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t;;~ Meçhul denizaltı 
~kopmaması imkA.n ha. 

~~j~~§~ ' gemiyi nasıl torpilledi ? 
'-: 1ıtr devlet adamına Japonya mıı. 
'"1dır? Bunda çok ailphcliyiz. 
"ııt Uerin. hayatında ü~le devreler 
~ki Çl)guUık hAkım kesilir ve 1 
'- IÖyUyenler vatan haini telAk. 

'IU:ı&rak ezilir. Japonya bugün 
llıı. 111\leaaif bır aa.flıaya e~ 1 
~ IGran.ayor. Japo'\ya ba§ma blr 1 
'-'~ gelmeden uslanmıyaca.k ve 
' rkın rahat ynşamamna. im .. 
"""-' bırakrnıynca.k zannolune.blllr. 
~~~ 

Yazan: 

(Divanı Ali), mev
simsiz bir haberdir 

Maksut kaptan anlatıyor : 

Torpili 20 metre iletde gördük 
fak"t kaçamadık. Torpil kazana 

~v.leolis tahkikatı vapılmadan Diva- isabetle gemiyi bir anda 
nı Ali kurulması düşünülemez havaya uçurdu 

· --------!Kazan başında ısınmakta olan morel-
(aazetecu11111a,ecantıcarat1 de~lldlr) Libyada 1tebat vanarak öldüıer. Ben ve iKinci 

diye Baım koagraıerlne takrlrler 
vereaıerıa ıazeteıerı bıyıemı olmalı? Meydan Kap'.an 15 metre havaya fırlayarak 

muharebesi den ze düştük RE:fah vapurunun bııtmam llzerine hl\kCımet tahkikat a.çtı. Mecll.Bt.e 
izahat verildi. lkl hafta evvel ikl vekilin istifası havadisi göatcrdl ki bu 
tahkikatı yapsntar, '·ekWerin de Uadelerinl almaya lUzum görerek sı. 
fatıarmm buna ~el olduğu neUccsıne varmışludır; yahut tahkikatın 
hiçbir yüksek nUfuz ve tesir altında cereyan etmediği kanaatini göz.le de 

görülecek bale gcUnnek için kendll!klerJnden çeklllp yerlerini blta.ra! 

qevamedigor 
olanlara bırakmak doğru olur dll§Uncestlc hareket etml.§lerdlr. Çarp .. malarıa dalla 

Tahkikatın seyri, henüz okuyu - ""Ç g"D l "ıır.meıl 

Moskova 
yakınında 
Çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
--0---

8811 ,erlerde 
ıovyet IUtaluı 

geri çell"dl 
Londra. !3 ( A.AJ - Yinni 

dört saattenberi Moekovl!- et.ra. 
fmdaki ınuharebeieı: billıaıısa 
şiddetli olmU§t~~ 
kesiminde, ~. ft .. #1 sağ kana~ lan Alman inki!l""" • k ileri 
Ruslan pils~ke.metinegeç. 

• ..... lı{o8koV& u. 
m19 .. 1r. amek için m.u. 
zanan yolu ele geç 
cadele ·devam ediyor. 

Lo,,dra, !3 ( A.A.) - B.B.C: 
Şark cepbeein hakkında alı

nan ha:bcrlere göre Mosko~ 
ld k y~· Lenıng. Oı u ça _ J._ç mıntakasrnda, 

rad'da ve R~ı,.va. . 
muharebeler devarıt ediyor. Pı:av 
da agzetesi Moskovanın garbi?_ 
de cereyan eden m~~benın, 
ihtimal bu harbin en buyük çar. 
pışması olduğunu Y~ror. Al
manlar kışm J[Uvvetlerını yerl4:1-
tirmek için MoskOV&YI ele geçır. 
meğe çalışıyor. M~oya rad:yo.. 
su bu teşebbilsiln mü:hım muka
vemetle k,ar§ıla,şt.ığın!• Almanla.. 
rın ağrr zayiata ~klantu 
bildiriyor. M.aamafih radyo ba~ 
bölgelerde Rus kıtalarmm g:rı
ye çekilmeğe mecbur kaldığmı 
itiraf etmektedir. 

1 
Tlr-

cularmuza a.rzedilecek bir noktaya a il il 
gelmemiştir. Yalruz bu sabah v:ıı. mabtemel 
tan arltada~lll'a hususi 
nıt?Jı:ı!>°r"lndell teldonla aldığı hir Kahire, ıs ( A.A.) - Libya 
haber olmak Uurc ilk sayfada dört meydan muharebesinin daha iki 
SUtun üzerine ve en büyük punto veya üç gün devam edeceği zan. 
ile dizJm.i§ sattrları kırmızı dik.kat ncdiliyor. Düşmanın tank itib:ı_ 
çizgilerile de ayrrarak şunu bildiri- tiyle çok mühim zayiatı vardır. 
Yor: 

Düşman anudane <;arpı§ıyor, 
(Refah hidi1ıe1ini tahkik Amerika mamulatından tanklar 

için Divanrali teıkiline ka. muharebenin büyük yükünü ü. 
rar verildi. Divami.li lüzum zerlerine almışlardır. 
görüne Mecliıten bazı me .. Umumiyet itibariyle bu mu-
b 1 harebenin bariz va.Sfr, kraliyet 

ua an ~rii m.uuniyetleri .. hava kuvvetlerinin elde ettikleri 
nin kaldınlmuım iıtiyecek) muazzam hava hakimiyetidir. 

Bti.ytik başlıkJardaın eonra §U sa- Lond.rtJ.J 23 (Radya) - Kahi. 
tır1ar ~:(_,, ___ .. ~) l rede neşredilen resmi tebliğ: 

.._._ 2 .._ (Devamı 4 üncüde) 
----~~~~~~~~....:..._:.._...~~~~~ 

Kigılı tüccarrn cesedi 
k u y·u dan çıka r1 ı d ı 

Katiller cesedi görünce titreyerek 
tanımadıklarını sövledıler 

Claa1et1 llatJıaııaa ylldemeya utraşaa 
Bay11arıa rardlDlcm Meluaet tevkil edildi 

Yirınt beş gün kadar evvel Beyoğ. hayet dalgıç Koço ile Mustafa. kuyu· 
den m;lanmıy&C9k ve Usaklutma ltuıda 14tlkW caddesinde Klgili bir ya. sarkrt.Ilmışlardrr. Bunlar, hcnUz 
rahat yaf)IUl1&81DA lmkAo bll'akmı. Wıccann. ölümtıe neUceıcnen clııayetin lçlndo daha. btr metro kadar su bulu 
yaeak zannolunablllr. Fakat aynı blltUıı gtzu taraftan dUn ak§ama doğ nan kuyuda yaptıkları arama sonun_ 
zamanda Japonlarm çok hesaplı in- ru tamanıııe ayrtraıaninıotrr. ' da t8§ parçalarını V(l demir gibi öte· 
sanlar olduğu da anutolmamahdır. Bütün retlklerlmJzden. ônce, (Bey. beriyi b!r kenara cekerek cesedi bul 
Eğer Bimdlye kadar yaptıldarmcla oğlunda bir t1lccar kayboldu) ba§lığı muşlar vo yukanya çıkartmışlardır. 
blörun h~ fazla ise Amerl'ka- altında verdlttmız bu hAdi8e artık ta,. Klgıh tAcir HUseyinln cesedi çıkarıl_ 
da. gönllikJerl kati , .e sert mokab{'. mamlle aydtnıanm~ bulunmaktadır. dığı zaroan. boynunda tellerle bağı• 
le karşısmda u.sJanmalan belki ka. Ceaedf.n bulun.dutu kuyudakl ınılar, atır ta§lar bulunduğu, don ve göm 
bil olnr. • dün öğleye kadar bopıtılml§ ve Dl. 1 • (Devamı 4 tlDctide) 

Leningrad'da Rus ~ Çwuı;ı 
hareketleri devanı ediyor. ~ 
nupta Rostof ~ çar
pışma devam ediyor. Rus mem. 
baları Rostorun Airnanl~ tara.. 
fmdan zaptedildiğini t~ıt etme. 
miştir. Maamafflı bu böl~e. va. 
~iyetin va.bim olduğunu !tiraf 
ediyor. 

A.pD 18 inde, Karadenizdo Bulgar Maksut Şaşınazer, hakikaten aoya 
karasuıarı içinde meçhin blr deniz&J. İ dına 11.yık bir karakter t&§ıdıgını, 
trnın attığ'ı torpille be.tan Yeıüce va. b8§ma böyle bir teli.ket gelip muhak 
puruJJ!ıu.dan kurtulan birinci .sUvart ltak bir ölümden kurtulmuş olınumıı 
Mal<SUt Şa§ınazerle ikinci sUva.rl Hay rağmen biran bile §a§ırmo.makl& ı. 
nıllah Penlzci dUn Bulgariatandan bat etml§ bulunmaktadır. Mak.sul 
harekeUo hududumuzu geçml§ler ve Şa§mazer gUn~tcn yağlzlll§JIUI blo 
bu sa.b&h do. §Chriml.ze gclıniD!erdlr. çehre ve çeilk bir azim t!a<lc eden u. 

BJ.rinci kaptan Maksut Şaomazer, f&k yefll ~zlcre ~pUr. Bu Kata 
Arnavutköyünde Al'D&vutk6y ...... denlı: evı&dı arada bir dudaldarıı 
soklLPdakl 1 numa.ra.Iı evine inm.I~, ~rerek ve diflerlnl gıcırdatıı.rak uf 
Hayrullah Deniz.el de Fa.tlhtekl •Tl radıklan faciayı yavaş btr tonla fi);,. 
ne gıtınl§tır. Bir arkad8§DDIZ birinci 1'ı anlattı: 
kaptanla bu sabah konuşmata mu - Ayın 18 !.nde Burgazdaıı banık& 
vatfak olmuotur. Arkad~nnız, Mak.. ettik. Gemi bo§tU. Zira yllkllyecell 
sut şqmazerl, Amavutköy kıraat ıniz kAgttıar Burgaza gelmemlftl. la. 
ııaneııtnde, gemi sahibi Ali Uyguna ge hnt takiben ilerliyorduk. Saat 1IJS(l 

minin torpUlenl.§1 hakkında izahat ve. sıralarında tnm Vaslllkosun yamc 
rlrken bulıı1U§tur. Arkada§llJlız konuş mil açık ve yarını mll gertslnde Dııeo, 
mMUU tı3Yle anlatmaktadır: (Deu.mı 4 tlDetde) 

Pasta, ve hamur 
tatlılarının yapıl
ması menediliyor 
Fırancala yalnız 
astalara verilecek 

Ankara 28 (Telefonla) Yarın Oç mühim koordlDaQGD lıa., 
,:ırı çıkacaktır. Buıııardan ulr!nclsi, buğday unundan ekmek, ~. 
makarna, !/l'hrlye, Pduılm t ve simitten bagka §eY yapumaamı, ..tal· 
,nıısını. lstlhlAkinl mcnctmektedlr. Buğday unuyla zanıı1 lhtlyaç mad 
dclcrlnl kıırşılanııık için pasta, gato, tatlı ~saire gibi lUks yiyecek mad· 
dele.in kullanılmasının, önunc geçilecektir. Lokantalarda ve evlerde ba 
mur işleri bu hUkUmt:cn lstısn!' edilınektcdir. Fırancaıanm yalnm bas 
talara verilmesi lçin lcup eden tedbirler alınacaktır. Börekçi ve pastacı_ 
ıarda tc,-:zı cdılmiş unl:'ıı , ıırClır. Kararname çıl.mc:ı bunları ollerlnd• 
bulunduranlar üç glln tç.nde mllıdnrlarını hUkOmetc bildireceklerdir. Bu 
karar buğday unund:ı chcmmlyetıl tasarruf temin edecektir. 

Pa:r.ıırtcs! glinll cıkac:ık !kinci kararnameye göre de, sonte~b:ı 
şından yeni mahsul çılun<'nya kndar kotum hayv.ıntarı tı;:ln arpa vo yu 
ılı.fayda 4..'i kilo, koşulınıynnl:ı.r için 15 klloy:ı. ındlrilmckt.edlr. KUçük baı:. 
hayvanlar için arpa '"<' yu! ıf tahsis olunmamaktaClır. 

t'c;UncU knr:ır d:ı. ırt n hçr l9tlycn t~ carı ı ~,..,., tç !.pllk getir_ 
teb!lmesl haklundadır. !.15 ~yılı koordinasyon knr rmdııkl memnuiyet bu 
suretle kaldırılm:ı.ktadır. 

so,· ,eı 

ebiiiQa 
l\lı~ko' u, ~S (ı\ .. \.) -- Sovye 

gece yar;ısı tebliği: 

Kuvvet.lcrinıiz 22 sont~ı ın günü 
bütiln cephe boyunca <llis.manln 
çarpL~ağa de\'&m etmlslerdir. 

Muharebeler, bilha.s.sa Klin, Vo.. 
lokolamsk, Toula ve Don nehri tı. 
zerinde Rostov istikan:etinde t:4>k 
~detli olmuştur. 

/-! abeşisf anda 
lı<i müstanken~ 

mevKi ahndı 
ltalyanlar şiddetli çarpıt

malardan sonra teslim oldu 
Mafrobi, 2~ ( A.A.) - Askeri 

kumandanlık ve İngiliz hav3 
kuvvetl~ri karat~a.hmm 22 son 
teşrin müşterek tebl:ği: · 

(De,·anu 4 ~t1··) 
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n ar nakkmda düş .. Rca eı 
G Aimtı ı ı~ J>nnonç yu, l•'ran. 

..... kıdım için .C.~·le diyo : 
' ,\<;l,, l'!e5C, kabkn.ll!l, l;n.-.e, !:.:ll'• 

.mfıl, < .~lıl., ho,·ardııl '.<... İşk 
ı r ıı'>·L kadım... Fı:ılınt bu hoııpa, 
! li ~men. t 'are, <>e. "ti \"c harar· 

.. ,:r. ii{!:ı ıı.'tınıl:ı. ii:; !c <leı; 'e ince 
biı :uh nldıı.lır ki... Duılaklarmd.:ın 
t l'l .. iım, tc:ııind~n neşe, goğ8U.. 
nim çapltm ıe-:;c?tkiilltrndruı lhti. 
rw 1 r fı !.ırtrkeıı nılıunu s-,p·an n. 
eıJ ı ~~im e~ sezdirmez. J{albi sız. 
ı r'. ıı se-;i b'.lliır gllJi berraklnı;;ır, 

ı.n ık"" 1an lıc.r ta.rafı ı:mlatr.. 
,\ nla ılm1yan \c nnl:?..51lmıyncak 

olan tek lradm \'Drc!ır dünyaıln: 
Fı-...n<Jız kndmı ! 
Aşıkının ellerini ailnbt yaşlari. 

h. ıısle.tır, dnıfaklarmı fazilet ya~l::\'" 
rile ~lkıır; fnl<at tlrnz sonra lm5-
k •.,r·ıe h~rbrda s:unpnnya iÇer, 
ha ,. ~ nd~lıırm kolları arosmdn 
Lt • u l İB\'c \'c ciln.-sile. lrnnla, bU. 
imi dnıısedcr. 

işte Fransız kndınm:n ince, Jıns. 
sa.s \'c dol:ımbnçh ruhu hunun iı;in 
lıir b:Jmccct.'lir. • 

Sözlerimi laMltıyorum: 7~' k, 
~taret, ne5e, lezzet, ıırzu, yıı.lıın, 
ı ·k, ses, şiir, ra'ı>e, \'C incelik tabi. 
~tin Fransız lmdmlanna b:ığrşlıır 
tl' ,ı a.cli bir 'crt;iılir." 

P tvı.."'R J..oti Japon t,adınmr 
~yle rorlf edl3·or: 

'J)Unyaıım en ter!.ı'ycll m:ı.Jılüku 
Japon lı:ıdmı:lır. l\l'nlmini elli, mi. 
ııimlnl ayaklı Japon lmdını •.• Hul~"a 
ı,a) n:ı .;ı olan gözlerinde sizi ktı • 
uldı) :m, lınlbinlu kadar inanç aşr. 
Jı~ nn ıl :in bir anlnm ( rn> u) 'ar. 
dır. Jcpon lm<lını askın, sadakBtJn 
-.rı•ıbQlildür. O, lmcrhın:ı Wı., kendi 

;ı.>i ltilciieilk yo\11.'lJna da, çoeulda .. 
rm:ı ıl:ı. sarsılmıı.z, kopmaz bir aşk· 
la tr.:t:Jıdır. Japon 1mdmı, Al'l11pa. 
nın muzır, tehlikeli ccreyıınlarmn 

kapıluındık~ Aş)an'll en değimli 
(mezly~tli) kadmı olarak kalacak. 
tır." 

R Of,AN Dorejlee, Çin kadını 
lı.akl,mda ~olan söylliyor: 

"Bir A,·rop:ılıya ı;orunaz: 
- Dünyanın en çirkin kadını 

kimdir? 
D~li:uncden fiU CO\'ÜI \•erir: 
- ÇmlJ "ndm ! 
Fakat bir ÇinHye ı:öre clilnyanm 

en rnizcl k:ıdmı kcnıU karmtdır. 
Çinli laMlm. teşekkUlitmm salalt. 
lığrna rnğmen kendisini ~k gUze1; 
dün "ft. ka.dmlarındnn listiln bulur. 
:Ren (Nıınkin) l1c bu haknmtl öğ. 
ren Um. &inde misafir bulundu. 
ğnm bir kndının bu lddi:ıds bulun· 
dn;nnu işittiğim 7.runan J."Ulaklıın
ma iruınm:ılc i.cıt.cınedirn. Ve ffUnn 
inıınrlrm ki Çjııdc herltcs ~"21ancı • 
llır. Aynahu bile •. ,, 

Hı. ORt Peru, Rus kMbnı için 
sunluı söylüyor: 

''Jl&klld Ras bdmma ne barkr. 
ıla ctckfoıinl kaldınp baldırlannı 
göstererek fJlU'la söylerken, ne de 
lokant:ıbrda, patiserllenle mtltte • 

rilnc JunL:ı kırıta go:ı ı;ii:ıt!p clh e 
ııtıırk:m rastlryııbilirs\nlz. llnldki 

Ru l<ndını evinde çoc.uldarlle uğ • 
rn«ır. ynhut ünh-crsitc kUtüphane
sim!e 1tlta.p yıl'.'lnlarnım anı.sma gö. 
ınıilmüstlir. Ciiyük Rus inkılabı 
mefküred nus ":1.c[,-inln es=ri ol. 
tluğu kıı.füır. üsti.in karakterli kadı. 
ıımuı d:ı muhtlır." 

PROFESÖR. \'amberi, YttrUk 
kadınını §ÖYie tarif ediyor: 

"TiirWstıuıla ıraı smırl&n a.nı. 
:s•ndaki gcnb ü?.tcde göçebe halir .. 
de yaşı~·n!l Yürlli< kadınb.n cesa
retlerile Un :ı.lmıı;l&rdır. Harikuü.. 
de bir çe\iklikle a.ta lılnerler, mii. 
kcmmcl silah atarlar. Çıulırlannm 
mesut, güzel Jı8\·asını bozan ya. 
bnneıla.ra kaplan gibi o:aldınrlar. 
Unmurlan knlır:uıınnhkla Yllb"Urtıl. 
mu tor :Cu liaclmfann ••• Z:uımn za. 
ına~ hl~ habllcye ba~kanlık ctttc· 
leri glbl, :u-kalarma tı-Jrtıkla.rı ID
sanl.ula s:ı\a5 meydnnln.rmda da 
ÇD.J'lHSırlar. Yurdun kadınlan ay .. 
nı zamanda çok !ieflmUi lıir ana.dır. 
lar. Ç-0k defa ~ilerin ortumda 
doğurdukl:ırı ~·cu!:lanru kendileri 
gibi göıüpek ,.e fo:ı.!ıraman yeti& • 
füirler. Tcr.eddütsüz di~ •bllirlz.: 

- DUn~ :mın en yılmaz ,.e kuv. 
vctli kadınlan, 'Yürük Jwlmlan • 
dır." 

K AR!IEN Slh-a --eski Rumea 
KnW Ka.rolön büyük ann•i. 

Kraliçe iyi yn:zı yuzar, !j{)hretll bir 
eılllıcydi i':ızılft-=!!da bn iğreti adı 
kullıınmlı- ~en kaüınlannı 
söyle anlatıyor: 

"Köylll olsun, §ehlrli olsun Ru. 
men kadını hana her zaman kokulu 
''e ta{>taze bir !:lçek hlMtıd verir. 
Ondaki incelik hlr tann \'erg:lsidir. 
Hayatın felsefesini anladığı için 
her zaman neşeli ve güler yüzlü. 
dill'." 

F rT?.ANSts Dolron:ı.!e, mnaH 
lnıdmı hakkında ~na J'Ul

yor: 
"filndll Imdınm etrafında, bulmı 

duf,'tl yerlerde <lolıı.5D"ken kendinizi 
bir ma.bedde BtultU"Srntt. Onan vıı. 
cudunaa.ıı sıznn koku bir ibadet e. 
vinde yakılan ~ğacnıa benzer. 
Pıulak siyah kadifeye bcnziyen 
gözleri size rüya l'tWleder. Ve ka.. 
hn etli dada.klan vusht mmldan1r. 
