 
yilk Millet Meclisine ihttıairİa mU- 1 üç &ene müddetle ka.pa.tdmaa, ve
ca.dele hakkmda bir ka.nwı tddi • l'eseeinin icraYi -.ıııattaD menedil. 
finde bulunmuştur. Mezkür teklif mesi kanmı teklifillin bbulönii 
şu eı;asları ihtiva etınekt.ediır: 1 mU~aıkip Wtün adli mabkem4l1er • 

MebuaUJilUZ, ihtikarı kökünden deki ibtikir dava ve evralanm Jıe -
kmnak için merkezleri btanbul. r.i kmulacak :maıb:kemelere devri 
lzmir, Ada.na ve &ıneundıı o1mak ietenmelctectir· T4*1ifin yedinci 
üzere men'i ıhtikir mah'keıncleri madde&i ile gerek toptanm ve ge. 
teŞk.ilini teklif et.meıktedir. Bu rek perakendecilerden mal eaklt • 
mahkemeler Büyük Millet Mccl:si yanlarla naıtt bariıc:i sıa.tanl&nn i . 
aZ88I a.rasmda St-çiJecck birer reis dam eezamoa ça.rptınimam leteD • 
\•c ikişer azadan teŞdkkül edecek. mektedir. Bundan maada melr tq. 
tır. hir etmiyerdt aaı1cbyan1ar veya Ak 

Teklif sa.bibi, üçüncü madde ile kAmn f8tlap edemediği ~iri 
bu maıhkeınelCrln \'erecekleri idant Mrflerle bir listesini yapıp -.ı. 
d& dı.hil olmak ~re bO.Wn karar yaııiann da idamı ietenmelı+dr. 
lanmn kati olmumı yani tem'yise Bu bıımı teklifi tetHc edllmek 
t.A~ tutuaaınasm.ı ' ı.temelrtedil'. ~re lılec1:iısiıı alllı:adar eneıUım~ı 

Kanun t eklii'in.i.:1 qiğer ll'W'Mclc- lerlne havale ~. 
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Jltısralardan. 
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Kadmlar hakkında düşünceler 
- 1. 

EVVELKİ günkü fıkramda ka-
dınlarda~ onJardald süslen. 

mek., boyalannıak h:ı.stnlığıod:ın, 
ılelllik derecesine varan gençl~ -
mek, ya~l:mnı saklamak, küı;ük 
görünmcf.c manisinden bahsetmi5 • 
tim. Ye eski devirlerde kadının 
yaşına \"erilen ehcnuniyet \'e mi. .. 
nayı -eski bir kitaptan naJden
belirtrnl:lt-im. Bu gün de bazı ~rp.. 
h muharrirlerin, muhtcllr mllletlc
re mensup kadmlar hakkındaki fj. 
kirlerini -eski bir Fransız me<Y" 
mua.smdan- naklediyorum. 

Garbm §(ibret yaplllLj eski ve 
yeni muharrir \'e ediplerinin diln. 
ya kadınlan baklandaki flkirlerlı\l 
dilimiz.::: çe\inneyi -\'eslka ve dü. 
&."iimonter baknnmdaıı- faydalı 
bulduğum için tercümeyi yaptım. 

** p IYER LOTt, TUrk J;admı 
hakkında ~ söylüyor: 

"Türk kadmlannm gUzclliği dil
(len dile clola§arak asırlara bikinı 
olmuBt.ur. Trpkı bir efs:ıne gibi. 
'fürk kadmmm güzelliğindeki ca • 
rlbe, samlmlyet ve nem.hat o ka 
dnr kUldii, o kadar kuvVet ve ı;a. 

fiyetJc bc1irfr ki yalnız Türk ka • 
dmmda bulun:ı.n bu m\lmtn.z haslet 
ve meziyetleri 1ı~blr ulu!lan kadı -
nmda bularnım11n12. 

Gülüşlerle süslii gözlcrlnl süzer. 
ken lt:jni dö!mıelc, hlslt>rlni ve duy. 
gıılanru mc) dnna ko~, ihtiyacı 
htr sevbrtli gilıi lıenliğini kucaklar. 
Utangaç blr tanrla ldrplklcrini ~ 
ı,arlcen ne kadar saf, ne kadar te. 
mJz iı-c, m:ısumJyetle boynuna bii. 
kerken (t .. o kadar mUtevc'kldldlr." 

** K LOD }'ARER, İngiliz bdmr. 
nı S()yle tasvir ediyor: 

"Cih"eI .. 1,te bir kelime ki, İn., 
gillz ka<lmmm lôgatJıule yer bal • 
m3.0lllitır. bıgUiz kadını, bir baston 
kadar ruiin:ıs1z \'e doğruclur. Onda 
spor ihü -o, te!' ihtiyaçtan evvel 
gelir. Hn.t1fı. aşldmı bile... İngiliz 
kadını, lmlbinl ya b~r tcnr.ı raketio· 
ne, ya bir topa, yn.hut 111r lrotranm 
yelke.-ılne, bir atm dizgin.ne ha~ 
lanu.5tır. Ne 1'onu;maJ<, ne de ae. 
vlşrnek için 7.:Ull3ru vardır. O, gli.. 
ncşli, açık havuda uçan b~r kele
belttir. En hUyük meziyeti eadur: 
Dedllioda yapmak... Bunu ~k se. 
ver, çıldmr bunun lçl:ı! •• " 

** pıvEn DE1\ı'U"A, Afn"kalı ka· 
dmı !'OByle anlatıyor: 

"ÜstÜ\n lıı>ttmın ynl..,cı güneşi. 
le lmr:ı.rmış znnnoltınsn siyah ,;ı • 
<'otlu Afrikn kndmlnn o kadar Şen 
ve nı~~eli oluyorlar ki... Onların 
tn~·m neşclcrinJ asri in.,.anlar bile 
pek r.abuk benimsediler. BugUn en 
yüksek, en lüks salonbrda, eğlen. 
t-~ yerlerinde ztnd!crfn ne§esl, 
kniıluı.hnlan, çapkın ve 5akııık nağ 
meleri blal< botumlarıa, çnl'li ton. 
hırla ronlnndmJıyor." 

** S 1YU lmdmbn, erkCklenlEm 
f:ı.~tsızdır. Onl:ır, t:rpkı k• • 

oıl:ı.n glbj s:n ac;n gld~r, boğuşur. 
Ve tndırma dönUnee yorgunlnğu -
oo rnğmen @ler yüzle ço•l!asmı 
plcıirir. \ kın ne demek oldnfruna 
pek iyi bilmez. Fakat vazifesini 

tok iyi kavramı tır. 0 1 şefkatJl bir 
ana, sadık bir e5, ve ~'llınaz bir 
<'.enkçldir." t tenley 

:(. :;. 

S IBERYA kndmlarnıı ne za. 
ma.n hatırlasam 'laima vU. 

cudilmdc bir ürperti hissederbn. 
-Soğuk lklimlerde ya.~iıldan L 
ı;in olacak- bir ı:izgi gibi incelen 
gözleri ~tluk elmacık kc.'llil•leri \'e 
viizl.?rlnin kar gibi beyıızhğile sı. 
bcnıılı kadmlar sndmli olmaktan 
çok. uzaktırlar. Bn ırktan olan er. 
kekler benim filaime l5tirnk edel' 
ler mi acaba 'r GUzel, ince, çapkın 
kahkahalı \'e oo;;,llıtıen dudaklı bir 
Fransız kndmma.. kendi kadmlnn. 
nı üstün tutarlar mı'! •• Ç()k meralı: 
ediyorum bunu?" Seyyah Nnnsen 

~~ 

VLEMAN DOrEL'in Am_rikn. 
fi· h kndın hnklnndtıki fil<rl 

5udur: 
"Dünyanm en zengin kailmı kim 

,ur? •. diye bir sual sorulsa, hiç 
şüpJıcsiz, hepimiz şu ce\'abı ,.eri • 
ri7: Amcrikıı.ıı kacJmı ••• Bu cevap 
pek doğru ve pek yerindedir. 

Yalnız, borada, bu oevnba bir 
ba.lmumn yapıs~ Iüzrmdır. E.. 
ğer paranın sı:.a.dct temin ettiğini 
kabul ediyonıa.k, Amerikalı kadına 
yeryü:ı:ünlln en h:ı.lıtl~-n.r, en mesut 
laı.dmı diyebiliriz. 

AmerikAlı kadmm mnmleketi 
yükscl< itibarlı :-ara illkesidir. Illl" 
nun içindir iti orta dcTeCede gün • 
delili alan bir iş~l ı."<lııı, pnrnsı dl'. 
ıti."".< l'rnnsaya ı:;-cJd:··ı znmnn pren
ses gtbl blr hayat y~, knıllçder 
gibi bir ömür sürer. 

Amerikalı katlmmda alım (car. 
be) yoJ..-tur. O, bu eksikliğini bilir 
\'e bunu talandığı elmaslarla yetin· 
oeme~·e (t~ll\fiye) ~ır." 

** TARlllÇt ?ııtsıe, l\larttnlkU 
kDdm için şöyle diyor: 

·~ıartinlk lmdml:ın Frnnsıı fa • 
riblae kadar girml~lr. Na:>olyo • 
nun, Lamartinln idıyn:ı.nalan Mar
tinikliydi. Renkleri bakır renginde 
olan hu mlistemlilce kadınlan pek 
F,il7.e1 değildir. Fnknt louılan t.ok 
ıncak 'e alırnlıdırtar. Bunun için, 
oraya ı;iden her belcflr memur, o. 
radan bir kadın :ı1U'ak ,·atanma • 
rlörunUştllr." 

11- .\" 

B lLASKO IBANE7,, bpa11yol 
kadmı J1a!tkmda. şu sözleri 

söyHlyor: 
"lspanyol kadını n.~li için, eğlen· 

cc için yarat.ılmı5trr. Ducla!dan nnr 
ı:iteii gibi kmntzıdrr. İspanyol ke
dmlarmm bu ateş ren~tli dudakları 
IStmıak, dişlemek \'C içmek için 
titrer. 

tspa.nyol kndmı pel< nz güler. 
Gözleri dalgındır. Ve bu ~özler do· .. 
ma tanmm:mıış ufukla.rda dobşır. 
Dans. çalgı, blr eğlence c1e~rildlr, 
onun lçhı, blr gıdadır. Onun Jc-eyfi 
de, n~i de, a!)kı da docla.kl:ı.n 
gibidir: KnnvıflJ gibi kmnm renle 
tcdfr. Sevilmedi~i Mn öldiirr>ıes!ni 
bilir. 8evdii:.-f için ölmesini blldiği 
gbi. 
Ylrin duilağmdan getirilmi6 
Bir katre alevdir bu karanfil! 

LAEDRi 

ED!::.BI ve HiSSi RO VlAN ----------------------------'*' ,....., ,.._., --
AVARE,.,,,.. .. 

24 Yazan NEZiHE MUHıDD ıN 
Bu endişeye rağmen odaya ~ • 

tmı. Yavaşça kapıyı açtım.. Snmi.
nin oradn o~ğmı pc!k tclım'.a et 
miyordum. Işığı yeılunca tüylerim 
d:ken <itten oldu. Ya.talkta i1d kl§i 
vardı!.. Kız Sam..nin yanmda bir 
kn.dm vüoudU g<Srmtıştllm!, Birden 
beynime lm:l ve yakıcı bir duman 
çıktı.. kudwmuş bir kaplan öbke. 
61le e:.Vri tırnakl~ uzc:.tarak Sa. 
miyc çullandım. Fakat genç ve 
kuvvetli haydut bani SimSJkı Yaiuı. 
hyarak yUzüme ha.y«ardı: 

- Eğer bir yerime d~run~ 
h!lpı yutarsm, dikkat et! Kaburga 
larmı pa.rçalarmı ! ! 

Ons. bir şey yapamıyaeağmu kca 
tir:ıtce, ol3™ kuvvetlmfo ka.d:nm 
saçlarma yapışarak Jnı.şını çektim. 
Kıı.dm yU%1ikoyun ya tarak mil thiş 
Wr kor".ruyla yorgana ea.nlmağa ça 
lışıyordu. Snçlarmı çc.tince ç-ğlıık. 
kır kopararak yalvaniı: 

- Bırak beni! •• Oh, bırak ıben1 ! 

Bu se6i tanmu§'tım! A.şılamla 
bana ihanet eden bu Jtadm, ben1m 
11adrk ve scv~i ~nn Suna.y
dı! 

Bnsıntiln köpUımUştiim, T:rna.k 
1anmı onwı srplak vücuduna geli.o 
şiglizel batırıyor. omuz!nrıru vahşi 
bir hayvan g'bi JSI:rryor, bali.nı yum 
rultluyor, auçlarm.ı kop:ıra kopara 
çekiyordum ••• Swıa ayazı çıkt ğı 
kadar ha}'Btınyor, Kız Sac.iye: 

- Kurtar beni Sami! Kurtar 
beni. ' iye yalvnnyordu, 

Sami odl!.Dm ortıısma çekilmiş. 
bizi seyrediyor ve kavga) a ka~ • 
mıy-0rdu,. 

Ben ağzmıa gelen kllffü leıi sa • 
vurura.k Sunayı dövmekte d<:va.uı 
ediyordum. 

Birden ev ;ıalkı patırtıdan U!'R .. 

Mrnk kapım zm önUne dolmuştu. 
Yaşlı bir kadm: 

- Öldürüyorlu! B'rbıi öldUrn. 
yorl.v! •• Koşun polis çağırın! -1i. 

.. 

Süt neden 
pahalllaşı ~ormuş 

Sütçüler cemiyeti muntazam 
bir ıekilde fiyatlan hergün 

a~'tır:ıyor 

Cemiyetin hareketi 
vUAyete bUdlrlldl 

Parti Genel Bir Alman Sekreteri yo1::~~!:0,!::ıı:eptl :' 
nn,tul<lan sımd:ı. hasta • 

T • t Talebe yurtlarında ldrnselerdi. Mccltstekllenll 

1 Car e tetkiklerini bitirdi dokU>rlann nleyhinde ~!~ıı 
dn. hı an, ıstıropla.nıı• ç.u-_ 

talim taba~u lnası tnn bir nıahlülrtur. nnniard" 

h e Yeti g e 1 d i . yurt b aline 1 ~!.~~d:1ı::o~to;:!S:~~c:e on• 
lok-'acak ıeı. e'klinde görtırı:rn; yo~ 

--O- llıL\ ld gibi ba.knlarmm sıbb ı,ıt 
Fiyat murakabe bürosu son za • A '• Yeni açıla.cak yurt işlertnl tetkik zancı uğrunda boznn, iJIS:ılledel J6 

manlarda. 8 i s t c m 1 ıi bir ne- Heyet D!!ı.araya lçlıı maaı-lf '"eltili 110 beraber ııchrimi. '1ıı.\i ederken motör taııılı ,,. 
kilde yllkael~ olan aUt fiyo.Uarmı ve so••a izmire zc gelen ParU Genel Sekreteri dUıı m:ı.ldnistten dn.hn hjsı;lz. fe 
tetkik ederek mUhlm bir meseleyi au yanında vo.11 ve Qcledlye rclsl Ltfiü birer o.dam obrn.k değil! ... ~ / 
meydana çıkartmııtır. nld8C8k Kırdar ve parti rcl.Bl RC§nt Mlmaroğ.. "Neyzen Tevflk'in bir be. 

snt llyatıarının nasıl olup da böyle :. lu olduğu halde kız ''e erkek yurUa· dır: .~ 1 
muntazam yl\k.seldlğlnl \"C bt\tün la • -o-- rmı gezmiş, buradaki intizamdan c;olt 1 Bir hııza.lta.tzcdeyiın ını, ııe 
ta.nbul aUt.çUlcrlııln aynı gUndc tat. Heyet, Alman tacirler bir. memnun kalmıııtrr. teptl 
blk otUğlnl merak eden fiyat mura • li~~ reisinfo ba§kanlığıncla Vali yurt ı.,...crt h.:ıltkında gazeteci- Kırk ltatxr tepse~ be<İ 
kabe bllrosu bu l§ln esasını nraaurmıa bulunuyor lcre §U ızaho.tttı. bulunmuııtur: bu s3gl8Jll ı!Jll 
ve hayretle görmtıştılr ki sUtUn yUk- ·•- Parti genel sekretcrUc lkl gUn Yıınhs ,·eyn \'nktlnde :rsP 
scltllmcsl işini süt mllatnhslllcri ve Merkezi Berlinde bulunan ve bUtUn dcnbcri Unlveralte talebe yurtları i. tc hMer, bir nnıcliyat eS ti' 
sUtçUler cemiyeti idare etmektedir. Alman tacirlerini toplayan rcsm1 ma. çln blno.11.U' Uzcrlndc teUdltlerde bu • dlldmt::lılikler )Uzllndeıt 1 r6! 
Soıı defa cemiyet toptan aut satı§ına hlyettckl Alman ithaltı.t, ihracat ve ıunduk. Bu tetkikler neticcslıldc 11-

