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1 Yeni kararname bu. sabah 
Vilayete · tebliğ edildi 

Bu sabahtan · itibaren Pasta ve Börekcilere Un tevziatı kesildi 

Yazan: 

rta f:allltYalçm 
~ icadı düoyaıun harp ta · 

'te neticesi itibarile büüiu 
llasıl yeni bir dene 8(-llll~ 
l'ltl \-.Sıtalanu. tayyare ,.e 

Undan galnız ekmek, f ran
cala, makarna, şehriye 
pisküvi, peksimet ve 
simit yapılabilecektir 

-~-... IDnbarebelerile bu kadar 
a..: rol oynamağa başlamaları 
~ &osy6teler i~lndeki gerek 

Börek, pasta ve un 
tathları imali yasak 

ara..'Rlldaki mlinuebet • 
r-.., __,~ değl,tireceği ha.idl'atl 

......_~ zDılnlere yerleşiyor. 
~ Afrikada tngill1: ta.arnızu 

'-51unaz. bab~ törlö bir 

Nüfus fişleri evlere 
dağıtılmağa başlandı 

~mda balunduiu • 
... ~ çıplak bir surette gör • 
~nin beşladıiou duy. 

...._ dakikada 1ngi1U t&nklan• 
.-en kilometre kadar düş • 
~l'aklarma da girmiş olduk. 

ha-ermt beraber aldık. 
... lıtr Ukerl dlriJtip de oaa 
• KÖR içinde seksen kilo • 
UUiıyen· dttpoan kuv,·etle • 
ltahset.mı, oleıaydık hitısedeo 

t bizi ele hayrete döşü • 
lrilli ve mlh\"el' lnıwctlerl 
hudut f.et)dl eden Sollum • 

cephesi dururken lngllJ:t 
Banllyayı zapt.etmiş, 

......__~,,rhinna gel~ bolunu. 
~ lıepııi de bir göz a(.ıJı 
-...__~anı kadar az blr mlld. 
ı... -&llSda vmma geliyor. 

Afıtkada cereyan etme•·. 
lllnJıa.rebelere dair her iki 

Maarif cemiyetin.-
deki yo~suzluk 

Hii.kumtit, Meclisten 
Ur/ a Mebusu Re/ et 
ülgenin teşrii masu
niyetinin ref i11:i istedi 

~elen bandlslere bakı • 1 
• • 

• bir :::,~.em~~: Eşya pJyangosunda Edime....._. 
• lliç becınsı, ıırtardan, pı. h d. kaz 1'1cen 

il bahsedlldJğinl görüyor e ıye anan sa- Refet 

~
9

~~f~:;.?!i~ tılmamış biletler de satılmış 
&ahın t• tedıı "k etm ., ı · .b. .. t .. ' eund: ~ld•ğın:~ de,.eı:. · gı ı gos erilmiş ••• 

bir düşUnlinib. Çil a•. 
S ))e!ln para ile de\·e sr. Ankaracl&n bildirilditine &&-e. 
~ İçin çöllerdeki bede,·ile. hükümet. :Meclisten, 'l'Un Maaıif 
~l§t.ı. tnglUzler Mısırdan Cemiyetinin saıblk rei8i Urfa. Me • 

bir taarruz yaparak Gazze bueu Ref:et Ülgf'ntn ~ :maaunı. 
geBnceye kada.r seneler yetinin kaldınımaıımı bır tezkere 

• lerdl. ile j~ştlı". Buna sebep olan 
~ btuııarm hiç birine lüzum bidise töyledir: 

•ler artık müzeye koada, Ba§vekilet esnrlic Y8{1tinlan 
tanklar kaim oldu. Bun. tetkikler sonunda J4aa?f Cemiyr. il-., yolsuzluja meydan tinin bazı k.ISJml&.r.n& aıt muamc -

• Tan'~lsr bul eski 7AUDan a.tta yoı.euzluid&r görWmtl§ ve bir 
"...:._.. mıeri gibi etrafa deh. 1 

--~otiar, yıkıp kırarak Uerıı.. 1 

• İtalyanlar tarafmdao 
filler gibi paniğe 

orlar. 

laun memurlar& leten el. çektiri • 
lerek adliyeye teWI olunmuşlardı. 
Teftltler mı amnda Maarif Ceniye
U 9'Ya piyangoeunıda baz? yol • 
8tnluklar mOphede edilmittir. Me 
aeta isabet vaki olaa stı'JbamJIJ 
biletler Mttlm• gi)i g&Jterj1e.rek 
hediyeler alnpnqfbr, 

İtte bu taııkMrat dolaymlle Urfa 
mebusu Refet Olgenin de tetri1 , 
lbaeuniyetiııln ref'i istenmektedir. 
Meclisin tefkilltı eeuiye ve adliye 
enclhnenlerlndea seçilen audan 
ıntl.rekıkep lbzarf enclimen bu talep 
dolaYJBile iptida! telıldlderle met • 
1111 olmı*tadır. 

Viıinin bildirdiiine ıöre 

sugday unu .sarfiyatını azaltmak 
içlri ııazırl&Dan kararname, bugün 
neıredflerek meriyet mevkime gir 
nı.iJUr. Yeni kararname tıe buğday 
unuzıdaıl yalnız Fraııcaıa, ekmek, ma 
ıcanaa, peksimet bilkUvi, aimit ve teh 
rı,oe yapıımıuıma mO.ade edilmekte. 

dlr. ' 

Ll.byada ~~ 1Ubaıen börek. ;PMla. 
gato, ve undan yapllan tat.ut.na l 
matı, sallfı ve ıatihWtl Yuak edUm6t 

Al hl bul~tadır. ·Y4lnız lokantalal'da man zır 1 ve eY..,.S. yemek Olarak ~•1&cak 
~--\il tatlı. ıı-Mta ve~ 

kuvvetleri 1~ ;:;.ı y~ 
k b•ı t eu.i1Jıde UD bulunduranlar, bugtmden mu a ı aar- ıtibafeD ÜÇ gUn iÇinde ııtokl&rmı bl 

~r aıeyanname ile bildireceklerdir. 

ruza geçtiler !:aı::X.:aril::~ :-ı:ı=: 
--o-- n aserlJldell satm almak hakkmı Jıa. 

Yeal Zel&adab mur. ıı:~r. beyanname verildlkteiı 21 
glln 90Jlr& otla bu unlan sa.tın alma 

IEanetler. mıpa 111&1 salıiPleri ellerindeki UDU 
ekmek, trancala vesaire gibl •bor 

S egdi Rezekte :=:::e~=:.mauanyapan 
bi..tHz 98 0888111 Yeni ıcararname bugün vilayete 
11~ tebliğ edi)mlltlr. Bunun 07.el'tne vill. 

Alrllla kanetlel'lle yet, topnlk mahsulleri Ofialne verdiği 
emirde, tJörekÇI, put.acı veaatr tat • lllrlettller lıcdara yeri)m9kt.e olan unun bugUıı 

VIP. 27 (A.A.) -Libya~ ·cereyan ve~ blldinnl§tır. Otta, bu 
edeiı harp harekatı. hakkmda. alman gUn tıörekÇi ve pastacılara un ver 
bM>erlere göre generat Rommelln memifUr· ~ 
zırblı kıtaı&n .Mıaır llzerlne taarruza 1 N()Yt18 FIŞ DAGITILIYoa 
geçmf3lerdir. Berlin haberleri mtlhJm I>Unkll nüııhamızda nllfus miktarı. 

(De,·am.ı 4 tiacücle) am Jtual&r& ve mahallelere göre ıe.. 

ET DERDi 
konlisyor1 "fasit bir 

daire,, içine mi giriyor t&JYareıcr çarpışıyor, m•.
1 

~~ıpyor, Jlakhuııle!' uçu. 
ıı.....~ ytlztlyor ve ferdi I 
tu_~ rldarm ıtekU bütün bü. 
~)"er. Harbeden fabrika. 
~Ur, te~kilittır \"e para · ' 
~ Amerlkalılann yeni ı 

Libgadan 
evvelce 
çekilmiş 

Alma• taa••an 
ıv:oskova 
garbinde 

muharebeye 
sürüldü 

Refet Olgeniıı bugUnlenle enen. 
inene çaim1arak htlkOmetçe Mec
Uııe tevdi ediJmll olan milseitkere. 
~elti bul nottala.r hulnnda ma Gaab 11a--aadall aarll llaldlnbrsa pera-
•6matına milraeaat edllmeei muh • J • 
temeldir. İhzari endJmen bu tah. lleade de narla tatldld aa11l llaltU olacall 

~la t..ı&yyareleri , ·ar diye 1 
"-YYarelerl barunlannm 1 
C6sternıeie cesaret ede • 

.......... --.. • Halbakl Alman tay. 
g kahranuuılıldannı isbat 
'9stlerdfr. Meydana çıka • 

llllllıattbeden korkmak 
lcebdl makinelerinin dö~. 