1·anık scslle içli l'JBl"kllar eöyliyen 
bfr Hindli :rakkasenln ca:lbeıırine 
bııngl fiıni dayanabilir? GWyağile 
p:ı.rlabp glimU~ bUeziklerle süsle • 
diği koUannı öper.ten kehribar 
~c:rJımlı!'.;-ı boynunu gıdıklar, 5ll' -

malı kuşa~., belimle lmT:llla, tek. 
mil vlicmlü fJeh,·etle tit re.r. Il'a.Jmt, 
JilndU kndnıın a51o, sevgisi t.elılikc. 
lidir. Seven bir Hindli kıulında.n 
korkmalı. Çlinktı o her 5eYİ yapar." 

Kn:c tü'kUrsün ndmı cnnöan anan 
dudaklar, 

Sann benim gözümle bakan göz .. 
ler kar olsun! 

IAımRt 

EDEBi ve HiSSi ROV1AN 
.... ~- ,_ ~ - ,_ ,_, .-

25 Yazan: NEZiHE MUHıDDıN 
11 iz Nuri de teık:rarlıa.dı: 
- Sen benim dünya ve ahret 

knrd~. 
Suna ÇX!mıea İpsiz Nuri bana 

karde:!3 mu:habbetinl gfıetcrmek Jçin 
sarıldı.. fakat Suna dönllııceye ka. 
d3r g~ haydut bu vaadini mıutu· 
\erdi .. gitti. 

s '!lR, nklma vesvese getirme • 
rci ti. Gülerek içeri girdL. sütilımü. 
ı'J. l< t.i:k •• Bu hal ta.Uı tatlı bir iki 
hafta devam etti. Fakat bir ak.5Ml 
b :rdıııı cıl.a.ı'ken Kız Sami önUmU. 
ıe atıl~t beni zorb elimden çekw 
ııege ve kendi odasma götUrmcğe 
knlktT. O mma.n hiddeti köpUren 
tpsiz Nuıi aramıza girdi, \'e kw. 
etil yumruğunu Kız E~nı· ·n iki 

küte :1 a.r2SID!l gömdü. Iüz Sami 
de b<'lınc davrandı. Fütat biz Suna 
ne c''c!ine yapıştık. Kız Sami ba • 
b'UÜI: 

- Ulan Jpsi?;! Bmm sen;n yaıır.. 
~ koymıyucş;'ID': ! .. Cesaretin var.
• yarm. ilr. !Jıı~a SlnemköyUn 
deki dereye t tekle! .. 

J psiz gı..nc.a,: 
- Ge1ct~®: .. Senin ciğerleri

'ı "~C''k için p~!. Yanı:nr. 

da Ço.mur Vehbiyle, Eskipabucu 
çahrt nia.cağım. 
Kız Sami: 
- Paki, .<dedi- beatl~! Ben de 

ÇayWt Ali ile Çopur Ekremi gcti. 
rirlm •• senin barsaklarmı dökece
ğim! 

Ka.b:ıö:ıyı bir taYnia. birlbirleri • 
nin ellerini stktilar. Bu kül:ha.nbey 
Uk YnE9Slllm ilk :ifadesiydi. İp:!iz 
gilldü: 

- Madem.ki karar knrar .. hnydi 
bunun Uzerlnc içelim • dedi· 

Hep beraber dönerek birer ~o. 
deh ~p içtik .. 

ı-;:-tcsi n.k§,.'lm içlınizde m.lltlıi5 
bir hcyccan Ya:niı. Suna) la bera • 
bcr geec alt. veriı;ini btt:rwl • od • • 
ıruza çelı:ilerek İp!!!z Narlri bekle -
meğe başlamıı.tık. Birnz r,onra 1\ı: .. 
ri giyİ!lm16, kuş:uımL~. yanında Ç.:ı 
mur Vehvi Ye Eıs'dp:ıbuç i!mindc 
iki serseri ile ç::kıo geldi. Bu ;kor • 
kunç adamlar haricen insanı alda.. 
Uı.bilecet .ka.da.r temiı; giyinjyOTh.r 
dı.. Kız &mi old~ça iyi bir 2.ilc. 
nin ~uğuyclu; mektepten kaçtik. 
tnn ı:Olll'3 a;iJesinin • ·a.nnıda. kala 
ın~ '\"e O:ıtn:man~1 erc d\i~ 

a A B E R - Abam fJ()Sbl~ı 

.-;~~---::-__________ .-.=.cr=ıı:~~-------==--:~~~\---~ 

Hd.6-e~ 
_ .. ı . .. .. . ..: • • 

~\ıe•flJti!/WR~~-

üniver si:e Rektörü 
Ankar aaan döndü 
Talebe b!rllfl!!..e 
Alt llazarbklar 
tamamlandı 

üniversite Rektörü Cemil Bi'. 
sel, dDn Ankarad.an eehrimize d5n. 
müştilr. Talebe B.rliğine ait ~ 
lıklar tama.mlanmıştır. Salı <>iinü 
bUtUn profesör ve talebenin :şti -
raklle umunü bir toplanb yapıla • 
caktır. İçtimada, birliğin fahri re:. 
si Maarif Vekıli Hasan Ali YUcelin 
:,,-önaerd'ğl mektup da okunacaktır. 

Sanatoryomlar için en 
müsait saha neresi? 

.Şehlrcllllt mütehaBStsı mimar Proat 
Jkllmlnln mutedilliği, manzaraaının 

sa1dn kö§elerlnln mtıvcudlyett lt1ba. 
rlle mlsllslz bir lsUrahat ve kUr yeri 
oııın lstaı:bulda sanatoryom ve pre. 
vantoryomlar iç!n en mllealt yer ola
rak Erenköy ve civarını gösterıWf 
ur. Anadolu yakası nAzım plAnJDJ ya. 
parken bu gibi mUesseaeler l9ln bu 
sabıı.hlarda her ttırıu tnoaata mtıaaade 
edilmlyeoektir. 

Fırınlarm kurduklan 
tirketlere un verilmedi 

Toprak mahsWlerl otial, Ankara. 
dan verilen emil' llzerlne dUnden lU.. 
be.ren brmcılanıı Be1otı.u. K&dık6y 
OakUdar ve tatanbul semtlerinde kur. 
duklan §irluıtıere un .vme~ur 
ll'ıruıcılara "'1lell Tealkalarla ber 
tırmcı §&hsan nya vekJI vaaıt.Mllıe 

otlaten un alac&ktır. 

EK"'a'4"~ 
• Yeni geJ.en bet numaralı 11.mba 

§ftelerioln tenli 1fl bakkallar cemi • 
yetine verllml§tlr. Perakende olarak 
aı,e :nyatma 10 kun.ıf koDulmU§tur. 

j • Ticaret ofiai umum müdlh11 Ah-

i ınet CemD Conk yeni e.ıılafma mucı.. 
blncc devlet eliyle yapılacak bazı sa
bflarıa mUb&ya.at l1JıeriDde po.,rne. 
ter yapmak üzere yakmda Berllne gi,. 
decektir. 

Sümer Bank 
fabrikaları 
imalatı 

o 

Yeni sene 
için geniş 
program 

hazırlanıyor 
Ankarad:ııı bildirildiğine göre, 

Sümerbıınk umum mUdUrlUğU fa.b.. 
rikalarm 1942 S"DeSi imlllt prog • 
ramlarmı hazırla.mağa bn§la.ınl§t r. 

SUmerbank fabr.Ekalan mUdllrle
rf bir ~ gilnrlenberi bu progra. 
mm esa.e.nriylc meşgı•l olmakta 
ve şimdiye kıı.dar yapılan tecril· 
belerden istifa.de ederek önümüz. 
deki eene istJısalA.tmr daha Ve· 
rimli bir hale sokmak için tCıknik 
bazı tedbirleri tayin ve tesbit et· 
mektedirler. · 

J'abrikalarm faaliyeti hakkın. 
da verilen malüma.ta göre, istih
u!At bu sene dünya vaziyetinin 
ıösterdi.ği fevka18.deliklere rağ· 
men geçen senelere nisbetle daha 
fazladır. 

En son almacak bazı tedbir • 
ierle istihsa.18.tm da.ha çok olma. 
r.na gayret edilecekUr. 

Fakir üniversite talebesi 
için yurt 

Parti ~el ackreteri Fikri TuZ-Or, 
maarif veklli Hasan -Ali Yücel, vali 
ve belediye reisi Dr. LQtft Kırdann 
yaptıklan teUdkler neticesinde !aldr 
talebeler için kurulacak yurdun Fa 
tlh medreselerinde açılmABDla karar 
ve~. 

Medreeelerde bUlunan U Ot!a, bina 
yurt haline getirilmeden evvel esas. 
lı §Ckllde tamlr olunacak, burada ta
lebe lıOtn dut vo hamam teelsatı ya 
ptl&Cl\ktır. 

• Tramny lhtl)'&CIDl Jaımıen &ole. 
melt OZere EmlnlSnQ • Takıllm a.rum. 
da yenl bir otobQ.s 8ervlai kurulacak 
vo bu hatta 20 otobU.I Ç&lqtını.a.caır. Emekli ve·yetimlerin 
trr. OtobO.aler, blllıaaaa gece ldnoma maa§lan 
ve ttyatrolamı paydO.'J vakiUoriıı.de Emekli, dul vo yeUJnler Ue askeri 
lşllyecekUr. maltlUer!n Uç nylık ma&§t&nnın art;. 

•Toprak mah.IJulleri ofLlıl makarna. tınlma.ma emllk banka8mca blrinc.ı. 
cılara g11nde 100 ~al wı ftrmoııte. klnun pazartcsı gUntı ba§l.anacak 
dlr. Bu unla 10 fabrika çalıımakta fakat o gün öğleye kadar yalnız aake. 
dır. Yapıl&n arqt.rrmalarda bu 10 ı1 mal1Ulere ma&f verilecektir. 
!a.bı1kanm ~tı makama yapmak üze. BUUln maat eahipl.erl ancak geçen 
re aldılclan unu kulla.nmadıklan gö. devrede ellerine vcrilml§ oıan fişlerde 
rQlmllf ve urunn k08ilerelt diğer !ab yar.;ılı stm ...e aaUerde mnracaat odc. 
rlkalam vcrllml§Ur. rek m&a.§lannı alabllece!derdlr. 

Mürakabe 
Bürosu 

nasıl nı ı' 1 ••• 
d ·od~ 

G.:;;cnlenle Beyo ~ıu ~ad eSı )\oto 

Soba boru.su ~e<.:irordum. Saat srluze ~el a1't' 
ün; 'ilrinl"rcten çnğıl çıığıl .. dliJI 

lbUkA!'IDI tetkike ctcl•trik ışıldı.m caddeyi guugti.,ı 

ba•latiE_ı çc\irmis gibiydi. Vç v.cnç .'·~ 
'f' u kız lıiiyilk bir şapkacı ?111'?1 • ,.,. 

Fiyat miira.ka.be bürosu, son gün lmpı mdıı <lurdulnr; iki i ıçerr11dll 
di; üçiincii«il 1m:ım::'l vı:n ta~~ lercle görUlm~ ııekllde fiyatları ~ıc 

yükseltilen soba bonıla.n Uzerin • durdu; lJl'i"nZ sonra O oa p1'Jl'll 
de yapılan llıt'ıkfı.n tetkik etmekte- o)du fnkat k:ırşıclan ÜÇ dr u11· 
dir !!;Üründü; Metinden biri daid; 

· d ...ı;.~ı • l" ı ntoloP Flya.t mllrakabe bürosu tarafm- e " ...... yorc.ıu; e m pıı ~ 
dnn muhtel f yerlerde sobacılardan 1 ne sokm:ı.'; f.apk:ısmı !50I ::ıı.-. 
alınan fiyatlara göre soba borulıı • UııtUnc yılunı~, ır-lto unt!'\;ndert' 
nnm tanesinin fiyatı !50. 250 ı:u. nı rastgele linldınnı.tı. Kn ç;ö~ 
nış nr:ıs.ndadrr. Bu kadar p:ı.halı • hlr hali ' '1 dı:. Gcııc l><zı ııııpı" • 
lık h çbir zamr.n görlllmemiştir. Bu hızlan~; m:ıg111.~ {;<'ni ;:mt ıi-Jıf': 
boruların da. peknzmm muntazam oın 6nUnclc:1 -~şlu . .,'11 .~o...,'.> :ı 9ol' 
saçtan ynprldığı tQSbit olunmuştur. g~nç .. r~. ~n~nü 'i.cst! • \

11 
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ÇünkU esasen muayyen bir kalın • dondu; goı;u"lıyccel' bır . bit., 
lıkta.n yukarı saçlarn el konulm~- yolun:!. ~~' :n1 ct!l Gcno ~~U. ~ 
tu Dnlın inceleri de boru yapılmı. drm ge:rUedı: d~ hk;ın!I) ı s ,..r( 

r~ eivcrişU değild"r. U~~b omı fı<let.a Urti'ncr.el~1 1' 
Bazı ::ı.ç kgö;ı: sobacılnr es!d oluk· ı:;ılrnı~U. Acaba sarlunt·Jıli ,.,.,,, 

ıu galvonize saçlcı.n alarak bunlan pıyor. dedim. Fnkr.t ha~ır. l~:l rıt•' 
tazy'kl' 'ki merdane arasında dil • lı ~ilrüyol"'.!u, 'ltr:n lcre b:;..l;n. ~ 
zeıt:ne~~ ve sônrn boru }:ıtlmnk. O~"ll.lnrda c!e~.il~J. Ara sıra ~ıı. 
tadırlar. F:ı.knt bu şekilde borula l<.ınln~, L ~in.~~ narııuı rbıJ ti' 
rm mu.k.o.vemeti gok nzalmıs olmak 01l or. hır m~ san ' gozle 50ıırt 
tadır noktayn r.; ıı ı:ıyıp <~Urul or. . 1"' 

FiYat mlimkn.bc bürosu ro..,t..'l <!ıi ecel'. gibi oio;-.·or, yumu@1' eıJI : 
Zamgoçyan olmn:k üzere birçok r.o.. \isler rızercli ~ ohma dc\ıı.ıı; ~ 
ha borusu satan ticarethane hak • ~ordu. Sarhoştu; bukadnnn~. 
kında iht'd-:fır suç:ilc :uıb.··f tut.mu • lle çalar keyif d<'md. ~o·• 1'0 t 
tur. Bunlar ynrınkl fiyat mürnkc- !Soııro ~1 .. "l:lıı': l:ırı ~:ctı?.t ıcr 

0 
,.,,, 

he komi.qyonun:ı verilecektir ııunln n cı.y ettıler. c 1 ı u t-0J1 
---->-----· ?,d bnrdn.Jı: 5'lmp l~mlş!.. ""-

yük k k 1 d Arlnnıla:!' tanırım ld bir oto ,,. 
89 a ırım ynnm lıilo ra.lt• iç~rl.r de 1 le~.~ 

ulm:ıilar. L~.l:'u b:ızılıın da 'i r'_ 
Tünel kayıf ı geldikten sonra li rn·n!n fit'I or rl::r, 1111tt 

tamir edilecek ~ ;ı;til.krl halde ..11.lerindeJl.11 • 

Belediye, bundan bir mUddet evvel, y'11'U~ ii~lcrind~n. hattu yuz:;;.-. 
yükaekkaldınmı ortası mozaylk par- l::n, nyyru_.. oldu'.la.n nnla ıI 
ke ve kenarları beton asfalt ol11ra.k lnr ek fü ele ~ildir. tıff-
yaptırmaya karar vermıt"tL • Fakat, Osm:ınh 'ezlrlcrlnin en rnc.;l" 
o sırada tUnel kayl§mın vaziyeti do1a. hırmrlın Özdl'miro:'.;lu osırınıı • ., •• 
yısllc tUİl.el sefcrlcrİnın l§liycmemesı <;anrn af} on tlryıtlıM oid!l. ,ti 
Beyoğlu ile Galata arasındaki yolcu &.;ÖJ liycre!t yükselme..L-ıe mi'" pi 
kesa!cUnln bUyUk bir lusmı Yü~k.. ~orlnnlı. Mec;lıur l\ınru \eti• ti' 
kaldınma çckm~ YUksckkaldınmın ı;cfcrhu!cn don:r ... ' p:ıdjc;:ıt.:ı ~ 
yapılmıısından bu vıızlyct nnzıı.n dik- cerasmı n'llattrl<tım "'onra 'ı' 
kate a11narak vazgeçilmişti. c;ıkm'.lz t\•l\ncü l\turnt kı ıarıı 

TUnel kayı~' yaılrnda gelecektir. na deill Jd: , 
Bu takdirde YUksekimldırımdan inip - At1 l< O~r.ınnın nfyon:ı ~ 
çiknnıar ıızıı.tacn~ lçln yolun cvve\. telü olıru:ı.dıb'ln:ı . tir 'ırm ı,n 
ce hıı.zırle.nıın projeye glSre yapılma.. cünl<ü öyle hir lbtil.'.lsı cl.,'J 
sı kararıa.,mIDtır. Belediye, nynı za- 61Ult yonılmahs 7.ID J,oı u~ 
manda Yüksekkaldırımm lkl tarafm. de\"a.m e<lemc-Ldi." ~ 
daki dllkkAnlnrın da ıslahı ve çi kin Osman Po....,nm mu\-a(fııl ~ 
vaziyette olantann yıktınlmasmı ınu.. rint, pndiş:ilim k:ılbinde UJ"'.11~ 
nasip görmektedir. ~ı sc\'Sİ ve IJünncfi ceJ, Jl)JY~ 
Dlğcr taraftan belediye esaslı tamlr 1 onun C'ÜD • e ~nrl• ) ~rij dirlıe'.'1_td ~ 

1.§lne başlamndan evvel kaldmmları uldığmı SÖ3'leml..,Icr,il. UaliJW: 
mevzii olarak tamlrc karar verml.§ 1 l.:ıclı:r afyon al:ın ndn.m h o 11

1 
,.c tamlr t~ b:lflıımıııtır. YWtsckkat- ı luı.rcliet lmbiUycti ''e ı udrctl 
dırımm orta yerlerindeki merdiven hnmmül olıını:ızdı, l n' t f 1" 
§'Ckllndeltl kaldırımlar, bir mUddctten nin y:mlıi;m:ı gurc, delll ıın1 

• 1 
beri, Anuıvut tnş1nrlle tnmir edil.. nrı· ıfo.rl:ı C~\ ril."'' ı oldu .. 
mcktedlr. uo :uz on k:ı.dclı ş:ırn'ı içerd1

• 

• Kızılay tarafmdan Yunant.ltana Yenlden ma&§tarmı bankaya tcmlll( Zeytinyağı rekoltesi çok 
tol ın<·a l:ir yasN,; ister, bfl" 
~ur. U.i sıı.nt f. ıl..r ıı~ıı clu. I 
<'a. ua nbdcc;t :ılıp 11 m:ı.z ı.ıtııJı 
be eller, :> ":f-rtlı. J • ıdn 1 ir "' 

gönderilen yardım efyasrm Pireye ettirmek lstiyenlerin mnracaııtlan an fazla 
g8tnrGp d&ıea Kurtul111 vapuru QçUD cak ayın beflnden sonra kabul edile- Bu sene zeytinynğt rekoltesi. 
cll Mi'er bazlrtıldarma b&fl&mqtır. cekUr. 40 bin tonu bulmu.:itur. Bunun 

onrn gene içerdi. , ,. 

Va.pur Qçtlnctl 8efertne bu &J'Ul 2G bl.. talınıinen 2 bin t o n u mahnllJ 
de çıkacaktır. Bu defa Yunaıı18ta.na • ı.t&ııbul emniyet tqklla.tmda ça. i h t i y n c ı karşıltyacıı.oönı.dan U-

Dl\nıek ki n. ıl l ab:ı11a,t i ·~ .;. 
i;il lttil•tcn sonra ınunız 11 

11 

ll500 bl t.ıık. qan, patat., yumur. 1qan .ı.n sabit& memurıa.mıa y-0nı.1 enret Ye zeytinyağı lisansı ver-
ta, zıalıut ftrdır. • den elb1ee nrllecektır. mcğe devam etmektedir. 

ml'ın lctır. 1/1 
Kadircan ~ 

btr daha da .......... ,,,,. tpels 
Nuri itime elidf. Bir hJrmlıt ellZ'ıı 
münden üç wıe &in' eeza yedikten 
soora bir d&ba ltWı oJamam1f1;1. 

Eğer poli*ı elinden )'akuuu 1ml't 
ta:rnuıJı: Dmini l}ice talıa1:l etmemil 
ols:ıydı her halde bllt.On &nril ha. 
Plırt.e geçecdE adar tebl•eli ft 

hunı.az 1* eertrot Buna raimen 
Yaıkı3ıklı, sevimli ve billıallla çok 
§ı:k gezen bir haydut! Öbürlerinin 
macerala.rmı pek b!Jımemetıe be • 
raber, Çamur V ebbinin yilzfl. de • 
rin yara izlerile pek korkunç g6. 
rilnUrdU. Hele Eskipa.bnç, tecrübe· 
li her ta.,uı altmdan çJkan deh§et.• 
li bir mahUilctu. Kırık ve çürük mı 
df§lerinin arasın.dan bazan ~yle a. 
Cll.ip bir ~ Çtkanrd? ki, insan, )'Ü. 
reğinln sarsıldığuu hfıııBederdi Fa .. 
kat o böyle km* ICSlel'le homur 
dandığı zaman, aıtaıd&§lan: 

- Çamurun gene keyfi va:-! 
Derlerdi. 