1 
mma \'e hiç olmazsa bir I• 

20, perakendeye 26 kuruş narh koy. toptancı tncirlerl blrllil't umuını reisl nh·erslte talim tab~ıru binasının Y'.ır. mln etmelıslzin liurb:ın gi 
m~tur. SUtçUler cemlyetlnln daha doktor Runıph, oorabcrlndo bırlil;'1n da t:ahsl.sinc karar verildi. B\na.nm der 1 den babsedili31or. Bunun el ı 
ziyade süt mUstahslllcri yani !Mkçı.. bazı elcm:uı1.ır1 olduğu halde mem'l."°' hal tamirine geçilecek ve lAzım gc • ı ~betini fa)in~ etmek ga:;. 
ıer elinde oım.asınd:ı.ıı dolayı bu şe ketlmlzc S'Clml~Ur. lCJı tadllAt yapılacaktır. tür, hatta lnılmıı ı:alır. f . • 
kilde sütün flyatıa.ndmlmasını ta.bl Alman :M.llll lkUsat nazın doktor Bu suretı-c blnanm tamir ve tadil~ da ı.nbul ctmeJ• lilzımdrr ili 
görme!c iktiza etmektedlr. Fakat ta.. Funkun mesai arlındll.§ı oıaıı dolttor tı en yakın bir zamanda bltlrHcrek U. na'' l:ır "uuıumi kaide •• .,1' ~,,J 
bil glSrUlmlycn cihet ıılltçUler cemlyc- Rıımph, diln fthalAt ve ihracat bir • nlvcrsite talebe yurdu ııçılac::ıktır.,, lU:ı.lıdot rrorbanlarm ote .,,-..ııı 
tinin ı+endl kendine narh tayin edip llklcrl umumt kAtl:bl ve ticaret oflsl arummln şimdiki sıhhnt , . ., 11' 
hayatı bir kat daha pa.halılaştıro.cak umum mUdllrlinU ziyaret ederek te • Yolcu salonu karşısındaki lannı clol.t-Orlura borçlu o 
kararlar ittihaz etmesidir, n:llıaEsa ıruıslardıı. bulunmuştur. b ·ı kı hinlerce, mll:ronlarca in~,.., 
BUtUn çocuk ve lıaatalann gıdası oldu Doktor Rumph. ııchrlmlzden Anka. otom o. 2 ~arsal.o k Eğer bugün t!üm nisbetl ~ 
gu gözöııllııdc tutularak bu kararın raya gidecek ve sonra boraberlndeld Galat.ada yenı yo u nu ~Ü evveline gorc yüzde scts~ 
yapmnkta olduı;'tl tesirin bUyllltlUğU za.vıı.tın beraber tzmırc geçecektir. ı ~mda ynpıhı.cr..' ~yUk ot~m~ 1 mıs:ı:ı bunu lı!ç şUpbesiZ tı 

kt R h Ttirlc lthala.t ve ib parkı sıı.hn.sJ beledıye tarı>. m nn borçluyuz. , 
büsbUtUn tebarU.z etmektedir. Do or ump ' - tamamen aç_ ılmıştır. Yolcu salom:. U İ" bir hekı"m'ın d,..i•crll" 

Fiynt murakabe. bUrosu şefliği sUt.. rac:ı.t taclrlerınden mUrekkep bir hr- sa.had 1 .. _., 
b h k ti 1 vil" yeti tetkiklerde ve •-maslnrda bUlun. nun karşrsmdnkl bu n evve • mlimkiio de··~ıd.ir. Bunu :_.1 

Ç(l'er ccmlyeUnlıı u are e n - "" ki b ı b 1 aktn"'dl && ıeı· mak Uzere Almo.nyaya davet etmiş • ce es un tını a an u unm J hususunda en lm\•,•ctu söı 
yet malca.mma blldimılşUr. Hilkfımetin kararlle llinan ınmta llycn nılam Z3nn~eriın ıd 
~ - tir. fmsmtn yeni niza..1'\l }Jlfn. rr.1.ıclb'oce "'e mulıt,.~em İ ]';,.., hıılif~ 

S 1 
Almıın tacirler blrllğ'l umumt reisi tnili • """' ..... ürgüne çarpı an mcmleketınılze yeni Türk. Alman t'• bu anıbarları belediyeye terke tı· hükUmd~ HariinUrrc'.:ıttfr. 

carct anııt4mıı.smın tatbiltatı Uzerlnde tir. Re >iılin bel.imi E:.lh~ •• k• temaslarda bulunma.k Uzero gelınl§ Plfuıa nazarn:ı. )ole~ salonu knr. Gabriyel y:ıni CT:ırtl 1lıri9-:;J uç mu n ı e ( r bulu:ımaktadtr. gısmd:ıkJ otonı'>bıJ paTKından traın Hac f~in Bfcf.,licye gittfğİ ~ 1 
vaym geçtiği Necatibev er.ddesıLe rndn Cibril için bayır dııtı 

iki 'tanesi kaçtı bir tanesi kadar düz ve ~eniş bir ca.<lde nc;:ı: liiın Kübcslnde bir hıri!ltl~ 
bugün sürülüyor Edı"rrı e sı·vı· ı·ngrad lııca.ktir. Bcl~ıye bu ooddenln g~- dua etmesi, hele hnll!~ 

Bir müddet evvel, Gala tada ömer 1 l • 1 zergfı.lı:ın tayın edere~ cari den n c:ı. tuhaf gi:riilmez mi! W.ııo 
Abid harunda zahire ve yapıı.ğı tlca. ha ı \I nç·l00U-31 sa.haya ~esadüf. eden bl • 7.tr bulun:ın \ c lsli'm pe ~ 
retlle uğra.şan lhsan Sarıboklr, zeki n:tln.rm yııkılnıns· ıçin istimlak ha 1 nin '>ülile!'l:ı, 1len olan ııırt 
sarıbeklr ve orta.klan Tcolos Kabasa.. zr:lzk13:"Tlla I>a.ı;!am~. Bu yolun nmmrş adamlar hayretleri-' 
kal, yapa.ğı Uzcrlnde ihtikft.r suçun. Şubat ayına kadar glizerg~ llzerınc bilhassa bl.rıknç yemec11lcr; Ilarünürrcşicll 
dan tıd sene 'i'o~ada. sUı::gUn ve 500 a~ılacak b'i\yi~ bina tesadıllf etmek~ fıı.k~t scb~blnj sordular. ~u c.e\.Ş 
er lira J>{lm eezıısma nınhki'ım edil • y a • .,,., bu binaln.rdan sonra guzergiilı "VücıuiümUn sıhJıatJ of>-
mişlerdl. 80a g mr D tramvay caddo&:ıe ç~ blr soka. dil ile kalmdlr. lsliirılarıt' 

Karar temyt& mllhkemesince taa • f darelerl JlUl'Ulft'l1'0r ğn tcsadUf e:-ıneut~:· Eu s~retle de iyi olması benim haf~~ 
dile oıun.mll§. takat mahkQmlardan -.ır ı ıı:ıdece bu sa.ta.ık genı. let lerc.K ye. ıruı.slle mümlıündür. Bu i~ 
Zeki Snrıbcklrle Kabasakal bUtUn & • Edlrne ile Si:vilingred a.nısında n.i ca.d'Cie aç lnıış ola.c:ıkt.ır. lAmlann iyi halleri bu b,-Jll 
ramalnra re.ğınen buıunamtı.mı§lar • trenler ic_;ln ya.pı:lınakta olan köp • - halde bulurunasile knbll d 
dır. rillerin inşası bitmek. Uzer~ir. Ş~ - llarünürreşit ruıJn.uus) 

Yakııla.n&n lh.san Sanbeklr dUn za.. dilik Arda nehrl Uzeriiıde igretl b:r fJ du kJ Allahtmı hcldm 
bıtaya tesllm olunm~r. Bugün Yoz köprü yapılma.:.~. Köptillerin MEVL DU i::t ilik ve sıhh.ut tstemelı.le 
ga<!a sUrlllecektlr. +.&mlratı bttirtı!nceyc kadar kam • şmnır 1 metinin iyiliğini istemi~tjr. 