• elerlle mücadele edemi-· ı 
~ ..,_ ~- korkmaktaodır. De • , • 

-...1ann kahramanhkla • Londra, t:I ( A.AJ - 'Soviet 

kil ve tetklderle ~ oldufu kr. -'--IAd 
llaat1 bir ra.po'?'la encUmen heyeti Odun meeeleai de ~ fe-YAA a e toplantıda 
1lmumiyeeine ~- Eneli • k~l.-k 
!Den de vaziyeti tet.kilrten eoma Bugün, öğleden 80DI'& fjyat müra ve ocJuD gibi bugünün iki mühim 
maaba.t.amm hamiıyanlt keyfiyeti kabe komiByonu Vall ve Belediye melelellinin katt §ekilde ham için 
llleelia heyeti umamiyeldne Mrflre· Reisi Liitti Kırdal"JD riyaseti altm. yapılmaktadır. 
deeektır ___ ·--------~da.;....:;;toplanacaktır:..::....:;::.;:::,;:.;:::.;::.·:....:.:.Ba.::._.:,;tııp:..::....:;:la::.ntı.;:....;...et .nyat ~tlrakabe kom.iayOGu iki 

Aksaragda Bursa pazarında 
a)'daDberi et fiyatıa.n merl.nde 
mell'Ü olmaktadır. Komisyon can 
lı Jroyuna. ketıilnıiş ha.yvana ve ni • 
ıaayet P6'8kende ete narldaı- koy. 
mUfbn'. P'aıkat bu narktar :ne bay• 
nn bo1'8&Sinıcia. ne mezbahada ve 

(Devaau ' tiariide) 

tılU içlrı baaırlanan flfleriD ~ 
ıma bqlandıtmı yazmlfbk. 
Şimdiye kadar Oııktldar, KM"Nla 

ee.&ktaf. S&nyer, ve Beykoa ~ 
kamlrklarma ftfler verilllüttlr. Ba .. 
aer, peyderey llalk& ~ 

BUgtlD de BeJoi!u, Dntp0ıııı8 " • 
Ula~ tifler .... 
c.attr. Ka,,........hırıar. bir ...,.. l • 
Pide 1la ~ dalılıaa ... . .... 
--- timin edeoeldıerdlr, 

"'-- t.aplattınıdlktaa-.. ilanı. 

-- lılr JııudıııJmı ..... .... 
• th• •n 1 ..... ... ,.. ti• .:&·•-.. ..... 

Jlllıl9 tıllMt ........ 
ı..tdıe Jıılrt · Si blr IDMI 1 tlf . 

zUDde .. lranıtar almak - ..... 
• lra ftflede elde edDell ra==ıv • 
dan lıltltade edııaeoekttr. 

uralla llqN 
lltldetlle ltutlrlb 

Moskova 
taarruzu 
deva·m 
edivor 

o 

Klin mıntaka 
sındaki 
vaziyet 
vahim 

görülüyor 
Londra. 27 (A.A.) - SovJıet 

Rusyada en kanlı mubarel>eler 
Moskovanın şimali garbfsinde 
bulunan Volokolamsk ile cenu
bunda bulunan Stalinogontkdü. 
cereyan etmiftir. 

Almanlar insan ve mabemece 
bllyUk zayiatlanna bakmadan 
Mollkova Qlıerine başladıktan ta. 
amıza devam etmektedirler. 

Bu sabah alman en son habere 
2'ÖJ'e en tehlikeli vaziyet M<>*o
vanm 90 kilometre şimali pr. 
bistnde bulunan Klindedir. 

Diıer harp cephelerinden ~ 
az haber alınmıştır. 

Vifi, !7 ( A.AJ - Sovyet Ru~. 
yada kış bütün şiddetiyle baltır. 

(Devamı ' tlDcıldf!) 
~ncli dereceye dtiJtti. W ar News" gazetesi. Alman Af. 
~ ınaklne aldı. rika seferi kuvvetlerme mensup 
~let _bu makine harbinin üçüncü zır~ı fU"k~ .. ~ 

• C~lii paraya, fabrflut. vanın garbiııde Mojaiak ~· 
~..,...lta malr.rtir! Ka~ _ • de dijfer Alman ıutaıariyle bir. 
t!_~ı yaparak, köher. , liktc faaliyette bulunctuiWJU yaz 

Hnsızlar kendilerine içki 
ziyafeti çektiler Bir tüccar 

.~yıp hant yaparak har· maktadir. Bu tımaya mawup ,.__..._ ___ ,._ .. 
zamanr ~kt.aa geÇti. I tank}.arm Y~ ta.raf1armda ~ yv•,........ld 118 llrQI alıp Aft... .. 

harbi kati surette ya çolUndeki ileri hareketlerini j 
.ıti. Bu \"&ZiYete intlbak ' gösteren haritalar vardır. Evveld pce Abarayda prip anıda dfHdrAnda kmcU1erlDe bir de 
i_ lıttıbak kablİlvetiDI kil -1 General Rokosaowkinin ku· ı ve cllreMrane bir eoyguncuhık l '9ki ziyafeti ç~. -...i'1er ltendilerinde aeaba mandasındaki birlikler bunlan hô.dieesi obnut, bir bakkal dülıü. Soyulan dUkk.A.n ,Aksarayda Or. 
ll~e;lar? • ağır zayiata uğratmışlardır. nmı 80)"Bn mı-tar aoygun eena • (Deftlllf 4 tllwılc1e) 

iş Bankası kasaJar dairesi 
şefini öldürmek istedi 

{Y- ' k•·ii<!~) 



._..,_. ... ----
DeYlet eerma1e1ile kurulan Tiirk ve ArlP 

Terziler Fatih iktisadi ld••erı... .. 
aldı yürüdü ! . .. 1 t!r dört scnedenberl lstaıl~ 

U1d::t) ln tenkidi yliıili\den mllt.buat da.\'&lan ralıte etmesini M o zesı muessese er ki sınem:ıları_u bir iI.!siade, 
çık::..n n ünalmı;:ı, malı) ::meye lntJ. ~ok tı:ürmemelc lilzımdır. -<>---- ı birkaç tanesınde Arap ~ 
kal ct~if;I ha!Je, decli' ·:>dusu hilii Yalnız bumda bir nokta \'lir: Bir paltoyu 70 liraya diken o - umum"ı h~yet•ı giistcri!ıll~ine t,es:u!lif ~ 

._,. • t>ı -ıt...· · MUtlafa.a falan .. ·aparken, lıa1J~.uti. bı'r te-·ı hakkında 1 BI .. " a••nınn bir harp mcm'cketl' de\:ı.m edip gıuıyor. u 2, son .,.,,,u ~ • ... ~ _ 11 laıe ...,, .,. 
m:ıh!•cme heyeti söyllyecek, \'8 bu ta.rib otmu~ hi\discleri mıutup in- -ara1salle b~roıa y uu he gerjsl o'nıu:ıtıl ra~ .... 
suretle İ8e nl!ı&yet vertlocek zar. t!lr etmemek... IR fztlbin b1.~t'1D eş- 1 ~ugb Maliye yeni filr.ıler gclmt,. Hem de --
De<br'k "R· isticvap \'c müdafaa 81. Sayın romancı \'e IL\"ll

1
"at, mUdP.. 1 tahkikata başladı v •u•-1a 1 tin l:ırm l:cpsi nynı nrtistler ve •• 

ralarnch süyJeniJ~ ban tözler, raa yaparlıeıı, S::ılim NüzheUn, '"r:. 1 J'8SI tOJ?l8D8CaJI 8a .uı I' J&Se • t.-ıı-a!'ın:Ln ı.:-:.·:rilmlt de~iJdlt~ 
mııtlmatmuzılıı birtakım yelll dedi. ~·ntro teıf.<ldl y~calc Imdr"Uc Uir But tcrzllerın cıblsellk kumaştan -<>-- \ Ce IOplanıvor mck ld l'.iısır<la blae gt>re rbİ ~ • 
ko•lul:ım sebep oldu. lıuıan olmndığmı. bu hususta. kUJ toptadıkla.n ve lllccar lerzl n:ıvarun • k 7 ~ :ı~ri gl'.mi!l bir flln enJil~ 

l~cncl!ır;d>J cs~d ı;azetc~i. röpor • tftrli olmadıı...,.., ni:ıa.yet bir lı 1• dan istifadeye kalkı§tıkları görUlm~k K Öş eS.t€İ ,. Anlu.ıa:iıua blrdirildlğine göre, ser. rlır; d:mt-k ld r.lf"Jır. ~ 
taj mu·ı~"r:ri , .e bir romancı ola • Wiphaae memuru oldui;unu'' söyle lcdır. r mayeıtinin ta.ms:nı de :let ta.rafı:ıJ3.ll film ithal memleketi ya ~ 
r:f.t t:ı ···~muz I:ı::!lt l\~:ıt Kr>.. m!şl sultruııı:ımamda, bir terz\ 2,5 m.e•. J , • verilmek suretile kurulan 3160 numa • 'l'U. ldyccl~n kopmuı ol~ ... 
rakurt •• , hir ı~ yıl içinde de a. ı;s:ıt Mahmtıdun böyle bir lisan re' k bir pıılto kum~ı ı20 liraya &at. ı·zQ lRe rall kanıuı b!lkU:nlertııe ta.bı U.t!sııli lırn:S muUn.k tstıı.ıiUie'3 ~ 
\'lJ!mtbk .. .,~ .... ıa da!!J at orıaat • kulJanmas:na §aşmadım ıJc,.~ yıı • 0111 ve Bayo#lunda me§hur bir terzi tefekkJl'erln u:nu.;:-ıi. heyeti b:.ıgUn lunmıyıın l\lıs'l", Tilrl3:eyt ~ 
mn:;,'11. ı "' ş1:ıyıp. ba ı~te de bir kud-· lan söyıemı, olurum. ÇünkU, YI'· bır palto)'U 70 ııraya dlkmL~ur. Jwll'. getirilecek ır.ecus kUtO.phane salonunda toplana hlr un~ bağla.mı§Ur. ::-
ret old:ır,anu :;lJoı~ennd:tcdlr. Fa- tarca gazttder<le ç:ı.hş:ın, Ilsı.~~U rakabe bllrosu bu hususta ehemmi - cakt!r. \'allfile kend:sı Osmanlı c1 
knt dH.I.!:t eiliyonım, değerli ar • , ~~~. çl.;n~ycn bir mo:ıarrır~~, ycUe tahkikata ba,ıaı:nıştır. Umum heyete, maliye nklll Fuat :ıaraç verirdi. 
kn:la.şımız öyle uluorta t:ıvalar de. Selım NuzbetJ, onl!D asıl hU\iyc • ---o--- "Fa.t~ M.\lze81." adı altında Fatlb. Afralı rlyuet edecekUr. Keclla lk- Arap fillm!cri bizde oo' ,r: ı 
ruhte o~iytr, g:ızetelerde mUu .. 1 nl bllmamem cidden prlp, taba( tkln~i Mehmede ait Yeni b~ mllze t!At. maılye, slraat, blltçe ve a:lllye görüyor. Bunlar, s:uua.t eeP·· 
ka':ı mevzun olan ve sonra Jcale!1 1 cJeğU,_ cidd::1_1. acı ve acıltlı:lır. Et ihtİ kari kurulması kararl&§Ur.JmıttJr. enctımeıılertncL!n •glleıl .aklser kiıt den tA!tklk olca:!aklan ..,_-rı" 
mlin:ı!.~·nılıua kftfre, s<>nnege Selim Nu7:'ıct, matb~tmuzıı, I<'alihin elde mevcut ne kadar "kanunen dahil diğer a&& umumi he numara alırlar bllmlyo..-; 
lntlk:.I ed :ı da\ıılar allyor. M~ gueteclllğe tıyatro tenkıdl _yu Toptan 70 kruup aatan eeya.sı vana milferlnıden, malı • 

18
u tefkll etmektedir. Toplantıda mıı':&dımız mes~ley1 Üearel. 