• • • O gece bir saat kadar bizim 

odada. VBktt geçirdikten eıonra ko • 
caman ka.nıa.smr bileyip beline yer
lc'fth·en İpsiz, bfae: 

- Haydi, (l.l"k::ırla§laJ·! .'lcdi. va .. 
kıt geld-, Eğer hendekte postu se. 
··ersem .imdiden hıdd:mIZt heliıl e
<!iniz. 

Hep beraber bir merasime ~ider 
gibi, yola çılttıl>. lpı;io: canclğcr 
sırd:ıqz l-o!cainci şoför Ç'-018..k Ueldr 
biroz ötede ve karnnlrktn. pusu 
~~urmu., ar:ıbatlle biıi bektiyo'l'Clu. 
8ruıt ikiy.i ge<,,.uıit1li. 

Otomobilde uslu uslu ot.urduk .. 
H1<: ko~d·k zıten ö:rie ı:çar:lk 
• 1 ft~orduk ki iki dao'ka. :sonr~ 
• '

1
!ll3 dsğın.a gelın1!itik- are.ba.yı 

bir kenar& çekerek hep beraber 
fndk .. Etnt mu.arı& kadar ten· 
ha Te eeeıslrptt. Bina yilrlldü1tten 
aoara tpels: 

- İlte geldik! ~ederin bir 
hendek pu:runu gösterdi. TUm • 
seklerden atlıya atlıya çukura i. 
Dince bir •lık b17J k:argIIa.dı: 

- )ılerbaba &ıttadaşla.r! 
Ara.n:ıı:man bitinin ~ona ben 

ziyen blr ISlıkla Vel'd"ği cevnptan 
sonra ilerle<lik. Kız Sami ile ar 
lwlaşJan oradaydılar. Bir dakika. 
geçmeden SCS!iz sessiz · ısoluyıı.ra.k 
iki muhasım.~ karşıyn geldiler. 
İkisi de iı; gooıleık.leıine kadar so
yunml)6, bellerine kadar ~.ıplak 
kalmışlardı. Biz taraftarlar ?ki bö
liik olın~ arlm.da dunıyorduk. Bir. 
den knranlı!kta Ylldınm gibi i1ti bJ. 
çak ~ırU parla.dt,. B!çaklnr luımıyn 
kalkınrn. E61rip&bucun sesi duyul. 
du: 

- Bir .. nd... ~·
~IÇ!lltls.r ıxı.nlda.yarak indi. 
Önce İpsiz: 
- Vny, diyerek sendeledi. 
Aıtaısmtlan ~ Sami boğuk fer. 

yatla çamuıı.uı içinde boylu lbo • 
yuncn )ıtktlıp harckets!z kaldı. 

Çayiiılt Ali, derhnl eğilerek mrc 
ruhu yokladJktan 50nm kalktı: 

-- Heso.bt lnm:ım: -diye mıı ı'. 
danör. 

_O andn, E6kip~buç bir bayk~ n 
UguniUZ .,C1!fnc b-::ııziyen o cai 
Mi1ü!'ile korkunt gece) i Urpcı t ı. 

Vııkıt ge :inneden yola düzill 
diik. Ealdpabuç .• buralrı kendi e• ·• 
nin içi gibi bildiği iı;in onun reh • 
tx-rliğilc seytarun bile giremiwcc. 
ği ~ dohı yerlerden gcÇcrclı: 

tclılikesiz otomobili bulduk.. eve 
gelinceye kil.dar dişini eıkım İpsiz, 
merd..'Venlerl güç çıktı, fakat od:ı. .. 
~·a g:r!nce clüşUp b:ıyildı. 

!j3aş~!!'!if; 
Sunayla l>crnber onu yatağına V akıt 

yatırdlk, yaı-asmı rnkı ile p:mmn.n.n 
yaptık, biraz g&_.'Ü ncıldı: Asım Us, (Milli 1kti rı b ı.ı 

- Ne ise! .dedi.. liWm. postu b.r clııayat) scrl:l\hası nıtıııd~ •.• , 
kurta.rdrk. Kız Sami Sinemderesin. ~ b~makalcde, kUçük ya.,w r&'-
de mL~I mqııl uyuyn dursun. tarın kasaplık hayvanlar 

11 

Bu sözlerden sonra derin bir uy ~cslllp satı:•om memlc ctiıl1 rıı 
kuya dnlıp gitti. dcnberi yer tutan kötU itJyatlll 

ömrüriıde ilk defa. bir a.damm 6111 oldu:unu ynLmnkta, bir l< 
öldürüldUğünu gömıilştüm. Epey ııUmeyip bir m1lddet d ı ~ 11 

11, 

heyecan geç:.rdim. Fııka.t bir düş • lıaynn ba..~uın llti misli t 111~ell' 
mandan ynltamı ~ıştmı.. ccginl yıızmalttn, b yUzdcn ) t 

İki gün sonra meydana çika.n KIZ kctın senede elll mııyon uc I> t 
Sruninin cesedi etrnfm.da zabrtnnın ' milyon lt!.lo arıı.sınd:ı. et 1<a1 ıji! 
biltun nrn~n.n bo§a çıktı. l~ belirterek §Unları söyıcın ttc 10 ısı 
bir ipuru "ermedik .. cinayet Rimdi lhtimal iti buı-..dnl ı uO ~ı il° 
lik k<>pruınm;ı g.tt.mistL. ~on r"kamlarou mUb-'·'1-r.ıııış 

.• \ $une. ve İpsiz Nuri ile yaş~. lanlnr obcnktn. Da ~~ 
d1~ ilk seneye diyecek yoktu. hiç bir milb:ı.l.! ~ tıuJ~j 
Mükemmel kazanıyor, mi.ikcmmel ıuılıımnlc için lm ı Iıl. ha~ > 
yn.şıyordu:k. Ben gittikçe gilzellcşi• ait lstatlstfülcrlmize b!lktıl ı; 
yor ve fctt.ıınlıı ".yordum. Etrafw.. ti'ir: Mevcut lst.ıı.tbtiI•Jeı-e ,.Jd 
~tıld ınü~terilcr bent p:ı.ylfı§alD.az 193G ~cn~inclc Tiirld' e~ t1 
:ılmuştlt: İpsiz her gece nvuç dolu. ) unlcı.nn mikdan ıı soo.~I> C• 

su p:ır:ı getirdikçe benim üzcrlmo Eri.el• jmyun ıınc:ık d.unıı ıııı 
bi .. h<>"!.."1e gibi titriyordu. raJ, ınttlınfııu edildiği lçlı~.tJil'' 
Şunu cb. 11.Ave edeyim ki, her ci- r:ın mı U'i: ğı 12 milyonu & J;.1' 

hetten temldd etmiştim: Sa.na.ti. do~uın me in inde ınutI:ı~au) ıı 
min bütün inccliklcıinl ka.vramı::ı fayncnlctu. Eı nl=ırm il:ı ı 1;ıciıf!: 
bundan bn._c;Jca okuyup y.ızı:nektn fclef oJm:ı~ nınlıhiıı•• f, 
•la büyük bir ist'dat gösterm:· tim. ml'tl" l .ı 10 mil~ on kıı u_ 1~ 1~ı 
Zeki. fa!<n h:ıyliiz bir mektep k •• •al.tır. O;ı 11 il) on J;uıu • 1 ·ıo ' 

..ı.,.1 <>l:ın Kız S3lD ·den de iJ nlro • ı.cn !< llirse ;o mi'~ ?n ~ı.d 
·mı .. pcl: çabuk öğrendim. V kat ed r; kı::<>ilmeı ,ı bır 

1
.. P 

buldukça elime ne ge~ersc <:>ku • beslenirse Iıer b!. i 14 ıJlo r Jd 
'"~Urtan kendimi alamıyordum. RC'. sap ııa~,enı :ı::.r~- ' 
.n .. n .. ~~e .. her~... hıJ.llidc m l t 

{Dcuom ı tıar) icı,tflı<1:ıli 70 m f~ oJ' 
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HAVACILIK 

Alma·n ve Sovyet 
Rusya havacılıkları 

~ T:.O • HI09 • 

~'i:..; __ ~.;..J Denk ve karşıhkh savaşacak iki kuvvettiler .. 
' ·er l'ak•t matbaası Fakat mihverin üstünlüğünü kabul ettire-1 

Japonya cek hadiseler her gün bir parça Bir elmas arama karar1fihının umumi görünzi,'!ü 

~;:~: :: daha inkişaf etmektedir 
U Şark cephesinin kuruhL'jU) Sov. 

Elmas arayıcıları 
arasında rtangi şartı~ar yet Rusyn mılordıısumın, Finlıin .. 

l diya. muhnrebelerindewbcri düısün-

aı f rn da bar iŞ ccler<le şüphe ura.ndiran k~~etir.-r den Ye onun muharebe knbHıye~. 
den örnekleri vermek fw..:ıt.mı lr.ıl· 

Vapabr"lı"r du .. Bu o.roda, Sovyet Rusya hava 
kuvvetlerinin, diinya. f.ayynreci.Uği 

22 (A.A,) - Japon devlet çeı'Çe''esin.doki yerini tc~~~ et • 
u,.l'tııtrı. heyecanlı beyanatı, Tok. tirerek Alınan t.nyrarccıligının on 
-...ıaı.ı binleri ~'}3.Il nuıJ:r.cm~ ve 935 yıl·-
>--~ 1U:n b rlcş!k Aıner!kn hıık ,.. ,_ ~ 1 
'"i,. g nm b't tn.r:ıfm.rln Ln~ sene er zar. 
~Ilı ordüğU h.ıı<aretıcr, as • fmcla.kı· .. _ı!m ve ter~·e .. ve ha7.tr. 

lerın Japon p rl1mentosu ı.u:u fanmasmm tanrruz kn:bılıycti ikar. 
o&.ıv!nı;ı" ka.bulU, Japon hU rusmd.-ı tutunabilecek ve sa.vn.c;acn.l: 

rltndt, blr rlcnt h:lr !tctinde tek hnzrrlrklı bir kuVVel olduğımu 
ı,..,~ıla,tırmaktndır. da mevdnn:ı çıkarmış oldu. 

11:"'JVC!tUine 6 örc b rle3lk .A. • 
....: t Alm".... b:ı.'"a ıruvveUerinin her. ~et 11~lltero M,nğıdııltl ç:ırtları .... i'k 

lel'lle uzaa,arkt.l b:ırı.ş yo.. yıl önce eenslı bir tet1 ililt ile i5e 
başlamış bulumnası, A v1:'ıpn. tay • 

._ ~ı~ ynreclliği kal'ŞlSillda hü.kım Y~ ta. • 
~ı Jaı:n~:;:~:~~:~1:1:e:~; :ı.rnız Juı.bili.yeti Il(lktasmdan lmlUn 
r f§fnc m Ud~ he• ~d '1 istlnkU bir varlık ıınzırııyacağım. mndur • 

muyordu. Polonya. ceplı~mde, sa. 
li~r I'·• ''ISI üç bine ,ı·nr.ın Lchıetnn tay -

ı .. ,."'1 devlet, li'ronsız Hind~ "' • b:uütm 
.. ı.u~- varccillı?inin uğradı!.'1 , mun 

•· ..... u dan beri Japonya tı.. • 0 
• ı · ,__.,,,,. ..,,nnyi · 

"tl:ı( tazrun ve verım ı ı~· ... .,.. nııı 
~ kin b3,.lruıan lktls."ldt de yardnnı olduğu b:ılde go'tt kma 
r- ldrrnınııdır. bir zanıand.'I. c-rimesine hareket 
·a ıı her iki c!cvlet, her §Cyo serbestliğini ''e ~nıu:ı.yyen nuntn:ıta. 
~ıa~~vnıpa muluırebcalnin ~ardaki üstürtlüğil haSlllJDa bırak • 

\..' lraycUnl men'c çalış • masmds. funil oldu. Ve bwıdan son. 
\.;'ttato ra da· ~rp cephesi, Bal.kanlar. 

r nı~mu:ısının bu haftnkl orta ~ Afriluı.sı ve nihayet ibll .. 
beUrttı~in" göre. Japon.. }ı...assn- Girit harelkf!.tı AJın.a.n hava. 

'llcııe devam eden muhıı.rebe- cuığxnm iyi bir haınlc ile çal~tı -
"Çin meselesini .. h..'11 ede~ ğmx ve ca.lıı;nuıJdn oolımdugunu 
nı il;b:ıt ett!Jer. Diğer ta. gÖS'terdi, 

<~l' Jnponı:ır bu meseleyi hD.1- Alınan havacılığmın turuluou; 
1Y<'Undo ols3.lnr da, blrtcı:fü devlet şefin.in ınüıstald>el davalar.,. 
Japonyanxn Çine ynpt.Iğt nı güdecek ve yaşataca.k .kara.kt~.r .. 
lasıdlk edcmomt'k mevkiln • de bir cephe ile başlamıştı. Bilyijk 

harbin havacılık inerinde'ki kont • 
rol ha.klan, bu memlekete yüz sel< 
sen beygirden chbn ik~etli tay • 
yare motörlerlni. ası'kcn ma.kea.t -
la hazirlaımıası bile menedilen tay 
va.reler üzerinde kulianmaklan a • 
İlk.oyuyordu. YalnıZ ~1ık Yolcu 
tayyarelerinin ve genıŞ ölçüdeki 
havn. yolları ~Hitmm, manle • 
ket iktra.'l.diyatını korumaktan çok, 
tnnmız kabiliyeti yiik8ek ~ev
safı tekemmill etmiş elemanlarrn 
hazırla.nm:a5I noktnsmdan iet.ifade_ 
li görülmü."J !btılunnuıs.t ~? bu. hueu. 
eun memleket hnrp gö~nne uy 
gun düşmesi, Alman ha~ 

45 

Amiral yerinden şı~~a<lı: 
_ Ne dh·orsunuz! Nasıl olur? 
_ Evet AI.ınanlar J~ndra, 

Portsınut ve Glaskov ~urlcri. 
nin imhasına karar ~-er:dı.ler. ~çtc 
bu ild imha hareketi f ıkı.rlenn<'e 
bizi culha icbar cdccektı. 
_~Aman yarab1>i ! Fakn.t bu 

kol~v iş def.il· ~mcklc olmnz. 
nasıl vapacaklardı · . 

- Bunu son darbclerı fa~t:
tikleri için bütün kuvve~cnnı 
toplayacaklar her \11Srta)a baş 
vuraca klnrdı. 

- Tehlike hfila mevcut m~?. 
(Sir Vilyam) (Sa.m) ın vuzü-

nc bak'ı: 
- Hcn·ır beyler' (Tot;1as l\_lur. 

dok) ~a.i'i' olsun! Evvela rıc:hı~lr. 
rin imha planından bahsedelım, 
tef <>rruatn ı;iri~ .... mcckn anin.ta .. 

'n;;r~a.,·zerin göniillül<'rı .. (Sam) 
m gelip te gördiiw.i baı:~n .. mah. 
ze.-ılerinde Londranın butun ha~ 
~ratım fenn adamlarını ken~ı 
taraflarına aln.nık knla001!~ ~ır 
tcşkilut kuracaklardı. Ta.'bıı bü. 
tlin bunlar hep ('}'oma.S Mur
dok) un nc.z;ı.reti altında vuka
bulacal.tı. TeskiHit y~pılchktan 
ı-0r:ra artık mesele basıt: 

1 _Hava filoları bütUn ku>'. 
vetleriylc bu üç şehre yüklene. 
cek ve daha hiç kullamlme.mL'} 
''el~ktron'' Ju ·bombalarla, .. Fos.. 
jcn" li obüsleri ya.ğdırac&klar. 

2 - Şehrin faalnt-t UNmrlart 

her türlü kayıtlar altmda bile ye. 
tişmcsindc engel ol::ı.mrunlljtı. Ve 
nihayet 3000 veya 3500 tnyyc.resi. 
nin mevcwli.reti mutln.k olarak ele 
alınan Almanya 930 Avrupa h:ır. 
bmi r.çarken 10000 tayyn.relik dile 

l-~--~-Y-azan: --I 
j A. ŞARK_l:_l i 
ko!ay ge!cn bir rakamla kendini 
J!~eroi.. ve havacılığını komşu 
devletlere kal'§I gnıpla.ndtrmış ol -
maltla da, çevresini emniyet allmn 
alınış bwundu. 

Denilebilir ki; Polonya hareketi 
nin bnşla.ngıç ırilnlerlnde demokra. 
Biler Sovyel Rusyanm :ittifn.kını 

temin ederek mihvercllerc karşı 
harekete g~1: bulunsalardı, mih 
ver tn.yya.redliği hiç do şruı,.mna • 
dan, dört ha.va kuma.ndruılığmm 
YA.nlimlle ha.ımn taa.n'Uzlannı ön • 
leyccekti. Yahıtt; bugünkü h&<llsc .. 
lerin şo.rk ccphdindeki tocelliyntı 
8Ö6termi'Ur ki, mihver havacılığı 
$ovyet Rusya kızi:l ha\-acılığma. 
1tarşı o zaman, bugi.in'kü darbeyi 
\•uramrya.c:ık ve bUytik 'bir ihtimal 
i:e kendl2i şark cephesinde birpa. 
latıara.'lc havn. üstünliif,'iünU hrumunn 
kapltm.caiktt.. Yahut da, garpta 
Büy\Wc Erit.anya tayynrecilfğinin 
he:ztr~ !bulunuşu, kendisi .lıçin 
bir- kurtuluş çnreai, lbir em.niyet 
ı>ayx olarnık yardımdn. bulın:ı.n.caktr. 

Bugün görilyoruz ki; m!:hver 
h.avacıhğı muhtelif eepbelerı teker 
teke hallcde-reiıc 96yısı )-ine otuz 
bini bulduğu ve ıbeki de dn.htı fl\Zla 
olaralc gösterilebilecek bir havac• 
kt önilnde, sayı ve tek.nJ.Jc fa.rltla -
'-dan isti:fudc ederek Sovyet top. 
raJdan üzerindeki harekit.ı.. havn. 
!arda b?Aırıdığl avantajın da. 3·a.r • 
dtmı ile inkişaf ettirmektedir. 

Havacilft. taraf.md:uı; birçok ta • 
biye smtemlerini çok d:ılıa müsait 
§ftrilar altında tetkik ve tccrü:bc 
ctnıek hnld.ıı1arma. malik bulunan 
Sovyet Ru9)~n alan ve bu me • 
tod!an prognunlan.dıran daha cl -
verişli biT kullaruşa knlıplaynn mih 
'Ver hav:ccılığı, '8rit cephesine kat'!jı 
labsi,og etmiş bıulundu:]u ~lanıgıç. 
laki luwa birlilclerinln muva!fakı
YctsrzUğe uğnyacaklarım önceden 

r>arlô.mento, milli müdafaa vekfl· 
Jeti, amirallrk p,tbi müesseseler 
mah voldu ktan sonra da .tayynıe. 
ler ortalığı all~k bullak ederken. 
halkın şaşkınlığm<la.n islifad.! 
ederek, bu teşkilat adamları. ko. 
ınUnist.lerlc beraber harekette 
bulunup memlekette bir isyan 
çıkarmak, iktidar mevkilerine 
satılmıs adaml~rı geçirip rulhu 
imza ettirmek küsta.hlığma ce
saret edeceklerdi 

<Sam Coys) ıa· {Amiral Ritti) 
donnıu~ kalmıştı. (Sir Vilyarn) 
devam etti: 

- İşin tuhafı eğer ben tesa
düfiin yardımıyla (Toma.s r, tur. 
dok) işini elime ~imamı$ olsay. 
dun planlarında kolaylıkla mu. 
vaffak olacaklardı 

Bu yeni ''elektrÖn" lu bomba
lar bilba..~ yangın cıkarmayı 
temin ediyor. halbuki ynngm 
h~lkın mane\•iyatmı sıfıra in. 
dirmek için en mithim çare 

- Böyle bombalara karşı 
kendimizi müda.f aa cdemiyecek 
miydik? 

- Teşkilatı unutuyorsunuz? 
~~lar ett'a.iycyi felce u~nıtmak 
ıçın her ~ yapacaklardı, oto. 
mobiller bozulaca.k, u boru!an 
paUablacak, hatta icabında ı·a. 
çük portatif makineli tiifckl, .. 
tiyle, yangına mani olmaya ve 
şohri müdafaaya çaluıarakl •I 
öldüreceklerdi •• 

- t na.ntJma.z bir facia! 

tahmin etm.iştir. Gerek garp cer· 
hesinden ve gerekse, Akdeniz böl
gesimlen ve Ba.lk:ınlarla Girit ada. 
ııından, havu kuvvetlerinin bilyük 
b:rer kI'9IIllD..t şa:r.k cephesine kny .. 
dmı.r::ı.1{, buradaki Sovyet nıüdnfno. 
t crtibnıtma karıP, taıır.ruz V8Slla • 
lnnuı temerküz ettirmeğe gayret 
ctmi§lir. Mutkı.k b!r ıkanaatle iddiıı. 
edilebilir ki; BSJ"k cephesindeki 
mihver kuvvetlerinin büYük lbir 
k:smmı tnp.rruz silllblnrı teşkil el· 
mekte ve Sovye-Uerin muka.bil ta • 
~ızlnrda gösterdikleri gevşeklik· 
ten cesaret alarak, müdafaa ve mu 
k:ı.bele tnyyarecllikleıini daha zi .. 
yade gnrl>e karşı elde bulundurmak 
tanıfmı iltizam ebni.c:lerdri. 