~ 
yonlal"la moJ taşındığından bazı yer Olbrllin n.lleslnılen ~ 

~~~fa .enle gU.mrUk i~nrcleri kurulm~~ı 1 Radyolin diş macunu lif el Mnnsun:n hchlml idİ-
. - "t kararlaşt.ır:lnuşttr. Bu arada G"~ • sahipkri Necip ve Cemil içki ı.ull:uunazclı· faS<at 

1 

m1haldaki gümrikk merl<e~ ş'md • K d l · d hem.her yemek ;.edl:;I 
• D~eldlllk resmi nakil vasıtaları den .Ka.pmkaleye gö~U:Utmilştur. Akar ar e; erın pe er- o !tadar Umun ve hUrınc!t• 

hııJckm<lBkl kanunda deği§lklik yapıl. Dığcr tnraftnn Sıv llngr:ıdla U· leri müteveffa BAY HU. du ki mn.beyinclsini hcrtU'ıl 
mnsı hatckmda b!r kanuıı projesi ha. zunköpril a.r:ısın<lııld 67 kilometl' • SEY1N AVNi AKAR'ın 'ili ve Bara!> getirtti J.~ 
zırıamıııtır. Bu projeye göre askeri lik demlryolun~ ta.miri de ~ vefatının kırkıncı giinü- ı Kadı~cM: ~ 
temyiz mahkemesi reis!, Ankara gar hı.~a.k Uzere<hr. Demlryolu ıle •ne tesadüf eden 25 Teş- " 

. .., ve harp akademlsl komutanla.. nakliyatm en gec;: şubat başında S I ;:a :ıblrer otomobil tahsis edııeceıcur. başlıya.cağı anla.şılınaktaclır. rinisani 941 alı günü 1~aSff"n11. ,..f e~YJ 
• Ercnköy ve GlSztepenln kadn:ıtro. öğle namazını mü\eakip , __ ~ ~~~~:./'" 

su ıçın gayrimenkullerin tuarruf tet Çimento aatı~ı serbest B~ynzıt Camii Şerifinde 1 --

klklcrlne ay bqmdan itibaren ba.§lan brrakddı merhmnun ruhuna itha. · Yeni S'.?bc:h 
ması tııkart1lr otml§tır. Diln sabah \1laycte tebliğ olu • .,, 'fen Mevlude Nebevi kı- ı HUseyin Cahlt Yaıçm, '')l...ıl 

• Fıyat murakabe komlsyoııu, ta. nan bir karam göre, bundan böy- raat ett.;.ı-ilece~ind::m bil- yenı salhası,. b:ı§lıltlı yaıJY 
han helvası fiyatlarını tetkik etmıı le çimento &a.tışlsnnda.ki talı<ilt t lan yazmakt.a.:lır. 
ve so kuruş o~an fiyatı normal g6 • k.ald•r.\':Tııştxr. cümle ihvanı dinin teşrif- 1 "Şlın;L.I h:ı.J.:ı nımı.rl t# .,.1-j 
rerck yeni narh koyınamağa karar Çimento her Yerde eskisi gibJ J ... ri r; ... a ol11 n 11r. rıeld!nttc Fransız yardımı ~ fJ 
vorm' Ur. serbest ol~ saWacaJttr. ~&ftMI na ııınret otme.:nızın sebelı' ~' 

\'eygandm blr tıuıı:a atıl~ 1"'1 
ye toplanan hal:kı te§V)k etmekğe 
ba~larr.ıştı: 

O zaman Sami araya girerek: 
- Susun §lll~! .-ıı~e bağır~ 

d•. Ben ·m uy1.-ımı var •• Sizi mi din
liycceğim? ! Defolun bundan! 

Yunıruklıırmı !kaldirmıştı. 1kim1z 
de bu tehct.t karşısında bilzülmUş • 
tük ... 

Fakat halk kapıdan çeldl1p orta• 
lık se.ssizlcnince öfkem gene ka • 
barmıştı. Yumruklarmıı sıkaralt 
lılUa yatnkta titreyen Stman'll Us. 
tüne tekrar hilcum vaziyeti aldım. 
F~n.t bu sefer Sami ellerimi tuta. 
mk beni yere fırlattı.. Suna ccsa. 
ret alnı~: 

- Sanrlclğim, Allahaşkma şu 
nankör karıdan bcn:J.m intikamımı 
al! -el ye inled1 .. 

S:.ımi ondan da alacağını a~tı. 
Büyük bir nefretle derisinden kan. 
lar ~ kadmı kolundan yalm.la • 
tlrğı glbj yntnf<tan çektl Ve beni 
de bir el:yle yerden kaldırdı kapzyı 
ııçtp Lklırn;fz:n ariuısmo. lılrer tekme 
yıı.pışt.ıra.rak dışa.n fı 13.ttı. .Aııkn • 
dan ltai>ISIIU silrmelemi§ b:Z çırJ • 
c.;ıp1n!c pcr·{iaJl çamurlu ve sırıls lk • 
lam drşa.rda kalmıştık. Tab:i bu 
bfı.dis::de gilrültüsüz olmamıştı. Ev 
bıı.l!•mdan kavgıı m<n'aklısı olanlar 
gene odalarından fırlamış o muzır 
kocakarı yaygarayı bıı.smıştt... Elz 
kenlimizi polis müdahalesinden 
eakmmı:ı:k mecıburlyetı laıI"§~smdıı 
kalmca :ffı.r.kaç dakik !ık 1 ·' ··•.,, 

ve dUşmanlığımm unutup cGki dost 
luğwnwruıı ba.t.Iraaınn hUrmeUe bı 
ribiriınJze sa."'.Ila.n:ık kuvveti tabana 
Verip kaçmıştık. 

Odaya girinee İps!z Nurlnln ağy.ı 
bir ka:rg a.çdc kalmıştI. Sevgil'lsl 
Sunanın anadan doğma. kıyafetine 
bS.:cıyordu. İster istemez izahat 
vermeğc başladı: 

- Nuri .• sevgilim! O senin ar. 
kadaşın olacak edebeiz, namussuz 
Kız sn.mı az kaldı ru:ı.nıusumu malı. 
vedeeektJ! .• Haydut herif zorla be .. 
ni odasına knpattı • .A!lnlıtan arlrn. 
dnşmı imdndnna yetişti de kurtul· 
dw:ı! •• Yoksa boynuzlarm çrknca.k· 
tı. 7..avallı non~ benim. 

1_nsiz Nllli, yan !n>lak ya.tağm • 
Wuı frrlıyarak önüme <likildi: 

- S:'Jt yalan söylemezsin yu • 
murcak! • 'ed;. doğru mu bunlar? 

Şnhndetinıi yalansız yapmağa 
b~lnrlnn: 

- Elbot sabi ye .•. Zn:vn.llı Sunn· 
nm haline bn.ksa.na b: r kere? O nz
ğm haydutla çarpl§Jrken ne hale 
gelmiş b'ça.re !. 

1 pslz Nuri bir yemin eavurdu: 
- Aruunm kemiklerini krttr la • 

t.tr yiyeyim ki, o domuzun hakkın. 
dnn gelmezsem. Siz de {lahit olu • 
nuz. 

Suna raha.Uanrytı: 
- Elbette geleceksin!.. Eğer 

gelmf'zsen ytizilne bir daha namus 
lu b!r insan dtyc bakamam ki .. ar. 
hvor musun no~um? Hem zn.val-

lı yumurcak yel'B'1..z yurtsuz kaldt le ortaya ~ıkan &lınall .ı\.JT~I 
Oıın b&.kmnğn mecburuz. 6ASı meselesinin ta.m eu ' ' 

Ben bir da.ha Kız S:ıminin yaru. ha.ddl\s etmiş bulunma.!lııt•;~.J 
na gitme.:neğe karar vermiştim, ların otmaıı AlrUmda li1r ~ 

- Yamı kendime bir yer bult:. arnızunun hnzırl:w:lığ'm~ .4'~ 
ıı.ım . ·lcd'm !. l londfklerl, 113..ttA bunu ka~-,.J'. 

İpsiz Nuri itiraz etti: dikleri muh:cdcak teWd< 11 ~.J 
- Bu da ne demek sanki? Sen Blnn.oon.lcyh Fr:ın~ n7.erbl rı 

benim dUnya ve ahret kız.kardcş'cm. •:m tazyfü.ln bu tehlUtc-yi ,/ 
cin ... Burada tal Sunayla beraber Uzcre blr t~1blr 01.mMı pe1' I 
ynlışmmı olur biter. rlcirnl sayıb::ruı.z,, !Jfffl 

Karan Yemılştik ... Bunun iistU· GenW'ILI Veyı;nnılm toıcş. tı1f 
ne birer dolu konyak yuvarladık!.. ki ır.lhlnlcre kıuıaa.t ,-e~ ıP 
Ynğmur yağdığı için bu geceden to f".t.nh cıl.ilm~ıllk~ bu gl 
ümit knlmıı.mıştı, Zateıı yorgun o- rlnl az çok bir tetldk ~'1· 
lan Suna yatağa girdi bana da: 1 me\'Zllu tcşlcll ctm ı ~ 

- Gel! cbye yatağın kli§et:ıinl ını genernı \'eygn.od )!l4Lı ~~ 
gösterdi. rnbt>r hcn:ız dln!;tlr ve L' -.,ı! 

!rsiz Nuri hflla: ımıd~ır. l\lıı.r~:LI Pctcıı b t~ ~ 
- Sen ben!m dlünya ve n.hret ynsotinde ltn.l!ı.c:ılt kıı. l:ır g 1'6111 

ltnrdeşimsln yumurcak! -diyordı.·. dlldlkton sorun \'eygnııdlP ~ 
yat keyfine bak! .. Ben de Sunnnm mıız ııil:l"':lil'.ll ı o.!lc:ık 1 

,. 
öbür ta:-dma uzann-m. raıda h!Uc!m olan Alm:.\D 

1 
d'_J 

Hep beraber ynt::.ğa uzandtk.. 15lne yn.raı:nıı.Jı~ nun~ 1 .,,~ 
Sııiba.ha ka.dar diliksiz bir uyku kes edebilir. Eğer ı~cııw.tcıı .~ 
tird lk. Uyandığrmrz zaman İpsizin rosmda blr mllııa.s""'orl;·~'-' 1 
sesini ~ittim. Sunc.ya: Afrll.nıln!cl ladll .t~· ~ .f". 

- Hn.ydi ~ ! B'x sabah knh da.!m btlyllk lbl t. 6 .,, 

valt.mı tcd!ırik et! -:iiyordu. bo.'domt'!k lAzD; "-"""' ;..,;"" ,,,1 
Suna ka~tı. Çünkü İpsizin ii.deti 

1 

. . 1'.o"-
yatağmda kr..hvaltı etmekti. ten • 4 bın otomooıl ~e 
bel bir gençti o ... Ben de kalkmak lastiği geldı P ''°~ 
~edim. Ev sahipleri nezaket gör. Son hafta ~çinıie ecn~:ı> (//"~ 
te'l'dilcr. Suna: , rmdan memIC:.e~;e 4 !'!f. !f 

- Sen yat!.. Dinlen -dedi. ben bil ve kamyon Jolstiği ge t 
tilmdi sUUl alır gelirim. f lastikler Ticaret Ve-!t·leti 

(Devamı uar) <hın tevzi olunacıı...>tır. 



lerfmlze 
lanan kış 
releri 

kış askerlerimize 
• )'olJamıı olmakla ır. 

bulumuzun sefkat
~telerden öğren • 
~üz şimdi ise ha~· 

la.r. Bundan sonra 
faaliyet ne kadar 
olursa olsun her 
hazırlanıp erle • 

ttlaşması 1.anuma 

s 

Harbe yaklaşmakta olan geni dünyada 

Ruzveıt -Vi ler 
geçi rıısizliği 

BiR SAKAL 
HiKAYESi 

"Şunclan bundan" aütun. 
larını oku.mak, dünya vazi • 
yetinin bu sıkıntılı zamanla • 
rında İnsana bir hayli lerıah. 
lık veriyor. Bunlardan birini 
okurken, aklım tahdidi teslt• 
hata gitti ve düşündüm: Dün 
yayı idare edenler §ayet §U 

Hindistanın Nah!l.n vilayeti. 
ni idare eden vali kadar a . 
kıllı olsalardı belki dünya 
vaziyeti bugünkü üzücü fek • 
le girmiyecek ve üzüntümü . 
zü gidermek için '~şundan 
bundan" sütunlarına b~ 
vurmak zaruretinde kalmı . 

haı.kın sırf bu emre itaat et "' 
me.nL~? için berbzrliğe özen
dil:foi":ni öf;amitscni~ vali. 
nin, haLm s::.!zal s~ıverme • 
leri enıri .. i vererek, berber • 
lerin malnıına gitmesinde, ne 
kadar haklı ve hele ne kadar 
insallı o!duğ .. mu ar.lanınız. 
Vilcl:vet dah:ı. evvel e:;l~iyalı . 
ğın, ~cinayetlerin önİ°inü al • 
mal~ için halkın silch taşı · 
r.ıasır.t menetmi§ ... Böyle bir 
emre ne elenir? .. Hic değil 
mi .. Elbn'tc ki bir ;ilayelir. 
idaresini elir.e alan zat bu ve 
bunlar gibi emirler verebi . 
lir, halkın buna riayetini u -
tiye bilir. Fa. ':at halk, hiç ol · 
mazsa silah mahiyetinde bu 
lunan bir ustura ttı§ıma hah. 
kını kaz.anabilmek için mes
leğini değiştirip berber dük. 
kanı açmıya kalkarsa, bu yüz 
den herkesin berber olduğu 
görülür, bu iddialarla karı•· 
lcqılırsa vali ne yapsın?. Va. 
linin halalarını kesmek la • 
zımgelirken, sakal bırakmı • 
ya mahkum edi§ini insaflı bir 
hareket telakki eder misi . 
niz, etmez misiniz? 

Birleşiı'k Amerikanm her gün a. 
dım adım harbe yakl.atmaitta oldu. 
ğu ve daıhiide ba.ıbe girmek için 
partiler anamda tam bir anlaşnıa. 
nm mC'\"C\rt olmadığı herkeein ma -
iümudur. 

Amerika.da ReiıSieümhur Ruzvel 
tin her karanna muhalefet eden 
birinci derecedeki şaheiy.et Mon 
t.ana eyaleti me-bustı Vüerdir. O 
kadar ki Ruzvelt Vfler ıismini du • 
yunce bir an iç.in olsun Hitleri di.'. 
şıinmez olur. 

Monta.na. mebu&u Viler ile Ruz. 
velt arasında anl~amama.zl.dt ba • 
~it bir rekabet mesele& değil, Vıı .. 
~on .. e Hanri Kobo Loj a.ra.smdaki 
münaferete bcnziyen bİ!r kin ve gt; 

cims'zliktir. 
Ruzvelt son b.r sene zarfında 

Vileri üç defa bozgllnculuıkla itlıa:r 
!:'tmiştir. Hususi hayatlarında da 
daima birbirlerini tenkit etm~te 
olan bu iıki şah8iyet birinin re~: _ 
cilmhur birinin de kıymetli bir 
mebus ~J.ma.sma raz.Onıen bu .iıki ı:nev 

l .ki sah'ıbinin nihayet herkes git,j 
hislerine mağlup biır ill8Eln old-Wtıa 
rını ifade etmektedir. 

Bu müce.delenin en kara.ktenstiK 
vasfı Vilerin Ruzveltill genç t.a~f
tarlan tan>.fmdan muttasıl hırpa 
!anmasıdır. 

Bundan bir müddet evvel İzolu 
yana.listler:n bir jA;timaında Viler 
beynelmilel şöhreti 

1 

hai~ bankerler 
den bahse<lerek: · Roc;;ıldler, Vaı. 
burglar Soeonlar, harbin haklkı 
milsebbi.bleriıdir .. " dem..~.7ti. Bu söz.. 
ler Uzeriııde bütün Vaşlngtonda Vi 
!erin Yahudi aleyhtarı olduğu ek • 
dikodusu çalkandı d~u. 

Vilcr bu ded;Ouxtulara karşı da 

1 
şunlan ilave eıtti: 

1 

"Ben dedi, soeonlarm Yahudi ol 
duklannıı dahi bi:Jmiyordum. Bu a1

-

Ienin yeg&ne milm~li Çin.de otu. 
ruyor ve yerlilerin kryafetinde gc. 
ziyormu.ş .. ben de kendis:nı Çinli 
:r.annediyo-nlum ••• " 

Beşeri kanunlar nasıl büyük 
dostlt!ldara büyUk kavgalann te -
k ;.ddfun etme6ini istiyorsa, aynı 
zamt:.nda büyiık kmlere, milnaferet 
ıerc de, bilyük doetluklan tek.ad • 
clüm ettirir. 

Ruzvelt Viler geçimsizliği. de bu 
ta.hiat ka~unu ha~inde kahnı8 
değildir. 

1932 de yeni seçildiği zaman V~ 
ler Ruzveltin elini ~n.v~ gs.y~ • 
sine hizmet edeceğim bıldircn .iılk 

1 
mebus olmuştu. Ha.kiitat~ . gar~.i 
Amerikada dostu için büyük bır 
propaganda ~·apmaktan da geri k~J 
mrunı~tı Nitekim buna mu.kabı! 
ReisicU~urun yaptığı . ~ müh ·~1 
hareket de Vıllerin en ıhmat ett • 
ği bır şahsiyet olan Tom Valşı 
mi!ddeiumumi ~de oldu. 

Vlw 

yacaktık. 
Korkarım benden Nahan 

1 

vilayetini idare eden valinin 
akıllılığına hükmettiren va. 
kanın ne olduğu11u soracak . 

1 aınız... Okumadınız mı? O 
halde dinleyiniz: Nahan va
lisi yeni bir emirle vilayeti 
hududu içindeki bütün er -
keklerin sakal bırakmalarını 
emretmif. Bana, bunun talı . 

GÜMVŞ lIESELF~f o-ele vermek iıst.ediler. Viler hiç a. clicli teslihatla ne alakası 
dtrIŞ etmiyor göründü, Fa.kat mi:. 

1 var? diye bir sual sormakta 
Amerikan ma.liyetıinde nizam: d ı lince k ııa 

ta.kip eden ilk altı ay 7.arfmda Vi· 00 e e za.ma.nı ge 0 rı 61 - acele etmeden hikayenin so-
vadı ve O'Koneli mağlüp ederek k 1 k k b Va/" lcr He Ruzvelt a.rasıııda bugiln de , • .:ı k' . . tiledi nana u a a artınız. ı-... ongrçue ı yenru garan . • • • b 

devam etmekte olan a.nlaşama.maz Viler Ruzveltin üçilneU defa cüm nın bu emn vermesıne se ep 
ltğın esa.smı teşkil eden hA.dise ce iıurreisi seçilmesine şiddetle mu • ele vilô,uet hucluclu içinde ber 
rcyan etti. Viler gümüşe f.ekra.1 ,., 
kıymc-t verilmesine tamamen mu - Jıalifti. Bugün de Relsicümhuru ber dükkanlarının çoğalması 
haUfti. Fa!ca.t Ruzvelt keıı.dielne ııiddeıtlc. tenkit etmekte devam et• imi§ •.. Berberi çok bir mem · 
t rnektedır. l k • · • ___ 1 b" al. 
anıamen aıltsi fikirde oldugu~ nu \'(' e et ırın ınMU61Z ır V ıy -

Söylendiğine göre bu mebus ile ~ 1ıazır1a.mı.ş olduğu kanun layiha Reisicümhw arMl.ndald &Dlaşe.ma • miı diye hayıllanmayınız •.. 
scnın meclisten g..,...,esine mAn:i o. B ··ık d b b l · ğ l ... ,...... mazhğm meırıılü Madam Vilemriş. u u e e er er erın ço a " 
.acağını Vilere :ı.çrkça bildirdi. Bu Madam Vilerin ismi Ledi Mobcttir. maaına yı"ne bir vilayet em · 
görüşmeden &<>nra >ki arkadaş yine 
ılost olarak birbirlerinden ayrıldı . Bir gUn Potamaik yat.mda verd!· rinin sebep olduğunu bilir ve 

Dünya nizamını korumak 
ve tahdidi teslihat bahsinde 
muvaffakıyet kazanmak dün 
ya insanlarının sakal bırak • 
malarile temin edilebilseydi, 
iyi olacaktı •.• Fakat silah de
nilen feyler yalnız usturadan 
ibaret bulunduğu bir devirde 
ycqasaytlılı, N ahan valisin • 
Jen daha akıllı bir adam bu
lunabilir miydi dersiniz? 

1ar. Her ~kisi de kendi noktai na • ği bir ziyafette • Ruzvelt Madam 
;r.arlarını tahakkuk ettirmek için · Vileri bir kenara çekmiş ve Viler 
ınecliate ekseriyet kazanmağa ka. !\ilesile aralarında g~bliğıın 
rar vemı.işlerdi. JUE8Ulü kendisi olduğunu eöylemlş 
. Rey celsesinden bir gün C'VVel re bunun üzerine Madam Viler: 
ısicünıııur Ruzvelt Nevada mebu • - Çok güzel malüma.t topkıdı • 
~u P.itmanı çağırdı ve memlekette ğmız Ona.a.tindeyim. 

111111 Tarihi Portreler mm 
ıstihsal olunan ve ihr~ olunan gü. Cevabmr vermiş. 
ınUş için bir kanun projesi. huır · Viler aile&ı Vaşingtond& çcık 
1_adt. Rey verilmesine a.ncaık biıtlaç mazbut bir ha.ye.t aüımektedır. 
aakika kala bu llyfhada.n Vilerc Mösyö VHerin altı çocuğundan hi~ 
de !llalflm&t veri-idi, hbi bı:ı.balarını müşkül vaziyete so

Deli Hasan 
Bu kanwı memlclkette gümüş sa. kacak en ufak bir hareket bile yap 

1laYiinin ilerlemesini isteyen bUtun . marnaktadxr. Buna mudı:a.bil Madam Eıkiya sergerdeliğinden valüife yüluelen bir serae1i -
~bll8lan V.i.lerden uzaıklaştırma - Viler, Ruzvelt ailesi'Ddcıki boşan • 30.000 baldırı çıplak - Deli Hasan Adriyatik sahilinde. 
ga kiti geldi ve neticede Pitman, malan şiddetle ten.ki.t etmektedir. ki Türk kalelerini Venedik cumhuriyeti Ue Papaya sat. 
Vilerden on rey fazla ile gUmUf' Madam Viler muhjeriıs bir :kad:ın / 
bloku §efi seçildi. değildir. Fakat nihayet kedmdır mak istiyor - Kürkcü zimmi - Hediye saatler - Sır o. 

Bu meseleden aonra artık Mon. ve her gün koca.ama: ''Giimtişü..'l ' lan altın ve ceualairler ... 
tana nıebuau Viler Reisidiınhur ile krymetlendirilme meselesini &&km .. ______ _ 

~:~t!e= ~~~~y~':e: ~n:~:"F~~ !\:!~u!::~ı: 
1 

Yazan : PBÇlviLİ DRABIM EFENDi 
~urunu ]ot.en wıaılila.ştırmas1 hak - ler kendisine bu hAdisenin hattrıe. 
KllldaJti tcltllıfini de reddedince bu tıhna.sma muhtaç değildir. Bu deft~ "Hıcretin 1007, milidm 1598 yı 
anlaşa.ına.ma.zlıık bir mUnaferet ha. her zaman hatmndad.ır. Ve bu v~. 11 .. givas vil.i.yetine merl>ut sancak 
!ini aldı. kayı dUşünmedltkçe bUıgün de reis!- 'ı ıardan birim.in beyi sefeırdeydi, san 

Yeni nizam ta.nı.ftarlan Vilerln cUmhur mevkiini işgal etmekte de l cak meıkezinde vekili ol~ak kara 
~i ınUn2feret dolayısile Reisi . \"&Dl eden eski dostu Ruzvelte kar. yazıcı lakabı ile maruf bir ada.mm: 
::ilınhura. muhalif olduğunu iddia şı mUnafereti e-ksilmemekte. art • bırakmıştı· bu sırada bu sancak 
cdiYOrlardr. Bu sebeple kongrede m&ktadrr. M. A. beyliğine 'tstarıbuldan b'r ba§abı 
Montananm temsilini genç O'Ko. (İmaj'dan) tay·n edildi; fakat Kara Yazıcı bt: 

'ı:ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!' yeni sancak beyini öldürterek ıs . 
ys.n etti. O semtlerin ne k~r eş-

ı'S.fların biıyüğü küçüğü .İ&taııbula 
rl.ökUldU. Divanı hümayun şikayet. 
çi lıle doldu. Divanı hümayun er • 
dru cevap vermekten aciz kaldı. 
Deli H8S8J1Ill bayrağı altmda otuz 
hin kişi vardı. N'ıhayet sadrazanı 
Y eırtişçi HUsnU Pqa, Deli Basaıııı 
Bosna Bcylerbeyiliğin.i, altı nefer 
ileri gelen ayakdaşma sancak be). 
1ik1eri ve dört yüz namlı ~yaeı. 
na da bölükbaşrlrklar vererek, hep. 
ı,ini Avusturya seferine iştirake 
memur etti. Bu suretle, bir scnıeı i 
"a.ki, devlet ricali anısına kanttı; 
fakat bir gün bile isyandan h!lı 
kalmadı. Da.ha Geli!boludan Rume. 
' Ye geçerken, bindiği kadi.rgannı 
kaptanına kızarak adamcağızı bir 
kurşunda öldürdü. Edimeye geldi. 
ğinde ahaliden yağmurluk, çarık, 
ç·zme, eğer ve il&h .• yüzlerce ta • 
kını l!lefer levazımı ile erzakmm tc. 
mınini istedi. 

Vunn-

- Yani bana! 
Amira.l yeniden şaşırdı: 
- Anlıyamadım, diye 80!°<1u. 
(Sir Vilyam) devam ettı: . 

- (Amiral Ritti) ! (Got!lıb 
Vurınser) in yakalanmadıgın. 
dan demin şikayet ederken ~k 
üzüldüğünüzU görUyordumdi:.. s~~ 
şu h~lde (Sam) ın lbil gı ır 
müjde vereyim. (Gottlib Vurm. 
ser) ölmüştür! 

(Fn~ Foı. Ştasl homurdan-
dı· 

:_ Evet ölmüştür. onu kendi 
elimle öldürmeye mear...ur oldum. 
ilerde bu vakalar mufassal ola. 
rak nasıl olsa anlatılacak! Fa 
kat Alm~nların bu ölilmden ha
beri olmadı zira (Gottlib Vu~
ser) in yerine birisi geçti, kım 
biliyor musunuz? 

-Kim? 
- Ben. 
- . Ne diyorsunuz? 
- lşte (Franz Haıber) "Kay 

zer'in gönüllüleri" başlarında 
(Friç Fon · Ştas) la Londraya 
yollandıktan sonra. onl.a.rı yer. 
!eştirmek vazifesini bu çok em
ni vet ettiği (Gotil'iıb Vurmser) e 
btTaktı .• 

- Allah! Allah! 
(Friç Fon Ştas) ı da (Liollf'l 

Forver) yapan benim. Onlan 91. 

rası gelince elime geçirmeyi fay. 
dalı buldum. İşte sırası geldi. 

1'~nz Haıber) e listeyi ben yol. 
~ ıın. Fakat onun işi aksi gi

d< Fın~e (Gottıib Vurmser) derhal 
. rıç) e hadiseyi bildirdi ve 

kımseye birşey söylemeden sah. 
~~evk.iiı:1den istifaae ederek 
i ıse1 Yenne gidip kü~ük defte

r ça ınasını emretti. (Friç) bu 
~~amın Yeni hüviyetini bilmedi. 
~nden hemen fırladı, sizinle bu 
raya geldi. Hem vakayı gayet 
yakından tetkik etmiş oldu hem 
de defteri çalmayı hazırladı 
Ben geldim, evvelA korktu fakat 
sonra ce:5areti geldi. Kendirıine 
zaten aJanlarunızın zavıflığın. 
d~, (Gottlib Vurmser) ·in kud
retınden bahsederek biraz kuv 
_vet te verdim. Fırsat beklemiy~ 
oa.şl~. N~bn çok gecikme 
den bır ~ucıze oldu, lambalar 
!?n~ye~ı, acemiliği ve acelecili. 
gı ~nden bunun bir tuzak ol 
dugunu anlamadı, bana bir yum 
ruk attı ve defteri aldı Gene> 
iyi düşilndü, Biz dışa.rıd.an biri 
nin gelip defteri alrp gittiğini 
zannedecektik. Halbuki ben 0 _ 

daya kimsenin girip çıkmaması. 
nı temin etmiştim. Zavallı nere 
den bil~! ikinci şayanı t.ak: 
dir bir hareket yaptı. işi emniye. 

te bağlamak için defteri arnira- kıyası, levendi ~rs.a deb~~tti, ~en 
im cebine koydu. nasıl olsa mU.. ! dine uydurou, üzenne g~ılıde~leıı 
nasip •bir zamanda oradan alabi· 1 kuvvetleri. bMJdu.__~end ~ı~ Ço • 
lirdi ..• Fakat ben de emniyetimi 1 rum s&.nçıı.gt be.ylıgı_ venld • faıkat 
almıştım. Defterin üzerine ken. 1 Ifarnyaz•cı eşkıyalıgı .elden

1 
~~ra~ • 

d; renginde kurumayan bir 00• roa.dı, "her saıkald·~· bır kıl... d~ . 
yayı size farkettirmeden sü.rQ yerelt Çorumun b~ttin kıu;ıaba, koy 
vermiştim. O boyalar şimdi lerine uydurma ?ır ~ergı koydu, 
(Friç) efendinin avuçhtnnı süs. M>nra. em.r~dekı .~şkiya~ bu v.er 
lüyor! Ya işte hikaye bu! giııin t.nhsilıne .go~.derdı .• Bu Y.uz. 

Amiral geniş bir nefes aldı: den şehirli ve köyluye azun zulUm 
- Vallahi eşinize rastgelme.. cldu. 

dim ve geleceğimi de ummam! Nihayet, iıze~...ne gônderi'en Ve. 
(Sir Vilyaın) (Jef) e döndü: zir Zade Hasan ~?·a mu:1<ave -
- Haydi yavrum yüklen bu met edemiyere.k Can ~ daglarına 

beyi doıiru zindana, iyi kilitle, kaçtı, ora.Ca öldü. A~anı!arı, "18.şl'. 
ve kapıdaki adamlardan birine sini Osmanlı bulup .b1!' sı~ ase~. et -
söyle işleri bitmiştir gidebilir- meitlıı ! '' d ye cesedıru k.ı'k elıı par 
ler çaya duğradrlar ve her bir parqas· ... 

(Jcf) (Fon Ştas) 1 iyice bağ_ ı nı b'r semte gömdiller;. Y~ı'lne dl' 
lamıştı. Adamı omuzuna vurdu ka.rd~i Deli Ha.sanı gcçırdıler. 
odadan çıktı. (Sir Vilyam) zile Deli Ha.san, Tokatta b~u~an 
basarken (Sam) a: Vezir Zade Hasan P~şanın tizerme 

- Şimdi gelecek uşağa söyle- yilıi1dü. Tokat_ kalesmc.> ~apanan 
yinde viski getirsin, ben arkamı Hasaı1 Paı~~ •. bır ~balı, eşlnya ara. 
döneceğim tanımasın dedi smdaki keQ1tın ı~ancılardan bir 

· tarafından vurulup şehit oldu o 
3. - MERHAMETSiZ PROJE günlerde, merhumun Bağdatta bu. 

Uç ada.tn gene karşılıklı geç. lwıan haremi ile haz.nesi de Toka. 
mişler geniş koltuklara gömül- da gelmekteymiş .. Deli Hasan bı-. 
miişler. viskilerini içiyorlardı. nu ha.her almış .. pusuya dtişUrü1. 
Artık (Amiral Ritti) nin yl1zü vurdu. Vezir Zade Ha..."'8.Il Paşa ha. 
hayranlıkla parlıyordu. zinesindeki altın ve mücevherleri 

Uzun bir sukuttan sonra (Sir yanmdaıki baldırı çıplak haydutla · 
. ilyam) ın kaim sesi tekrar oda. ra, kalkanlarla üleştlrdı, kıymetıı 
,.a hl.kim oldu: Jruma§ları da arşın Yen.ne kılıçl 

- lr.giltere kral &ilesine ölçUp dağıttı. Yalnız, paşanın br;> .. 
(Matmaz.el Doktor) tarafından remine ve kadınların asını ve ta • 
tasarlanan ve icrasına "Kay- kmılarına dokundurtnr>dı. Ya.r.l • 
zerin gönüllüleri" tayin olunan rma muhafızlar katıp Divr ki ve 
büyük ve vahşi suikast, Alman- Arapkir taraflarına gönderd'.i. Deli 
lann hazırladıkları dramın an- Ha.sanın teca.vtizlertnden perişan 
cak bir kısmını teşkil eder. olan ha.ilk, İstanbula, divan,ı htıma. 
~ Vflt") ,_ lltly~ gönderdi. O ta • 

Filibe, Sofya ve yolu üzerinde 
!~ulunan sair kasabalara bu benzer
ler s:ılgınlar saJmadı. Nihayet Fo .. 
duvar menzJinde, Avusturya Be .. 
ferine çrkml§ olan Türk ordusun. 
iltihak etti, 

Bu heyet bu kıyamette dünya 
durıtlı bir :ı.sker daha görülmüş de. 
ğıldi: 

Kiminin özengislne birer deve 
canı a.sılmıstı; kimisi çınlçrplaık, 
..ı.rkasmda iki~er d zi hamail vardı 
ziller dizilmişti; kimisinin saçları 
avrat saçı gibı uzundu ve iki tara. 
fından göğsüne sarlutılmıştı; kimi. 
nin ayaklan ve baldırları çıplaktJ; 
f. l~r'nde birer karğı mızrak, ucun 
da ikişer karış bez parçasından ba.y 
rs.k .. evsa Ye etvarları ise anlaşı. 
lncak g"bi değ.! .. Görenler hayran 
\'C mütehayylr olurdu. 

Serdar Murad P113anın otağına 
geldiler. Deli Hasan, ümerası, eşıki. 
v:ısmın kUbrıuıı, yani bölükbaşılan, 
odaba'ilılan ve gayri razelcsi, ld 
•rüz kadar adam otağa doldular: 
tilfek fitilleri yanar ve hançerler. 
nin kaıbzalan göğüslerinden fırla • 
mış .. De1ıl Hasanıın iç oğlanı yerinf 
olan yere batasıca.lamı da k'a ~: 

(........,6mcıda\ 



\iJF.;R t.AKŞAl\l l'OSTASI, 22 lKtNC!TEŞRtN - 1941 

en Buaüne -4 nadolu Q1ansıntn verdiiii hf!bP1'lere aôre dün va vazi11et7ne bak1~ 

f a a h~berler Moskovaya doğru.bil· Karaaenizde bir Bul aristana ilhak Roma radyosuna ı Katmerli 
yuk A1rnan taarruzunun yemden ı \ ~ 