IA (Afroill~ ) dn.v~ı gib!.... ! makla intisap etmf5tlr. Cllcrı) gr. bi r'.:optancı yakalandı mwruna, zırhından iç ı&nlelJne, mu!ıtellf enc:lmenıer ayrılacaktır. tasından fis!mlenaektlr. ~ 
Eh. hn.kla cLı yok değil, kalem zet«Slııde, mecnu:abT:a ve baş!:a aaltanat elblscelndaı glinlllk ça: • BuD:ar, SUmerbank. EUbank, Ziraat den ise l\b-.ır mmlerl ~~~:_,.... 

... 11 ..... m.la.kl "Öhretin~, hulmkçuluk gllnlllk gazetelerde tıyat.oya alt Toptancı kaaa.plardan Gedikpa • oırm1t gecelik knvulundan ppıdlk k l'lerlerdlr ... Aılım Gf>z~· • 

._ ""' " --•·-• t-•~ıd ı bul H ....ı .. ı.. •-rlig.ıın' e, b""ur halıdumdan en ı·· benkam. alral lfletmeler urumu" mı'nl se'-""edcrelı '"o"z~·a.ı c. ("ler.·~dc de kuaD!\ ...... :.. ünU kat • UYJlllZ. •UAJUWC \'e ~'"' yn., ıuı eada yas:haneel ur.an ıı,,.u.... ~ ._ -· .. -·il rl ot; 1 tetklk grupla. "" • ,., ~ ~ 
'" "'-&' km.,. A i -'-- lan tarafmdao r· .. '"nha ... ı-ııMıne, eliz keaesinden Topraıt _ .. e "' ·· "'-k sın' ...... sevı'rcıı.-...a pDlf'l-ma.k ~m'trnerli lıir şlilıret olaro~rına ~1 • ı,.Lır. ynca, oynanmıL' P yeı;. müra.kn-uc: memUT ~u ,, .. ...,... JL Qm nı k ndl ralannda ~u.- .._._ J e..u 

göre böy~ deililcodolu, polemikll lerı ıle \'ardır. • vapila.n bir cUmı.UmeŞhut e .. naaın. ~~ kh~Upbl banu ~;~eedekadarme-"'lneı ~ :; re~= ve em:ba:. muıı:nirl .ee;.w şimdiye lredar a5h yaziln~, 
--! Hu Wnıtta bir mllnev,·er tıyat • da. d~tcrleri tetllJk edilmig ve bet y_.,.. .. .ı- .w..... .naa YV yanlarm lıepdn::lc:ı r.olı •ı;~:tJ. 
• ""'illet Meclisinde ' royu anı~ tiyatro ._.... i ya • bu~~ •Y sarfında pec-e ~, a- ~ymekt b~_s:;.::~"lıf&A~MI •--- ... ' ooıan kencllterlne havale edll:m l!(tl • Ustcllk pa.mcıkfanm •--''·'d _,_ nc1....ı k • • ·-• ... ıı-..ı- _ _,, .x tikten 10Dra Ç&lıfma rap-3rlarlte bllAıJ. • da ~ 

• il& 1 zamsz da, acab kim yamr! •• Or. saplara sattığı toptn.n etlerden nüne onu~..... t9Jt .~oıs barl>:ntn ~_:.J J a -it• 'I• J8r a dn.Jı -••bJ u· kho JablU 9 b!'- la.ra.k b!nl re Ura .ı~ mllzeıd Fatihln laUDbaJ. adi mnesseııelerln gfdifl.ıl1n, tekn11E b" J--'•' tı~J d Dk!l& m..:ıaaaera an • 3llWOI ye 1 o r... gayri mu IA o e e daF~..... • ..,: Kn--'U'lı-...... n lkC.adl Y&Siyetlerlnl ve billııçc'a. milli harp IS cn.ıu _..,,_,, 
Sonra. bir 

0

kUtüf)hane memunı" kir etmln ettiği anlqılml§tır. J .. ptırdığ: ...... ---""ü-,,.... için harp me\'Ztlbnnda r"'ti 
B. M. Meclisi dUn toplanarak tenkid yaromnz mı?.. Hayri, dUn, müddeiumtmılllğe ve • olması itlıbarile Çl.nllt llötıkte açlW. nm C.adk •d•rek bunlara dalr muta- yn7.thyor; şllrler söyleniyor,~ 

Onnan umum müdürl,;J;ü 1941 ne. kendi heoab,_ -• !!oh. rlbnJotir. ..ıtbr Fııbt daha ... eı ÇIDi1l kllt loa " brarlannı umuml boyote bil.. kilD olan her &eY yap1toyo.;,': p 
bütçesine mum.anı tahsisat ko • modan bo sfitlerial .. ı\rtflno bir Bundan bafka Sabri 'l'Orel adın- dD e*1 bsllnıe ıethilmell. aman dlreoeklerdlr. andıı ••c:asos" ismi altl9""" ~ 
nulmn.sın" 'lit kanun layihasını t.ecıahUI" telikki ediyonım. o, Sr. da bil' t.opt.&N:ı kasap da toptan 2r&D1&ll yapılan aıvalann ve ll&vek· film d:? ea\'rildl. Du nım ~ 
kabul ey: !i ve B. M. Mec:Iiai· liın Ntlzheti b: fİ'"jeD bir ..ıam de· rtin kl:loeunu 70 kuruşa satmaktan r1n kaJdJn).ma.S, wktiyle bldlr.Jaıı Kumaş~. ara TUrk malıydı \'e ço!•ça nıı.e&," 
ni"! 1941 Ağustos • EyJ(ij aylım ğllcJfr, fakat meslek İcabi böyle ve noJup fatura vermekten yaU. lusımlann yczıJden Yerlııe get1ril. dü. J;izde y::pılaıı ilk fil~ .. -
hesabına ait mazbataya Ittıla yapmalc mecburlyetlnıledlr. ÇUnktl, ıanank adliye-ye verilmlftir. meal lıçin çal:tılmaktachr. du~'tllla emın:m. o mmad~ -
kesbeyledikten aonra gUndemin- milvekkilinl müdafaaya mechnrodr. Çinili kÖf.'k yapıldığı gUrııdm ha. gayri tabİİ zar.nnn. kıı.dar bu vadide..,........,, 
de bulunan diğer maddelerin mil Sadun Galip, bu noktaya teınu I~ ı J.' {4,J güne kadarblı'ÇOik detifMliJrler ,,. ~·arattıla (!jyc bir m~~~1ı ~ zakere:ıine geqmiştir. Meclis bu eden beyanııtmda, bu clheti ne '-; -~Jı. •!t çirmiıtir. Kötkün ıçiııııdcld a·a.yet ra::."" bet sak nctlee neillrf l\Julı~ıı.t 
maddeler arasında emeldi binba· gllzel belirtiyor: "Bu sözlerin mu.. ~· ,..,, _.. musanna ~mlneleT kaldırıloui, b1r ::, Lir coy ,·arsa Türl< kWturl .. ~ 
gı Sabri Yılmaz'ın nub talibi • vekkDlni mUdafaa. lç!n elinden gele k.snn pancercler lu.patıtmıv. kl4 • IUI' 

1 
bl ,_. ,, G ğuru!mus o!:uı Suriye, MJllf! ~ 

nin dii~ltilmeeir:e dair takrir fııı. ol yapmak :rıorunıla olan bir avu!.at :ç. Ankaradan blldlrUdl.ğln• gön, kUn önUne raslıyan ve Oimdi Gfil • 1M8 81' I' f\ii•liit l l.onn, hatta na:-:::anıııra.~~. 
...... adli ..n ine ecncbt ı:nemlekcUere ihraç edil~k -•--'-

le ma:AJatayı ve enuumen tarafından zanıri olarak sarfedU • ha.ne. pariunm bir puoguı UMU-. •al tGpı ... twwtoran; knılnr 1>eıllb:5b kültUr es • ~ 
vermit. devltt memurlan aylık· dfğint takdir e4ersenl2 h<I! gönne., zımpara cevtıeriıWı de daha evvelki tanz.m eqt.lm)f bulunan behçedekt ..... .., .. mc.-nıs olihı3omuzdur. Belki 
Jannm tevhid ft teadl\lü hakkm nJn dolra o1acağmı kabul edeni• senelerde olduğu gibi, )'UJıde bir Dlatıt ~ilk havm da. ortadan kaybol. j Son zamanlarda, Yerli Mnlinr rlleıimlrln bıı memfoke~? 
d:- ':i kanunun milli mfü1afaa ve- Diz.'' resme tabi tutulmaaı hal<kmdakl ka- muştur. Çinili kötkün ~ t.adi • l Pasarlan gibi remıt ve diğer bazı , ·eya birita~:na u~radılı s~· 
kfileti k•-mında d~llk :Y&'Pıl• Gazeteıerde fikir lhtitı.flan ve ra.mave vektller'beyeU taratmdaıı ıu :at gördiiğü, tarllıt ver••kr ~ re hu8uN tıca.retbaDeler.o pek fazla tür; llld:ı na 1mzandıkf 
ması ve Diyanet itleri rellllii bir meselenin lıq.ha başka za·'1yo· dik edllmlftır. ııünıerle sa.bit olmalrt8dır. Bil veat. rağbet göeteriWiti, birÇo~ mil§te • DlyorLlrdı iti: 
te!"'. '5.t kanunumm iklnal madde terden gGrttıU"' gayet tnblldrl. Nf. • BIU"b&rOs torbeslnlD etntmdakt kalar Olma.sa bile köşıküıi dammda• rııena. ... bu miiessestlerds ,a er _ Tiyatro ,.e sinern:ı.-ıı'", 
sine bir fıkra eklenmesine ait 14- bayet, her muharrir, her gazMecl yolların tamamen )'apalıııuına llarar ıd ıaa.r.tya kiremitlerinlıı bu!'aya 