Afrikada ilk elması bir çocuk buldu, 
ve bir tok at ücretle bir a vcu va sattı 

Alman ve Sovyet Rusyn ha\"tlCI• 
lannm denk ve karşılıklı savaşı • 
cak iJti kuvvet halinde mücadeloye 
~ladiklarını mutlak olnrnk kn.bul 
etmek ztı.rureti vardrr. F'a.knt bir 
'tarafm ta!lrruz cephesine ehemnı:. 
yet vermesi ve Sovyet tayynr~ı:. 
ğini ka.U hare.ketlerin hemen arife
sinde daha büyük ve toplu birlik • 
ler halinde meyda.nlarmda ve :toplu 
bir halde b:ı.stırmış buhımnası, mu. 
dafaa kaygusu vermiş ve bu lıid.'. 
selerln çe.~tli olaralt hergün birer 
parça d:ı.ha. i.nkişafla.n hissedilir de 
recede bir mihver üstünlllğünü 
meydana getirm.i§ bulunmakta.dır. 

Moskovanm müdafaasına veri • 
len ehemmiyeti tebarüz ettirecek 
bir Jki hava faaliyeti ve 'bu arada 
mihverciler jçin yeni eayılabilecc:k 
hir ha.va torpilinin Zll'hlı vnsıtcln· 
ra karşı ltollaruJ.ması da, mihverin 
ilstiln olan uçuşhn knr§ısmcfa Sov 
yet hava.c.ılığmm henüz pesetmck. 
ten uma bnhmduğımu da :iearet • 
ıemcın noktasından ehenunlyetli 
görebiliriz. Ancak, bn Sovyet mu 
ka.bclesinin oo dereceye llrodar dr
\"am edeceği ve Alınan tnyyarec. 
liğinin hareke~ıinde mUC58ir ola
C3ğr pek belli değildir. Yalıll7.; bu 
hareketin bir demokrasi yardımın 
da.ıı ayn, Sovyet hava snnayi ve 
ordula.rmın, büyük bir ihtimalle, 
yeniden teşkil ve tertip ettiği Mo~ 
kova. müdafaa rurlikkıri.nin teşeb • 
blislcrile yapıldığı da varidihıttır o.
Iabllir. Ve bir Sovyet Rueyn bava .. 
cıhk kucireU henüz cephelerde ken 
dini hi.eBcttinnektedir. 

1~1 senesinde bir gün, Cenubi 
Afrık.;ı.da: Hoptovn şehrinin 
birkac kıl~metre §İmalinde bir 
çamur yıgını kenarında bir ~O· 
cuk oynuyordu. Ç-0cuk elindeki 
deyncği, suyu çekilmiş nehirin 
yatağındaki çamurlara daldır .. 
nıak. r,::ı.ltıl taşları çıkarmakla 
ımcşguldU. Bir defnsınla camur
dan fındık tbüyük_I üğündc, · par
lak ve ~ffaf b:r ~akıl taşı 
C'rkardı. Bunu hır deve kuşu 
avcısına g~sterdi. Avcı bu par_ 
lak taşzn bırka<; kunış edebilece
ğini düşündü. çocuğa bir tokat 
aşketti ve. ta§r ~linden aldı. Bu 
taş Cenubı Afnkada bulunan 
ilk elmastır. 
Kap bükUınetibu elması 12,500 

franıra a\•cıdan satın aldı Ve 
Kap clırıb.sı 18~ P~r~s umumi 
sergisinde tcşhır edildı. 

o zamana kadar elmas y~lnız 
Hindistandıı. ve Brezilyada cı
kardı Afrikada elmas bulunuŞu 
servet pec:indc koşan macera mc. 
raklılarını Afrikaya topladı 
Kap'n he~ tnr~fta.!1 ~nsan aktı: 
Memleketin ıçenlerıne doğru 
giden yollar ~er :renkten insanla 
uoldu Bcygırler. eşekler. öküz 
a.ı-a.baİan yola di~ildi. 

Elmas a,rayıcıl~r arasında a
celeden yiyecek alma}, bile u. 
nutanlar vardı. Bunlar Afrika 
çölleı inde bir daha kalkmamak ü 
zere yere serildiler. Fakat 1868 
senesinde yeni bir elmas bulunu. 
su luı.v:ı.disi bütün düny.:;ı..yı hırs. 
l~ndırdı. Val nehrinin yata~n. 
da sonradan cenup Y~ldızr ismini 
alan ve ı..ondrada bır kuyumcu 
ya 287,000 franga satılnn meş_ 
hur elmas bulunmuştu, 

Yeni bir muyqJfalnyet elmas 
arayıcı!a.rınr b~r k~ t daha hırs. 
!andırdı. 1870 ılkkanununda bir 
elmas arayıcısı t<adır kunnak 
için toprak kazarken kürekle at;. 
tr!?ı toprak ir,erisinde hir elmac:: 

- Evet ama bu Almanların, 0ı7ıau. O t!:.ri~e kadar diinya.nın 
biraz evvel söylediğim gibi son hiçbir t.arafnıda toprakta ('\mas 
darbeleri! bulunmamıştı. 

Bu teşkilatın bir kısmı şehrin Demek olu~·or ki .:Afrika top. 
otorite sahibi adamlanm d~ rak!nrında kurek lrnrek elmas 
yokedecekti. \•ardı 

- Ne plan! O ,:akit eline kazınayı alan 
- Her şey en uf ak tefcrnıa. topr::.ğa sarıldı .. Ekserisi açlık_ 

tına kadar dakikası dakikasına tan öldü. fakat ıbır kazma \'Urus. 
kadar hroap1an~ Ye bir plan ta zengin o}ar:lnr. da görtildü, 
vür.uda ~etirilecekti. Bunlar çok ıptda: ~alışırorlar. 

"Fosjen" li obüslerse vah~etin dı. Fakat .~()~ırada~ bu çalışma 
-en fecisini tarihe verecekti. intizama ı:-ır<lı Btr ~irketi ku. 
. - Bu zehirli gaz değil mi? ruldu. . 

- Hem de nasıl. zerresini yu. Bir şirkctı Afrikada elması 
tan kan kusa kusa olduiu yerde tıpkı maden kömiirlerinde oldu. 
ölür. ğ'u ~kilde aı:ıyor. Kuyular ka-

- Bu bir katliam! zıllyor. gal~rıler açıyor. yolların 
- Evet ama harpt.;:.yız ve Al- kenarlnn dırcklerle tabldm erli-

manlar harp uzadıkcn czileccl>lc. Jiyor. buradan eiması ihtiva e. 
rini biliyorlar! den ka.ynlar ko~rıhvor Jo:lmac:: 

- Peki bu hilcum art.ık yapı. kayalan kömürden daha sert 
ınmaz mı? oldu~ için bunla,.ı krrmakta di. 

(Sir Vilyam) ~arip ıbir şekilde namit kullanılmaktadrr 
güldü: Bu kaya1nr yukarıYa çıkan 

- Belki evet! Belki hayır! vagonct!erle toprak üzerine ~ı4 
Sonra devam etti: karılır. elm~s kayanın içerisinde 
- YYıni yolladıklan adamların ~örün~c~ b:r haldedir. Kayalar 

akıbeti onı'arcn m~hul kaldıkça sertleşt:nlmış toprak üzerine 
hazırlana.caklar! Fnkat memle- konur ve üzerinden merdane ~e· 
ketimi1..e çıkardıkları bütün a. çiıilir. Sonra hu kayalar ora.da 
damları bizce mnlfımdur, c:oğuna .ıltı ay bırakılır. Gilneş hava 
zaten cl cektirdi~. 1.annedcrseın yağmur bu kayalan yavaş yavae 
birknc zaman iGin böyle bir ı;ey. c;ıriltür. ~u çürümeyi ~abuklaş4 
den korkmamıza lüzum yok! tınnak iGm altıncı ayda üzerin. 
Yirmi dört ~-aatte (~!lm Coys) den beygirler ve motÔrlarln tah. 
la benim harap ettiğimiz bir ,e- rik edilen merdaneıler ge<;irllir. 
bekeyi memleketin içinde tek. Altı ~y bitince parcalanmış 
rar. kurmal.;ı,rı imkimı::ıwır. taf!ar bır kumpanyanın fabrika
(Franz Haber) (Gottlib Vm·~ Janna götürülür, orad-3 bu :par. 
ser) gibi ndarnl:ırın yerlerini ~ daha ufak h~lc ~etirHir. 
doldurmaksa bfü::b'rtün imkansız 80lll'a su ile ıslatrlm adeta yuj;. 
dır ruhır. Sonra bu hamur Pan ismi 

(Amiral Rittil artJk muı:.::·.·c-\• verilen bilyük lif{~nlerc konur. 
reyi takip cdemiyccck de1·cce<le • dolu olan bu liğenler <laire\i 
sersemlemişti: harehtle milterıınd'iyen riöner. 

Fakat b~ka bir mesG!c vı>.r .•. \ ab' J)&!'4;&l&r elmasla henı.ber 
( Detımft l 'l'HJT} diıhl c&er. 

Dibe çöken bu p:;:.rçaları çıka.. 
rn.rak t.2.hta mac:nlar üzeıino ya,, 
yarlar. Amele bunlar arasında 
dikkatle elması nrnr 

Bir fabrikası ~ arama ]ş.. 
!erinde 10,000 zenci kullanmak· 
tadır. Bu dile kolay ~elir, fa.kat 
bu kadar zenciyi idare etmclt 
büyük bir nıeselre.lir. Bahusus 
elmas gibi kıymetli c;almması ve 
saklanması kola'°' bir maddeyi 
çıkArırken bu kadar adama ne. 
zaret etmek ~ gfü; iştir. 

Bu işde en jyi amele Afrika. 
dahi Zulo kn.bil~idir Bunların 
karargfilılarr görilleeek bir mo. 
seledir. Etrafı tamamiyle telör
giilcrle çevrilmiş olan l:u karar. 
gih büyük bir kafese benzer. 
Vaktiyle bu k3rarg<'...bın etrafın.. 
da yalnız bir tahta cit vardı, 
l"nkat zenciler çaldıkları elmas 
pa~nlarmı, harilmiade malın 
retleri sayesinde. bu <'itin üze· 
rinden cok uzııkl~rn kndar fır. 
lntabiliyorlardı. Di:şündükleri 
yeri ~ayet iyi hesaplayan bu a. 
damlar ir,in ·tatil r,ilnl rinde gi. 
dip elmaslarını olm.1k :.,.ten bile 
dc-ği1di. 

Bu kıuaı·~ahta biııxık kuliıbe· 
lcr va.r-Jı. Ilu kt' · ~ !!."!'in üstü 
gal'ltanizli çinko il~ kaplıdır"' 
Z0 nciler bu kulüb,,leroe yatar. 
hr fakat istiral·:ıt z :rranlnrında 
dainm döği.ir:ürler. 
l~ampta l:ol \'cya b::.c:Lc kırılma.
yan g-Un yok gibidir. Kampa is
p!rt b ıcki!er \C iskn'nh:l kfi.ı:'n
dı okm~'• kafiy~ı ~ :!;:ı.ktrr. Fa.. 
lmt bu sıkı ~ n":ı ~n ı-a;:i·m~n alkol 
knpımn ıc;"rv.: su r:i'>i ~·.:ır. \·e 
10,000 1.cnci .:ı ~ !:!~~ kumar oy. 
namnyan tek bir inı:nn yoktur. 

Kamna l~a(lm l!irmesi de ya
'W.ktır. Knmot~1dler koıısı veya 
kızkaı Jeşiylc :- rıco.k iz'.nli cıktı. 
ğ'ı J!'J.nlcr ::':'ö:-Ji~~lıilir. 

l'MlJJtn bir mektep. bir has. 
tahanc Yardır. Sene--lc iki defa 
kamp tiyafrosunda ameleye be
dava komedi s~yretf .. i'ir. 15 j?ÜJl 
el:! bir defa ~ia.c:ı-a -ös!:r:rilir. Ti. 
yntrod:ı Oy!'.wnnn nivesl~rde ol 
duğu gibi v.östeı iit>n film'M de de 
kndm yoktur. liusu.ei surette 
hazırlanan bu film!er mtinhası
rnn crk~k arti~tler tarafından 
çevrilmiı;:tir. 

Kr.mpta pa=ar günü istirnhuta 
tahs!s eöilmi~tir. P~zar sabahı 
evYe!a hwalct sab:ılııdır. Bu işle 
tavzif edilen 2500 berbzr zenci. 
lerin saçlannı \"e sakallarını ke. 
ser. Sonra her k~:iie milli elıbi. 
sesini giyere!: kapının mevda.. 
nına toplanır milli oyun13.I'Inı oy 
nar. Ve afyona benzeyen bir FCY 

olM Da~a icerler. Ondan sonra 
dalı:rın ve uyı1şuk bir hl'l-'e rüya 
görmeğe başlarlar. 

Ameleler ise girerken ve rıkar. 
ken muavencden gcçorlcr, H"r 
amele mÜfctt~:n ö:1i!ıı1e a:.ıad:ın 
doğma ~ıplak olarak durur. 1\IU. 
fettiş saı:J.;\rının arıısm1 k:ır1ı:;t1. 
rır, ayak parmnklnrınnı ar~sım 
voklar dilinin a!tma hal rr, tn. 
• ' 1 1 
naklarııı ın arasını YOıi: ~:-. 

Fakat yarıı:an araı:ıtır.mu bu· 
kadar da değildir. Çü!"l:ü baz.an 
zenciler hırsızlıklarını ~•zJemek 
için müessese zen,.ilerin }r!l.mnta. 
ki ka.binelerinin elraf ına muhn. 
fızlıı.r ikame e~ Ye izinli Gt • 
karken zencilere l:u vvetli bir 
mfurbil içirilmesini usul ittihaz 
etmiştir. Fakat bütün bu takay
yütlere rağmen hırsızlığın önüne 
~eçilememiştlr. Ne yapar, nasıl 
~lar bu bir sl'·dır. Fakat mu. 
hakk&k olan nokta. şudur: Bir 
fabrikamnm mUes..c;eaelerinde:r 
her sene 15 milyon frank lnyme_ 
tinde f'..1nı3s ~lmır ve l>Oliain gö.. 
zO önfüıde sa.trlır. 

Cfü mUcsseseleriııla ~ 
{ Lüt/• lllMlol ... iniz) 
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DDnden BuaOne 

Şimdi Alrlkada 

Ven1 Zelandahlar 
l{apuzzo ·kalesine 

girOHer 
Şark ce~heslnde 

Almanlar 
Rosto( şehrini 

zaotettiler 
Afriltatla hnrp kJZI§mıştır. Bir , 

habere F-öre Yeni Zelandtı!ı kıta
lar Ka?ıızzo kalesine girmişler
dir. Diln gece neşredilen lnıgiliz 
tebliğinde deniyor ki: . 

Dün bütUn gUn merkezi Capitzzo 
.. Ga.brale • Sidi Rezeg üçgeni ol· 
mak Uzere geniş bir bölgede bil -
Jiik bir tank meydan muharebesi 
izıkl§::ıf etmiştir. 

Taktik ''a::i:;etinden tam suret· 
~ istifade eden general Cuning • 
ham ~;ıs zırhlı kuwetlerini do· 
juda'.ıı:i esaslı Alman tank toplu -
Iuğu ile b:!tıdaki daha ufak truı.it 
topluluğu arasllla yerleştirmiştir. 

Esas- AJma.n tank kuvvetlerini.n 
batıya <iof:'l'U bir gedik açmak i· 
çln yaptI:1: bir ço~t tc~ebbüs aklın 
t>ıra.kılnı:şt.r. İki t~:afııı tank ka· 
,l'!Plarrnı tr-.lır-.ı:n için imkan hası? 
~amıştır Ii'::ı1·nt dllşınan 1-~vıp
!armm rrcne bizim kayıpllll'Illm
. &uı fa."fa cVufj-u bilinmektedLr. 

Du ca· ... ••fa Tobruktaki İn.giliz 
hvvetlc: · dc:1::.nma tarafından haf 
p.ıa.rca. et: ·-.n b.ir mllddet zarfmda 
~Va.!} y:..v:. karaya crk:ırtlan mil~ 
llilm tnn!t l.ı. vvetlerinin müzahe
ietile diln sabah Sidi Rezegi tu. 
bn kuvvetlerle b!!'le~mek maksa· 
•dile bir çrkış hareketi yapmışlar. 
dır. 

Dlln öğle il:eı·; Tobruk müdafaa 
eenberinin 5 kilometre cenup do • 
ıltuıunda kuvvetle mlldsfaa edilen 
lir dü~mnn mevkii ile civarda da· 
?ıa. az ehemmiyetli bir mevzi zap. 
tc~ilmlJ ve ı;i.\neş batarken Tob
nık kuwet!eri r,:.ddctli bir muka· 
vcmet karşısında de.imi terakldler 
kaydetmekte bulunmuştur. 

Hudut bölges'nde Halfaya ile 
31di Ömer arnsmda müdafaa edl
h'!n mev--..il tutan mihver kuvvet· 
Jcrini çenber altına aJmağı hedef 
ı"jilden hareketimiz, bUtUn giln 
:memnuniyet verici bir tarzda in· 
ki":ıf etm'çtir. 

P'...nva kuvvetlerimiz, dilş.man U. 
~cinde hakimiyetlerini idame et
milJ ve borr.ba tayyarelerimiz dUg. 
m::nrn tn.nlc ve motörlU nııkliy~ 
+.oplululd.ı.rına kal'§1 muvarfa:la. 
yetil hUcumlarile kara muharebe· 
·f)lne Jr?Uz:ı'ıe-:-ct. ctrG 'ştir, 

Hülasn, ıfünkU p.-iln. Alman bat
ır.ımnndıı.nlıii-mm ilk ·eürpriz dar. 
-~sinden kcndis.i..'11 topar~ 
dJan sonr:ı beklenilmesi fcap eden 
alır ~ı!)malar devam etmiştir. 

Bu seferin ilk ımflıesmda dUş • 
mana indir:Icn ağır darbenin tam 
:1etice!erl:ı"n tn!'mi.ı1i mümkün o
ia?ıc3.ya kadar daha bazı eiddetli 
p.rpt~alarm vukua geleceği muh 
ttmel olmakfa beraber. biltün böl
iielerdc vaziyet lehimize inkişaf 
etmektedir. 

'Fobmk mütlafileri muh::ısaTa 
~attım yardılar 
ıxahirede salahiyetli bir kaynak.. 
tan bildirildli{ine göre Tobruk li
manında muhasara ıtltmda bulu
JWl İngiliz kuvvetleri cenup batı 
,.ıştib.metinde mulıa.!ar~ hattını 

Tüccarın cesedi 
kuyuaan cıKarıldı 

Diva~ ı ·a.11 mevsim
siz bir haberdir 

Tohruk'a 15 kilometre kadar me. 
safede bulunan Rezeg'in lngiliz. 
!er tarafından zaptmdanberi Re- 1 
zeg'in şimalinde bulunan Alm~ ! 
\ar kendilerini kın:.atan çelik 
r·e~berden ~ıkıb ımrbe doğru bir 1 • (Bal taralı ı incide) <Bat tarafı 1 incldci 
yol bulmağ.a te~ebbUs için c:ahs· I lekltı olduğu ve oo~azında beya.z bir (Refah vapuru lldiscslnl tah. 
maktadırlar. Mısır'da herkes tr.• şal ku§ak olduğu görülm~tur. ki•.:m memur olan dh·anıharp bu hfr. 
ıdliz kıtalariyle Tobruktaki ln • I CU1141n •I kulatmm arkaaıııda dlsede ytlkeek riltbede •ubay ve 
~liz, Polonvah ve Çek mQdafile. , bir kurgun yarası ve çenesinin altında memurlarla yttksek rtttbette devlet 
rin temasa geldikleri haberini da bir bıgak yarası vardır. Kutfu"l erkanının muhakeme c<l;lmcıfii ın. 
itimatla beklemektedir. ka!aamda saplı kaımıvtıt. Kokmuo ve znn~dlğini görmlio ve ba muhe. 

'bozulmaıı-a yüz tutmu§ olan ceset, kemeyl yapmak sa1Ahtyetinl ken. 
•I ngiliz hava kuovetleTinin katiı Ha~dar ue ıa:eıımet Aliye göı dlsirule hulmamııtır. 
F l' t · dl Haber aldığımıza ıöre, hllktmıet, 

aa ıye ı 1 terilmiş, fak.ıt her iki kattı dt ene Çe bir dh•ııAı ali kurulmuma karar 
lngiiiz hava kuvVetleri umumi ! görllr görmez bUyUk bir korkuya dU. verllmlitlr. Di\'aDI lll Ulam glSet&. 

hava knrarglhınm tebliği: . şe::-ck ve titreyerek buıııı tanım,.dık· 
1 

Jd '·'-- tthl • 
Cum .. .. bo b ta ı 1 ·· • .ı i 1 • rlne evve ce n Iıu&rJ m m va 

~ ~unu. av ve m a . y4 arını so,,..em §er ve. zifeler dolayısile bu işlerle ıılf.~<a.lı 
ya.re~erımı~ Lıbya muhar~besm-

1 
- Bts. demıııel'dir, hepımı.z '9.cir ! göriilebllecek mebusların da mail'. 

de ııddetlı faahyette bu~u;.n:uş.. I Hlı.eyinl tanırız. ama, bu cesedi ta· ma.tma mUrac:ıat ~oe!t \'e fcısp 
t~r. ~ortress ~yY:ıl'E'.lermın ~- nmuyorwı. erlerse bu ınebnsl!ınn te~rti ımm.·. 