~~~~;~~ıs~~i;~~~~~!°~~i~~= gemi daha batırdılar edilen yerler bir cevap ihtikard · Henüz üyük muha- cum yapıldığını bildirmektedir. 1 Uuk ~· 'fass muhabiri, şiddetli çarpış_ (Baş tarafı ı incideı Sof ya, f2 (A.A.) - Bulgar Londrada mihver askerleri - ı 70 kuruşluk pu ~ JİP" rebeler başiamauı mnlann devam ettiğini yazmak· '•Yenice, 18.11.911 snlı günU sant parlfimentosu, yeni ilhak edilen nİn ayak sesleri 25()lcuruta , d • 
tadır. Çarpısmal~r bilhassa Mos 15.30 da. VasUikos Unlerlnde torpllle - vilayetlerde demiryolları şebeke. Londra, 2.? (A.A.) - (B~.O.) 1 aletler Türk JiaaJte aı:. 

AL M ~ N LA R km·anın şimal kesiminde fiİddet. ncrek battı. Ben ve ikinci kaptan kur. lerinin genişletilmesi için iki Roma radyosu İtalyan halkının C hut h11•11 

lidir ve bur:ıda dii<-.man Mosko lulduk. Burgn:z:clııyız. Bir haftalık ı_ milyar yediyüz milvonluk ve or nınneviyatını yflltseltmek lçln Lon- Urmü meş . 911t 
J.~ o a aa.c vaya kadnr bir gedik açmak te: Q.§e, ibate ve yol mıı..srıılıarı kar§ılı- manların ıslô.hı iııine sarfcdil. dra sokaklarınm mihver askerlerinin kalanarak adlıJ r 

sebbiisündedir. tı olmak Ur.ere allraUe 18 bin ıeva mek üzere 665 milyon levelık ayak seslerlle çınlıyacağmı 1151\cml§- ya 
s D a Çtilar Diıfor bir bölgede. Almanlar g6nderln1:z:. Maksut,, fevkalade tahsisat verilmesini Ur. Evet Londra aokaklarmcıa mlh verildi _,.tf///J' 

söylendi~ine göre, 19 sonteşrin kabul etmiştir. Parlamento 9 ver askerlerinin ayak ee.lerl ~tllml§ ~~ Amerika sabahı bir c:ok köy Q.lmışlardir Yenicenin torpnıcndiğı böylece an- ilkkanunda tekrar toplanacak- tı.r. Fakat bunlar, sokaklardan geçırıı Galatada. Per!C tıet 
Fakat biltiin hilcumlnr durdunıI~ ıaoılmı,tıtrr. tır. mış ol:ın ltaJyan esirlerinin ayak ses.. r:.umarada zirat . &J:eted Ş~ 
muştur. Yenlce vapurunun eaki lsmi Cide. B .., 1 . ,. ' lerlydl. uğraşan Türk ~IS ~ıııılf 

Vigiyi tazyik için dö Golü 
tanımalz niyetinde 

Mojaisk kesiminde Almanlar dlr. Beı sene kadar evvel tamire 1h • eyog U C naye 1 pulluk deınirlenu- ~.litai 
Sovyet hatlarında gedikler aç. tıyacı olduğundan seferden menolun • M f d 250 kuruşa sa.ttJğı ıOO ,d~ 
mışlardır. Bu kesimde LirGOk rııU§tU. Fakat Avrupa harbini mUt.ea.: Kuyaya atılan tüccarın oskova etra ın a cün bu ôeınirlerden ,.w· 

su~~ "s nda kanlı köy, müteaddit defa bir elden klp deniz nakll vasıtalarına. hlsstı:ıt. cesedi bu sabah da heri 251} kuruŞtan t,ır. " 
bir ele g~çmiştir. len ihtıyac ~rlncı gemi oimdlki aııb!. rıkarılamadı narp şı• ririetlendı• r.Urmilmeşhut )"Bpl~yt> 
Veygandın azli ve Amerika • bi tarafından satın aunml§ 9 ay kı • :r U U Şirket :miidilrleri 

Mısır hududundnn Lıbya.ya z.akta kalarak esa:>!ı blr11eklldc tamir e•seyfDiD p&Jr8SID&!. mi ti 
do

- b ı ! Franıa müncuebetleri c kin ı d ~ (Bss tarnfı ı 1·ncideı s r. lC gru a.~ ~"l olan ll8İliz ilerı edllml3Ur. eminin ma eler n e f •• ı~ a14.n - Burulan baŞka. _,..df ;-.ıııı 
harı.:keti <te\'run etmektedir. Uılıı Vcygand'ın tekaüde sevkedil- yapılan bir çok tad111er sonunda sura. &m28ft 0 ~ ru 1&• veı bu istikamette yapılan iki taar Ss.buncu bant Cadd~ ~h 
al:ııam I ahireden n~şredılen res. mesinden sonra gerginleşen A.. u ıı mite çıko.rıımıotır. A &&Jaa.lllVGr 1 ruzdan da kuvvetıldir. leva.mm sat.an Y~ ..... 
mi t"bli~de şu malumat veril- merika ile ~iltereııin Fransa Yenicede iki sU•arlden b&.§1'..a 11 !I 'f J 30 tank ve lld motısrıu piyade bölU mitri paketi 450 ~.; ~~ 
mektedir: ile mevcut münasebetlerine ait tayfa bulunmaktaydı. Gemide 8 tah- Bcyoğlunda, laUklft.1 caddesindeki j?U oır ~::s birliğine hücum clınlşUr. liizımgelen 2,5 ki}ol~ ~t.1 ' 

"Libyn. muharebesi perşenbe haberleri dUn ak~ki radyo ga. 11Btye slmidl ile 25 c:ın kurtaran yele. Aktar apartımanının bodrumunda öl. Almn.nlar nynı zamanda 60 tankla sini 925 kuruştan .~rt tu'-
günü ö~leden sonra cidclilc~iş. zetesı §Öyle hul!sa etmiştir: ğt mevcuttu. Flikalannın da yepyeni dUrUlerek kuyuya atııan KigUl tUcca:- tanrnı:z: ederek <0) nokt:ısmı zaptet.. Bunlardan çlv ~'l ""'dl ıı 
tir. Zırhlı kuvvetlerimiz 20 son. Amerikan radyolarına göre, olduğu ileri sUrUlmektedir. Bu vazı • HUscylnln cesedi henuz kuyudan çı.. mişlerdf, takat Herleme t~ebbllsU a.. Unknpanmda J{enıaı. ı 
teşrinde Sidi Rczek civarında General Veygand, Almanların yet ka~ısında a:ıd~ce iki sUvarlnln kanlnmamıştır. kamete uğra.mi'§ ve Ruslar mukabil !\3.Url'ı;, bu da diğerleers 
harbe iştırak etmişlerdir. Al tazyikı neticesinde Vişi hükU. kurtuıma.sı geminin n.rka arkaya iki Zira ltuyunun içi taş doludur. Su taarruza geçmiş Alrnanltm bu nokta yakalanarak adliye) 
.manlnr, 70 tnnk Ve 33 zırhlı O· meti tnrafından tek~üde sevke. torpil yemlf olmUUl& hamledllmekte. bir taraftan bO!Ja\tılmaltta, blr taraf. dan tardctmlşlerdir. dir /. 
tomobil lmybottikten sonra yüz.. dilmiştir. Bu münasebetle Va.. dirGe. mln'n b:ıtt11t-. mahall'- sahile tan gene kuyu dolmaktadır. Kuyunun Bu bölgecre iki gün sllren muharc- Z. .~GlJ'' it ... io 
Ierce esir bırakarak çekilmişler. §,ington hükumetinin Vişi ile ı o• ... teml.%lenmesine bu ıı:ıbah da devam 0

- bede Almanlar 17 tank knybctmtşlcr. , , 
dir münasebatI kesmeyi ve general bir iki ınll kadar yakın olduğundan ıunınuş, takat Oğ'kıye kadar ceset dir... ıya , 

io sonteyin gilnü yapılan ilk Dö Gol'ü tanmıayı düııündiiğü tayfalardan birkaçının da kurtulmU§ çıkarılamamı~tır. Kızılyılclız, nynı zamanda rnerkez 1 a'I 
harekat esnasında düşman bizim haber veriliyor. İngilterede, i~gal ot.ması muhtemell~ir. Tahkikatı idare eden mUddelumu- cephesinin başka bir kestmlnde, Rus var•ıs~81' 
20 tank k~ybımıza mu.kabil 26 altında bulunmıyan Fransız top.. Vnpur, hududumuza 10 m"ıl mooa • mı muavint Turgut, di.l.n, bUtUn gUn hatlarının bazı nolttıılannı delen d!lş.. 
tank zayi etmiştir. raklarım da düşman toprağı ad- tede Bulgar kara sularında batını. ve bu sabah da vnkn maballlnde uğ. mnn zrrhlı ltuvvetıcrine karşı yapı V t ~ 

Dün sabah harekat tekrar dedeceğini illn etmiştir. Bu ka. mıştır. Geınl sahibi kaptanla bir te~.. raşml§, katmeri ve Mdisenin muhbir. lan taarruzda, Almanların 50 tank 1 asiye JI .it'• 

=a~~av~a~~er~~~~ fo~ ~hl~:ti:a~i~d:ıi}'brra:eaki~a:k !:a~:=::~t~;P~ ::~:~ ıe:~ ~:~~d:~e ;~'frıi:ı ~:~:ı~~r~ö.. :~:.bettıkJcrlni de haber vermekte • iptali ·~!.; 
ğu istik~metinde tardedilmi5tir. cakhr. Amerika da münasehatı. Kak.sut Şqmazls lldnci auva .. · "Ro.y re, katillerin cinayeti knn davası yU- 1 aç ..... 
Çok gen•'J olan muharebe me'l· keseceğine göre, Viai bundan nıllah Den1zc1, hayattann• -ık zUnden değil, para.ya tamacn işledik.. p k · I ,; "' ı amu ıp ig"'i tevziatı 
danının muhtelif kısrmlannda sonra doğrudan doğruya Alman- için deni%de saatlerce yUz lerı ort:ıya çıkarılm~trr. 
kuvvetli ı:ırhlı ve makineli lngi. yanın kucağına atılacaktır. Şim. Kurtulan kaptanların buı;Uıı •. uiml,. Zira katmerin U:z:ertnde 7C.<ıO llrn- İktısat Vekileti, pamuk ipl ğini 
1:- k ·ı h · d di kad Al Fr • kın k b 1 ta""-n dağrtma. iş!ıni ıslah iı-iıı şehrimize ~ o al4J epsı üşma.run başlı. Ye ar man • ansız lŞ.. ze gelmeleri beklepmektedir. ya yn para ç1 mı~. u unan ~ • • 
ca muvasala yollarını tehdit e_ birliğine en büyük ·"el ltalya cadan da bir ku~n ntıımış olduğ'U ~lii.hiycill bJ.r heyet göndermiş • 
den miltendclit istikametlerde teşkil ediyordu. Şi Afrikada g6rUlmll§tUr. Bundan başka bodrum- '

1
· 

derin surette içeri sokulm1.11· başlayan yeni harp dolayısiyle Air ·ı!J a harb·ı da birçok kanlı bez parçaları da bu. lık tetkikler netkesinde, şimd·. 
tur.,, ltaly~, Fransa hakkındaki istek- A lunmuştur. ye kadar Halle bankası ve onun de-
Bund~n ba..'ika Londradan ve. !erinden vazgeçmek mecburiye . Bu deıuıcro g61'(!, katillerin HU80 laletHe halk •andrkları tarafından 

rllen b!r telgrafta da şöyle de. tinde kalacaktır Herhalde bu- (Baş tarafı 1 incide) yini tabanca kurşunu no ö6:1UrdUk - ~:apılmakta olan pamuk ipliği sa • 
nilmektedir: günlerde g~rek siyasi, gerek as. ten :sonra kuyuya attıkları ve sonra tr12lart bundan sonra yazma ve do. 