1 

metrelik kUD1a§la.T satın ald.dtlnrı büUln g\i:::el san:ı.tlıırm btst!t 
yihalar ile Vakıflar umum mü • sanat. memleket ve ilim rneseıeı,.. verllm!§tır. Bu l.f i<;ln 25000 Ura tah. Fatih taral:ırııdan dögetild.ilini ic1 • naaan dik.kati celbeCmi

5
ttr. lıuna~'J5t ita.rem, kkke ,.:ı t 

dürlüalil tqkilit kanununa ek rbal tam bil' ".dr bttnlyetl içinde aısat ft11lmlftır. dia edebilıeceık bir ahir aman mU • Mlleume mlldUrlilklerl., fiyat yttılli:dendlr? 
kar··, llyfhumm birlDci müa· mUtaıea, tetY.ik Te etlld eimeğc ır- Belodlye, KadıldSyllnde caterata verrih.i çüabileeeğine hiç iılUma.L ı mürakabe bü.roım şefliğine mUra • At.ntUrk ~te bu enge!'~ 
ker<'1crlni ··sııınuttır. hakla nrdlr. mahal\eslnde Rtzapa,a ana.ııı lçlD ~·erllmemektedir. caat ederek bu raJt>ctin anormal hamlede yık.-p attı; §imdi 

Meclis, yine dUnldl toplan. Ve bir a'V11bt da, mlelddltnl mu. mev.zll bl1' imar püm hall'lrll)'arak Kö~ yapıb§ı ile ltiç m.llnas~ • olduğunu, bu işte mal top~tn.n giz tı:ı.rcnı yo.=tur. ll:ı!3 bhııa bsında Milli müdafaa mrumleff d&faa ederken, aynı hakl"..ft kulla. bunu tıa.n& vekAletıne gönderml§tL beti olmiyan .bu M~a kiremlUI 
1 
Ji bir llebeken!r:ı parmağı olduğu hatta okufUp yıwnş 

yet l:an"nunun altıncı maddesi- •bllfr. Fakat, ne gazeteci. ne .. Nana .... k&lıetındcn bas& tadll~t t&le. ôam do. kaldınlacak w oram Fatih ihtimnıt bulunduğunu söylenıi§ler. <lünyanm en ileri ve medeni 
ne bir fıkra eklenmesi hakkında V11kat, m~yı do!aran. mu· Dile tade olunan ba lmar pl&m ~1 devrinde kuU&DJlan ~ v~ ma.lzc. dir. Fll~ilca, bu şUpbcleri artı • I foif~tıer-;n k.ımlanndaa Jı~...-
ki kanunun ikinci mllzakereelnl llıı!kemere intikal eden m~eri• olunmu,tur. me ile- imal ~erek düz bir teras nA teY. b'.rçok mu,tc:rilerin mwı. itibarile, yaşsY,Jt itibarile v: ya~arak kabul eylemlftir. .ulannı ve ft!!lr 1-e kalem mllna. • Belediye otobll.I komı.,.octu, Tak- haline konula.caJttn-. BIW1ıı duvar. l tuanıan 3 er ~trcl!!; kumaşlar 'li!lcrd:r; belli de bir 

Millet Mecllli gelecek toplan • bş91um<la hAkim obruısı lhmıg~. sim • Emlnöııtı araamd& lfliyocek 20 lar raspa edilocek, so.nrada.n Vl!l'\:• t alm:ı.srdrr. Hcıidlı-kr. lst:ı.nbal Şebir 1' 
bımı gelecek cumarte!i ~n len nea.hatt, hakikati ve sar.ılmi. totobnsUn h&Nket aaUerlDl w bilet lan sıvalaı' kaldınla.cak ve el~ bu DUn yapılan cll.nnilme§iıutta. da su m!\keır.mel surette kaddl 
yapacaktır. yeti bı:raks.rak, m~lek ve ~ısla. ücreUerinl gö.lterir bir tarife ha.Zır • s:valarm altmdal'l Fa.tlh deın'ı.n4e bın!.ni şimtlilfa yazmadığımız mil!;· I k::kli t:ı.b~tyor ve muvaffak 0 

na ha)'WlyeUni incitınJye, hakiJcatl latmqtır. Bu barlfe bUJUDlerd• daimi yapıbrut sıvalar ç*ama «l Topkr. terinin de 3 metre kumaş aldığı ve UnlJ:mkl l\lı<1Jırda harem, ~Jt 
tahrif etmlye, :reallt~·i inklra hak. encumeuıe nrDeoekUr. pı sarayı ~· ya.pıl&n raspa 1 bir hr.nda bu kuma~ı diğer bir eie )e nıabkcnıeleri mevcaftur; ii!I 

Y .,.,i S:ıbalı: 
Bllscyaı cah1t Talçm, 1111' lıao 98 • 

nedir, bLr A.Trupa nJ.:am.ı davaslle 
k&r1ıla§Jllll '9cı111Dc1$11lum& aDl&ta • 
nk §6yle dlJQn 

,.Avrııp:r. ıılzamr,, .._. Mr nen 
-ntrletlk Anupa,, devle$1ıerl dmldl • 
tar ................ llar '" ...... 
.U,.. lllıOlllr lııepmoaya we,ya hAkJ. 

~ 7oktur. S..,. Oftll ılNI lm'kı•t
tır. BilıUD ı:ıtUMIM Mlllla ft1a mM. 

lan ydktur. • O'ntvcrsite tıp fakQ.ıtest UrotoJl <ia o zama.ıı_a ait s~alani!'{ ~zulme. 
1 

para. mukabilinde devrettlği göriP. ,.c crltek hnk!an mUsavl d .. 
Bu Hlbarfa, gerek matbuatmm· doçenti doktol' Orbaa Lattı BU.fer, dan durdugu görühnektedT. Bun.. ~. fıinenın s:ı.n:.yilni!C! acab1' rı"f 

t19, Pl'ek avukatlanmmn mllW..fa. dUa.kü gün, nzlfcıti başmda Wcboye lar n.oksa.nlıın ıt:at.'lllnlanaN>.k oldt1• 'l"akııl:ınan muhtekirler, f 'yat r..ır kndu t~ b:ı~ranuyonss· 
llh.rlllt'la, mUnaka,aıann, t.dılddle. amellyat g&ıterirken h.astalanml§, '- ğu gl>i bırakılacaktır. milnıkabe b.ırowna geliri~. bu-1 fimleri h!Z:m Juülmnmn p5ı:: ıfn. mMlek ne.betine ve kaf31 t:-. ki 888.t sonra da vefat etm~tır. ÖlU- ra.dan da cmni.yet &.aç&kgılık §Ubc- , ~ini ort:ıya atmak nretJJo ~ 
raf fikirlerine saygı g&;termck, btl. me ......... ~ .. , "A'b -kteııidlr. Merhum, · t ı:..... cdilmı&ı rdir • •t ·~ı r·~'r :c·-•- d• ~ ...,.,..., ...... .., • a-'--ft"e"--... da ıe mart -..ı.ıuerı eın:: es...... "96c • <ıe ... :nı,.. e UJ • ..;&Jlll .. ı.;-Htn davalard& kı)'lnetJ9rl ve tsrih .. "-'"''" .,.~ - ....,... ' · ı '-iba 

dlln, detne ....... oır-· uhasmın tanJÜl1 vo &l&çlama raau • m;:teşeı.;lı,,, s.:ırm:ı.ye sa:_ı .o..1:.t olmuş \ıikıalan inki.r etmemek lf Anamur uman rdsliflnden vek!I. 1 -.ı.ıt Almamua~n.n t.-!;,,. ~c·l~rı:m."Z çoktur. Bu naa;.:. esası l~inde cereye.u etmesi Lbmı • tet emrine alııınıq bulunan Rıdvan, yeti l>lttıllkteD .-.ra ı mart. rw ....,, IUI Hut" l:ır için rnüI:-:r:m::I bir tet' 
dır. tın cvvelkl gUa kendlalnl bir il için ka • t19ır1!ı~.~:.~~~:e, :~= kaC:.~~ 'iı'GftflJiJ~ zmülor. Oylc sa.:ııyonım !:f ~ 

lla'icikati tahrif, onu ıyahu rakola oatıran bir memuna talıklr ... llLl k ::; •·c ) n.tmı r;nrr:m film lh~ 
ki hlçbil' leY kaandmruız. Bilill..ot etmt,Ur. Rı<IY&n, dlln, aallyo Uçllncll ettiği e4'cl karnke>l nht.llM dl eoe .Mcmlekcltmlztn 1lA<: r.::fy~enu l:nr. ~i olm"lc l::ıbtryetini hııkdİ'' 
imanm kozunu kaybettirir. ... .... m&hk.emulnde bir aJ ylrml gUn tir. Projeler bUırlaamaak\.adır. 11•'.:mxı.~ t;~ Almtuıya~a. ısmarlan:ın 
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, r ;ı- 'l ..ıı JWtlel' 