~~ mıkyasta ıştırakıyle Ga~.a Bundan sonra da eski lfa:Ielerlni nlyetlerinln rd'inl Büyük ?\Bilet 
duşman tayyare 

1 
meydanına ~ır 1 deği~tlrmlşler va tacir aa~yinln bir. .!'lleclis!ndcn- ist'.y::celttlr.) 

bombardı~an aıtmları yapı. ~ş 1 denblre ortadan kaybolduğunu fıırlte· Vatı:ı.n gazetcdnin Ankıl'ra ınU•· 
ve bUtUn ~n kara kuvvetlerım • ! der etmez zabıtayı haberdar eden habir'ndcn böyle bir haber geldiği 
ze sıkı. ~iizahe;ette .?ulunulmuş.. ı hem,erllerl tbrahlmJ lthama baıtl• zaman ilk yaı:ıılacak şey ona ufac:k 
tur. Bi~ıhaşim d~ du~man tank mı~lardır. bir esasi htLkl!ı.'t de1'8ıi vermcJc, on. 
ve m~~örl~ n:-~lı~ toplul~arı4 Yalım ıuran dikkate aıınmal1drr, dan sonra d:ı bu ha.berin o1s:ı olsa 
~a ~u~~ır UM art yapı ~Iş.. kl bu İbrahim, Hllseylnlıı amc!\Sı bu. h~at olması milnınlin olan tarr.. 
ı!a ·~ a ~ fn:8

1}r ;:ı~r- ıwıan Usklldarb İbrahim de:!lldlr. fım ayırıp onu y:wr.a.ktı, 
de ~~b l ges e o. er KaW Haydarm suçu tız:ır1ns ıı.tm.ı~" Zirıı. orta<llkul i.iğrc:ıic.ileri bile 

A ı a anmıştır. . t rnızt I çalı~tı1h muhbir İbrahım, vaka ı;ece- biliyorlar ki (Divanı ili) ci.ec.fğimiz 
vcı arımIZin genış aa .. · yük k mah:kem yaln z tc 

ke if harek tlerinde d - an si, nııseyinl Mehmet Ali va Hayc!arıa 

1 

en se · e ~ • ra. 
taş eleri le e her gürU~~-- beraber görmtq oldll~u söy:e:nt~tL v_ekllleri ile D~vle~ Şura.s: ve Terr. 

yyarrd_ hy ~- tut gu Katil Haydar hem suçu Uz.:rlnden yız Malıkemesı re.s ve azalarını, 
ye e mu areucye u~uştur • b' d Cllmh ·yet ı;aş vı.:.-d • .... • 
İki Cr • 42 ve bir G _ 50 tayyS: atm:ı.k, hem de kendilerini ihbar eden ır e. W' • ~ "~ ... u.~ 
resi düşUrUlmü§'tür Slonta.'ya İbrahlmden intikam aırnıı.k m'.lltsa· murnl'it:~ı. muhakeme etnıe.ıt ilzcro 

b h ' 3 y dlyle' kurul~b lir, 
yapılan ir ücumda unkera · Bir kere clivamharpler gizli mu-
87, bir Yunkers 88, ve.bi: b~ka - Htısey'.Di ben vurmadım. tbra.. hakeme yaotıklan ve ka.rarlarmt 
tayyare ta.luip edilmı~tır. Yer- him. vurdu, dcm1gtir, Bunun Uzerine da ne§ret.m-e1i.ltleri iç!.n bir divanI. 
den yapıJan tı.te6te bir Messercb,. 1brahim de zabıta tarafından yaka· harbin hangi itte neye kanır ver-
mfdt 110 dU,~üriilmUştU~. lanm1§tır. eliği bir gazetecinin malumu olmE' • 

. ~er~znbe g,!lı1k~ • teblığde ~i1- Fakat lkl kaW l1e beraber Gtleden fuğı fan.olunur, Fakaıt böyle biı: \ 
dırılmış <>l~u~ giıbı f2 ~ğil, aonra mUddelwnuınnıte gönderUen diva:nıha.rp muhakeme edeceği mru-. 
f~a~. 3~. dü~a~ tayyaresi düşil- İbrahim hemen •rbeet bırakılmı§ ve nunw: rlltbesine göre teşekkül et• 1 
rulrnu.~tur. Bu tun bu harek!ttan uıı kaWler blrlııcl eulh ceza mah:te· ınek kanun icabı olduğu J.;in bir 
~lnız 1 te.yyaremiz dönmemt1.. mume verilerek hlklm tarafından divanılJ.a,rbin b'r hidise muha.ke. 
tir. aorguya oekilmlflerc:Ur. meainde vardığı netice kendis'ni 
•Şark cephesinde oaziyef Haydar llOl'gUsunda tnyıer tırpertt. bir saWıiyet defli, bir ~i~e kı:. 

cıeı cbıayetl eöyle aDl&tllUf ve yine rarı karşısmda bulundurabilir; bu 
Şark cephesine gelin<!e burada euçu tbrablme yUkletml§tlr: haclis~yf artık eöyle b'r di\"'amharp 

Habeşistan da 
(ilet tarafı l lacide) 

Tuna gölCl dolusunda Kül~ 
ber ve Ferkaher'dekl nıüstah. 
kem dilışman mevzilerine, 21 s~n 
teşrin günü şiddetle taaruz edil 
miş ve ltalyanla.r saat 15 de tes
lim olmuılardır. 

Kara taarnız1armuz eenU1> 
Afrika ııava kuvvetleriyle, krall. 
yet hava tegkillerl tarafından 
kuvvetle himaye edilmiştir. Ha.. 
va kuvvetleri 20 ve 21 sonteşrin 
günlerinde düşman mevzllerinı 
lfddetle bombalamışlardır. 

Gonda.r yolu üzerinde bulunan 
diğ~r müstahkem mevzilerine ta. 
amız foin sahayı açık bırak. 
makta.dır. 
Doğu Afrikalı ve yerli vatan.. 

severlerden mürekkep bir mUf
reze sabahın ilk saatlerinde garp 
rırazisinde KUlkab~ tepesi isti. 
kametinde siperler, sığınaklar, 
t<>plar ve mitralyöz yuvalariyle 
kuvvette tahkim edilmiştir. Müf
reze kollarından biri ~etin mu. 
hare-belerden sonra hedefine va. 
sıl clmttş!n da, dii~nn topçusu. 
nun at~i önünde çekilmeğe me~ 
bur kalmış, biraz sonra tekrar 
toplan..ınYş ve yeni bir hücumla 
bütün mevzilerini zaptetmiştir. 

Muntazam kuvvetl~rle vatan. 
severler göğüs göğUse muhare -
belerde fevkalM~ cesaret göstrr. 
m~leL"<lir. Taarruzumuz topçu -
muz tarafından mUessil' surette 
himay.~ edilmiştir. 
Düşman zayiatı hl(} 6Üphesiz 

çok a.P,!rdrr. Alınan kUlliyetli e.. 
ı;irler arasında yüksek rütb:?de 
subayla!' <la var.dır. Taarnt7Ja. 
rımız!a Gondar etraf mdaki düş
manı :ı.rıpratm~~a devanı ediyo
ruz. 

Libya harekatı 
da harp şiddetli de.,.am etmekte. _ Vaka geceli. tbralılm, Bt18eJin mu.hakeme edebilir diye Jwv ve. <Baf tarafı 1 incide) 
dir. Dün Alman teNiği Rostofun w Mehmet All De bulU§tuk. Kriltaıa reb'lir. Libya hududunda Kapuzzo 
işgalini şöyle bildirmiştir: ~dip içtik. Gazino parası oıan ıo 11- Vataaı'ın Ankara muhabiri ldım kalesiyle Gabut ve Sidi Rezek 

Husual tebliğ ile bildirildiği veç. rayı Hllseyill verdi. Hep beraber Ak· ise onun da belki ötekJlcr gibi duy. arasmcfa.ld mfuıellestc büyük bir 
hlle Geral fon Kleiat lmmanctıwndaJcS tar apartımıuıında benlm. ocıama gel. ınuş olmasm& ihUmal verli~ tank muharebesi cereyan etmek· 
eeri kuvwetıerıe atıa.h altında ı:ıuıunan dlk. HU-:.eyin ile ben yatını' uyuyor ha.ber de işte bundan ibarettir. ted!r. M!~ır hududundaki Alman 
hUcum kıtal&n fldckıW muııarebeJer. duk. Bu sırada bbo suruı sesi '.§ıttim, Belki doğrudur da... larrh r.nrb2 doğru yol açmak te. 
den sonra Roatov tehıini aım11ıardır. blrdenblre uyandım, lbrablm Htıaeyt· Fakat bundan ötesi temamiyle ş~btbü3lori akim ka1mı§t.Ir. Tanil 
Doğu cepheslnlır diğer keslmlert.ıı. yanlış ve kanun icapla.rma tama.mi• kayrbı hakkında. §imdiden bir 

d d 1n nl vurmugtu. Bana: le ay'·--"-. ...,.,.. •. t.,.., A:: .. n--.,..;..... .. ,1 ek :-1-A -A· Yal e de e: llğe yapılan taarruzlarla AU".ııuu- ~.,.. ..... ,,.. '"'9""""".........., ı:;ey ,soy,em .ı&UAa.DSI~. nız 
mııvaff&kiyetler eılla edllmtşUr. Al • - Kim.seye aöylenıen aeıı1 de. ötdtı. yazılmıştır; yani clivamharbin bör. düşme.um kayrbmm İngllizlerln· 
çakl&D uçan tayyareler •• :aırlıb ara. rUrllm! da.il. Korktum. Sealm.i çıka· le b:r-karar vermcslııe takip ett'Ki kine ni!lbetle çok fazla olduğu 
balarla hlmaye edlleD fa.ala miktarda ramadım. lbralı1m, Y:ehmedln de yar· hissettiriien bir sa.f'ha ol.mü Uzere söy!ene~mr, 
dllfllaan kuvvetlerlnin Lıeningraddan dımı ile Hllleyln1n ceHdlnl bodrum (Hükimıetin bir divanı dll teşkiline Uzu.'l zamandanberi deniz kuv 
çıkmak ıç1D yaptığı te19bb0aler akim katnı:ı indirerek kuyuya attılar. Son. karar verdlği) baıberi esberciler vetleri tarafından nakledilen 
kaUIU§trr. Bu mllnuebeUe on be§ dO, ra da elblaealni de arkaeından ıaayu- ve kes'.ıı ol&rak söyler.iz ki uydur- tanklarla takviye edilen Tobruk-
111&11 tankı tahrip edllml§Ur. ya ftrlattıl&r. madrr. ta.ki İngiliz kuvvetleri Sidi Re 

Tas ajansı, Moskovanm u- Ertesı abalı k&lkmca. yatatmuıa Bunu biz eöylenıiyonız. Bunu z~i<c lr~ds.r gel~n Britanyalıla.rı& 
.zak mUdafaa noktalarından mü· kan lokelert gördllm. Ben de bunları Teşkilltı Esasiye Kanunu söyli'. bırb~ıl!ek iç1!ı bir çıkış hareketi 
him bir taneei olan Tu.la kapıla. t temlzlt?dim ve ctuvard&kl lekeleri ka yor: "Divanı ili göıillen Ulzum .'\':l'J!'cı:Trrdrr. Bunlar cuma giinil 
nnda mücadelenin arttığını zira ı patr.ı:ıak llzere de badana yaptım. lizerine Tllrl:iye Bilyük M llet Tonru!t'on 5 kilom~tre cenuı'hu 
Almanların muharebeye ~üte. ceset, morga kaldırumıo, Haydar Mecllai ka.rarlle tetkil olunur" d;. ı:ıar\Lir-de bulunan bir mevzii 
madiyen yeni kıtalar soktuğunu da, dayak yediJ'lDl iddia ettstt tç!D yor. zapıtetmişle!"dir. Akşam üzeri 
ha.her vermektedir. 11-cı:ı muayeneye sevkedilm.1.§tlr. (HWrlUnet divam ft.li te:ı~til'ni il::!i'i ht.re!~eti devam ediyordu. 

Meclise teklif -etmiy.e karar ver. .. 
Her gUn daha şiddetlenen bu miştir de bu ba.ber ondan galuttır) 

~are~ye Tula ınüdtf!1a. işi:- j noktada yeni hatlara çekiımışler· diye hatayı hafJfletmek de milm • 1 · 1 
~ne ~ırak etmekte ve :ışçı bö- ı· dir ve buralarda kuvvetienerek klln değ1dir: HükUm.et Meclise ır. nLAllOOKRAl. ·ıH 
~~!!a"fı~u~;~=ek~!:~z~~ 1 clüşm:ı :;;k ~ir .::.~:. =o:ı:ıte:ı,~;'at ~~n!i~i!:e~!: ·ı \!l ~ ra h~ ı· 
gençlerden kadın, erkek bir çoğı.ı 1 ~ tlyemez. Bunu ancak ya blr mebus · 1 .. dem1 lktidarm çaro3!dir. Reçete 
§ehirlerinin müdafaasında y~ .. • . • . • Meclise takrir vererek iattycb:Iir. Ue l;utU3U 200 ku~tur. 
rarlık göstermişlerdir. Tufa'da 1 Moıa.isk cephesinin bir k~.n 
düşmanı yenmek, tek hedef ela. de Alınanlar 20 tank ~aybetmiş. yahut bir lılecıı. enciimen"nln bir 
rak hel'§eyden önco tutulmakta· ı lerdlr. Rusların mukabil ~arnıZ3 mazbatası bUDa lUzum giS~re 'Hr. 
dır. Ftkat halkın "büyük kısmı ı g~tikleri Tula cenup dogusunda Yuha.bir, Meclile bayle bir t:A.k. 

bazı kasabalarda ... _,__"' muharebe rlr verilmiştir, demiyor. , il , .1. . b ıf .1 ilk safla.rda ~arpı:.gırken ticaı·et ! • lmakta.dır ........_ • Refah va.putu hld:Se5inin .Meclia ;: .. vem. ~ın me us s atı e mec. 
ve sıhhat .: ... 1cri milk<>?\'""""l su. l~rı yapı • um·· enle-'-den b' .... . ı:'--' t ·ı.; .. cn tahltiıkatı o.çılmaaını isteme-

~ ~ ene nu .n ... e ın ~ e • ı . i' t• li dır rette görillmektedir ·-· . .. t h' . ' .. .. e:ı ı1 una vnr . 
· •Kal!:nların teıebbüsleri t11?111 ~ e!cn ıçbır .şnret gorul. Sa.brk v .:k'l olan iki mebus hak. 

1111 k 6 J-~ h miiı, değildir, O halde Vatruı mt:-· k • 1r •.. bö 1 b' t-,..'-ik 
'lnOB ova atuın "'" cep e D.N.B. ajansımn askeri bir hablrlnin verdiği haberin şata.fa.tı.ı ! · ·,'.'~? k ~~c .. :ı. • ~e ır w.ıA at 
·Yarıldı 1 kavnaktnn öğrendiğine göre, Le- bir ha.ber vermek arzu ve acelesir- 1 ~~~er;· : a.rş~a.'.J:. ta.kdirde. ıstek 

St kh '-"" ki k t .. j · d do.;..,,_ h d' yal d , ı,nce hır encUmende fncelenıp ko-o o.uuue anaa !l. gore, n!ngrad kuı:atma hnreketinda en _. . ...., - ay ı a.n em· n· la.··-•· -ı-- M li.st 
Alman kuvvetlerinin Vololıo. 1 Scvyetierin 21 sonteşrinde yap. yerm- yanlış bir haber olduı.~- ~şu . ~· on'\.UWl 80~ ec .e 
la.ıns.k ve Mojaisk'de açtıkları · tıklan yeni bir ş~ırtma teşeb- cia artlk tüpheniz kalı:namlltır, S&• ~~~~~z:'~r:ra.'r ~~~:ıriı~~ 
mühim gedikler naticesinde, Rus ı büsil akim kalmı~ır. Sovyetler, DD'IZ. tc~~·taıı esasiye encllmeni Jle &A:Ui. 
cephesi dün Moskovanm batı.. ağır z.aviat vermişlerdir, Sovyet ye cncümcal birlikte çabşmıya baş 
smda ya.rtlımştir. Alman kuv- kuvvetleri, hücum tanklannm ıı • 
Vetı-• .:, do.vrndtn do!!-_• Y" ''os. 1 Eğer Anka.rada yapılan tahkikat ya.ca.•t, ye.but beşten on beşe kıı. 

Yenice vap 
nasll torpille 

(BAi ı.r.ıaı 
btrdenblre 20 metre ~ 
pWn 8'1ratle bize dotr'l 
dUm. 

'rorpD t0 mil .ar&tle 
Kadialnl 20 metre gibl ,. 
lede, pdtılQmlbl lGl* 
tmkA.n yoktu. TorpW 
raber pmiD1D kH&O ... 

~sl bir oldu. O uda 
fllA.k lşitµk. GemlnlD 
birlikte berhava ol41l Ti 

kik& gibl Ja-. bil' --
battı. 

Torplll ~ttmiS _.
kinci JE&ptan HayrunaJI. 
rüsUnde bulunuyorduk. _,.. 
15 metre kadar ba.va)'ft 
dar da uzağa flrıattı. 
fırtınalıydı. Su buz gibi 
pmlDin enkasmdan bit 
smı elime geçirdim ve od> 
ytızmeğe ba§ladnn. Bend'' 
olarak kalan Hayruııa!l 
kopan bir tahll91ye a1 
Clrmiş. çabalıyOrdU. 

BlZden başka kim_... 
mış oımam, torpmemııe 
gu ve geınlnın çok ıosa 
batı§Idır. lntlllk sıraaıD 
fuk olduğundan bUt11!1 
.nnmak ı.çin kazanın o 

41 rtne toplanmıştı. Torpll 
sabet ettiğinden bunlatl" 
ğulmak bir tarata., cllrl 
ıar. 

GözcUlUk eden tsnlııfl 
bulunuyordu. Hasan d:lt' 
deydl. Bunlar da ~ğııl 

12 kl~llik mUrettebat 
radenızln kara 8Ula 

gitti. 
- Nasıl kurtuldunUJf 
- Nasıl mı? B~ 

berim mi var kl. Zira 
ğım zaman bayılm13tıı:Jl. 
ben denizde bir saat 
Haynıllar, benden 10 aı• 
zaklaşmıştı. 

Su buz gibl olduğUııd 
yade donarak ölebWrdi'k. 
garlar Vaaillkoatan 
ve Bulgar b:ıhrlyelilerl 
aandallarl& yet.l§erek b 
ı.a.r. 

Ben doıuDUi ve 
§im. VaaWkoeta blzl aa 
da~ ettUer. Beni ani 
ter bareketlerıe saba» 
tııar. BuJgarlardaD P' 
gördUk. BIZ8 konyak .. 
venlller. Ert8lll aa.bah • 
ne,e gönderdiler. 

- Demek denlaltıı' 
<Slnlz? 
-Hayır. 

- Preskopunu d~ ıruf 
- Onu da göremedi1'0 

seyd1m, ben yapacağını& 
-Ne yap:ırdmız? 

- Pek basit, h~:ın 
tarafa bırakın. aad3C8 
metre kadar uzakta ılit. 
k!fiydi. 

Geml;:y1 hıı.nt bir te 
vlrlr ve Uırpill yani 
2Jra torpilin 1>3.§ı isabet 
ttyen patıaı:ıaz. OndaJl 
tlin sUratimle torpiliJl 
Hyracer ve donizal~ 
blndlrirdtm. 

O zaman biz de:ıı. 
dibine gtderlerdl. 

:M.1.kaut Şa§IIl&:el"ı 

sıkmış, dl.§lerlnl gıcırda 
öğnıneceğlml öğre 

mı sahibinin, hem de 
mazerln: 

- Geçml§ otsunl dl 
sıktım ve yanl&rmdaı& ,. 

,n.rmışlardır. Bu hattan 5 kilo
metre kn.dar dışarıda baZI mev. 
kileri ~le gecirmiş olan İngiliz 

·JCnvvetleri il~rlernekte olan ve 
ll'obnık cenubunda mfilıim mev· 
.tler z.-ıryt,E-tnıis b-u'ıman Britan • 
'."n\. moWrlü ko' 1~rı··lc birleşme • 
~ eoal!"'mı~nrdır 

~.. ,..,. - ~ ....... .ıu. V(? tayyarelerin yardımiyle Al. uh~'- te .,..ı_ ı d ı · · bir ~-"·"'o. t u.. 
kova uze.. ..:..ı:_ ilerl"-e' ..... e devam ı

1 
veya m ._eme gerçek n uı.ı- ik ar aza r uususı ~a. ene 

,ı.;mt:. ...... u man hatlarına hücum etmis!er- · •-·· ıı ak~- o 
C..;ı;..ı,0rl"... Al""'an kuvv"tl"rı·, - vekilin maznun g'ıbi ifa.desiıs.i. a1. menı ... ı.üı. ac ""·· man tşıerkol, ıo2trot0 · _..;,& ._, ..... ••• " .. dir. Dü.'}man, Alman piyadesinin •- dl Au. • .ı ....,.n seıao-: Moskôva.va 85 kilometre mesa. •. 1 s.. mak lfızmıgelcilği neticcs'ne va.rnrş ~te va.n! ...... ,.. t~e karar 11, Ramazan Koç. _.~_...,,. 
fcdadi ~ ..,, , rm;1~foı ıvir hücumu ile mağlt\p ve alaka.lılar da me'!>us bulunuyor- vermek ancak bu eııclimenlıı lılec- mail GUngör, Abdll.~ 

Diğer tarnftan 8 inci İT!'!Wz 
ordusunun hr.re'l.r:o tı milsaicl bir 
ec'tilde aeni~1 ~rnckta i~e de taı:ır 
ruzun t::ım r!~tic~lcrini öl<'Dlek i
cln vl!.kit henüz erkendir. 