Analist gazetesi general Cun kerl alanlarda mühim hadiseler Londra, 22 ( A.A.) - B.B.O: kuyu)-U taıılnrla dolcluraralt kanlı yer. kumacılar kooperatifi tarafından 
• Libyada ilerleyen İngiliz zırh. , ıl --•·•- ö ilmUzd-1

·: b ninghnm kuvvetlerinin çölde cere •an edecektir ıert paçavralarla .sildikleri a.nınıııt • :ap a...._wı~. n ~ ay ao:-
lQO kilometre :ilerlemek suretiy- Amerika - Japonya lı kuvvetleriyle mihver kuvvetle- mıştır. na kadar kooper:ı.t'fc giıı:nlyen :i.p .. 
le şimdiden muazzam muvaffa.. Müzakereleri ri <ırasında muharebe b~lamış- Bir gazetenin yazdığı gibi, hft.d!.sey. likile iş gören sn.nnyi erb:ı.b:na ip-
kıyet elde ctnUs olduklarım ve tır. Muharebe İngiliz lehinde in.. le aıo.ıtn.dar birisi daha yakalanmış lik vcrilmlyecclttfr. Her tezgfı.h 
Sollum. Bardiıı ve Capuzw böl. Amerika • Ja.ponya arasındaki ki§af ediyor. Dün öğleden sonra deull-lldir. Tahltikat ehemmiyette yUrU- s:ı.hibi. kendisine verl1en ipliğin 

müzakereler ve Amerikanın is. muharebe aza.mi şiddetini bul- f •·ı· · · "'tını koo gelerinde toplanmış ola-ı Al tUlınektedlr. Hft.dlscnln o.ncak ceset s:ı.r ŞC'A ını ve ımauı. pera • 
man _ ltaly~n zırhlı tümenleri- tekleri hakkında. Vaşingtondaki muştur. Muharebe müsait bir bulunduktan sonra dah:ı. fazla aydın.. tüe ibraz etmeden yeniden iplik 
nin rnuvasnlasmı tehdit etmekte Taymis muhabiri şu malQmatı surette devam ediyor. ıana.caı:n sanılmaktadır. ı alamıyacaktır. 
b ı vermektedir: ., - ı Sümcrlxınk yerlı mallar l""'""' ... 

u unduklarını haber vermekte. H · · K rd 1 Hal· General Rommel. lll2iliz c:em- d ,...,._ 
dı·r. arıcıye nazın o e 'ın .. ı·çkı· aA lem·ı sonup a ları müdUrlügu~··, basma sat!•lamıı 

A • ı N berini yarmaüa ""'ışıyor. Vazi. " 
L

.b mıra ~ omura \-Ç Kurusu ile ,., ....,. du.rdurmuatur. Şimdiye kadar 15a+.• 
ı ya. ha.rekatına dair Alman +..ıH b. ·· ·· _vet Romınelin aleyhindedir. Bü- "' ._ 

tebl
. -· d . . . l yap~, uzun ır goruşme esna- i"in icap eden ficıler, yerli mallar 
ıgı e vnzıyetı şôy e ifade d s· 1 ·k A ·k d yu .. k muhare,,.,. Kapuu.o istihk8... Ça--"'n 17 numarada. ot.uran Ha " ..,, sın a, ır eşı men anın, o. ·1,1\; !N-U • pazarlan tarafından verilmekteydi. 

etmektedir: - Asyad st"t .. k haf mmın yetmiş kllometre <>->rbin. cı Bn.'-rram, dlin arkadaşı Mehmet 
eo· ı· A c .k d Al I 1 gu a ... u onun mu a- ,..~ J Bundan sonra fi1"1er, ka• ...... ,.,,. .. _ .. •:ıırna ı .ı-urı ·a a man ta. - · 1 ,,. b ·t b" k de cereyan etmektedir. Alman- Alı· ,.e Kamil fJc birlikte evinde ra. !l" _. ............... 

k b
.
1 

• zasım amır o ac~ a•:n ır a - 12.r tarafından da~·laca.k, p .......... 
)'Q.n mu a ı tanrruzu devam et- b l" d · d h h . b. !ar, üç defa yarma taarruzu yap_ kı içerken, arnlarmdaiki eski bir 6

''"' .._ 

kt eli T~ı. • cd. . .k u u erpış e en er angı ır tarda yalnız tevziat ya: .... 1 • ., .. ,ı.0r. 
me e r. uurıp ıcı ve pı c anla.t;makla iktifa edemiyeccğini mışl~rsa da. 7.ayia.tla püskürtül. meseleden dolayı bir kavga çıkını,.· ·ıı...--
bonıbardıman tayynrelcri Libya ısrarla izah etti<Ti sanılmakta· milşlerdi. tır. 
ile Mısır hududu arasında tank ,... K da Kfi.m"l bıç=ı.ğmr h k 
ve mot.örlü vasıta topluluklarını dır. Tobruk ile Mısır hududu ar~ avgn sonun . ~ uht l er Q şam 

- Diğer taraftan, Büyük Okya_ srndaki müselles içinde mihverin çekmiş, Mehmet Aliyı m - e if 
da.gıtmışlardır. nus bölgesindeki bütiin Asyalı ı yerlerinden Bayramı da kulngrnm -

Mnn:s • MaL>ııh'ta askeri te . b l büyük zırh ı kuvvetleri kalmış arakasmdan ağır surette yarala - (Rn" tarafı 1 ı"ncifte) 
sis1t müessir surette ıbom~rdı.. ve atı ı milletlerin iştirak ede- • tır. Mihver kuvvetleri ~mberi __,.. 

ed
.
1 

. . H h ceği nihnt bir anla~ma esas ola. Y. armak iı-in ümitsiz gayretler- mıştir. Almanya bizi harbe iştirak et. 
ırnıın ı mıştır. ava mu are- bilecek bir proi!ramı Birleşik A. " Yaralılar hastaneye k:ı.ldınlınış, 1 mck içlıı zorluyor. Şimdiye kadar 
J>clcri C3Ilasında düşman 4 tay. ,. de bulunuyorlar. 1 nk ın.nnuııtır ıvarc kaybet .... ı"tir. merikanın, nazarı dikkate alma- J T h k ti . f aı· suç u Y ·a · l az 90k daynııdılc, razı olm:ulı'k. Fa--
"" .... ~ ğa haztr olduğu da ~1aşıım111• ngı. ız ava uvve en a 1.. t) kat artık muhalefet.in imklnı kal. 
"'-gUı.2.zlden 43ıstasonteşrink e :ı.~tmiar tır. dY!tlerıne kdeyfam e~mk ektebo bolup ·p ., BU G N •-.. mamağa başladı! 
:ı.ıı 1 er yyıı.re aYuc ş.. Bu nihai anla.5manm en )Uzum. U$?tlamn eşı v~ Pl e . .m ar. Abıı:uıhır BoJgarlan hakikaten 
~erdir. Aynı müddet içinde in lu unsurları, Japonv. anın mihver dnnan tayyarelenne ve ıkı zırh- harbe sürükleıneg·~e ~ahı:r'-'orlar 
~lit~reye k",..,l yapılan mu-cade • h toplalantıl~na muvaffakıyet J 
fi .... .,. münas~betini kesmesi. Japon . . • mı'f nu babda salahiyetli bir tan. 
ıı~t1~i~k~man tayyaresi kaybe- kuvvetlerinin Çindcn ve Hindi· le ~~rruz ctmışlerdır. . da bir mütalea denneyan etmeğe 
1 

" ciniden <;ekilmesi ve Japonyanm ~ıdı ~ezc.kte kara kuvvetlerı. hakkımız yoktur. Yalnız bazı lstid. 
Şark cqphedndeki milstakbel bir tecavüzden tama. nuze muessır \'3~ı~da butupan lii.Uerle iktifa meeboriyctJndeyiz. 
Muharebeler men ferağat eylemesi o\.acaktır. h~va kuvvetlerım.ız. asn-a.n 24 1 I<'akat ~yet Bay Fllofun aDJatma'k 

Şark cephesinde muharebeler Sırbıslancla kanlı d~an tayyaresını tahrıp ve 2 BÜ ..ıÜK F istediği gibi Almanlar Bulgar yar. 
şiddctlcnıniştir. A!.n:,an tebliği bırçoklarım da sak.;ı.tlarmqlar. • ı LM Birden tlımına. muhtnç bir hale gelmlşles. 
Donetz cephesinde ve cephenin Hadiseler dır. Derne ,'BardiaBingazi .. Trab- !'le hem Almanların, hem Bulgarlar 
merkez kcziminde yeni ilerleme. Ofi ajansmın Sofyadan verdi. 11:1!'.garn ;e ~t~lv:ıda Napoh, Me- 1 ALTIN YILDIZ nn hail pek berbaddır hükmünü 
ler kaydedildii:rini bildirmekte. ği bir telgrafta Sırhistanda kan- sına, Br:mdız~ lım~~arma taar. • ,·ermek icap eder. Bulgarlar bu. 
dir. Vi.,·den verilen bir haberde lr hfi<iiseler cereyan ettiği bildi. ruz ctmışlerdır. Bu~';ln bu hare: Büyilk aıJk ve ınualkl şahetıerl günkü ,·eknyi t,;inile mukadderat • 
§Öyle denilmcltt..."'<iir: rilmektedir. Sofyaya gelen m~ kllttan y;Jnız 9 İngilız tayyaresı Ba:trollenle: Iarmı Almanyaya bağlamışlardır. 

"Sovyct Ruz; ada mu:h:ı.berc lumata g-öre, Sırbistanda vaziyet kayıptır. AL 1 C E FAY E Almanyanm mağlftblyetl Bo1garis. 
ibilh~ l. Mozkova ve Donetz gitgide d.;:.ba .ziyade kan§!llald:a, iLERi HAREKET BASKIN JIENRI FONDA_ tan i~in bir feliket olacaktır. Bun. 
ımntaknsmd:ı. P~k büyük bir şid- general Nedi~ ile c;eteler arasın. dan dolayıdır ki, Rus cephesinde 
det kcsbetmiştir. Moskova cep. da ve komünistlerle milliyet~i- ŞEKLiNDE OLDU DON Al\IECHE AJınanlnnn işleri fena giderse Bul. 
ihasindc Alman tazyiki Tul:ıda ler arasında mütemadiyen ~ar- Bugtln matineler 12,4a te başlar ~ari.,.t:ın derin derin dlifilnmek 
ve Kalinindc fcvkalfrde artmak. pışmalnr vuku bulmaktadır. Kahire, 2! ( A.A.) - Batı çö- diğer eea.o.ıar 2.10. MO. 9.10 vaziyetinde kalacaktır. Daha bu-
tadır. Uo::ıkovad:uı \'erilen malO Bunlar, Yugoslavynmn eski Sof. !ündeki yıldırım hareketinin 2 M .. O T O 
mata. nazaran Almanlar Mosko: ya ata~emlliteri .P.lbay Dra-ga sürati, !n~liz kara kuvv<.>tleri· • • , •• 
va cephesinde açtıkları gedikleri Mikailoviçin kumandası altında- nin kısa bir mulıarebev; mUtea_ OANlı.ıın ADASINDA 
genhlctmeğe muvnffa..1< oimug. dadırlar. Eski ataşcmiliterin kip, Eladem'deki bilviik dfö::man Seanslar 12.tıs. uıs. ·us 
lardır. Almnnlnnn M"skovaya hem para.lan da Dranica Vosiç hava mcvdnmndan bir giinliik Aydıca 
aynı zamanda nr'mdnn da hü. ile profesör Dra.govic: olup 1.ıun· urak mes:ı.fede bulun~n Seydi M. u. 1\1, MEl\ILEKET JURNALi 
cum etmek istedikleri anlaşıl. l4rın hepsi nizami Sırp kuvYetle. Rw.engh inic;vı>rh,;n ani bir nas. fffW 
maktadır. Rus kuvvetleri zirhlı ri tarafından rı.ıütema.diyen ta- kmlıt r.mt,..,rnrı:;;ine ait haber-· 
kuvvetlerle Almanlara mukabil kip edilmesine rağmen aylardan· lf'.,.1e :ınlı:t.Rılm1~tl1' 
taarruzlarda butunmu~larsa da beri dağa çekilmiş bulunan Sırp ln""iliz zırh1t hiriilc1Pri o ı-attıır 

ııma . .... .. -
har !:c~ıeri biiyük zayiatla tar- klübti fizasıdrr. siira'tle hareket etmir:lE'roir ki. 
dedilmic'tir. 0 Sofynda daha feci •bir takım Qft<rt)1:;t'nTn jnfq ,,..rinoP hnhınnn 

Cenupta Alman ileri hareketi j habnrler dol.;şmnktadır Bun!:ır clH nilotu ve rli;;.cr ııslrerlı-ri ne 
devam _ctmekte~ir .. Ros~of ! ... r; meyanınd~ temizleme h~reklitın. oldtıihJnu anlc,..,ı\lcc:Tzm hi..vıen. 
tamamıylc cevnlmı;? buunmnk- I Ja bu nizami Sırp birliklerine birP. pc:ir dil"'müolı-r ve l·p~;ıeri. 
ta.d:ı;r. . kumanda eden General Bogidar ni rıcıklP(lE>cck vMıı:ı;t (felhıreve 

KADIN 
KALBi Mukadd;~-YalB~ 

Sıvastopol muhnrebcsı devam Putnikoviçin katli hadisesi var. kafl:tt' dn.,.fn ~ac:'nn11lr ;,.;".:ı" T"''I 
etmektedir.,, dır. Bu general, St~are kasaba- bar.,.,.~ sıltnıa 1ı1m.,,,1r:lıırA'T' 

Sovyet teblii.{i de çok Biddetli sının asi <:eteleri taT~mdan ya Bw1iln Tol'l""'°"nvk foni1i7. 
muhar belerin devam ettiğini ve kalanarnlc kasaba, kn.saba dolaş: t~wvnn-l"'"i trırı>f',.,~ .. ıı fa.,..,.,,.,.., 
18 sonte"rinde 26 Alman tayya. tırılmıs. işkenceye konulmuş ve 1•~T<1,,ı>,,. ;n;ıı rn,.,,~".,,..,~.,,., 10 

resinin tahrip edildiğini bildir. o!dürüldüktcn sonrn Yerlenoviç ;!;\'"""""., trıo" ..... ,. .. , + .. .,.,.,.,,.,. ""',,., 
mektoo·r. meydanında çırçıplak bırakıl- rl., ,.ı.ı .. ~, ..,.;l.; •• ,,.~P sıralanmıı:: 

Cepheden Moskovaya \'erilen mıştır. 1 olarak bulunml.Jfftur. · 

'.ftirk!,'e Sözlll Büyük Bayat 
Ve A Ş K R O M A N J 

1AKSIM 
Sinemasında fevkalAde 
rağbet görmcltted!r. 

Bugtln .saat 1 de t.enzllitlı u~tlne 

(Die Bmmlıerzinge Liigc) ~"' 

Filminde SARK sineınası 
Buglln saat 1 de ~ti' 

' ' ' 
....... -,.,..·"''' • 1 ' • ! 
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Pehim paşa, geli~ hocam, 
dedi, şu elinizi öpeyim ••• 
~ ltikur sadayı latif'ni iştttik. 

bilirsin 1d .. ,~.,a inana'ı!m ?'I 
A::leıı. ... • ~ 
~ nuc..'Ulı. .... - .. eıı anvaıe tı. 

'lı~"l3.m! .. 
? ~pala .• Bunun .fıçtıı ne ıa· 

tiı. -~ meşhur hliye gibi, a.
"'1nt f:.ı~- 1 k •ll.- ., , 'b_ ~ama uw.uu mı .• 
'i~Yir. B.r kağıtla bir kur • 
''BC"rtt kAfi.. • 
~ llYruıı .• Bir de benim yıldız. 
~bak bakayım. Ne c~vah.i.r 
lillttı :YllC.'.ı.ksm !.. 

l\.r arzuma muvaffak olmu<ı. 
\iı ağıdı kalemi elime al.dmt.. 