......... ka . . ! k ı . ı · ..m. ı ·ı .nrp y.tt;u:ı. l'!l .... ~ •• Atar.la.r Mngt tarizi dırnhtı müddetle hapıte ve 60 lira para. ceza. • ltalyada:ı l'§tlıklı mal takuı ılaçların ~ ~ nmır :;o ıı. çıı· n M .J"'••· drr· IUJa bu hal elbet {!"" • 9'w,,ıc lı.!uaılUttı+ ... r. "Avnıpa eda ilzr &lDa mahkCım edilmiş \"C tevkif OlUD- auretıle kllJXlyo?l g'etlrtilecekt1r, Kam_ I'iyns&:nt:::ı, y:lllll% lngll~den blr ' 1'0 1 

:!::"~~~~.a.:!r: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~m!!!!!oJ~rv~L;;!;~;;R;t~e.~~m;ut;;;tu~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~y~on5ı~ar!!!U~ç!v~e~bel!!!!!t~on~ıu!k~tu!!!!r.!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!m~lk~::ı!.~a~:~n~~~~~b~~~tll~t~!!~:.~~~k~t~~J~ir!.!!!!!::~a~,==!!!!.!!!!!!!!!!!!!~•!!!!!!~!!!!!~~!!!!!c!~!i~ıc!&!!!!!!"!'n~ wwggp& \tlmı111 l'flllp .t.ft'11&19P ...... ede- = 
1!811 akb gel:am.. Şarkbkl .ı.,.. • RQ VIAN _ NımeUeritn derhal sana. te saadc edece!ttir. Ben de onlan senin moı~ 
1Ara tell4Wl .. bslk .......... EDEBi ve HiSSi &irini göetcrdi! Söylcf.b ya, sen Birden Rıi.t:mnı eözibQ kestim: bankaya. koyanın! lstedlı;lıı 
•~-ali ...,...wır. .........-...... ....------------------- ..- - - zeki bir ıuzsm ... Yak:nda bir may. -- Bakalım !n-ni kabul cdcce:t. rı de nlıp gct!ririnı. Diru ~ -, 

l'ek yoal olınlym. IJa --.nur,.. E riğln salonunda bir yılda gibi pnr. ler mi? lamak ihtiyatı J.azmıd:r. !Jtf ":,J 
la ........ , ııue o:llüWr aın ~ -~ \.. 1 A ~ ıya.caksJn' Kabul edeecklcr m1 de 13.f mı? ınnn plliçlü rlcva.m etmcL !?::'1' 
Ol'Mlll1 dllt'l:a~ ._.. ~ ~ Y ~ il""- 1 

_ ~ ded1ğin de 1dmdJr! llcnı de bayıla. \::ı.yıla ••• Bu meae. Jtart tavuk ola.cağı gUn ıeu-' 
lama, 171 nl,relll w tuaaı dııwlel • • _ Mı:ıyrll~ a.nne.demektlr. O ırv. le ~tXd.an kararlqtırıinuttır. Çür. kızını!.. ...J 
lılaı:ıJan elinde ba proje btlJ1lll ııJellet. terden bir.inin, en aengln ve en lti. kil M:ıyıi:!t ba.-ıa iyi bi.r P:lli::ı ::ir:=.- Bütün neşemle sevgili ~ 
'te kabm tatbtktlr. ll'aD.t "'Avrupa hamım patronu. .. Bu kadmı ~ör • riD etmi,t!. Ben do s::Un lınkltmd:ı l:::>~mma s:mlclım: .,p~ 
lnhamı., moyllıııDCkt n~ıer mlpkmm sen ~!· İcap edene bir h&n..._ klfl derecede lr.ıhn.t ''Clnli~tim... - Her eeyi.m e..~in M ~ 
~11 aaıre::ııcte tıesıs edlleeek btr J11D1o mefendi gibi koııurur.. elmaslan kabul !ta.buI mel'&.ldanma!.. elbet par:ıla.rınu sana ver~ 
klae ı-. y.a.ııı ATl'Ufl't Alımn) ... "" Yazan. NEZiHE MUHıDDıN g<Szlerl kanl&ft.ınr •• tem ytırmı dört - Niçin ıncraklaıuıymı? f4Icri. l~crim, gö1·i.ıyorsun ya!.~ Jtıaı)'MID meYk ftlclanlll aJl:mda b&r,ı. 29 otfalı koCa bJr ltoııalın sahibi bu!.. ne gel:!rse!.. denilen mttlı.Ll serseri JıŞ la ~ 
w e4cr bir vaaller ıallrlala4aıa Dııa.. Kolav mı?.. - Ha -töyle blru kendini sat. bu menfur tekl ilerini ~Lıııa"' 

• __ _, bi ...... <n öi:-..n! t'1 .. ı....,. '··- ı Cllarak kabul ed;vor ve o .1i.1"..:t!M :re& b.a1e tokulacaksa ldoJılı' Avrupo.. Rıdvan :lZallletlc: ' bir tarafı .• Gelelim madalyonun ar Söyl..~ ya sana VClllU& r pren ~· 151-c •• ~ paracuı1C!!S •• 1.. ..., ~~ 
lı devl&Uıı bana raa ~ .P. _ Teruınasam demindcnben çe ka. tarafını herkes b:lmez. Erbıı. • srs gibi :ra..'.'i.ır.ıcsJawı! cebin ada.eı&kıllı ş3urdaınalı. l.;yl lrcndime adeta bi'r ~' 
......,._._ ._ .. .,,. _,...._...._,_,, ___. ... _,tı...:., B · .. u - ...... '·at rıend• .. a·-1•- ola.oa. - Kor~al Ben m1'-t•...: ıttzdır. 0cv~·~~ ve benimsiyorduıD. Si' .ııuanur • .._ ... _ ..... _............,... -...- ne ,-orar m:\,'Im? E!:bet hazır. Sen bmdan ba.3lt&... en seni gor nce ı·a'" ,.... -''""""'!il ""il .... A , _ _. 

...... _...__. .. _ ........ .-6 ec1-- ..... v ...... a. ~ o · gwun ...• ,··"·e 'bo.vnu""ıı büktü.,... mıuımz müiir.nuııel bllirlın. hence onc!nn yi:Wıek blr ıı--- d .....,.-- '-'~""• ~-,,-- ..., - ı Y""'1 •• gözüme kcstinn1.TJm... ntın içın ~ .. , 
.,,__ I'UZI 

0 
U'.ıu><>,. :ı. ......... .,.,.. .... beni k;&:-....,'•l~: Rı<ivan gözlcrhıl klS11rak sordu: liı.'.!.klsi y~lu. _ ~ -ıam:.ıı.n yııJ.."lD blr ,......_ JM6'lflhly~ Sevdiğim gencin hayrctfo ~·nzu • peşini b~adan .. Senin g.bi g6 • ıı. • .&LJU• - ~ ~ 

u aaJ'89lnda tekrar laırtalM~ ne :ı.. .. t .... . 0 rdum. o dcriıal şn.,Jtml:· zihne kestırdllim pil:çleriıı hi9bhi - Haydi b~ k'Jçut b\ıCJalam! - Mcs::I! gtlll:lo tlstilste ne !k:. Eı'lesl giinıi işıkmıla ~..; 
_. .... blS le bir at ~J ~ , ... _ "",. l s--1• daha e.r!c l()reccksin, haftada du doğrultabi!!yordun? le yemeği yedikten aonra --~tıY. 

rlnl llmlt eılerok -· 
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• ğımm se~bini anlıyarak izahnt elimden lntrtulmu.~ ttt!;iKUC. ~Ye ~ trtiharla omuılat:mı kaldırdım: meşhur evine yolland k. 1'N"" -
4 

7.a:n lmA1arml k:>)'W!ar· ~t 1'..llr vcrmcğe bmdadı: Ren·n gibi nlce kaldırım nazeninl~. iki grceml seninle gcçireceğ·m. nda ,_, 
"--•-·· -:nı .. •----- ...... Mrl l~kl!l w '"rü F rı· ,·~ r ki b•'::"'n .,~,·e""'~e ~..ıA ... ol. Adeta benim kar:nı olaca.Mm, ı::Un - Uo dört pn.pel •. hck ür. mt. ~m b~I hu .. usl iş od:ı.81 _ıt: t 
..........., ...,.,_ """""_,,..... uıı. - Ş:ı.eırdığııu go yoranı. a. .. " '"0 u .,..,.., ...... .......,.. h..ıtkait! ,. etti. R:dvanın dedi(Ti gibi kr:--,,_ 'nı bOrrl~ c::lorin rbn fo:la.Jc!irbk yııp • aat neden !lafflyoraun. Bu ciiinyn- dular ... Sen bwılzrm ı.n bli'..uclai o- kil gl!n geçti!:~~ <!ah:ı ço.'!t hüfiumıı. ıı ~ 1 ~- _ı..f 
.....,.~ Iamaz ~ ı ı:ıc:t.ksın ! ~eni p:ırnıa!da göaterd!.lc· C'ldiyorsuıı... "'~ı.ın dudak~rmı Lllktil: 1 ir lt::.imdı bu. Söa söy c 111"".'..& 
--.. razı o . da hcr'..-esin tuttugu b :r yo var. L ·ıur 1 . - Sanki bu <fa par .. a ...... ~. r..:ıclb ,.;cst!At " ... nıvor, ve bdell.7 .. :d Blr Avr.ıpa nlzıum ..... edlleorılae St'n deminden a.c;.kmı bıı.na onl0 t • Jcrl zaman b.?uiın göZeilm iftl!.:ır. l~ıdvc.n:n u ı c.!. arına. sevır. -. "' J~., aY ~ 
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Jyf9 Sabuna 

kunmadan 

la r ·an· 
~~rk~ doiuya 
'"'lllmm ... b na 

de ıer ! 
~ 
~erde Kn..-ıımpru ada birinin 
"'i~Yan ı iki hırsız girml ·, 

~-Patcrtıyı duymuş, kuc;ka-· 
' "'C!ldindc onu sllU.h ız kn.r-
~esarct bulıınınmı ; nnl:ı. 