r.er. ! edilr11iş ve 10 tank imha olun_ !arsa bunun Meclise gelmesi için Us umumt heyetine verect-ğl bir 1 suıe:nnı:ın -Onat, Mustaf• 
'Pıavdanm husu.şi muhabiri. şim. muştur. Aynı zamanda Sovyet ad yol görülür: mazbataya rey verecek eıkseriye • met Erhan. 
di Mo&kova yakinlannda bdki d'! 1 bin :bir başka Alman piyad~ tü. 1 inci yol: Mebusların teşrii ma. tın h:t!dnd1r. ------
asla göril!mem.ş derecede bUyUk ı meninin bulundu~ kasimdeki suniyetlerlni ka.ldrnnak. Hiçb:r 2..!eclis tahkikatı geçirme-
bir meydn muhatoebe!Utln son şid· şaşırtma te§ebbUsleri de akin; 2 nci yol: Bu m"-b:•,.•la.r ve.,,.illiic d n bir r 1 A.li te~-:ıın 1.~-
deUyJo devam etinekte olduğ'@ıı bırnktrrılmıştır. Burada da Rus- ~· - - e a.ıvan !l"Lil e ...._a.r ı 
sfvlcmcktcqir. far yaptıkları ümitsfz ~aşırtma vazifelerinden dolayı sual mucip ~=:ı~~~~-nc;!~ ..... !~: 

elmas ni1ö:ı.,.r yıldan :'Vlla art- Muhı:ı.rol;ıeye bUtllJı siWıiar işti- hareketi esnasında kanlı ve ağır yerinde olduklarına &We bir mc. .... ... ._... DCWl1U .. ...,,.. 

m.:;.! taclır. 19JJ r:ia. 79 milyon rak etmektedir. Ruslar, blı' ~yiat vermi§lerdir. bus ta.kririle Meclis talıkiık&tJBj,n resinde b:zzat şlklyet eder görün. 
Jl'.ınklık e!.ma3 çıkarılır! ~:ı 1921 açtlmas!m istemek. dilğü sa.n&aayon ticaretini pek &D• 

!& 100 milyona b-li~ ol~tur. lı.11-. !Birinci ~oltly~ ~ebkuslarmaı~-ımtef!· d(emlerve1!:, taıı:~'<•d)ilk~-~ ~tar· 
•Dilnynruıı en ·~ilyük elması ~u ri m&Sun ye crının uu·ı ası .. _ -.uu ıı:ı:uua ı-

!iumpanya(Il'. Fa..r::ıt kumpanya yolu, ta.h!cika.t mevzuu (divanı Ali) sa.lknnı) vaziyetinde oklıak da 
bu elması Y!C yontmuş ne de: sa. lik olm')'ml i§lerdedir. meslek i9iıı bot 1*- 1197. değildir. 
tflzö'-a qı:k;rmıştır. Refah hldi&esinde Vatan gueıte-

Bir fabrika!?."' 19~9 h:ıı=binin _ s:nin yilıksek memuriyetler falan 
pa.tht•<bğı ~ ka::ür IJ.Vyle <:a:lı. ' <Ilı: ~ ldr ~, fıti.m alan blr ihtişam tçlncle bütan dl.ye ağzmc":a geveledi~ı makamla.r 
~rlCR"dı. Simeli yine c:alışıyer. ıo.ıplerl Örellf'or. SedMııtiı aı güzel "TOBKÇlll,, ftlml olan bu vdt'llik makamından ibarettir", ö. 
~·'mı, yok.sa. 10,000 zenci a!ne· . BU PH t.i\l E . d teki yüksek dereceli memurlar 
~Çenub! A!rikal.,!~~u. safla- ;B, ~abe&> "' sınemasın a ~ bunlarm \UyetJne tA.bSdir. o hal· 
....... ~ mf.~ "''IJ?!dılik bunu on; de b6 günlerde beklenebilecek bir 
bilm"'---- "~" d :., ~ 1 ~ B:.ıt11n •Mtl'l!rd• teDZUA.tıı aaauae ~, lıadi.'3e olsa olsa bu olab!lir ve bu. 
bin ~~U:: ;b;kie:inı~/~uer uıar. • ~-IJl-'9!tl•J"Js11111,.." __ ,...... kadarcık bir ICY söylonebi.Iilr: Bq. 

-· I rı ı 

<•> o teldiflerc1e ........ ı bu ti. 
aaretl inhisara alm••- mlUlarelE 
olsan. banda Jdıner;: ghtl yolD
tm. Verı'len ba llaberlerin lıul ... 
·:ma mata1s!c 1811eıden ........ 
ni tawlye ededs, h ~-~ 
!ardan dejll. 



Yazan: Mahmut Saim Altundağ 
- Diml; ·ı nüshadan devam -

- Sen istediJtin kadar söyle .• 
Gazetelerde rollerin hakkında u
fak bir tenkit çıksa. tahammül 
edcmiyacel:.rim geliyor. Sonra ni. 
ha}'·et ben de bir in~n değil mi. 
yim? Havatnnı kurmak istemez 
mh-im? Tivatroda.n kazancını ha. 
na teııı i ... tediğim va... vı t rhha 
no kadar temin edecek? 

6him Paşanın kız kardeşi 
atler geçtik~e bana biraz 

1 

daha sokuluyordu 
~n ztya.oe Margnriti aözJ.e. - Sn.hl mi! dedi. ÖJUn\Un{lzün leni~i~~~~m~~d~~ofi'd~l,~~ 
'"l':°I cdıyor galiba? BnhsJ orada olacağını nereden anlad..nız '! endişesidir. 
p llll.hı ctt.-rdlm: - Yıldwıameden? - Hayır. Senin anladıo1n ma. 
~ duymasın •. basircW o. Adet.ıı kalbime girecek Ef.ilil :rn .. nada bir endişe c'lckil... Ben, 
·~Cdinı. kahluıh:ı ile gUldil, nımn sokıı1du. Teyfiği aynı ~mand:ı. scviyo_ 
o· - Sizin de lf.r milşkUllln:llz \'ar rum. Z..,akat sen bunu kavrava .. 
aı..tiındı kendi derdine dU., • galilxı. oııaru Hanını! -dedim. Fc.. m~m. 
~ bı!rtmı usandım .. sa.ray kat bu ne o!ab lir? Kaldeşlniz 1 y 
. bcı.. b:ı'C«et versin ki Yrldrzda Bir nnda her nı-OşkülünU - Ehh, pe.<ffül ~allaJı nıe-

tr.! l\.funj1 Paşa h maye cdı • zll halledebHeeck bir mc\''kide! ~~~~~· Ve düzinelerle ÇO-

:'J ~ dU.:ıznaıılan çek. _ Ke'.;~e fıı1dr b'r a'l.lcnin kızı 
~ \~dUnçtilr! olsaydan hocam! dedi. - ',l'e\''CCCühüne teşekkür ede. 
. eltim Pa.sayı ben nrıyo • _ 8 ide mi ş..'kfıyotçfainlz? rim. 
~ _ Yalnız kard!''lim benim iç'n - Handan aldırma, ı:;aka edi. 
• Ctetıe o ha his? h Yorum. 
:ııı 1 bir azap değil mi? o.n~n ;r gtin 
i'\ ,tta.,bulwı titrediği b:ış bi- başka m<ıc~rr.smı ı .. tere;( ı:aı. - Fakat sen beni keyfi kac-
~ §Undi ben a.nyordum: b m parç:ı.lanr."-lr, Evimiz. n:ı!lhal • rruş, neşesi haybolmu:; ve belki 
,~ ha...--re~"i burnd:ı mı? lede bir lı"ınet d~I grı-.1. Esti de sakadan ıın!am.;ı.z bir insan 
~ lltj fcıdi efendim!. mektep arlmdn 1lrı.nndan b:ırılıyn • ı sanma'!-a. başlamrstm .• Tnstl 15.ti-
.'j! §<>~le. Y :ıhu nerede bu rak tam1ı "'.'1ll1 genç kızlar beni gö.. fe ed{"bilivorsun? 

~ · tu-anuıı.ıa bulun.nuu: mc tllnce ze~: gömıilş g!bj katıyor.. J...,i:krct. masanın üzerindeki si. 
l'aatgclc !. 1 F hi 

1• ~ gorllnce olimi öptU: lar .. Benden ltorku ar\ e min gara kutusuna uzanJı. SonrQ: r' ktı.rdef'1 o!?natn değil mi· Pnl}a ko.. - A •.. dedi. Yalnız bir tane 
t~ •seni evvellti gece bek nakltL..:ına gitti~iln uunanlar ctm • kalmış! !ste insan §.şık oluncn, 
~ i~u nffet. dedi. fm1da buz gibi b'r bn' ahın e ... tiğ!., si~ara3tna da o kadar ehemmi. 

e sçbep Yıldıznlll}leye ni görliyorduın. Ev:n ktzlo.n. gel n 
·· ! leri benden e:ıkhnryorlıır .. Jt:ırşımn Yet vermiyor. Hatta söz dinleyip 

ııq "~ zar.ıa..n mlisait olsaydı yalntz Hıt!yn.rlnr, kocaknn!ar çiltı • hiç içmiyor; değil mi? 
' li:ı·~0zler.i.ne baka bn.kn onun yor .. bu az bir azab ınıdır. 1 fandan ~Hfunsedi? 

ı~7>i1Zline vursn.ydmı ! _ Fakat pnşa sizi çok seviyor. - Belki •.. 
~ dJ.mi tutmnğa bir te. _Şüphe yok!.. Benim gU?dUği!. Fikret, cebinden kendi taba 

' '"' : 'mU görmek için bayatını fedaya kasım Gıkarara.k: 
~l.'ırUl'uyub) diye inledim. bile bnzırdır. Falmt, benim.onu gCir - Benim sigaralarımdan bir 
'var ıw? miye ta:h:ım.millilın yok. ltmat e • tane ic. diye uzattı. 
~ ~. Cji ::.çtnn. Za~ kcn. diniz ... o :ta.'ıa benim _blr gün_ gi.il- - İstemem. Tcşeklctır ederim. 0~ub'llnu b lır.ediğim b rtu d ı 
Ctlerıe biçare beyaz kllğı • dUWmü görmcntiş, ıum:ı. ng ar.ın. - Faka.t müsaade et de, ben 
ıı... nuı "'Rlı;t oL-nuştur. kendi .si,n'.;\ralatımdan senin ku. 'I ~·· bu hr.t, bUsbiltün bur ,.. 

'tıı.'~ala.nınlt t<'in buradıı bir - Bu ıstrra.buuza sebep ne? N·. tuna beş altı tane bırakayım. O. 
~~ 1~.- ? .. , .... evlenm~orsunın:? lur ya. Birdenbire canın ril'ara ~ • ~ değil miydi • E. 1ıfM' 
• l:a' Ytlzlilk tesbihimi ~eke- - Jstmı:bmım sebebini k-ı::men ı İstiyebilir. Derhal bulamayınca 

. ~ ba.kı:ı.ra.lt gülmeğe nnlattmı evientni.ye gelinoo; ki - ısıkılırsm. 
~ · minle e~leneyi.nı. (Do.ha Y~~bşıı. - Mersi! 
~elin ... iht'ynr .. baba .• ~ rnk) nh hocam .. üç seııed:r.bJ.r tue.. Handan bundan sonra sa~tinc 
'l....ıı •• onu .. semn birkaç 00. car oğlu ile sevi§iyoruz:. gUldüğfun bakarak: 
.:-act cd;yor .. sen olma.san.. ve baz duyduğımı daklkalnr, onu - Bu:?lin ikimizden biıimizin 

galebe edecek .. sa.adeti 1 ayda bir gördUğlim dakil~la.nhr: herhalde tuhaflığı üzerinde, de. 
llıUncer olııca.k .. Hımnlnyn 1 Fn.kc.t kard(!ş'm, beni lı:cndısl gibı di. Bir türlü doğru dürüst ko
hlvaılanan bir taş ~- bir paşaya veyn pnşa oğluna ver-
~ ı 1 mek ruy· ftotinde... Tnccar o•~luna, nll!ıamadık. Ha-,,,"<li bakalım. Rim-.... anacak, Fiznru boy :- "' 0 d' ı t" ld. y 

esnaf evl.fı.dmn. hiç verir mi? N.te-. ı va { ın ge ı. ava.s y;-.vaş 

i.ıb e.i.!) orum D!larii. 
F cı~ Haaetier1lc 

f rk \.,r ki .. b~ı 

•• bil !eğil!. 

Yoluna düzel! 
kim söyledl ele: Fı"krot.· 

- intihar ederim, yin<ı ver. 
- Başüstüne. diyerek ayat;n 

mem! ~::;Üt:ı.ten birlbirinizi se\i • kalktı ve vec<ı.lar.tılar. 
rfi. H ? o Yn.nm saat sonra. hizmct<:i, 

yor musunuz Dila . an~·· . .,nu:ı tel:1ı::In İN>ri gelerek Tevfig~in gel. 
da 5 zı scvdiğlne cmın mısınız. S·. -:ı :ı-
ze yakla.~ herhangi bir "intt. diğini haber verdi. 
ı:am" arzusu olmasın sakın? - Hoş geldin Tevfik! 

_ Hayır. Anadoluh!snrnıda Tevfik od.a.dan içeri girince. 
Vasfi hocannı 0 mektebinde ikimiz bir müdrlet · ayaktn durmuş, 
beraber okumuştuk. Adeta bern • Handana hayran hayran baktık. 
b::r büyüdük. tan l"onra: 

Bir an dü..~n<lUın: - Bugün. dünden daha güzel. 
- Sizi onunla evlendirelim. sin f:ekcrim. demişti. 
- Bu mümktln mil hoca.nı? - Çay içtin mi? 
_ S'lzl ben evlendirebU!.r.im ! . 

- Evet. 'l'eşekür edenm •.. 
- Nıı.sıl? İfiittiğime ~öre. bu sefer temsil 
- Birdenbire hastalıınn"sm·z. ct!~niz piyesin müddeti tamam 

S'zi Yakacriia göt!lrilrOz. .. Üst ta. 1 ~-- o uyormuş. Sonra bir za.man 
roimı bana bıra!muz. se~best. kalacaksın. Verdiğin va. 

- K'll'd:şhn, sizin kendisi~ 1'.ir ade bütün samimiyetimle bı :. 

1 
oyun o'·ruıdlğmızı duya~ ' ahi lanmıs. olarak öyle heue""" llu. ._ . · d kor ,.e cizl iildürt • .. ......., 
a.ı .. ~ın.7.n a an~. Y\lyor ve beklivoııun ki Handan~ 
mege ]re.dar yurilr. • E 1 -· · .. - 1 -·ı 1 _ Ne m•;tlu ba.na bir ge?'e k • • :-- v. enecegımız gumı, c egı 

· .•.. ··ı _,r' :mı Tevfı1{? 

1 
zm f'.&adetı ıç:w o ıncı .. • • •• 

Saf ktz"ll gözle1i ~n.. .. ~rch .. Kol - - Evet Handan Handan, bıl-
larnıı bo\"D•ıma dolad~. ıı1rumd'.uı sen seni ne kad~r seviyorwn. 
öptii: · Keş ki arkadaşlarım da zevebi-

- Vallahi, sit.i fü: h."ıbıı..-n gibi leydim. 
r:evdim hoc..'Ull! 'c li. - Fakat arkadaşlarımla evle. 

( Dr-uamı var J nccek değilsin ra ... 
- • J ~-•:a:ıc ,. 

Tahir yürüyüp gidecekti. 
Gene bzın b"J kadar düzgün 
b~yitlerle cevap verdiğini gö 
rünce dayanar:ıadı.. }·anına 
ı:okuldu: 

• 

dar indirdi. Ayrılırken, Tevfiğm 
iri kurşuni gözleri, Handarunki
ne takılmış, bir lfı.hza öyle k:ı.ı_ 
mıştı. 

ıız szgar 
Kapı kapandrktan sonra, Hruı. 

dnn olduğu yerde bir müddc. 
düşündü. Her ha1de, sigaranın 
üzerinde Fikretin iqn 'ni görm ·;. 
olacaktı. Fnkat bir sey söyleme
den gitti ya! ? 

- Latife ediyonnn, Fakat ar. 
kad.Q.Şlarmdan bir tanesinin ba • 
;,ma bir felaket gelmek il.zere •.• 

- Yok canını, kimmiş o? 
- Adını söyliyaceğim azna, 

şimdilik gizli tutmanı isterim! 
z;ra kehdisi de bilmiyor. Fikret 
yok mu? ffjte o, bir aH~nirı saa
detini yıkac:ı.k h:ı.rekctJerJc bu. 
!unmuş b:risinin kansını ayart. 
mış. Mesele kadının koc~ tn
rafmd3Jl anlaşılmış, her sro· tes-
bit edilmiş, şimdi iş mahkemeye 
dili;..rnektcdir. Ben. erkek tardı. 
run avukatını tanı- orum da. o 
an~attı. 

- &n. fı'ikrcti zaten sevmez. 
din? 

- Hayır. Şı:ılısi bir garezim 
yoktu. Fakat, bu havadisten son
ı- , onun '"eninle konu~asmı 

caiz görmemiştim. 
Derken. ikisi de su tular. O. 

daya bir sükiınet cöktü. Handa.. 
nm ic;-ini sükfuıet kapladı. Pek 
nadir bir sükllııet! Ortada, mm. 
durun bütün voımınluklarını ve 
ruhunun ndığmı ıtideren bil· ha-
va vardı. Bu erkek, Handanı 
mesut edecek erkekti. !nanıln.bi
lccek. koruyacak. bfıtihı bir er. 
kek! 

Hn.ndan bu dfü~üncıeleri mütea_ 
kıp: 

- Fikret benjm i<;in bir arka
daştan baı:ka bil-şey değildir 
Tc\'fik ,dedı. Onu hiç bir zaman 
baskn bir gözle J!'örmedim. Dai
ma beraber bulunmak istediğim 
bir insan da. dc<Hldir. Fa.kat a.. 
rada. bir tesaduien karşıma <;ık. 
tığı zaman. nldırmamnk ta'·ii 
ffarip oluyor. 

Tevfik, Hnndamn saçlarını ok
Stıynrnk: 

- Bundan eminim f$ ·kerim, 
dedi Seninle tam mfı.n .. .,iy1c me
<mt 

0

olacağımn eminim... ÖnU_ 
mü7.deld paz:?:r st:rbest.siıı değil 
.mi' Boğa._'!l'jcind<> bir ev bakmağa 
~idece<!im. Benimle bı:rnber ~c.. 
l"r miı.;in? 

- • 1cmnuniyetle •.. 
- ~imdi bir eigara kccek kn· 

dar oturup gideyim, Sen de gi. 
vinip tiyatro}"! gidaoeksin her 
JıGlde. 

- Evet. Fakat ben de bu gi_ 
dip gelm,.lerden bılı:trn. Dinlen. 
meifo ne I::adar ihtirncım \"al' bil
sen ... 

- Falcat ben, Sigara tabakamı 
;-a.zıhanede unutmur;um galiba. .. 

Tevfik bu sözü söyledikten 
Eoru"a etra.f ına bakınm:ıJ'.:rn. baş. 

lamı~tı. O sıra.da.. Handan, lten. 
di sigara kutu.suna Fikretin ıbı. 
raktığı sigaraları hatırladı. O 
Eİga1'*1ardan Tevfiğin i~esi 
doğru değildi. Likin çabuk da,·. 
ra.nnmatlı. Tevfik, uzanarak, ma. 
sanın iizc>rindc duran kutuyu 
aı:ıp, içerisindeki · :raralı.;rclan 
bir tane nlmL5b. 

Handan ,kalbinin ''ll!USlnrı bi. 
raz hızlanmı,1 olarak, Tevfiği 
ceyrediyordu. TeYfik s'.(farnyı 
)~lttı. lld neft:s çekti. Sonra 
pnrmaklnrmın arasına alarak 
indirdi. Handanın bütün endifle. 
si, bu si~rr.lr.rın üz.erinde bulu· 
nan m~rkayclı. Çünkü Fih.-ret, 
üzerinde kendi is...-ninin baş Jıarf
lcri basılı bulunan sigaralar yap. 
tırdı. Hani şu fazlaca m~sraf 
edip, bilmem ne kacL'lr tane de 

almağr taahhüt etmek suretiyle 
lı.azıl'lamuı hususi sigaralar cin
sınden... Lüzumsuz bir mübal5.-
ğa... Fakat Fikretin ailesinin 
temin ettiği para .onun bu gibi 
daha bir Q<>k mübalağalara ka
pılmasın~ mcydnn verecek dere
cedeydi. 

Tevfik, nannakhı.rı arasındaki 
sigarayı ~zcc kiyor ve Han_ 
dan, sigarasının ucundan ~ıkan 
dumanları, adeta büyülenmiş gi. 
bi hl1reketsizce seyrediyordu. 