'~· ııoltta.lar .. 
~ ~· kalbinizi için ~!n ke. 
.~ ~ dtişma.nmız var. Bn a • 
~ boylu. Ha.ttA Tlirlt de de 

~ : rengi değişti. Kft!lk bit" 
..... 
'~a"aş söyle hoca, .. dedi. 

tı adam s!zi son dorece 
~eıı.~r. ediyordu, Fakat o:ıı.a bir 

hi. ·snıinin baş harf'yle b~:· 
r dti.§m.an.mzm ili.:i.ha..kmt 

~ büsbUtfuı nevmit oldunuz 
~~<hır.et paşayla Arif beyin 
' a;vni harfle b:ışl:ryordu). 
'~!~aşırdı. Devam ettim: 

z. de bunlara karşı b r plan 
~)) 1Stiyornınuz .. 
'~ ahımı kapadı: 
)\ e Yapıyorsun hoca? • de -

• ~~ş sÖyle, yeri.n kulağı var .. 
~tlı· h.ınyorsun ? •• 
tııı:~ Paşayı bumundan yaks.• 
"'11111: Sarardı, morardr, elime 

, ~t.h- "1 ellerini öpey'm ho
llıt] beni affet. Ben seni 
~11."r Jılmi istihkar etmı • 
-.~~udarun senden kurtul • 
~~ har&kı varmış, Ca. 
~ 9 • lurk defa faJıma baktr, 

'~ keı'}fedemedi. Boyuna 
'~aşktan ba..'lısetti. Netice 

' glı hocam? .. 
~ gaıebe edeceksiniz. Oıı.. 

' 1ıJa °llelake serilecekler .• 
~Setınle hoca..ın. Yarrn ak• 
lt 1! 91Ul~ndaıki hemşt .. 

\ ll o~agmda bek 1 erim. 
ı:• Paşa, gel"rim.. 

h~ da Yctlnle bu heriflerin plan 
~ ke§!ederlz izışalla.h •• 
~-~~~im P§allIIl verd ği 
aı;~ klğrda yazılı adres var. 
&l l)·~~tn-da: Felı;an P• hem 
·:qı.cae -ra H:ı.ıınr.efendi). 

t '° liizum var mıydı ki ver
~ ııı.t& buldum. Tuh&f şey! 
~ ne kadar haşin, a.ksi, 
llıUıL.~ hcmşireai o derece IU'. 

"C!iıf; • bl- .. __ ~ 1 
ıa.r , neeı.p ..ı- AU.\;ag z .. 

bi;'}'ol'ln. a.rı:aında meğer lA.le de 
\.~ lı~ •• 

~anımı 
~ ~eş:ın dün akşam söylc<li, 

fi_ ıı::_:--~h;.ndeki sırları keşfede·n 
"'1,~12? 

~ bekleaned~n ilave etti: 
~ beııh~ldc gelir, fakaıt gelece. 
~ ı olmaz .. 
l't!lh~~ Hannnla beraber 
.\ıı.~~c: 

.. b0__,~• dedi, Ma.rgarit a. 
'e ~ buna boo yere 
~la.r sarfediyor. Faıka.t 
~ b~r şey söylemez ki .•• 
lııı~~clki liafta Bilyükatlaya 

' ~ gitmiştim; karşıki 
.~~arit sa.rrşm uzun boylu 
~ ~ SE!.."tı. Göztlmle gördüm. 

~lan vardır ki istemez • 

seniz de elinize takrlır. Margar~ 
f:ılma ibeı1aı.ıkdı farkında olmıya • 
rak Fehim Pqanın bir SII'nnı ağ • 
;:uıdan ~ırm.D}il. Dilıatiı. H&nDne • 
fendi de yine tesadüfen Margar1ti 
eo.le ve.riyordll. 

Falcd:k mı? 
Çizgiler, fasulyeler, baklalar s6z 

söyler mi? İnsanlar kendi srrıa.rr. , 
nı yine kenıdi d'Ilcrile ~te böyle 
ifşa ediveriyorlar. 

Fchlm Paşa o gece gelmedi. Ani. 
olarak i:ıazı gecel0r Yıltlız sanı.ym. 
aa kalmak ica"> cdermi.s ! Dilara. 
Hannn beni salrvermedi: 

Ad..-ımlnruu int"!tam hn'fille bir 
ay pc~·mden ayı:rtınıya.n deV'Iin en 
haqin a.drunm n onda; ta.n rı misafi. 
ri ~larak izaz ve ikram 1~e be. 
nnldrm. 

füme kim derdimi 17.har kıldım 
istedim dl'nna.n: 

Oztımden hem beter bir derde 
am mttbtell\ gördüm. 

Margarit Fehim Paşa oynak b:ı
kad.mdı. Fehim Paşa.ya diz çöküp 
bağ!anahilece!t bir kadın değ'ı.ldi o •. 
Pasa son derece dddi <>l<luğ·u halde 
bu' kad::nın oodan pervası yoktu; 
pa.rmoğ~un ucuna talmnı:ş b:r ku1·. 
!a gibi oynatıyordu. 

1 Bir Bizans ~çe~i, §ehvetin: 
t~kin i~in gecelen ~ umuınlıaJtc. 
Ye g~:!~rnfr:: .. W.ı.argariıt de 'böyleydi. 
B:rçolt giizel deliokAnlrlan varıruş .. 
ha.tti Feh;m Pa~dan aldığı altm. 
~rı bwtlara sarfeder; boş saa.tle • 
rinde de evindeki uşaık ve aşçı ile 
ma cerala.r geÇiri,nlÜŞ. 

Fehlm P3.'.;a da kadın dilşkünüy. 
dU. Hatta söylendiğine göre, Be • 
yoğlunwı yedi yeı~nde gizli evleri 1 

varmış, Buraya getirilen genç !lw. 
larla gönül eğlend:rirmiş. 1 

Pa.,~a.nıııı bu çeşniciliık h~yu ol • 1 
maaaydı, v:ızife ve memı.rrıyeti de 
e'Vde oturmasma müsait bulun.say. 
dı bu kadm dilşkllnile bu şehvetli 
kadın g!J.nıün y!md dört ı;eatlaıde 
hi.rb"rlcrlnl cllıcriltlcmeıkle vakrt ge • 
çirirıcr; ikisinin de bel:.ld hariçte 
g(Szleri o!mtı:IJch! 

Göz doyar, mlde doyar, her şey 
doyar. fakd şehvet denilen zehirh 
yılan doyar mı? Kanar mı? Bıkar 
mı hie? 

Ma-;.garit ile b!T odada yahu~. 
_ Sa.ıışm. uzun boylu nazik bir 

Adam sizi çok düşlinü.yor!. dedim. 
Ktzarc.lı tıozardl: 
- Bu ııda:ın kimse, bu haftanın 

yılr.Uzı daha deği~en. si2.inle 
c:!enizaşm b1r yere g tm..iş; bir çaıtı 
altında ya.lnızıca başbe.5a kalnıış • 
amız!. ~. 

Rengi bu defa da kil:! vgi'bi oldu. 
Diltl.rl Hanmıdan alıdıgmı ha.va

dim o kadar ciddt bir şekilde sırt • 
m.ıştım ld.. 

- Monşer dedi siz YJ'.]ırzla.ra 
kadar çı:kıyo; ve oradan kitrei arzı 
"eyrediyorsunuz? Korlttum; s.z • 
den.. 
. . . . " -
Buzlu bi.ralar getirtti.. içtik. 

Tekrar get:rtti. Kadeıbler ~. 
ça biri:biriın.i taddp edlYOrdu. Yavaş 
yavaş gözleri süzil}meğe başladı .• 
gözleri slldlldükçe sevg"li&i aklına. 
hAltlın oluyordu; onun ha.Yali vusia 
tile sermest olmağa başlamıştı, 

_Beni çok seviyor mu acaba 
boca? 

- Çok ~vmez mi .• çı:ldmyor. 
(Devamı var) 

M A 8 ~ tt - Akşam poatası 
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Uğursuz sigara 
Nakleden. Hıkmet Münir 

Otomobil, Handamn evi önüne 
geldim zaman. Fikret dış.arı 
çıktı. Handanın da. elinden tuta. 
rak, dışarı çıkmasına yardım 
etti. Ve sonra: 

- Birkaç. dakika beraber otu. 
rabilir miyiz, diye sordu. Hatta 
bu arada bir çay dahi ikram et. 
SA...niz. makbule geçer. Muhterem 
arkadaşınız Tevfik beyefendinin 
bu masum davete bir itirazı o 
laca.J:;"IIlI zannetmem. • 

Handan, cevap vermek isteme. 
diğini anlatan bir çalımla omu?
larını silkti. Krsaca: 

- Buyurun, dedi. Fakat son 
&özU.mU söyledim değil mi? On. 
dan bir adım bile ne ileri, ne 
geri ... 

Eve J{irdikleri sırada. Fikret 
mırıldanıyordu: 

- Zaten sen da.ima böylesin.. 
dir Handan! •. Söylediğinden bir 
adım bile ne ileri, ne ıgeri gitmiş. 
sindir? 

Fakat ba birara.da yeknasak 
bir hayat almıyor mu? 

Oturma odasma kadar geldik
leri zam.an, Handan, Fikreti l:ri. 
raz valmz bırakarak dışarı çık
tı. Fikret, etrafa göz gezdirdi. 
Bütün döşeme ve duvardaki re· 
simlerin, b'ir artist zevkine göre 
tanzim edilmiş olduğu görülüyor_ 
du. !nsan hiç bilmeden, tanrına. 
dan bu odanm içerigine bırakılır~ 
sa, muhakkak bir sanatkarın 
muhitinde bulunduğunu sezerdi. 
Bir kenarda da küGük bir r,ay 
masası bulunuyordu. Derken 
içeriye,· elinde bir çay fincanı 
d~ha olduğu halde, bir kadın hlz. 
metc;i girdi. Çay fincanını masa
nın üzerine koydu. Çekildi. 

Fikret ,duvara asılmış resim
ler arasmda göt:Ulen bir genç a_ 
damın fotoğrafına baktı. Kara
deniz: lim~nlariyle İstanbul, İz. 
nur ve Avrupa arasında bi.iyük 
tnikyasta kuru yemiş ticai'eti 
Yapan Tevfik Bolayırm resmiy_ 
di bu ..• Fikre tin, Tevfikle birkac; 
görfü.ımüşlüğü vardı. Fakat o
nun Handanla evleneceği hika
Yesini işittikçe nedense, tu:h~f. 
laşrvorou. 

Fikret. bu sırada, Handana 
aylarca evvel yaptığı ilk evlen. 
me teklifini hatırladı. Handan. 
Fikretin yüzüne bakmış ve: 

- Ola.tn.Q.z Fikret, demişti. 
Sen benim aradığım tip değilsin. 
Benim, daima sözünde duran ve 
itimat edilclbilir bir erkeğe ihti
yacım var. 

Fikret, kendisinde bu iki me. 
ziyetten ikisinin de olmadığını 
biliyordu. Gerçi muvaffakıyetli 
bir tiyatro muharririydi. Ya.Mı. 
il eserler, büyük bir halk taba.
kası tarafından tutulmuştu. Oy_ 
naması haftalarca sürüyor: se.. 
Yirciler, sık sık alkışlayarak 
kendisini sahneye Qık.a.nyorlar
dı. Ailece zengindi. Fakat bütün 
bunlara rağmen adeta bekar ol 
ı:nak ic;in yaradılmış bir adamdı. 

Handan, elıbisesini değiştirmis 
olarak, tekrar odaya girerken 
tatlı bir dille: 

- Saat, şimdi dördü <:eyrek 
g~iyor Fikret. de.di. B~ dakika
Ya kadar, çay hazır olacak. Saat 
beş oldu mu, sen de beni yalnız 
bırakır, gidersin olmaz mı? 
ProJ:n-Mn böyle ... 

- Sen bu asabi halleri b:rra. 
krp biraz kendine gel.melisin Han
dan, dedi Hem de saçma ~yler 
konu~maktan vaıı;,~! Gel baka. 
yım, §Öyle uslu uslu karşrma o
tur. 

H.a.ndan, çay masa.smda yerini 
alırken: 

- Saat beş ibuçukta Tevfik 
gelecek, dedi. 

- İyi ya, hoşgeldi, sefa gel
di. Kendisiyle bir sohbet ederiz. 

- Fakat Tevfik ,senden hiç 
hoşlanmıyor. Gariptir; Tevfik 
benim arkadaşlarnnın hepsinden 
hoşlamyor da, sana k~ı bir 
nefreti var. 

- Bilmem farkında mı:sm 
Handan. Bu evlenme işi;.,. senin 
bütün neşeni kaçırmış, vyle tu-
haf konuşuyorsun ki ... Ger~i ha_ 
zan evlenme dolayrsiyle, keyfi 
kaçmış insanlar göıiilüyor. La. 
kin, sadece bir nic:;an, ©.na bu 
kadar tesir etmeli mi ya? 

- Yanılıyorsun Fikret. Key
fim o kadar yerinde ki vaktiyle 
ciddi telakki ettiğim birGok 
şeylere şimdi katrla kahla gülü-
yorum. Bunlar arasında sen de 
varsın. Ve d.ııha bir~k kimse. 
lcr .•. Hatta tiyatronun kendisi 
bile.,. Onun ciddiyeti, şimdi ba.. 
na tuhaf geliyor. Roller, §arkılar, 
ağlamalar, pozlar... Çayına li
mon koymak istemez misin Fik
ret? 

- Hayır, t*kkür ederim. 
Böyle iyi. 

- Evet, Fikret. H~dan. Bil:, 
arkadg,,5tık. Sadece arkadaş! Fa· 
kat arkadaş olduğumuza kaba. 
hat etmedik ya .•. 

- Asl{I.... Hiç öyle liıf mı o -
lurmuş? Fakat ben senden bir 
şey soracağım, Ba.ska bir ka. 
dmla ıCöyle benim gibi "sadece 
c:ırkada.f' olarak münasebet kur. 
dun mu? Arkaclaşlıkt~ bagka 
hiç bir şey dft:."1in.meyerek? .• 

- Hayır, ktlrmadım. Kurma. 
yacağnn da. Buna rağmen senin 
Tevfik benden hoşlanmıyor ha? 

- Hoşlanmıyor işte. 
- Umumiyetle benim tipte a-

daml..:.rdan hoşlanmaz mı? 
- Hayır, bilhassa senden 

hoşlanmıyor. Senin için "Sami. 
mi bir adam değil,, diyor. 

Fikret sigara içmek ihtiyacmı 
duyarak yol olsun diye: 

- Sigara içmeh.i:e devam cdi. 
yor musun, dedi. Yoksa Tevfik, 
müsaade etmiyor mu? 

- Hayır. Müsaade eder. Fa. 
kat kadınların sigara i~mesinden 
pek hoşlanmadığı da muhakkak. 

- Bununla her~ ona var~ 
makta ısrar ediyoraun. 

- Evet .• Sen, berum artık, o
tuz iki yaşıma varmış olduğumu 
hict düşiinmedin galiba!? 

- Yok canım. Otuz iki var 
mısın? 

- Evet. Geçen eylülde ~ir. 
dim. Sen de çok iyi bilirsin ki, 
benim gi:bi genç kız rollerine 
<;ıkmış olan artistler, otuz ikiyi 
bulunca bir bakıma düşünceye 
\'.Q.l'.sal:ır yeridir. 

- Fakat ::>en. her zamankin. 
den daha güzel ve iyisin . 

(Sono yarın) 

Birinci devr enın son rteyecanh ma 
-....,,, aws 5-2 2-12~ --- ~ 

Beşiktaş - F ene 
garın karşılaşıg 
Eğer hava yağışlı olursa, bu mevsim cimen •ahada h • 

mac yapmamış olan Be$ikta& karsuında Fenerin 
muvaffak olması beklenebilir 

Yazan: SACI f. TUGRUL öGEl 
Lilt ma.çla.nnda alô.kaıdarlal'ın he 

yecanla geçi.Tecekleri bir hafta kar 
~ısmda. bulunuyoruz: Fenerbahçe 
ve Be:;i.ktaş ta.kunJarı l.!ı.1i ka~. 
ınaiarmm il.kini yarın Fener sta • 
dmda yapacaklar. 

Puvan cetveline bir göz gezdi -
rilince, maçın hakikaten ne kada.r 
mühim bir ka.rsII~a olacağını 
anla.l'IZ. 

Bugünkü ı>uvan cetveline göre, 
Beşiktaş 21 puvunıa başta, Gala .. 
ta.sa.raY 19 puvanıa ikinci vaziyet
te, 1. Spor ıs puvanla 3 üncü, Fe. 
ner de 17 puva ula 4 üncü vaziyet. 
te bulunuyorlar. 

Fenerin bu hafta Beşi!ktaşa. ga. 
lip gelmesi iki noktadan pek mu • 
himdir: 

ı - Fener galip gelirse başta. 
giden BeŞ.lcta.§ ve Galat.asa.rayla ıı· 
rndaki puva.n farkıııt hayli ikapa.taı
~k ve beiki de ilerde kolayca ba. 
şa. geçel)!n'lek Vaziyetini hazırlı -
yacaktrr. . 

Bu haita Galo.t.aaa.ra.y ve 1. Spor 
ka.rşıJanııdaki rakiplerini Yenme • 
lerlnl hayli kolay olarak ka.bul 
edenek Fen~r Yarınki oyunu ka • 
r.ansa bfle uu\·an cetvelinde 4 tm. 
cülükten kÜrtula.m:tyaea!rtn·. O za· 
man şöyle bir şekıl olacaııt: Bc§'rk. 
taş ::?2, Galatass.raY 22 (ve belki de 
a.veraJda. Beşikt.a.<;ın üstünde} t 
Spor 21 ve l!"enc1 nhçe 20 puvan. 
Fa.kat ikinci devre ka!'§:l.a.5mala • 
nndn puvan puvaıın olan Galata. • 
sarayla Beşikta§IIl Ç8.rpL.smala.l-ın • 
dan isıtifa<le edecek Fcnerbahçe, 
bu ta.kmılardan bfrile hemen aynı 
puvanda olnbilece'trtir. 