' ı ll:ı. yolanuş. çarc.<;izli • 
, '<lanıJıuıı. 'c..'"<liği çabıf" 
-e .kiiçük oğlunwı mantar 

knpmıc:; \'e oytıncnj;'llt 
1 Patı.""tmm gclcllği umumi 

tt~~itriyen eliyle çe,·ircrck 
"'lll:J l 7'.:ıtcn kulaldnn lı.i • 

lürelrleri n[,"IZl!U'Inda olnıı 
t Solu 'hı dıs~rtln nlıru~lar. 

lia:ın hiç ~uklnr Uırnfındau 
\.~ ~tcdinin Iraçı,,mn dikkat 

itti? Jfapn.n, hatta nrluı. • 
~ttıan ta..<ılı.m dehi pannak 
~ bir hızle lrnşar; lll;: gör • 
~ ~ iocrf d:ı.Iar. Ekseri -

~t lik onun \Ücudunun nor. 
it •He gireıniytteı:;-i lındar 
· lakin o, or:ı.yo. ö;> le bir 

tt ha: ııu geçirir, \'Ücudumı 
~l<ftile l~e ynpı5tınp öy. 
ı. Lir ısrarla ileri iter ld 
. ~a ildeta. toı> mermi i ~bj 
~ Selamet kıyısmc!a da clur 
~~ileri~ ı.cndi nrnsmlla. 
ır de ihtiyat ır.ıyı bırnl;: • 
~ bir müddet daha olanca 
Sl!ıaktn. dc\am eder. 

~~. gN'e ?iynretcisi de kc • 
· ,.' ı gibi gergin U..5nplamun 
~ nclırdığı manfar ta.ban. 
' duyunca bfrdenhirc Jtlm. 

ıı ~uuıh J.lr b:ısl;ına uj:;'1'8. • 
t:ilt dUşünmü.<:ler \'C kimbllir 

bir korku ile tab:mı hal • 
• r. Sokaf:'ln serin Juı.\"nsı 

e dolunca -lmn nwnn i
>'erıcre dü.oımedilderfni de 

~......_ lı-ten bir "oobl'' cley;p 
~lL'ln ~;:edi gibi nrndn bir 

1 fıa)'I b:r:ılmıa.k tedblrliğilc 
~·ıTıtn tnoıı süratilc ılöner • 

t erb kac.:tf,'l!ll\ dü~mek 
~ıı.? 1 rı ne katlnr şn.5 rtmı~ 

lrılnn biri, iflı: Ynrtnyı nt. 

EFDALNOGAN 
(Dc\'alllı 5 incide) 

~· 49 
~ı ~ayct tehlik~ lidir; ya· 
~'lı takdirde muhakeme • 
d edilecektir. 

~'.l ... ?,tıradn bitiyordu. Sir 
İ!a~zlerini kddırdı: 
. e ~katen tehlikeli bir n -
~?tııt <:derim ki emin bir 
~ '> Ct.rnişsinizdir, 

() r.:. 1 Unıs,_"Cl i : 
· ~ ;c.ihetten hiç merak etme
~ ba~lnndığı zincirleri 
1 ş bile olsa kapısından 
Jıın nöbetçilerle iyi geçi-
1?..ırn ~nnetmem. 
~ bu ndnmlnr? 

ı i l?l adamlarım. Geren 

1 tancc;ini getirttim. Bun 
ı- .a ~ tnne Madam Vilya • 
~ıvıe m~;ul. Diğer al· 
h n B~ic:>yi be!!liyor. Sr

l' er tki ı:aattc b;r ikişer 
~er deJKc;tiriyorlar. 

, ~ap Sir Vilvı:ı.mı ikna ct
~ktr, asil yUzü ~yclmlan 
l\a &on:lu: 
~ :arına g-elen o mahut men 
~ll b~~ınız? ~ .. .. d 
~t' ill'Onun f:a~ ~ozun e 
~ · orada bir şi<-f' v:ır, b?
~ıva muvaffcı.1: olnmndı 
. 
1 ir İ"C' ''aramaz Fakat I• •• ~ • 

t.'~~n nnı.re: keple asıl ma· 
tt11, ı liob<>rin tevldfinde 

1' V1j• onlar da om.da. 
~~.Yanı ayaea kalktı. Sa. 
ı. .ıı~Uği bürova yaklaştı 
llli ~kti, birkaç şişeyle 
~u ce:ıın menciilleri ayırdı • 
ll ~oZiikt" 

~. ~ llıena~~ temizi bana 
~ flni B<n11se söyleyin 
"!~ etrafı böyle kırmızı 
' r mendil bulup getir · 

t ~ giderken, Sir 

Bir büyük babanın 
yanlış düşünceleri 

ATLAMAK 
BAHS, 

Gazetecilctrin hiç hO§lan · 
rnadıklan §ey atlamaktır. 
Halkın tla hO§lantlığı ne ga.· 
riptir ki bu... Atlama sonun• 
da tramvay altında bacakla
rın kesilme tehlike1Jine kar,ı 
gelmek istermİ§ gibi hergiin 
tekrarlanan bu atlamalar bi. 
ze bir gün ~ehirde, baca.kar
ların bacaklılardan daha çok 
bir miktara yülueldiğini gös
terecek. 

• 
bir encümene havale edüdi · 
ğini yazıyorlar. Şubat devre
sine havale! ... fena bir şey 
de;ril Anla~ılan meclis, mü -

0
' ~ d 'k him meşeleleri, orta a gı a . 

yet mevzuu kalmadığı bir za
manda konuşmak ve halle!• 
mek tarallıcı •. fena bir siya • 
ıet değU ••• 

\ ~ ~mıllill!l ... IJlllllll!lf Qi3!"""-

''İşleyen demir ışıldar,, diye çocuğa 
orta mektep derslerine ilaveten Kuran 

ezberletmenin verdiği netice 
Altı, yedi ay kadar evvel seneler 

d b rl g5rmcdiğim b~'!m do8 • 
t::ı. e fstanbulda. bir ahbap .cvlııdc 
rııstıa.mışt:nı. Yn.nmda -on iki yaş • 
lnrında soluk beniz\i. bir çocuk var
dı. Mutat görüşmeden eoıı:a sözt.ı. 
mü.z çocuğa intikal etmiştı: 
_Çocuğu tsnıyema.Jım, nkrn .. 

balaroan birinin oğlu mu? 
_ Hayff". Torunum. 
_ Ç..ok iyi. Mektebe gidiyor U:. 

bil? 
- Evet- Orta birde. 
_ Çalışkan şu balde. 
_ Mn.ş:ülahı var. Yalnız gönii3. 

ğilnüz gibi çok 7.11.yrf. 
_ Hastalık mı geçirdi 1 
_ Şeyta;1 ~ulağ:na kUT'ŞUn, ~im 

diye ıkadar !böyle bir ~ey gör.ıne • 

dik_:_ Doktora gösteroiniz mi? 

- Ua.yrr. 
- Doğru değil 
_ !yi o.nuı. QOOUlt Juwtn değil, 

bir şeyi yok. 
_Rengi pek solıık, sonrn za~ 

yrf., - ı _ y ar:ıdılışı <:JY e. 
Sonra aklına lbir şey gelmiş gibi 

durnıu.ştu. Ben bu cırs:ı.tt.a.n istüa • 
de ederek çocuğu inceli.Yordum. 
Bllyiik baba de-vnmla: 

_ Yamldım ynvnım. malfıın. ya 
ihtiyarlık. Çocuk sekiz .. dokuz yn -
§IllJI. kadar lböyle değildi. O zammı. 
dan.beri deği.~. 

- Yemek yiyor mu'! 
_ Şöyle 'böyle. 
- Oyun oynuy01' mu? 
- Allah göster.mosin. O hl._.oqka 

~uklar gibi s.ivri aktllı değildir, 
Ciddidir, olur olmaz &Öze kar.şnuı..z. 
Hem aksi harekete mils..'\ade eden 
kim? 

Konuşmamızı lbllyi1k bir merak]" 
takip eden evin reisi y:ı.şlr btr zat 
işe ka.nştI: . 

- Ne mut.hı bhı:ı.der, gcli~e 
ror~eksin b:zfın afacanı, nefes at. 
dırnuror, oymıdan başka bir k.V 
düşilnm.Uyor. Annesi ile babası çeık 
emııırtttla.r onu. Bir dOO!ğini Jld 
yapmıyorlar. Blrn2 evvel mncm.aya 
gittiler. Bilmem hangi sinemada 
b!r çocuk fil.mi oYJlUYOrtn\1§. • • 

_ Bin kere maşallah. Berurn..~ 
kuzu gibi. Öyle einoııın r~ al -
<lrrdığı yok. o ya~ de?1Jlerıne ça. 
lı,mağı ku:mnl'keriml okumayı bi • 
lir. 

- Demek ÇOC\lk ltttr'an okuyor:' 
- Hem de mükeımmcl bir ~· 

del 
- Ne zaman ö~eııdi ! 
- Aşağı yuıkan dört ısene oldu 

Yazan. 

~ltyab, dab& geçen eene birinci 
batmhıi indirdi. 