Tevfik birdenbire: 
- Açılan dava neticesinde her 

hnlde Fikretin dnlıa co'k akılla.. 
nn.cağnıı ünıit cderım. Çiinkü, 
mevzuubahis kudının kocasını 
da tanırım. Onun yakasını lmlay 
kol;.y bırakacak cinsten değil. 
dir 

Handan, hafif b•r sesle: 
- Tuhaf şey! der ~ıbi bir söz 

nurtldanclı. 

Tevfik. onun halinde bir şey 
sezmem~ gılıi: 

- Neyin var Handan dedi 
Bir tuhaf duruyo:rsun. ' • 

Acab3. aynlırken. gvzlerinde. 
ki o nğır bakışların manası r.cy_ 
di? Ve .:ız cvv ı ne s··vı.iv.ordu') 
Ev! Evimiz! •. Mesut b ir aile yu. 
vasıl.. Emin ve d imi yuva! .. 
Handan, bu buhra'llı C:Jkik::ı.l:ır 
·cinde, T-evfiP,i ! c. znm:ınıdnJen 

da.ha r.o1: re,•di;;ini h: t• i. S n· 
ra içerisinrl" 1;1j ·rcte !·arşı bi 
nefret ~"'"""-le "U ırukl mı sı

kıp titredi. Rü~ h ~~n r 
insanın halh le vavru; yavu.ş yu. 
karıya cıktı. 

.4..z evvel oturdukları odav 
girdi. l\fac:anm ~rindeki s -
ra t bl. ~mı a:arak o uğun:u , 
signranm izm:lrit!ni atmak i ~l • 
di. Bu araJn. birder:bire ne J! r. 
se be;:enir;iniz, Tevfiğin, hıt 
içcrisind. n :- 1 ıp dn içti,ei ._ ;~arn. 
~i'ikretin sigaralarından b ri de. 
ğildi ! Tevi'ik. kutunWl içe.rib ndt' 
daha önccdc..1 kalmış olan t • 
sigarayı almr<> \e iÇIIUşti. Yo o 
tek sigaranın üzerinde, &......, ;mi 
blı- ay yıldtz ve siKB.ranın reş' • 
ni J:'Ö.Sleren ünv{lndan baqka bi
şey görllnmüyordu. 

- Hiç:· Hic bir şeyim yok. 
Burası bmız kap.."llı da - S O N -

- Ah ~~linı. ~~-~eye ih_ ı ------------
tiyaem oJrıt.~nu bıliyorum. Sen • 
açık hr.vavn. suva. gemıeğe ve ı Vem neşrıyat 
istirahate muhtaçsın. Biraz mu.

1 

___ - ·- -
biti değictirirsin, bak o 7.al an lslam - Türk ansiklopedisi 
kendin~ nn.sıl buh caksm... Ne 28 üncU nilsluısı ınu.~ar ct,m• Ur. 
·~ cı,gara u 1 ~ • 

r.ı Ev • t • · Bu nUshnda C.mıı. ve tunaı h~ tlo...•cb 
- ' ·e · en saI!l.hlycUl muhnrr.r \"C mn ·ı t 
- Şimdi <:'Skic;j kadar "'l"'ara ıer tarntınd...ın y:ı.zılmı çolı: loyrıL .. , 

iç.nılyorsun drı:ij mi, ~';: ; . mnknlclcr \'llrdır: .Amata.r hııkloı:w 
- H.:ı. • hemen htmPn hic peygo.mberlra::ı n fkaUno da.tr l:. 

·içmiyorum. clliıler, !lkıh balamından hUkUmh .. 
Bir sessizlik daha çöktü. Sirru- tıbbf tedbtr \e ~kilutlar, ' 1 l r. 

ranuı ucundan. çıkan duman, ıcrtndc, Scıçuıt "" o manlı ucVirh.u 
sanki }\aybolmal· istemi~orrnus dc.-ltl mllt""U'!cscl r tc-tkllt '" ıza.h c ., • 
gibi havada uz~ndı, bühüldii, m.lş; sonra. tuııalln ı g t ve Brt m~ 
durdu... Iarı, mllslfüu:ınlığııı Amal ve haya 

Handan i.izüntüden nöbet geçi. dlnl olduğu, Kur'an nnorınd.ı. OmtıllD 

r i\•ordu. Acaba., sigaranın, F:ıp kıymet ve rh"mmiycU, tılch ba.krmır
ı.n.. dan Amale da.lr clollı ve dUuyi:l\1 hü • 

re.tin isıniri fa~ryan lnsmı yanıp kUmlcr, nlıU\k ve d yan t b:ıkL"nmdıı.n 
b'ıtti ıni? Ama.J, kel.'l.m noktıı m1'.l!l ıtı:ı.lln nioı. 

Ortalrk kararmakta oJduğun. beU. ruhiyat ve ın:ıntı • l.ı:ı!uın.. nn • 
dan bir şey göremiyordu. Gayri dnn ~mali nıh\ye h'l. ·krıdoı. ayrı ııy. 
ihtiyati olarnk: n mn.knlelcrdc mllhlm teLltiklcr y 

_ Lam.barı yakayım mı Tev- pılmıştır. Bundan başka r.ı:ehmet .A • 
fik, diye sordu. j kit "Kabir n~asının rüys.:.ı., ~liri d..,r .. 

_ H.ı.yır eevgilim. Ben şimdi 1 ccdllmiş ve pro!~r Şera.feddlnin ıı. 
gidiyÖrwn zaten ... Sen istediğin I rnpçadan tercUme ctt.ği bir ooer t n
gibi hareke~ et,. bu gece görüle- ldd olunmuş ve tcrrilm" hatalım gi ~ 
cck bir QOk ışlerım var. t<-rllmlc;Ur. 

Asynnın üstünlüğü ve 
düşkünlüğü 

Bu srradn. Tcvfiğin söylediği 
her söz, Handana nasıl ~~liyor. 
du Onu lmY~k endişeeiyle, 
bi; a.n için, he: şeyi ona nnlat. 
ma.k bile iste~~··· .. Ona. açıl~rak, CUınhurl,>ct rcfildmız tarafın.dan 
Fikretin busrtmku zıyaretinin hnzırııı.nan yen\ kUlllyatc. dalıil eser_ 

b' ·r lerdcn blrincisl intişar mevkllno ko • 
!ıiç, ama hic l;.1" şey .. ı -~~~ etm~. nulmu~tur. Hnmdl Varoıı-ıunun Fer • 
dl. ;;1·n1• anlntmagı du unuyordu. 

,.. nand Grenardıı.n dUlmlzc nnklctti~ 
Fa.kat sustu. "Asyanın UstUnlllu"11 ve dllşkllnlllğ\1 

Tevfiğin .elindeki igaı a bit. .Avrupanm ikbali,, admı Ulfly&ll bu 

mek iizereydı. e r, ASYA med nlyctlnlD garp tlzt• 
Handan ~lrnı~k}:a devam e _ rlDd ki tesirlerin! ve bu medenlyetın. 

derken. Tevfık. sıgarayı tabla. ltcmal dcwesindrn sonra.. h~ deri 
ıım içine b3stırdı, "ıraktı. cbeb!erle dilşkfüı!Uğc doğru gıl.tlğini. 

Sonra. uzanarak onu öptU: "'ndlr gCfrillOr b!.r bltaratı.ıkla. ve taro 
_ Alla.ha ısmarladık B;ından. nılruflu bir g6ril;.'e aydınlat.makta • 

cı~m. dedi. Pnzar gilnU gelh> ı dır. 
ı:-.' 1 i nhcağım. Ey ?akmağa gi. Temiz bir .liM.nb. yazılm19 ol8D bU 
de ... ~~iz. :r~v? .. Evı.mız!.. Bu keli. eser, ltendl tarihimizden bize çok te 
mevi söylcm~h1:cn ne kadar hoş. ırıı ibret <h!rslcri veren ve her Tllrk 
lamyoruın. bıl. "n. !{endi evimiz tarafından okunm:ıst icap ede~ ıı:ı.tır• 
olması ... Br: aıle yuvası kurm:ı.k ! ''iri'\ doludur. BOtlln olruyuculnmnu:a 
E.."llin ve dm mi b}!:. YUva ! .. t.nvslyo ederiz. 

Handan. Tcvfıgı kapıya lm ------ .... __. 11WS&ISWWW~zw 
IW -

ferde söz kesilmiş .. sahın o;;. 
Iu, Zühreye bayılıy~rmuş. u 

Tahir bunu du:runca bey'· 
ninden vurulmuş gibi ti\re • 
di. 

Kan··e 
uh-sarası 

namık kemal'in 
rertlJ~tfrll~ P!'erl 

_ Sen mademld bizim ih 
t:ynı· dedenin kızısm .. bura • 
hu-da ne işin var! B~t görc.liı: 
ğün höcrıelerde benım gıbı 
dünyadan uzaklaşmış mnh • 
kiimlar yatar Benden zarıu 

YAZAN: tSKENDER F. SERTELLi 
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_ Ya Zührem ne yapıyor
muş? O da şahın oğlunu sev--. . .. 
mış mı! 

- Sevmez olur mu? Şa • 
hın oğlu dünyanın en güzel, 

naurınyn!I tıaW:ı •nnlı lll! 

ıtadm, erkf'lt, ktl~l11' tıtıyU1' brı 

tıırk it.in t"l;.nır rdrmr oktınar..3k 

bir td\Ub 

ilr-

"~kıldl .. diye 

görmezsin nma, burada öyle 
haydutlar \-"1\rdır ld, se~i bir 
yuclum ı;u gibi içmek ıs~er 
ler! .. 

- Berrim kdıma kimse do 
kunamaz. Ben gördücün kn· 
de.r zayıf, becerik5İZ bir kız 
cleğilim. Onların hiç birihin 
silahı yoktur. Fakat ben u~ğ· 
sümde hançer tc:.şınm... s1 • 
labsız gezmem. 

- O halde burada ne işin 
vıır? 

- Seni görmeğe, seninle 
dertlcşmeğe geldim. 

- Evet. içimde bir yara 
var .. dediler ki, bu yaranın 
ilacı sendey:miş. 

Tahir birdenbire şaşaladı: 
- Hele anlat bal,.ayını, 

güzel kız .. yaran nerende •t 
Eğer çaresini bilirsem Alla • 
ha yemin ederim ki, senden 
esirgemem, derhal ynpanm. 
Lakin buradn ben bir esir gi· 
biyim .. Yaranx sarmr k için. 
TOesela bir dirhem ta.rç.m ve-

) a karnnfil alma~a, bir mer • 
hem yapmağa muktedir de · 
ğilim. Söyliyeccğim ilaçları 
çar~ıdan alıp getirirsen, l:-cl· 
ki sana faydam doltunur. 

Zindancı Nur babanın kı -
zı güli.imsedi: 

- Sen çok temiz yüreHi 
bir insana ben.liyorsmı ! Gön 
!iinü KutbeUinin kızımı kap· 
tırmışsın ama, bo~ yere )ra • 
mp yakılıyorsun! Zühre çok 
yakında İran sahmın büyük 
oğlu ile evlenecek. Geçen · 

en ynkışıklı bir erkeğidir. Bii 
ti.in Talıran kızları ona vur• 

guomu~. Onun geçtiği yerle• 
re genç kızlar saçlannı kesip 
atarr.nş. Şahın oğlu, Zühreyi 
Tahrana nldırtacakını, .. ilk
baharda clüğiinleri olacak, 
Tahranda yerleseceklermis . 

Talıirin her ş~ye çabuk i · 
inanma huyu ınalUındu. 

Zindancının kızı bunları 
söylerken. Tahir ltendinden 
geçmişti. 

( Devamt ·rrr) 1 

rtstı St lnıru• 

tc\':rJ ,-crl \1 AIU'I IUtnlK>\ 
tıeı ldt.lbcıda nıılnnur 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
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Rtorm 

ı. rmı "ahret~ e" nit'lıt h>ııı;e 

::.o stund ich in der Kirchcn \Ol' 

dem Altnr und sprnch a.u~ lnbrün:,. 
tj~cm1 llcn~n dJı. "()stende no 
bic;, l.>ominP., ndserioordiıım twım": 

and die Gemeindc t'ôôllOndicrt e 
•ndielıtlg: • 'F;t 
nobk!" 

Jol.arc lımnı l!a 

2. '',Ja, Gott. \'tı.t.cr," ~prac.b ich 

lciso naclı, "tlcin lldl sclıcnı.e 

um; und auch ihr, für di" icll hier 
im 8taahc zu dir fJebe!,. 

3. Und da itzt der Gesnng nn· 

lmb: "Bencdicamu Domino," "°" 
'ıcl die raoJıen Ke'blcn der fünr..::-r 

dıu'ein filll1 "'eli• d:ı flelıwıınun 

gll'İ< b elncm -.ilbem J.fohtlcin t'in 
T1111 (W\~İs®~n. der Jeur.htetc hi. 
ab in mein bekiimmcrt llerı: 

el.- fob w1156tıe, welı-hc :;:fimnıc 
ll'!b geMret; hııtte. 

4. Abo in fru;t frcudi~em Mute: 
erslicg ich dle Sturcu :m der J{an
r.el, und <!n klı dic Auı::en auntul', 
~ ldı gc~enülıer fn dem Emııor· 
stubl e.in lılasses A ııg~!JcM, clııs 

leh des Gitt c~ ohnern<'hl et wohl 

eı'kennen nıochfe. 

5. na hulı ich mclııc Predigt 
an: ''Und sfelıe, ein kananiiisclı3 

Weib sclıric iJım nach: "Aclı, 

IJeTr, dtt Sohn D:nids, erbamıc 

rlich meiner; meine Tochter wird 
\om Tcufel iibel ı;e,ıl.:ı et?,, ııntJ er 
enf"('~nctc ihr l•efo Wort. Da a 
her clic ."liını:cr e;pr:ıclıcn: "La.<ıs 

. ie Yon dir, Hcrr: 'lenn slc ı.cltrei· 
tet un" na.eh"', nntnort~te er unrt 
~pmch: "leh bin nioht ge_;;;.andt, 
clenıı nu ~u de.u \crJorenen 'c1ıa

fenc \"ott rlenı Tlnnse fcrael !" 

6. Und nıein Hen chwoll ı•ıir. 

vnd dı.u Wort lmru :ıuf mehıe Lip. 
pen; was klı ılch~iıo für mcine 
Predif,rt 'an;crncrl.et, mır nur ein 
~taub, Wı.rübcr meine ..,eele ki• 
erlıob, nnıl mcinc Rede hring her. 

r eincnı Stromc ı;leirh nus l1ei~ 

lig.c.n QvcUen. 

'7. ln tler \•ollen Klrc:ıheon war 
kaum cin Odem l..ebcn; Miinner 
1md Grelse .snhcn zu mfr anf, mui 

Weiber in ihren <tt-.tiihlen a.~ 

mit betcnılem An"'e5ic-ht. 

g. Nebbı mir in dem ~tundc;o. 

~· vernuın der Sanıl: s.ber ir.11 
merkte eS ııicht und \°1''11! te nkht, 
ırie ieh nn d" J~ntle mehıer l:C(l r 
kam: ''Jforr, llcrr! I.ocke sie mit 
deincr lieblicJı~u Sfünme; dcnn 

dtin ı1sdı stclı( bereitet, wo '.'tİc 

llich cınpfahcıı mbgen nnrl ılein 

Heil un<l rlein .. Gnadc. Amcn.,. 

(1) iııbrünstig: ate(ili, heyooruı-
li. ta.~km. 

(2) Mut: ccmret; Mut nınclıen. 
ces:ı.ret vermek, eC$lretlcndirmck: 
den Mut inken Jassen (veya ver. 
liercn) cesaretini ka.} betmc'k, CC• 

~eti :kınlm:ılc; <;ut ı;ibt Mut, 
ı1erve+, cür'et verir. 

C:H kan ni:Uclı: Kcn' .. ıı clindcr. 
ol!Lll, ken'ruıi. 

(4) ~cılı'.lf: 1. Koyun. 2. ~n.sum 

r) Merdivende Bir l~ık 

R 

-66 -

• • • 
tattıdft 1 Oı:ıddectDde 

KOM1=:D! KISMINDA , DiŞ, E. GRiP. ROMA TiZMA 
Nt:. VRAL'JI, KIRU<LIK VE BUT JN AµRILARINIZI DERHAL KESER. Bugün GUDdüz H da: 

Akpm 20.30 da: Storm 

1. Pek az bir zaman ~ra hl!.'. Kör Döğüşü İcabında Giinde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kut.ulan Israrla lsteyjDiı-

scdc mabedin önil.nde bulunuyor ~~~~~~--~------~~~----------~------~~~~~--~~----~ ------~---------~----~~--~----::,_../-,.c cQSkun bir kalple ''Ostende no.. 

bis, Domhıc. mi.sericol\iiam tu
am ın ı söylilyoroum ; Cemaat vecd 

içinde cevap verdi: Et s..-ılutarc tn• 

0cyfet Denıiryoll n \·e Limanları 1,Jetme 
Umum idoaresi ilanları 

t 
1 

1 
um da nobis:ı.,, 'Mııluı.mmen bedeli Cf0G3) Iıra (50> kı.nır olan nıubt.cllf cins ve ebatta 

20 lmlem lokomotif Yo pulz.ometnı su t.e!Viyo ~esl 111..Stik ba!?alan, JAetik 1 

f 

klape, rondela., contıı. vo seğmantar {5.1:?.!lil) cuma ı;UnU a:ııı.t (H) on 
2. Sonrn. kendi kendime dedim dörtte Hayd:upa.32dıı gar biwun d&hiil.ndclu komisyon t<ırntınclım nçtk•ck

ki: "Ey Altnıım:ı, bizi selime tine siltnıe uaulile satın alınacakbr. 
r· t' •• burada lcvn i~ndc mU..I Bu i,e girmek l3Uyen1or\n (30i) lira (77) kurn~luk muvııkltat teınlnat 

c ı. ır, • e - . -''-0 tl 
ta bul d 

- k' • in ve kanunun tayın ettiği ve:ıatkle b!rl lrte clcsııtmo ,,..,.. E ::. no kadar ko. 
nacnt un ugum ·ırnsc 1c ne 

• mlsy<ı'l111 m{lracaaUarı lAzımdtr. 
cat bah..c;et:,, Bu işe aıt p.rtnameler komisyondan parasız otarak d:ığıtıl:.nakto.dır. 

(10110) 
3. §iındl km"\·etıi erkek se&or.. 

nin biribl-rlııe karışarak söylccl~i 

"Bcnedieamus Domino-·• i1Cı1U.1:1i 

bn!:lamı§tr. bunların ::ırMmd~, gü. 
mUıı p:ırlsklıi:111dald ışı'klnr ın"bi bir 
~e6 k:ırıı.mu.5 kalbimin ü.zerine bir 
nydm.Itk serpti; çünkü bu 15ittiği.m 
sesin kime ait olduğunu biliyor
dum. 

( ~ .,,.. ..,., ..... 
Mfldl yamndald tuUı oeztnMI ı.-. 

~ birtikte ciıond~ri1~ > 
EVl~'S"31C T!TU.tFl..Eı;t, tş AKA 
MA. lŞ VERl\lE, ALlM. ::.iı\'TOJ 

~il.ıi tfori mshlJ"Ct1 imiz <>luuynn liU. 
!,'1il> ilünlar pnrastz on:wolunur. 

Evlenme tclıl.ill n 

!. Bu balmndan hemen hemen 
!icn bir ntılganlıkla minberin met· 
divcnlerlni tırmandon \"C ı;özlcrlmi 

kaldırınca. panna.kl?k bulunduğu 
halde, stra.lamı kartµsmda usui! ı' • Ya§ 29, boy l,7i, kilo 68, h."'ll.mrnt 

b• ..,_,, b ı d x... .. :ı.. 1 •. •. r bay, yaşı, 25 ten yukan olmıyan 
11· hu.un u un th~unu uerııa gor. 
• • 

1 
:~ynz; tcnlt, nıUto\"o.zl. !cıldr veyn. or. 

dlım. • :t..ııhalli b.:- aile lw:llc evlcnmelt iste • 

1 

rnektcdlr. I~endl!.inln l,i; ya~da bir 

ıkn de anlar ( s.r 77 :-emzlne ımı. 
il- Bir genç, ortrunektcp QçUncc 

smıfm riyazl)"e, fizik, kimya dersıe.. j 
rtnf almak istiyor. Ders ı-erccek olan 
Bcyazıta y:ıkm otmıı.m tercih olunur. 
(N. Me.sJ.:eli )remzine müracaat. 

Aldırınız: 
A,oğıdn remb:le.rl ya&ıh olM o. 

ı.ıı~ or:uıarmm:m rıamluın:ı pcn 
mek"tupl:.m ldarcl>:ınt-:nılzdcn (pazar • 
!arı dahli) bergtln •3bah~n öğley~ 

kadar ye aııat 17 don eonrn nldırma.. 
lan. 

5. Sonra ve.az:muı ba{ıladırn: "Ve çıc;..-uğu vardır. Maaşt 8ll Hra<hr AlA. 
bak, blr Ken'an kızı onn eö:rlc 

1 
"'ıl~ı bayan dul rıa. o?ablllr .ı. 