2 - Yarmki kaı.ılıı~ G-18. 
tasaraym vaziyeti için mlihfmdir. 
Çünkü kendisinden 2 puvan önde 
ilerliyen De..'>'.iJttaŞ Fenere mağlup 
oiursa, Galab.sa.raY rahatça, bu pu 
\•an farkmı ilmpa>~ea~. Y~ • 
da da söylediğiı:nız gı~ bdki de 
averajlıı. !Hl'V"'....n ceh·elmtn başına. 
geçecektir. üh' • 

Demek oluyor ki ibu m ıım ~ 
~ikt.aş ve Fenerbahç~ ~çin oldu. 
ihı kadar GııJa.tasaraY ıçın de ay. 
b , L-.ı-Ai 
nr -:hemmiycti aa.--wr. . 

Gelelim mnç ha.~ındcld dü§.ün. 
ceierimize: 

Fenerbahçeyi gün ~eçWD;e dü • 
zelmeğe başlaın.ffl vazıyette görü • 
~;onız. 

Rücum hattı GaJa.tasara.yrıı ta.. 
ma:ı:rı en alca" ne 'gol çıkarmak hu • 
su3unda daha ınücerrettir. 

Gençcn hafta. he~~sin ne ola.ca. 
frııu merakla bC'klediıi1 Beykoz ma. • 
ç:.mt, açıık sayı farkile kaza.tı.dı. 

'l'a.kım li'k ~tan ~ 
bütün m~çlarDU, antrenman yap • 
tığı sa.llada. oynaın:ıttır· Ya.ğışh bir 
m.evsirnrle çiınen l:1ı.r saha.da yapıla 
cak blr maçta (çimen ve yağmur) 
bahislerinin ne kadar ıniilıim bir 
rol o},4ad·ğmı uzun uzadıya anlat· 
m.ıya lüzum yok. . 

Fencrba.hçe bu bakımdan fevka. 
lfı.de avantajlı vaziyettedir. Bumm 
aksine lik :ıııaçlan başla~<'Tuıdan • • 

' 

beri toprak, hem de hiç 
f>jr .saha.do. antrenman ya 
en zor m:ı.çlannı oyna..--ruş 
:;lıkla.'J ta".omr, Fener 9,1:.a(l~&I 
ğlŞ5Jz bir havada bile olsa 
saha y:ııbancJSJ olacakhr. 
de sa.hanın kaygan, havanın 
murlu olmak Uıtlmal"ni ilave 
ıek, Fenerba.hçe .karşısmda 
t.aşm. ka.ybettiği avantaj 
hemmiyc.ü meydana çııkar. 

Taşavvur ettiğimiz sekilde 
ilk planda, Beş.Lktaş mildaf 
çtn QC:ı11t mü§küJ vaziyetler 
deeektir. Bu yüzden 
bir müdafaa karşrsmda, ~ 
saha.ya a1Jıııkm muhaclmleri, 
lardan istifade etmesilıi bil 
dir. 

Umumi t&kmı vaziyeünde. 
hesiz ki Beşiktaş daha. kuvv 
zükmektedir. 

Fener hal haıttı ~ Bel*~ 
kınlan karşısında çalqııma'k 
yorucu ve mUŞkill bir 
Fen.er haf ha.tt:I bu maı;ta 
kiyet gôsterebllrse, BeaJk,tqı 
lüp etmemeleri için hiçbir 
mevcut değildir. 

Demek oluyor ki oyunun 
si üzerinde en mÜC5S!r rol 
c:ı.k, !! .. en.erin haf h--ttMiır. Bu 
ta oynayan oyw:ıcular, boylu 
değillerdir. Şu ilıa.lde yerden o 
ma1arı Ve uzun pıı:;.Jarla oy 
nlışm..'§ ~lkta..~ bUcum hattı 
şmnda iyi adam tut.malan • 
drr. 

Hava yağış.lı olursa. uı.ıu.n 
Beşiklaş hücum.lan, umuldu~ 
da.r isabetli ve dolayısüe t 
olamıyacağı için.. Fener m .. 
ıır n:isbeten rahat nefes al 
Bu talatirdc maçın neticesini 
ner lehine görmeık 18..zı:rndır. 

Görillilyor ki, birçok nıık 
gözönttne getirildiği zaman, o 
nun aşağı yukart mUsa.vi 
altmda ccreYl!Jl edeceği anı 
yor. Ve bundan dola.yrdll' kl 
heyecanlı ve zevkli oıac~ ı·. 

Gt>lecek haftaiki ma~auıı 
ra nihayete erecek bhincl de 
nin son heyecanlı aı&!:md& her: 
takıma muvaffakıyet dilenz. 

Semt Tıığrul OG 

• • • 
.laUkW CıaddNlnde 

KOMEDi KISMINDJL 
BugUn Gllndllz 1' de: 

ÇOCUK OYUNU 
Ak§am 20.30 da: 

Kör Döğüşü Fikret cevap olarak: 
.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
. ~~ bir hırsız olJu- kak yapmağa çahtırım. güzel bir ~z gördü .. birden- açb .• yüzünü iyice göa'ı 

~ ~<attı. Zaten hüküm· Tahir ağlıyarak yalvan • ~,f!,,~~~~~~1,;:;- bire ürperdı. Tahir onun kim olduy 
~~incle be§ paralık yordu: IJ~(.r V'JCS !J'J.J.F ~ Acaba bu, Tabirin Zühre- anladı. 

~e ?laaydı, herkesten _ Sevgilime verilmek Ü • si miydi? Bir gün kara Mahmut 
~ korur ve mardine zere iki satırcık bir mektnp Diyarbakırdan Mardine c· dana atdmadan evvel on 

~~· e mani olartlun •• " yazsam .• ona elinle götürüp nu görıneğe mi gelmişti? - Burada zindancınm 
lt hu mektubu, Mar • versen ve benim hayatta ol • Derin ve göz alıcı bir boş· güzel bir kızı var. Ah onu 

~hi l>iyarbakıra hareke•, duğumu söylesen.. YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi Iuk içinde uzayıp giden bu kere elde edebilsem ... l Çavuşla gönderdi. _Ne o? Sevgilin seni öl• güzel kadın gölgesi Tahiri, Demiıti. Tahir bunu ha 
v~ ~biri çok seviyor. dü mü ıamyor? • 43 • güneıin cazibesine tutulmuf ladı ve zindancı kızı old 
L · ... dd.tgi mektubu babası- _ Ru""yamda go··rdu··m •• ga• bir yıldız gibi çekiyordu. nu anlayınca, bir iki ad 
~" t ı· l • ve parmağındaki küçük yü • yerli yerine ulaşacağından 1 .. d geriye çekildi.. Sazmı bo 
~ . e ıy e ı;:ötüreceğinı liba beni ona öldü diye ıöy • ·· ~ d Gö ge yurü ükçe Tahir de 

rı --.ııt•t• zugü çıkararak: emin i. Zira çavuf çok na • . d ·· .. nuna taktı •. fakat, zindan 
~~.- :r ı. ledı"ler. Gö"zlerı· ag"'lamaktan B peıın en yuruyordu. b ., - unu da mektupla be· muslu bir adamdı ve Tahiri nm kızı çok yaman ir a 
; ıindandan ayrılır• şiımitti.. Odaımm pencere • raber kendisine vermeyi u • çok severdi. Genç kız bir mermer dire· teydi. Başını mermer dir 
ll leri ıiyah örtülerle kapatıl· mtama.! dedi. Bu yüzüğü kay Aradan günler geçtikçe ğin dibinde yavaşladı. dayadı ve hazin bir ıesle 

~l'tk. bir dileğin var mııtı. Bu mateme boş yere bederaen, mektubuma ir.an • Tahir ümide düşüyor: Tahir sazını aldı: hire fU cevabı verdi: 
thie: l'a.hir! dedi. bürünmez benim Zühreci"' maz .• ve bot yere gözyaşı - Bugün yarın çaVU§ dö· Güzel kız, biraz Jur, yüzün Ben zindancı Nm bab 
d~rı birdenbire gözleri ğim· dökmüş olur. ner ve Zühremden bana ha• göreyim. kuı 
tı. Çavu9 namuıuna yemin e- ÇaVU§ mektubu ve yüzü- herler getirir. Gözytı§tmdan sana çelenk MarJinin şen, qm 6ir 
qit d·ı d k . di k .J ")'~ ı eğim daha vara- ere söz ver : ğü oynuna koyarak Mardin Diye seviniycrdu. öreyim. yd11m 

-"'~ r llıısın bilmem ki?. - Vereceğin mektubu ca· kslesinden ayrıldı. Diyarba. O günlerden bir gündü·. Ziihremin yiiziinii görtltin•e; Beni •eoen pİfman ol 
ll • l' ahirin haline her mm gibi ıakbyacağım.. ve kırın yolunu tuttu. Tahir kale içinde yatbğı zin• Jur Ja diyarla 

's .. 'cırdı: Z~reye elimle verec""ğİm. ZlNDANClfılIN KIZI dan gibi karanlık odasmdau Baafıiın~leı-e)'Üiim Seomiyenin )'iireiinde ~ 
teı0!1e oğul! dedi. Elim- Deyince Tahir laHaı bir Tahir babasına ve Zülıreo pkarken, bahçeye doira drqim! 111 

L__~~~~~b~•lJ'...ııiAJZJ&A-ftlıllı.ha],,,J'-.9aalı..iı&t~ta'.a.oJ!~-ft•Vlc1&A~'.ll!APcft:l-__ ..___.,...........__~~1-....ı......--t--~.:..:..• ı_~-L.--ııa-.:........l-...~--~~~L--.~ . ........;L-~d.-lLL<.........,~·~·~·-------~~--~----_........ 



• •' , ..;_,~~· :.· .. ı. ~ . . :.~ · .\~. 1 .ı, ... _. . .! ~ ..... .... " ~ 

• 

•ı~ ~~a.,•J•~ı ı '•. •ıJ 
Baş-Diş-Grip- ezle- Kırıklık-Soğuk algınlığı- Romatızma-Nevralii 
ve butün ağrılan derhal keser. isim ve •• ıarltaya dikkat. GR.PiN verıne baş~a marka ver rıerse ş ddetle reddedi~ 

,...,._..-~-----------re• .W.. "'-"V> +\.L.A...VLY..,L..\.V.JhLAJVL~ ~ 

stanbuı Levaznrı amırliğmdeP verueo ı ı 
narcı asker kıtaatı ııAnıar ti.Omıs~onu 

--~· ---- _____ ___.,... 

a. eaız "ev azım satın aıma 

A§a~ıd:ı. yazılı mcvaddın pazat'lıkla. ekslltme!crl 112.941 pazartcs• gU.. • 
nU snat 15 te Knyserld::ı ıuıkert satmaI.na. korolsyonunda yapıla.cııkt.ır. 
Tallpicrln belli vakitte komieyonıı gelmelerL Hepsin!.n tah.nln oodetı li,S82 
lira 50 kuruş l<al1 teminatı 2682 llnı. 37 kur~tur • .(1487 .. 10232) 

<Rns tnnıh 8 iir.ciide) sakcı olnp Zmo:t ı)ehıine götürüp 
bir evde gizlcmLcı. Mc-ktuplarda 

Qtağın içinde kinı; dr~mda, çepeçev "Size gönderüiğimO. adamlar mu • 
re ahWar. temct ada.m.lanmrzdır, sözlerini 

Biı'kaç alnyları d 1 ot· ;,ı dt.'5llr • bizim ağzuruzdnn gibi dinlcrip ır. 
dan. saror. Biıkaç aiıı~ı <İa hazine m:ıt edin'' deııiliyordu. 

cınm Hlkta.rı Fiyatı 

Manda derin 
Ye:rU vııketc 
Tabn.n astarı 
::iarı astarlıtt m~ız. 

1\:enarltk l'llrt me§ln 
Muhtelli :N'o. yemeni kaltbr; 

kilo lturuş 

2500 ·i'i5 
1000 3i0 
880 400 

50 2SO 
25 250 

275 %00 tn.rafındııBti meydnna doldu. Hula. Mura.t Pnfj&. o iki adnmı getiru.i. 
sa, süvari ve piyadesi on blnt.len Paşanın kethild~ı Ahdi ke thfuia :(. 'f. • 

7.iyade idı. Serdar otuz .kırk kadar 1 beş on gec..ı Deli H- '1n oldu, he • 20.000 kilo sığır eU o.l.macaktır. Pıım 
~·n ı-cic:leı'~e hil'aıtıer giydirdi; rifleri ~öylet.tl. Hemşire uıdesile ı;Unil 113at lG dıı. LUleburgaz;d.a askeri satın alma. komisyonunda yaprlnc:ı.lı. 
bir o:tndarına dn. çuh:ı esvaplar da. ı !sp:uıya ru::i.lz:ı '!lcrinden biri Deli \ tır. Tallpkrln iki ı "o. 1ı satmalnuı. l•omtsyonu:ııı. gt"lmclerı. (lHi.\0242) 
ğrt.b. Hasa:ı.ı kc nal mu1mbbttlcrinden 

rııkla ek.•lltmeSi 25.11.941 salı 

Bu sefer, Avusturyalıld.rla birer krvmet!i J:oyun saati gönder. 1 'f. ~ * 
yanıl<:iJ'I bir meydan muha.r~ ı mi~leroi. Şlındili'k fozla. bir hediye 1 8000 kiloluk partiler halinde (Ö,000 kilo Stğır eU 26.11.9'1 pcl"§ebe gu. 
besinoe mal!übıyctlc ııetiee _ 1 rretinnek ımkanını bul:ınıac!Iklnıın· nii saat H te H~'hmköydc askeri satınalm:ı. l:omisyonunda. yapılacakt:ır.Tah 
lenmiııti. Muharebeden Deli ı dan ö::ilr dili~orlardz. 1stcdiğ'~ lOO ! min fiyatı 30 l>uru~ ve 8000 kiloluk beher p3.rt1nln teminatı 260 Hradır. 
Hıısan eşklyasmdan yedi bin ika - 1 bin :ıltmı da ilerde vermcği vaade· Taıtplerfn belli vakitte komisyona gelmelen. (1449.10240 
d:ı.rı telef oldu. Deli Hasan, bu sc. <liyorla.rdı. Kürl ~ü ile o iki casus 1 lf, .ıtio ,., 

ford·', ;.,ı ı,;r glin itaat ederse kntJedildi; üzcrle:rinde çrkruı CC\'li• l lS ııa 4li n 11 114. i ebadmde. 450 metre mikap mamul çanı kereste al:r .. 
De!} gılnU :ık1;ılı1c ederdi. Kendis:• hi'l' ve altmlan da onların lmtlinP 1 nacaktır. Pıızarlıkla eksiltme ı 28.11.9.U cuma günl4 sa.at 14 te Sanknml§ta. 
ne iltif'\t cdildikee yükilnü o kn.dar memur ağalar, ald1 dediler. 1!1tc, nskcrl snlıtıaımıı. l>omlııyonunda yn.pılaca.klır. •rallplerin belli va.};U.te ko .. 
}ttku. ·~ a yığardı. Bir defa serdara Murat P~a, BclO'rnddnn İ&t.anbulıı. I nılsyoı gelmeleri. (lf3r .. 10_3t) 
kl7.mıı:ı. tu~lan parga parça. edip a. dönerken Deli Hasanr ::Caleyc sok • 1 
i~ a"1ltı~u. Gayet m:ığrurdu. mam:ı.larr emrini rncl"unun bu iıhe. ı ~ ~ * 

KL'i l"crn d~ ordu Bclgrada dö • neti üzerine vcrmi~ti. j Bcllcr kllorunn. 50 kuruş tahmin edilen 00.000 kilo pirinç aımaca.ld.ır. 
nerken~ D~li Hwınn da vllnyeti o - Deli H:ıs..-ın bir giin, Tnmcşvarda I Paüaılrkla ckstltmesi S.12.9-U çarııamba gtlnll saat H 30 da Kara asker1 !lıv 
lan Bosna.ya gl tti. Fakat Bosna • a.v niyetine atl;ınır ve kn }etlen d·· 

1 
tmaıma ko:nlsyo~uıdıı. yn.pılacaktrr. Taliplerin ka.tt temtnııtlarlte belli \-O.. 

da'ki se?iıad fu'.kera!;l DeU Hnsanm fan çtknr. 'l'nme~vnr hnlkı hemer kitte komisyona gclmeıert. (U4l.t0236) 
hallerine ta.hrunmiil edemedi, ayn. hücum edip kale-de ltalıın Deli Ha.- ~ ~ * 
b'a knlkttlnr. Deli Ha.c;anla eŞkiya& s.ır.l?) 1 kıhctan g~jıirlcr ve nesi 2S ve 27.U.9H günleri saat 9 dan itibaren Bs.kırköyde istasyon cıva. 
raUnhezim oldu. At ilzcıfoe dü.<>üp 1 va.r, nec::i yo:{ }ağma ederler; ve, rmdnltl uı~okul önilndeki meydanda 100 kadar tay ve deri satılacaktır. Ta.. 
Bo~OII eıı·nden lzvorn''tc kaçtılar. atlı ve yn.ya, Deli Hasanın da ta!{'. t t eri d k ;....,...,,, mürac:ıntııın. -'1-'-'" 10238) 

ak lı l liplcrfn beli! vnltlt e sn ış y n o om_,, - -,. .,.,.,... Bilman. Drin suyu ak"aJ', bu nmak bine l"Jkarln.r ama y a y.'.IJlUl7. r. • 
tut;;ıyan üzere ±ken at ile aşıp geç • Dell Hasnn Belgradı.ı can atnr. O \ 
tiler. Kcthtid:ıs1 "Şnhverdi" ağayı ~an. Bclzrad muhnfızı -~er.il~~' 
1!elgrad:ı serdara giSnderdı. Bu Tiryn:.lcı Hasan Pnşaydr. h-.:ııdı fil,. , 

Şuhverdiketlıilcln..'ft serdar yanında nağmda misafir e<ler. Belgrnd ye. • 
kaldı bir daha Deli Basanın yanr.. niçe'rileri ai;"Ml, Piri nıb:ı.cı.ı ve Yr
:na d<:nmedi DeH Has~n bu sefer ci{;cri kethildası da J{eyvan k~t -
1'amcşvar 'tıeylert::~ iliği vcı i!di. hlidasıy<lı; lıer 'iıkisl d.:: kıı.nwııl ın 
Belg:-'.ı.Cb uğmtı'mayıp Tunada.n tirkm~ korltunc.; adamlardı. Doğru 
"eçirildi. Tnme~wara vardı. 11tl ytl Tirynki Hnsan Pa..caya g&derler: 
rameşvaroa J;aldr. Orada. da yap - "Belgrad yeniçe-rilcri ayağa kıılk. 
madığı rezalet ve etmediği tec:ı.vilz tr, Deli Ha.sanı ister, sara.ymt7.ı ha 
kalmadı. ~ihay t Tiirlt ordusu, A. I snrla.r, f~t olur". diye korku • 
VUb1.urynlılardan Estcrgon kaleslnı 1 turlar, Delı 

1 
ı:~am sa.-a):da.n k::ı!· 

z::ıptetti. orou lstanbufa. dönerken dtrtp kaledeiU zındandn zınure vu 
B<.Tdar ıiunı.t Pe. :ı., TameŞ'<ar hal: ıurlar. 'firyaXi Ha~ruı Pa.qa •tc~·fi -
kına. gizlice ıı .. .ıer s:ıhp Deli Ha.sn. yeti n srrııdıı. sadre.7.am olan s~ı~r 
nı ka~ye ve şchl·t koymnmala.rını Murat Pa.py.ı arzcdcr. Şeyluslaın 
tenhih etti. Tnme.c;va.rlı da onun ~unullah Efendi idamına fetva ve. 
ettiklc.ri,nden ':ılı.ar olmu.5tu. 1' :sat rir, Deli Hasan da bu fetva üıeı !-
gözetiyorlardı. ne Bclgra.ddn i<lnm olunur . . 