- Affedersiniz ama.. ben bO. • 
tUn bımlara &leyhta.mn. • 

- Nelere? 
- Sekiz yaşmda. bulunan bir çıo. 

euğu kur'an czberletml,ye icbar et
ınek çok büyük teıbjyev! ha.tadır. 

- Terbiyeden ba.hset:mclı: 800. 

zamanlarda. moda oldu gitti ku • 
?.um_ Bizim z:ıunannnrııda iböyle 
&eyler yoktu, bunun iır;in neyjnıls 
eksl·k anlaıruyonmı!. 

- Rahatsiz etmezsem s&zlerime 
devam edeceğim. 

- Buyurun. 
o esnada bir tallh eseri oocuk 

bahçeye çtkmıştı, 
- Çocuğunuzun böyie eolak be. 

11iili. zayıf ·obruısmm haldJd sebe
bini bukl.uğuınu z.annediyorum. Ço. 
cuklar ancak yaşlarile, ruhi durum 
lan ile yalandan ilgili olan §eyleri 
.>kumalctan zevk a.Ltrlar. lstome • 
dlokleri, da.ha doğrusu a.18.kala.rıoo 
cevap Yemıiyen :iŞlerl gömüye :ic • 
tar edilen çocUkla:r .hem çabuk 
Yonılurlar, hem de her tilrfü. ça .. 
l:arzıada.n nefret ederler. Belki yav 
l'Unuz size itaat için bil.tün lrudrc. 
tini Bllrfeden'lk &rZUDU.Ztı yerine 
getırm.elt için çahnlıyor, fükat bu 
ona gördüğünliz gibi !;Ok pa.lınlıya 
Jn&loluyor ve bütün hayatı müdde
tince de daima bunun cezasını gö • 
receıt. Düşünün bir kere: Bu ço • 
CUk hem mcldepteki derslerini ye
tiştiriyor, hem de koekoca Kur'anı 
e7.berllyor, 

Buna kolay kolay dayanamaz, 
- D3.nlm& amn evlit, ben de • 

rti:kleıinlzin hiç hiT.ne inanmıyo • 
tunı. Atnlardan kalma bir söz var. 
dır, lşliyen aemir ışıklar. Bunun gı. 
bi işliven ka.fa ela körlenmcz, bilft. 
ki8 ku°vvetlenir, gelişir. 

- Doğru, SÖ7.ÜntlzU kabul edi • 
Yorum. İşleyen kafe. gell~lr, fakat 
bu şekilde değil Biraz evvel dedi.. 

-- --------

Vilyam kutuyu açtı, 14~~n?. Ho. 
berin bazrrladığı mendılıı buldu, 
şişelerden birinde ha?.rrlanm~ 
mayii döktü sonra ~amı~t ıınl~~
tığı y~lar mey?an~ı-}ch" !· ....:111· 
Vilyams nıüstehzı mı:.-• zı. "' .... 
1•• .• T<lu. kapı aralandı ıstc • 
umsn) · · t• Co Ben t 

nilen mendil gelm:? 1
• • ~ 

getirmişti. Sir Vıı~Iü gdö~r 
görmez tamdı b(."ll1en on n e ı • 
ğ;Jöi: . 

_ Hos geldinız? . 
s· ViJ)·nni Comın clındcn tu • 

tup1rkaldırdı omuzunu okşadı: 
- Eksik olnıa ! " _ 
~onra hemen Sama do~u: 
- Sam, ~eç bakalmı ~un 

başına. y-ay önfüıc yem . gelen 
mendili, ne söylersem o mürek • 
keple yaz! .

1 
. t 

Sam O:ıys, söylem ~nı yap.•! 
cüronun ba.ı=ımn gcçtı. ;:nendıh 
yaydı, FrarıZ Hoberin mun;kkr
bi ne kalemini batırdı ve be-Ki: -
di. Sir Vilyam imlflya başladı· 

Altes Empcriyol;. . 
"Muhterem pederim:; Şa Ma • 

;este imperatorun emnyle Aıl 
bu, mektubu ,,ereni takip etme • 
ni:;i rica ederim._ . Bu .sııretle 
"l].11;!)'' tahtelbahrrnw binecek. 
sini:::. Kmnandam Franz Bobe • 
rin mühim işleri ,!>tllıtnd:ıfr:ımlan 
yerine Fon FerWi qeçmı.,tır. Kıı 
m'lndan Fon Fertıı Bizi Ztburgo 
ye götünn6kl6 fti.kelJe/tV • · 

Bmadan Berfüıe gideceksiniz, 
Hürnı.etlerimi takdim ederim.'' 

mzml!tkdrınız 
Doktor 

Amiral Ritti Tom But.ney ve 
Sam CQysun hayretten ağızları 
bir karış açılmıştı, 

Bu <la ne demekti? Madam 
Vil:rama böyle bir mektup yaz. 
nuya ne iüzu-m vardı? füıdm nc
·den "Altes Emperiy:tl .. oluyor • 
du? 

Yeni bir macera mı başlıyor
du? Öğrenmek için ooklediler. 

Sir Vilyam sanki arkada§lıın· 
nın mera:ka düşmesinden bir 
zevk alıyordu, hepsinin yüzleri • 
ne ayrı ayn baktı sonra ayağa. 
lcalktr. Sam ilk soran oldu: 

- Bunu karmıw mı verece • 
~iz? 

Sir Vilyam gayet sakin ocvap 
verdi: 

-Evet 
Sonra devanı etti: 
- .$a.5manız gayet ta:bii... ~ 

~ hak veriyorum, fakat izah <> 
doceğim. Gör~ksiniz ki karım 
.. Altes Ernperiyal,, sıfatma 11 • 
yddll'. 

Biz bu güne kadar kanmı ge .. 
neral Fon Şpisin kızı z:anncdi • 
yorduk. Halbuki bu böyle değil, 
Kanm kimin kmdrr biliyor mu. 
sunuz? 

Amiral Ritti, Samın yüzüne 
baktı: 

\ 

fim gibi çocuğun nıhu tıer ıeyle 
meşgul ohna.z o, anQk haouına. gt • 
den şeylerle uğra.şır ve bu suretle 
inkişaf eder. 

- SözUn kısası, deme!t istiyor. 
•an.uz ki, t:Qnmu:mun zayıf olması 
fazla yonılruaı1:t.a.n meydana geli • 
yor, öyle ~T 

- Evet. • 
- Haydi öyle o!stın. Pdti. hali. 

talığı teşhis ettiğinirj. lca.bu1 edelim 
tedavisini de söyleyin bakalım. 

- Gayet ba8it. Çocuğu bir mild 

KALORiFERLi 
:AP ARTIMANLAR 

"Şehir mecliai, kalörilerli 
apartımanlann, kalöriler ifi9 
ni biran etJVel halledecek!,, 
diyenler hayal sukutuna ağ • 
radJar. Gazeteler, bu i§e der 
ir mazbatanın, ıubat devre· 
sine yetigtirümek iizere yeni 

-
BACAKSIZIN 

MARiFETi 

Bacaknz dedim de gene 
gmetelerde gördüğüm bir 
havadisi hatırladım. Bir ba
caksız eline geçirdiği bıçak · 
la birini ağır surette yaral~ 
mıf, bu haberi veren gazete • 
lerden biri, bu havadise bar 
lık olarak "ya iki bacaklı ol· 
•aydı?,, sual cümlesini koy· 
mu§ ••• 