haykırdı: Heyhat sen ey D~vuduu "' Boy, l,65, ltllo 64, ya., 31, yüksek 
oğJu, bana r.ef"6 at ve merhamet 

1
• .meı.tep mezunu, 12:; lira. ma~ıı. bir 

.. 5ft•--· '·- ta i~ _,__ devlet mem-:.t~'U, boyu ile milteruıelp 1 c ... ~, ~u §eY nın g'\u=ııııa • • • • • .:> un :?;'i ya~lannda. gilul ve cic!dİ, 

(H.00) <Knrdeıler) (İ.ngel 27) CSo.f) 
(N.MMkelf) (13 İ§I.D) (Deni%cl) (~arln) 
(Hartı.ta) (S.A.) • (Maçka • '.reş) 

(Y. Akın) (18 I§m~ (Deyer) (8 Meral) 

(Teoman 2..')) (L·'S.) (Denk) 
(H.V. \ (M.A,1'-) ( )ı1m:after Hepun. 
lıi) (2i F.G.) (Şermin 1 i (Dotck) 
(BWeot) (25 Aydotrnn) (Tez <il) 
(Lem!lll Y) CMcn~e 9) 

;;;a.pıldr. Ona hıtmr cevap venne-j tııh8illi bir kızla. evlenmek istemcl~tt-
di. Fakat havarilerin: onu biıe b·· ı dir. Ayrıca. gcll?i v:ırdır.(YUkııclt mil,. 
rnk, ~-Unkü o b!tinı is'arn.tım:w tn_ .hcndls) rcmzilW mtiraeaat. -2 

kip ediyor. demesi iiY..erinc ce\'~Iı / ş ve ı~<;ı a1'lvanlar: 
veroi ve flÖYle dedi: "Ben yalmz * On sekiz yo..~nda. ortamektep we 
Benilsrailin kaybolmuş mnsum .:unu, do.kt!lo bik:n, muhn!ebeden an. 

ıryao bır genr: rc:mıt wya huın.ıst 

mUe~ezeierlu birinde i§ oramnktadrr. 
yavruları ıçin gönderilmedım . ., 

(Ş:ms) remzi.ne mOracao.t. 
• Ortamek~b'n S incl ısmıtına ka. 

6. Kalb:ıtı kabarıyor, kelimeler dar oirnm1J~ bir genç, tlca~tbane. 
dudaklarımdan ~ıyordu: Yaazmı j lenn birinde ayak iı;terl yapmak is 
hakkında bendo uyanan ~ey, yaJ-' tcmektedlr. ([o~ Z.U.> retnzlne rnUra. 

nn basit bir .h!llin fevılıcinc ruhı.;· 1 cant. 
.. '·--I iı , d t.k l • El ynzıın gayet g(lzeı, lise mez'J• 

mun yu.ıuoç m ş ounasıy 1• nu um. ou bir genç, bH~mum mOeSSCS!lerde 
mukaddes bir kaynaktan, adet~, asgari 35 lira UcreUc 1.ş ı.ı.re.makta 
l>ir ~l gibi akıyordu. dır. {S.\J.A.) remzine mUrııc:ıat. 

7. Bütün kilisede neft:S ala.n yııt 
mz tek bir canlı var gfbiy<li; er. 
keklerle ihtiyarlar ba!m·laruu bana 

dikm~lerdi, kadınlar da sıraları 
üzerinde perestişkar bir yüzle otu-
nryorlardı. 

• l•'ro.ııınzcıt., .: b ıı:: {; aımanca 

ıta.lyancıı. ve lnıjznı:"Z;lyı mbkemmel bı 
ı rı bir zat, '!Oter dB!rt>lerlnde •e ter 
cflme "' lertnr:e çalı~n ıı.k t:temekt<' 
iir. (:; s. '> • ,ıınnıı mOracnal 

• 30 va,mdl\, ~al~katı cıdw tııı 

oay, hucusl ,.·eya rcsm1 rııUes eıı•'l'r 

de kntor!!er.::•ıik nrnr:ınktadır. Suı•ım 
atımett•' ;.:ez,.cvi ıu,~ısmda oakl{a. 
Hüseyin cll~,'!e <t~ ~ure) mllracaa• 

8. Yarumdaki kum saatinde '*' Ticaret lisesi 200 StO!!tna:ıyırn. ı 

kum müt.cınacfö·en boşalıyordu fiı-ı Y1 nıubaııobc bez3p ve muh:ıbcrn• 
• ' t>!llr1m. ôğıcaen sonra blr mtle~ese 

kat ben buna hiç baknuyor ve nut- de çaıı;,ımn!t Uzere iŞ ar ınaktayım 
kumun ı:ıonuna nasıl geldığimi de! r'I':r.T. JS5) remzine mUracrıat. 
bilm.iyordwn: "lsa, l.sa! Şefaatknr 

1 
* Lisenin fen l•oluodan pek 1yi ôc 

sesinle onlnn teslı'r et; cünkü sc• I rece il!! mezun olmuş, oıı:;unluk i•ntı 
ni ve senin lfıtlü ve ina;-ctini k.ıı..; banır.ı vermiş, aııt,erliklc nıD.ka~: ol 
b ) cd ki 1 f 

1 
..ı wıyo.ı::, c;sıtııknn, dUrü:!ıt bir gcn1.. ço~ 

U ece er so m flZ!hıir. A.- ehven lkırctıc çıııL,m:ık ilzore ı.,, anı. 
min... maktodır. (!.K.E.) rcmztr.c mUroc:ı.at 

lo~. 
~5) Slıındenglas: Kunı saati. 

(1) Ostendc nob:S Dom.ine, mi• 
serioordism tııam: gy Rab bize 
~cfaat Ye inayetini E;ÖSler. 

(2) Et salutarc tuum da nobis: 
bizim için h:ızrrladığ'm gufrnnr ve 
:ıeea.tı bize bah~t. 

(3) Bcncdicumus Domıno: Alla.. 
hı tc'>eil C{k!im. 

:.~ 1"rnııııızc;ı.yı okuyup ya.:aı:ı, daktl. 
Jo bilen blr genç. b•ı.ırusi bir mUeasC.. 
eedP. c;nl!Jmak L,teıtıektcdır. (ı~.ıJ.) 

remzine müracaat. 
• Yüksek 1ktısat ''e Ticaret mck. 

teb1nlı:ı b!rlncı sınıfında oku:yan blr 
gen<;, çol\ ch\'en tly tla ôğ'leden ı;onra 
çaıı.:mak Uzc~c bir ~ arnmnln.ad r 
( Y.T. 12) rem~ırıt> mfüa()3,at. 

• Or~ ~ leo ayrıı.:rı·, ıı. ,rı.,ı:d:ı 

Kllll.SC~Z' O~• genç :ıtteoJM ~~nıa Pil 
mUes..~!ede L' !lr&!Illl~..ııırıtr. lhl>'!rdr 
(1'.R.> renızlne mUr&rae.t an 

* Ortemcı<:.cbln 8 tncı eııııfır:a ka. 
dar okumu,, eerl dal•tilo kullaı an, ya.. 
zun dİ.l.Zg"1ln rlyıızlycs1 lı.-uvwtll b!r 

( 1J. 40,, ''Muhtaç,, "N gcll 17,. 
"Subay remlzlerine gelen nıektı.-plar 
bildırdlklerl n®!~ c;Cinderllm~tir.) 

A,atrııL .. kl remiz s:ıh.iplcrl bir mile&. 
llttlıt) tnns!Jndıın ld:ırcbaııemlLılen a. 
nın.meylanlır, Blxe mUracaa.t cttllile
rl tuJ;dlnJıe anyan mli~ı!n u.drc. 
51 verlleoı:'.J.-'tir: 

(J:'.:dtn 8) C!yl :ırkada§) (Muzaffer 
HoptinlU) (İ§ arayan) CS:ıf) 
(l{anntkA.r) (N. Tllrk) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Hu On 11 den ttlbııre.n S b\lyllk filın 

lı!rden: 

l - JWyUk Oa.r.. 
: - Aliboba lfindlstruıtla (l:'iirkçe) 
!l - :;;IJl!hşör l\o\•hnylar. 

San ı.nferi, 

tst:.ı.nbul ü inci icra. 
~ n: 

41/3027 

ıncmıır!u~un 

tstanbulde. Kant.arc.tlard:ı. eaat~i eo. 
~tıı~d3 ll nuın .. ra.lI lıı.ı.ned" multtm 
f.l, 11 halen ik~ctı,'"Glu mc~.h(ıl bulu .. 
01an k .. ptan Hasan usta oğluna. 

M.E.r. De;pol blra<lcrlcr.n l.ııt.a.nb-.ıl 1 
!birinci notcrhğfu!n G,12.03S tor!h ,.c 
'!5G00 numn.raıı ı:otc:- : n • Jl ite •• ın. 
cıı.Çı bulur.:ı.n (16,i)oJ!)) llrn:ıın yüzdn 1 
'" .ıı!ı: , ... yılz<lc i1 ı·om:sy ı \" yUz :'.I : 

l'.i ücreti \"'': 1 • ı.c m ıs:ır, ı ı~ra \'C ı 
ta.l1sllı tal:!bii · aleyhinl.:deyap1lnn .j 
!r ı t '; p rU'iı'lsınd::. yalt:ırda yaı:ılı 
adr . ılı: :;'~·cc.erll• .1 öı.l me emri teb 
ll!! cJı!ın .. ıu 11 \"C ıJ,ıs L~hkıkatı da 
yr'l! i ;nmetgAhın ""'l • b" l:.ı.nnrn.sına 
;; • • .., !Cl r · « c" ı ı :..~ l M'.O cm • 
t !n n ! 'l.nC'n lı.r.ır.ı: lı k"'md:ı. ıc ra hfl. 
··;:ı • ., .ıce uı·ı 9U t·r hlnö~ ,._ ,öll:? 1 
" ı r numarnstıe k r .r .t•ııvız c:dilmı •• 
t r. l bu ııa.n tar a?ll:ld:m lt!b:ıro:-ı n.r 
ay lçin•J" y:..l<ard:ı. yazılı lıorcu f ı.z j 
• e m:ı.s· tı-ı ·ı~ · n\·u">atlxk Uc:-t!t.!le 

r 
:ıiriJ;'c V<'rır niz ıa.zımdzr. llu mUd • 
det iç :ıdc borc•ı ödemeı.senlz tr.tkfü 
merclın1•·n veya t' mylz voyıı.hut ı~,~c i 

ls"\anbul Hava Mıntaka depo amirliğinden: 
l - 6000 çift er fotinl satın nlmacaktır. ~' 
2 - Dalıa evvel ynpıl!l.n lltı.nlara tnllp çı:onadığtndan kııtl te rJ,t' 

lıı.n G075 liranın Ibkırköy maımUdürlUğUno yntmlarak makt>tJ.Zll ~ 
lll\te 5.12.Ml cuma gllnU ııaat l1 de Ye,."11köy ııava mmtaka det'° 
.S"tınalm& l>omlsyoııunda bulunmatarz. ~O 'ti 

3 - l'~ilınunc görmek vo evsafı almak i3tlyonler taW gnnterl 
"'İ1n Yeş!lköy bnva. ınmtaka depo ll.mlrliğlnc mUracanU~ 

slanbu. Levazım amırıiğmde~ ~erııe~ 
ııar~c asKer kıtaatı ıaanıar __,, 

Aşağıda. yazılı mevaddrn kapslı zartla ckslltmetcrl 10.12.941 :?. 
m gUnU IJS.llt 15 le İzmlttc tstruıyon otcllndo asken Ea.tınnıma. k-'-ı;., ı;I. 
da yapılacaktır. Tallplerin kanuni vcsikalarilo teklif mcktupl3r~ Jl
aa.atınden bir saat evvel komisyona. vermeleri. Şa.rtuıı.mclerl ~" 
Lv. a.m!rllklcri L'!ltınaım.ıı. komisyonun da görUlUr. (146 ... .ı.u28S) 

Cinai 
~~* ~ 

Mlktnn Tutarı 'fC "' 
~ ndet Ura r. 

Ha)'\·an çulu 5,000 35.000 Jf 
Yem torbası ö.000 6.250 ı(ı • 
Gtıbre 10.000 3,000 J tJi 

2000:2500 motN milcft.bı ta' pazarlıkla nnklettırllcccktır. llı'19 ff" 
9'1 &ılı gUnU saat 15 te Gellboludıı. nııkcıi :ıatuıa.ımıı it::ı.nlJy.:ı.ı..ıJI fi 
la.caktır. Tahmin bodell 10.000 llra tcmlnııtı 750 liradır. TaliPıcrtıl 
vakitte komieyona. gelmeler'- (145~-~02551 

~ .. * ~~piı 
Bohcr metr.ıııl.no 20 ~;nuş 7:'i santım flynt tahmin edneıı ~~~ 

400.000 metre çam&.§ırlık boz pazarlıkla satın n!ına.caktır. tıuııcsl '~ 
sah günU r.ae.t 11 de Ankar:ı.dıı. M.1.1.\'. satma:mıı komlsyonundS >'% f'~ 
tır. Evsaf ,.e §llrtnamest 395 lturuşo. komlsyon:i:ın nlmır. Taııpte F;/ 
~decekleri miktar UzcrJnden kanur.ı kııU t"'min.ıUar.ıe belli ,.aJtıttt 
yona gelmeleri. (1Hli- 102·JO) 

~~.. "'fi 
197.000 ~o kC3llmı., sığır et! kap:ılı zarfla eksiltmeye konrll~; 

lesl 26.11.9~1 çarşamba sUnO saat 15 tc ll:mir Lv. Amirliği G3 6~ 
mt.ayonunda yapılacaktır. Tahnı!n bedeli kilosu 45 kuruş tutarı sS·,~ 
dır. İlk tem!not1 6069 liradır. 1"allp.crin kanuni \'csika!ar'Jc teltlıf !il 
rnn fhale ı;unUnden bir saat e..-ve.ı koml.:!yona. vcmıeıerJ. cıs-ıs-9740} 

:ı~~* ~ 
Aşağıda yazılı erazklar kapalı ~tila eksilt.meye 'k.,n:nu,tıJr· (fT J 

28.11.941 cuma S{lnU ıııuı.t 16 ela Balıkcsirde ııskorf satuıalma ıtotıl ~..} 
ya.pılacakt.ır. tık teminatı 1619 Ura ıs kurll§tur. Taliplerin ka.nuııl (I' 
:r!Jo teklif mektuplarını ihlllc sıınUndan b!r saat evvel komisyon~ ~} 

Cinsl 

Bulgur 
Plnnç 
Kunı fasulye 
Nohut 
Mercımek 

SoJ;'tln 
•roz: şek~r 
Çay 
Pntat~? 

kilo 

29.800 
74.000 
24.700 
14 000 

8.150 
12.600 
10.GOO 

407 
~2.550 

F1yatı 

lmru§ 
22 
52 
19 
13 
21 
1 

4!1 
000 
12 

(1S9ı.,l19' 

~ıı:ı:: 

Aş:ıt:ı.Jn yıı21lı me,·add·"'ı k p:ılı zarrl<i. ekııilt1l"'ll htz:·..t~rıt'~ 
r.r.11, snet ve ınahnllcrdckl ~Ekc:l satru!l.lmn. ko:n:S\'on o.rınd:ı. ~ 
Tlip!erin lmnunt vc~iroJnrlle tcl:li! mclttu~l"rını nı;ıc S'1"1t'•'rl!l 1 fo 

t.'Wcl nlt oıauğu komh:;yona vermeleri. (1117.'00&-:.) 1 
Cln3l Mikron Tutarı Teminntı thaıo gil:ı s'ş ııı 

:~ıı.bu:ı 

Pı inç 
Bul-r;ur 
Sııdcy:ı:; 

I\:u:-ıı ot 
:-l'a.kl!yat 
Odun 
&ımw:ı 

!\uru eıl 

Pı· s;ı 

L:ı.ho.na 

l5i1ıınal 

kilo llrıı lir ı 
67..500 ·13.S67 3201) 
75 000 35.750 !!53~) 

,.,,oa:ı 18.";'UO 
16.000 27 200 
~li0.{)(10 1 ~.wo 

21,000 
i00.000 9.000 
~00.000 7 .000 
~00 000 115.000 
ll2.CO 
67.000 
!!7,000 

6,7201 
7.370) 

l0.670J 

HOi) 
'.:'J-!0) 
l4H 
l~75 

Ci5 
525 

lj25 

1857 

3.1: !Hl 
4 

" .. 
10 " " 
10 ,, " 
10 .. .. 15 

Jı) .. .. 14 
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~~* •. 

Açağıd:ı yazı!ı mc\·addm kapalı rarfüı. cksllt~~lerl bt.zıılııtıP ~, 
ı;Un, \ e s:ıntte Ankarada Lv. CımlrP,... s:ıtmaıma korn!svouunilıı r v 

b' • tlC 
tır. Tallplerln kanı1nl vt>.,lknl:ırilc tt .. ll! mel<tupiarını tlıale 6311 
saa.t c\'VC1 konıil!yOn!\ vcrnıcıcrı. n:::l)t.':i!l l 4 ı ,.-ıı 

Cinsi Miktarı 'l \ıtnrı feminııtı ihnlc gnn \'0 

Pirinç 
'foz şeker 
Kuru famılyt 
Kuru llzUm 

klıo ıırn lira 
.S0.000 1.000 5300 4.12.9Jl 11 
ı;,ı.ooo s2.coo s-ıoo 2 ., .. 15 

J 50 000 ::S1 ,;; • .,,, 2813 2 11 
50.000 :;2,SOO 2488 f .. ,. 15 

lz ll.:evazım r-a ır9. atma 
~omtsyo ~ ( aniar• 

gCD~ ıız bir ilcreUe lı,ı aram"ktl:.dır 

O"a.brt Khzırıı ı rem~~o·~ mllraca&t. 
* YU!tsek lktı.ut \'C Ttcnrct l!•k 

teb!ııln bll IDC1 l!L"llfında;,·ım. r lbsile 
dc\·ıım edebilmem lı:i:l bir ~ arıyo . ı 

nım. Çok cnrcn b!ı Ucrctıc \'e ders 

muhak.:ımc )oluyla. ait olduğu nıalıkt.'. 
med,~:ı icranın gert brraltılmn.sına bir 
karc.r ~ctlrilrııeaik~c hakkınızda cet
ri icra yapıl:ıc:tğt lüzumu icra cmrinln 
tcbl!ğ n:ıcltamına kaim olmak üzere 
bir ş~· mllddcU13 Uiin olu:ıuı·. 

tr.r a.y mUd<letıe ıl!ı:n olunt:r. ( ıv176) 

Prr.aa 
tspo.r.alc 
Laban& 
Kuru ot. 
Kuru ot 
Kuru ot 

120.000) 
120.000) 
S0.000) 82.3200 
640.200 
SlS.:500 
680.000 

2'115 9 •• " 15 
:;352 11 •• .. 11 
fztıS 11 ,. ,. 15 

3570 11 - .. 16 
MM 

Marman. Üssübahrl ve Kocaeli Mst. Mv. 
Komutanlığından: 

Bir mimar aranıyor 
Kmnuta.nlık emrinde vazlfe glirmek üzere 120.170 Ura tıcrctlo btr f e.."\ 

memura veya m1mnr IU;]Jlll..ma.ktndir. 
Sa Sotıe i5Wıdam edneoeklcrtn kanunun ıstcdlt• btltün ev.satı bs1% w. 

lımmalnrı oartttr. Tollplerln ehliyot vo ı;:ı!r vcsilç;w:>,.llc bh1ikt lllO!nut:uı. 
,,._ tl:ın okımlr. <ıorRtt 

oaaueri hn:1clnde tntU ı;Unlcrı:ıde 

Q&tıptJ;lh1m. latıyenl~rtn (Y.T. 12) 
renusme m.-1ı:tup;11 m:ır:ıc:ınt ct:neıc. 

rL 
• YUkılck iktı.">.".t Tt tıı:n:e~ ır.ekte 

tı1JıJD btrtnd smt!:~ k.ıı.yxtlJ tı1r ı;cnç 

6§1~ tı0nr&1.a::-: ;al:~lı: istemekte. 
dlr. Fnımzca blJtr. du:tııo tmııa.na 

,ııe. ~ nktfttt'. aubMebe • 

• • • l'e:-1 
A§ııgıdıı yazılı me\on .ılı., kapalı ı: arfla eksiltmt'ı~rt hb:nla.rmd:ı \'~lı "'1ln sno.t ve ma.ba.llcrdeld O:,~ 

l • .. • dilli"' 
alnln :omlsyonta.nnda ya.pılııcaktır. Ta !iplerin kanun1 vcsikalarile tokll! mı:k tupla.rını ih'.\'c s:ı.nt1crln c 
ve! ıı.it olduıtu koml:ıyo:ıa \'ermeleri. En:ıf " ı;artnamclcrl komisyon?nnndo. görllllir. (1357. 9916) 

Cinlli • tJ.S tı!. 
Aliktan l'ut&n Teminatı İhale gün, saat \"O nıa 

Merclm.elt 
Pntate.s 
Pata~ 

~kliyat 

Mlıldt-

k!?o lira lira 
22.tOO 8748 657 

l'"-000 
122.7JO 

17.760 
l!.278 
4.2.000 
IS.000 

1831 
1)20.70 

3150 

""° 

3.1%.941 l5 
28.11.941 lli 
1.12.941 lG 
l .. .. 10 
1 • .. 11 

Muğla 
tznıir J;'f'· 

mrktarcı.1 
Url• .. 