A5ftğıda yazılı mevaddın pazarlıkla ekailtnıaai 1.12.94 ı paz:ı.rtesi gllnil 
saat 16 te Balıkcalrdc askcrl s:ı.tınııtma komisyonunda ynpılac:ıktır. Her ıı:a
ıeml ayrı talibe de ihale cdilcbll1r. (1377-9S79) 

Cinsi Miktarı Teminat 

Kuru fasulye 
Bulgur 
Mercimek 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Nol:ut 
Toz ı:ıeker 

Ton 
240 
213 
80 
so 
70 

H6 
17 

\'1"• 

Lira 
il30 
33H.50 
1500 
i:rl'O 
4225 
H2S~O 

2462.25 

22 

158 
85 
18 
49 

Aş. Doktor ve tatbikat okulu otopsi binıısllllD 23.202 Ura 15 im~~ ke. 
ş:t bedeıll tıstknt il.'l.vesı 3.12.941 cuma günU saat 16 dn l~npnlı znr!la ek. 
:ııttm;ıye konmuştur. İhalesi .Anktırada M.J,1,V. sntmalm • komısyonundıL 
ye.pıln.cakbr. 1llt teminatı 1740 Ura Hi h.-urı.ıştur. l{e:;lt evrakı 116 kuru§~ 
komisyondan alınır. TaJJplcrln kanuni ve.ııikalarile tekllt mektuptarmt 1hn.. 
le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. cu1e..ıoıoo) 

Murat Paıaa. Deli Hasarım, dev• .. 'a!tleden: Alınıeı BÜJ~~."\"1' 1 
le~ ve millete iğrenç bir.fö:uıe~.. Beyog"lu Halk Sinemas? !-;;;;;;.;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;:;=;;:;;;;; ___________ ]~ 
nın ves:kalannı elen ctmış~ı. Ha • .. .. . ., 1 ( 1 
..,:-,_ .d1. augun n deıı ıtnıı:ıreu 3 buy\11• rı.ııı 1 t tan bul Belediyesi ilan an 
u-.: SU 

1 
• blrlk'n · 

Mel'un Bosmıdn~ken, Vcnedlk · 
ile oopayn mek.t.uplur w adamlar 1 - Büyiık Caz. 
b'i)nd'Onniş, f~'kat ccYan alıım.ımı;ı. 2 - Alib:ıba HlntU!ıUuul:ı (Türl,;çe) 
Bilemeyiz, onlar mı bunu :-dam ye- 3 - Sll:\b ör Kovboylar. 
tine koymam1şlıır, ~o.'lt.su, cevı:.p So~ ~.n!cri. _ 

gönderinceye kndat De!i Hru>an mı ~ ,.., ..., .. "" ,.., ,., • '"' '"' "" 
Bomındnn nyr1ldı O moktuplanııda ~2" '"' '"' • '"" '"' .., '"' ,.. '"' • """ ~ 
BoGn:ı sıı.hilierinde Rlsne kalesini ~ GÖZ HEJ< IMİ .~ ı 
1?0.000 ~tz:1.nı.uk .'':.tnde ikendile. ~~ Dr. fdurot R. A~1dtn l j 
nnc teslımını tckl:f etml"1, ve .A- ~ ·l · 
di:ryaUk Gah li Tılık .knl !erin ~: Ue~o~ltı P11rmakr.aı11 lmnrn ... oklıı.: ~ 

. 
1 

e e ,~'\o. 2. hl: Cl.%3 ı.: 1 
kamı )ap.1.C:IJtlan hücumlarda da ... ~ ......... , ..... _,....,,.,....._ .... ~,---...... ""'"-"""'-"""'"'' .ı 
yardım vaa.dct.ıni~. Tame<;Vard-ıy - .. "".._,,, ... ....,,......,,,,_...., ....... ,..,,,. ... ı.r .... ...,,..., ............. " .. \; 1 

ken de bir hıri9tiyan Türlk tucc?. 1
1 
~-;;,-lim~~M!;ie;&:iiiiiiiim;m 

rmı lknndırır, kendisine parlak vr.. ' 
merde bulunur, yüz n'ltm harcirnl\ 
verip yeni mektuıllnrla. yola çıka • 
nr. F'a.kat bu ad:ım, <loğnıca. Be~
:mda varıp keyfiyeti serdar Murat 
Peşe.ya arzeder. Deli Hnsa.nm mck 
tıaplıırmı gösterir. Murnt ı>ru.a d.ı: 

- Ne olmak ihtim:ı.li var:,, B:.ı 
mektupları var götilr, ama dönüşte 
ona. '\-n.mtadan doğruca yine bize 

Birincı sınıf 

rnütehassıc; doktor 
NURi BELLER 

lltı ıı.,r.c ~a.'ltlCTI: 1~ tı•n ltllrırt ı 

lstanbul BelediyesinJ~n 
Münhal bulunan 50 Ura asil maa.~lı ikl mildflr muııvtnıtği için 3!'.ı:Jfıdn.kl 

ıscraltı hail: olnnlnrm vesll:ıltlı1lc b!rHkte ~.;.1!..941 tııı1h!.ne l~ar Beyrı. 
zıtta. Belediye binasında zatt,ıcrl mlldUrlllğUne müracaat e~ıcri UAn °"' 
ıunur. 

1 -- YUksek tahsili olmak. 
• - 1dar1 vazlft>Jerde bulunmuş ve askerli~l yapm~ olmak. 
3 - 3656 numaralı tevblt ve teadUJ kanununa göre 40 veya 30 Ura 

asU mncııs i.':tihknlt ı·csbetmif Lulunmak ve 35 yaşından yuk:ırı olmaınllk. 
'10093) 

18.4.0 ı ·:ızııc: Radyo dans 
orkestrası, 19.00 Konuşma (Kahra· 
manlar sac.ti), 19.15 Mllzlk: Radyo 

Dans orlı:estra r programının devamı, 
10.30 Me:nlekr• ı;aat ayarı ve Ajans, 
l9.t5 ~erbest 10 dnk\ka, 19.55 Muhtc· 

'ATl~IK BAN 
Galata. Osmanlı Bankası arkası 

Roman banı ka~ısrnda Eyübt ba.. 
ne 

Milrac&at: Gntıı.ta Rıhtım cadde
si altın.er Vakıt han 35 :N'o. Erncet 

perşembe ve cumıırteslden bsfka 
bergUn saat H,:0.115,3 

. 

gc.lesin!" diye i7.in verir. Murat lr ..................... .-........ .-... ,,...,..,.,..,..,...A.'.,, 
Paşa o yıl Avusturyalrlardnn Ea.. ~ ... ... ....... " .... "•" ... ""-........... ev-... ,,. .... , ..: ..,. 

terg-.m !knlcsin.i alıp, llilgrad!ian Is ' 1 ~ 

lif m11kamı11.~:ı~ şarkılar. 20.15 Rad- ı 

yo gr.z"t" •, 2();4G Cilzidll mnknmm· .,ıııİl•lil••••••• ... ••ll 

tıd adet motöriU mavna ldnıbna.cak f5 ~ 
ı - GösterJeeck bir llman.1a çaıı,tırıımıı.k il2:ere biri 60 dıteti 

ha aminde iki adet motörlU mavna Uı: ay IÇ'L; klral&nacaktır. ıııt ti 
2 - 60 tonluk m.avnanm ma.'ıiyo tahmin .>luna.n kira bedeli '7ıi0 

76 ti>nluk mavnRIJm mıılı!ye tahmin oıunan bedeli 850 liradır. fi fi 
3 - 60 tonluk motöılU mavnanın ilk teminatı 168 Ura 75 kUf'llŞ 

lı:ınluk mot.örlU mavn."ınm tik tc:ın1natı 191 llrn 25 kuruştur. ııo 1 
4 - Bu işe ait pe.zarlı\.: eJ.:siltme81 27. iklnclteşrin 941 per,şeııı 

soat H te ynpila.eaktır. / 
5 - lstek.Ulerin ltcllı t;Un ve saatte Ka.sımpll.§ada. bllluna.n 1'0 

huır buJunmah.rr. (10218) 

• q. • 

~' 1 - 'lahmin edilen bedeli (5682> lira (57.5) k-uruş olan 69 ıcııl~ 
ld mn!zemenin 2~11-941 pazartesi ı;UnU !nat Hde KasrmpışadJ 
Dcnlz Levuıın satın alma l{onıisyonunda pazarlığı yapılacakur. 

6
,; 

2 - Ka.tt teminatı (8f2 39ı llr.ı olup ııartnamesı 1§ eaati dabUl!I .ıd 
ktlr komisyondan bedelsiz ıılınabllfr. 

1 
.,... 

3 - lsteklllerln 2490 sayılı knnunun istediği vesaikle blrluct ' 
gUn ve aatte adı geçen komisyona mUracaatıan lll!.n olunur. {101691 

200 Adet kun~ura.cı yumağı 
1'0 Kilo keten iplik 9 katlı 

• • • 

!?.)Q Kllo keten iplik 3 katlı . .ı 
100 Kilo a.g" l!'liğl 0 _. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı fpllklcr 25 !?. Terr'fn 9.U .. aız ~ ~,; 

U de ay.rı ayn pazarlıkla 1&tın alınacaktır. y.r" 
Clna~rl hizalannda gösterilen mlktarlarda.n nokaa.A olarak -" 

tekltflet" de kabuı edilecektir. d> 1' 
lstekillerin belll gün ve satte K&aunpft§ada bulunan komJayoıı 

bulunm.llıırı. (10157) ../ 

-
inhisarlar U. Müdürlüğünden: ~ 

ı - Şıı.rtname ve numunesi muclblncc idaremizin lstanbul tP11 ;,I 
karurıdn balen mevcut olup haziran 942 lptldasına kadar blrlkeccği ,J 
olurıan "15(1..200" ton 3 nen nevi arpa pazarlrklıı satJlacaktır. JJ!(Y 

2 - Pauırlık 6-12--941 cumn günU saııt 9.SO da Kabataşta 
rtıbemlzde rnUt~kkil satı:ı kom!Jlyonunda ynpıtacakt1r. 

S - Şartname ~·e numune ad, geçen §Ubede görülcb!llr. (1015V> 

Kru·ar Hula&cutdır. 

Sfo{ 
M!.lıt kon.ınma. ltaııununa muhalefetten suçlu Davutpa.şa~ #~'1 
c. 911/1426 

tr::mvay caddcııt 68 No. da kömUrcUlUk Ucnrctac meşgul Has&Jl ed'~ .t#ll 
mail Yo.z:cı hakkında t.taıılrul ıısl!yc ceza mah·cemestnde c<ır<ı)-&n t1J.ll ~" 
bakeraesl neUcoolnde 8'.l~unuıı fW sııblt oldu(,'Undan mtıll korutı &"':.? 
nunun 31.~tt uncu maddeler! muclbiııce lirn:: b~'i lira P'-ra ,cz.ş11tıı•ftl 

!ili aıne ve 7 gün mUd.clctlo dllkkftnmm kn.psttlme.sına. ,.c hUknnı • 
den llcreti sucluya alt olmak üzere knrar hulasruı:nın Haber r;ııı" 
n~redllme11ıne 16.10.941 tnrlhlnde .karnr verildi. (10205) 

Bakırköy a.keri posta 190 Sa. Al. Ko, datt ~olJI •" 
· :.?i.10.9..U tarihinde Bakırltöyde 3225 ton odun lçln 1brııbl~ııt1 ~ 

mındal:I tallp, yapılan tebUğe rağmen ltonı.syon!l mUracaat ve dl~ t 
tnbeıtnıY etmcml•tır. E~er me§ru bir mazereti dotayısllc geııne 
~ - • o ı~~ ) 

h-Ult ederse muvakkat temln:ıtmm ırat kaydedileceği il!Uı o 1 10ı46 (14!\1., 

Karar Hula.ar.dır. 
P" 

Ceza 0/1203 • ıceeJdt .. # 
Mlllt korunma kanunuııa muhalefetten ıuçlu İstanbul Slr. '! b_.,.ıı" 

çell Lczzçt lokantasında ga.rııonlu:dn. mcş,;u· lfchmet oğlu J\lf ~eırıe-" ,t 
da lst.c.nbul asliye ikinci cez:ı. mahkcmeslnd<> cereyan eden nıub ..... uıı şı ı 

ka.J1 un- "' uceıı!.nde suçhmun fill sabit olduğundan mllll korunma Cilll)!itle ııe1' 
59 uncu maddele?'! muclblncc (30) otuz Ura rı• ra C(.:aSl öd ğtııde!S ~~t· 
gUn müddetle dUkkAnı:nın kapatılıul18llla. ve hllkllm kaW~~tl c ne~ 
suçluya ııit olmak tızıere karar hulasasının Haber gazetesınd 
sine t4.8.9U tarihinde la.rar verlldi. (10204) 

Selimiye aatınalma komüyonundan: 6rtl~ 
tcS11ı:%S • , ... 

ı - Bulunduğu malıaldo vagona veya deniz vasıtasnıa ~ 'i~iı't' 
. • 200 tonuna ır"' aımacağı Ub edilen 1000 ton tel balyalı lruru o.tan 

00 
toıı tl-ı;· 

samandan 400 tonuna talip çıkmış.sa da diğer 800 ton ot Uc ~ pa»" 
na talip zuhut' etmediğinden aynı ~erait ve fiyatlar uzcrtn ,t)ı. 

· konmU!tur. 1,tıP"ırır 2 _ c ~ teminatı 8'00 l!rıı.dtr. Samanın 2025 liradır. ılaC"~tJ'· 
911 çal'Şllmi1~ gilllll aat 14 tc Seliınlyede ltomJ.syonda )'B~ 

ü de <·ıkagelir. l<Jpanya kralı ile 12 .met ıu1ovun u • 
~ ı'akslm l"ullın>:ı.uıe Prila~ Nu. t t • 

tan'bu,l:e. dönmek üzerey'.ken Kür~. ' ~~ AI (,.~CUJ>A 1 :ektıw ı· ı 
papa, herifin yanma bİ:J'er m ute • ~ ~ 

d:m .. ıı.rkılor, 21.00 Zirnııt takvimi Doktor Hılzı Bakım 
2110 Mt'?.lk: Dtnıe.rıcı tııteklerl, 21 ~, OAHtı.tvE MtlraHAssısı Selimiye .mınalma komuyonundan: _ ... ,11 ( 
Koı:u§ıtl& (Günlln n:csclclert), 22.00 TaksJın: Tall:ntıa~ GGngör . • 500 ton ""~t 

m(!f; n<irunlıırnu knllJ' göndcnnisler ~ Ofil"ATdaU rnaa.dn bergiuı li3At UI ~ 
1 tl'n <1nnm. Tdl.'forı 10127 ;c 'e ımektupln?" vermiı;ıler. Bi:r yeni. ~ k 

aeriYe efü Jru~ \!:<'r.ıp bunlara ya • ~~ 

Radyo S!llon orkcstrıı.s:, 22.80 Ajau 

1 
iima• .... •r•t•ırn.•a•n•h•e•J'!ffi;.n_ö•'z.•1•NJl'•n•ııo•n•m•• Komisyonda mevcut evsaf vo §&rtnaım?!Ji dahilinde . oıuP _..ıı ...... "' tnat l "00 lir<' (1P"'" 22.15 P.nd;ı;:> t:llon orkestrnst prı.~ra :r.arltkla .satın e.lm:ıcalttır. Mezlctlr odunun tem 1 M ıtae61tlt1°• 

:nının ndnel krsmr. • lift 25.11.Ml CUJxü .-at U te SeUmi,cde J.."QIJtıeyooda yH> 

• 