Anlaşılan sekretere göre 
bıçak elle defjil, ayakla kul • 
/anılan bir alet ... 

~~~s=~~~~~~~ 111111 111111 run i~ll3I yerine gelecek. yfu;ll • Tar i h T Portre 1 er 
penbelcŞeOOkt.i.r. 

- İşte bu olmadı oğlmn, Da.ha l:===================:I 
dem.l:n çocuğun yo:rıgıınluğundan 

ba.h!rediyordun. Şimdi de oynama - SOKULL u OGL u ~nu. kO§tnasmı istiyomun, lbu oou 
daha çok yormaz mı? 

- Hayır, oyun ~ğu. yorma.z, = ... :~;kaavekuvvct HA s AN p Aş A 
- Sözlerimin doğruluğunu an • 

1emak için ~lik bir deneme ka • 1-------
fidir. Osmanlı v~zirlerinin en mağruru - Osmanlı vezirleri. 

Tekrar ediyorum. Çocuğu bi.Maç ı nin en zengin ve tuvaletine düskün olanlarından biri ay rnhat brraJun, gemin, eğlensin, 
ona Kur'an ezberleıtmeyin. - Altından bahce - Zümrüt ankalı kusak - Oğlunun 

- Burada bııluna.n.lar "8lıit ol • ] azlini istiyen baba - Vezirlerden üstün tutulan ic oğ. 
eunlar. Bc:ı birkaç gUn içındc to • tanlan - Eskiya elinde yağma edilen hazine - Bir 
runumu Adada oturan fuLlasınm h d ku h · 
yunma göndcre<:'"'...ğim. Ora.da ta.tlJ.i ay ut rşu nu ile yıkılan i tısam. 
geçinr..n, !hem de si.zin istediğiniz ____ ,_ __ .-#' 

şckl:lde. Eğer dedio~ gibi çocuk 
eve canlı kanlı gürbüz gclma.se, Yazan : PEÇEVİLİ İBRABİM EFENDi 
o zaman görl~ilrUz. 

Korı.uşmamız burad-ı eon& crmia 
ti. l!.wclki gUn eve dönünce yazı 
masa.mm üstünde bir zarf durdu • 
ğunu gördüm. Oldukça. tdşkin olan 
ze.rfı açınca iç.l:nden uzun bir mek 
tupla bır fotoğraf çı:'ktı. Yukarda 
bahsettiğim baha dootundan gelen 
bu mektubun b:ızt ~·erlerini aynen 
alıyorum: 

" ... Torunuma gelnlce, ellerini7 ... 
den öpüyor. Şimdi maşa.ilah ~ok i. 
yi, Fotoğrafını gönıleriyonım. ya • 
ınn Uç ayda yedl kilo al~. lleııi • 
miı; 1'<11< menmunU7_ Fakat. emfn "· 
ionn:r. ki bunu sire bon;Iuya~ lla. • 
IUimten tavslyelerinJz bire bir gel 
diler. Ne yaJıcLrımt o~t, biz her~
Yİ gördüğümüz gibi yapan klnl&E'le. 
ıU. Allah sizden razı olsan. Uib • .!' 

VeriJiazam Sokullu Melunet Pa 
nm oğlu Ha.san Pa.,a, daha bak. 
~ hayatmdıı Anadolu yalı:osmdn 
birÇOk vllfıyetlerdc valiliklerle dc"9 
w.Jnııştl. Ha.tta naltlolunur kl, Bnğ 
datta -roli iken, cuınn günleri e& 

ınie p..'\Clişahlara ma.1.ısus mern.sim 
il ~crnıtş. Bs.ba.sı bunu lşidin • 

e. "Alliılı snklıısm... Padişaha 
ce. pad' h naldolunUI13..1. ışa m gnyız ve 

dnhlJl.3. sebeP olur!,, diye: "Şlkti. 
~çlleri v~!" di~·e. ~ğlun~ Bnğ 
cin.t valiliğındcn azlını ıstenı,ig, Pe.
dlcıah: "Yok, oğlun Ifugan azlolun. 
m~m, o.ma gelinlerin Uzerlcline 
yapL~tJrdtklan yaprştmnalara ben. 
zlyen 0 ıuzumsuz t~tanay~ kaldır. 
l!lD !., cevabını vermış, meger, na. 
"8n pıışıuun yapt.Iklarm.ı, So!mlh:. 
dnn e..-vcJ pa.d.J.şa.ha yCtiştirnüşıel'-
miş, 

- Holrenmlern ailesinden biri Hasan P~, gayet Yakışıklı ve 
nin kızı ını? gUzel. nQnın.:rişl pek çok seven bir 

Sir Vilyam :::illUmscdi: ııahb.'1.Z ve ıı:hlevend çekbi iıdi. bir 
-'Tamam buldunuz. benim ka mertebe m!lgI1Ir ve kendini beğen 

rrm Hohenınlem ailesine men • mişti ki, ka.tiyen, gözüne l:imseyi 
sup bir adamın kızıdır. Fakat kesurınczdl Akranı olan §Öyle dur 
bu adam kim? Ben işte size b11- E'UD, ına.fe ... kine bile iltifat etmez. 
nu soruyorum. di Ye öyle acaip tavır ve hanı • 

- r-.~asıl biliriz sir? k~Ueri olurou ki, de\•let rlcalin • 
Sir Vilyam gülümsedikten son den birinden görmek ve ifitmek 

ra tane tane söyledi!. vfı.ki oınıanu~tır. Mesel.il, bir gullıı.· 
- Karım. Kap.erin öz ktzı • ma meftun ve hava.dar olup onu 

dır... kendisine bazinednr yapardı. Bu 
Bu haber ortada ıOOmba gibi gence. kendi gi):di~. esvabın eşini 

patladı. Dünyayı titreten ada • glydJrirdi; ~e. bı.ndiğı atın misali 
mın kızı bu şatoda hapis ve kar btr ata bindirirdt. Atlann eğer tı>
şılarrndaki İngilizin kansı bulun kımlat1 vesa~r tczyinatı eş olurdu, 
sun, inanılır şey mi? ba§la.rında bu-er selimi desltar, n· 

- Almanlarda bile bunu bilen layda bU kıı.dar ümera ve kibar var 
çok 82Wr, hatta bu devlet sır • ken ys.nuı:ı birini Yanaştırmaz. o 
lanndan birini teşkil ediyor, c- gullıun ile a~ı bir giderdi. Gc 
vet karım; şimdi yukarda.ki oda- rek Rumellnde olsun, gerek Ana • 
da hapis yatan kadın, bir hıgi. ooluda. lıdet.i böyleydi. 
lWe evlendi~ni bir an aklına Bir yere gittiğinde. hazinedar 
gctirmiyen karım... gull8.mı için kendi otağının eşi bir 

Sir Vilyam dişlerini ~arda • otak Jrunılurdu, nıülfikata gelen 
tarak devam etti: bUyük ye kilçilk, nıir miran ve e . 

- Kayzer Vilhelmin kızıdır. ı:n!r, kethUdndan sonra haz.i:ıedara 
Sam, kendini tutamadt: çıkarlar, ondan sonra Hasan Pa. .. 
- Şaşılacak şey! t ~anm huzuruna girebilirlerdi. Ha. 
- Hayret! • ı:ınedıırlrktan çnıığ ettiği eırkj göz 
- İşler çatallaştı! deleriniden iki kapıcı başrsı bulu • 
Sir Vilyam ü~ adama. birden nurdu. Bunlar da paşalarının giy 

cevap verdi: d.ği .. tl k 
- B·· .. ~- ooarJacak, hayret e- ı gere..: a. as ve kemha, ger~ 

·ı.uM.m ~ P.er&Ser ve diba, her ne ise onlan 
dilecek bir şey yok. Kaderin ~ • gi1crl<:rdi. Nereye gitse peşi sıra 
Jindeyfz, i§te bazı böyle garıp ..;,ı ı rdi di 
tesadüfler vukubuluyor. İşin asıl 5 ""er e · van etse kal".8rsmd;ı 

i- dUTUTla?'Jı. 
gil:r.el tarafı bu tesa.d.Uf bizim Hn.:wın Paşayı, Et.Ti kalesi rou • 
çin bir nimettirl baauıı.~da 1-;~k defaia.r metril!. - Nasıl? ...... .,,v 

_ Nasıl? te sönıuştüm. Kmnızı a .. ıas ent~. 
_ Nasıl? rl Uı:~r.ne !:ulan kıL~c\k k~ımıriar. 
Ue adam a\'lll zamanda 90nru. dı, d"~ trjne ~ı. yo~ gı\l~ı. l-ıe~ 

lar biri görse aldıktan vaziyete tarı~ nu, 1'.:.~.,ıı. 1lzerleri'X' "1rn • 
k&İıkahalarla gülerdi. l ı'.lt a.nk:ı k%ıı "8SVir olunmuş nl • · 

(DeolmH "5r] 1 bil ve mu?'MM kıilll8" vardı. B• 

da kendilerlne mahsus bir 11eydi. 
Ama, cilmlcden garibi, Bağdat bey 
lerbeyisl iken. kırk elli bin kuru.~. 
luk, gUmUşten bir tnht ynptınruF. 
tı; adını ''Rm-zni BiJıişt = Cennet 
Bağı" üzerine, gUmllşlen ağaçlar, 
dallar. yapraklar kurulmuş, bahnr, 
turunç ... e nar g.bl mcyvalar konul· 
muştu. 

Hasan Pa.58-, Bağda.ttan Toka.da 
gelmişti ki, Knrayaz.rcı adile me§ -
hur olan ş:ı.ki, iltica ettiği Caru~t 
dnğlannda ölmüş, 30.000 kadar Cf:• 
kiyanm başına, oğlu Deli Hasan ' ~ geçmişti.. Deli Hll.S!!.Il dogrucn To. 
kadda bulunan Vezir Zade Hasan 
Paşa üzerine yüri.idil, Hasan Pıum 
Şehirliden ve civar köyleroen top • 
Indığı milsellıUı adamlaı-la ka.rşı ko 
~'nrım sı:ı.nd1, koyama.eli. smdı, ka .• 
leye kapandı. Bu Sirnda, harcını, 
hnlkı hazinesi de Bnğdattmı To..ıta. 
da geliyordu. Deli H883Jlm pençe • 
sine dU.'}t.U. Deli Hasan, Sokullu oğ 
tunun hazinesini, adn.mlannıı kal • 
kanlarla üleştirdl. Kıymetli kunmş 
tarı kılıcı ile arşınlayıp dağıttı. 
"C~nnet Bnğı,, nı da kurounıp 
c~yasına se}Tettirdi; Ama, hare
~e ve kadınlara mahsus cevahir 
ve gayri eşyaya el siirdürtmemişti. 
Yanına adamlar koşup Divrlki w. 
raflarına göndermişti, 

Hak bu dlr klm, Hasan Paşa11:n 
çeleb!liği Uzerlne çelebilik muta • 
~avver det;rildir, ama, çelebilikte 
bilt.Un filem iken dUşnıan ka.:rı:ısm. 
da da onun kadar aynk direyen 
dcvletlu olmazdı. Budinin ve Pc'it c 
nln vesair serha.d kalelerinin eruc. 
leri ve baho.dirlerinin ekserisi Es
tonibelgnı.d ve Hatvan muhnrebe. 
eıın<ie nıı.bedld ve şehit olmuştu. 
Ser:hndde :roAf ve hezimet, öilı;ma • 
na fırsat ve ganimet müyesser ol. 
m~lu; böyle iken. sı:_rhııdliden bir 
fert Mehmet Paım oglu Hnsa.n Pa 
ıı:ın~ bahadlrUğinl ve kılıcmı in • 
kfı.r etmemiştir. Her bir muharebe 
den yarnh ç:kmışt.ır. Ynraln.nmn.yır. 
ca yerinden ayrılmamıştır ; ancnk 
gıırunı hemen dnima, zafe?~nc en. 
ğel ol~uştur. Akıbet. Tokat kale 
s!nde Cilfili muharebesinde, kQle. 
ve kapanıp bir dinsiz sekbanın tü. 
f eği kurşunundan terki alemi fani 
etti; şöyle ki: 

Kale kn.n:sı önünde Jonea şeklil'. 
de bir yer vnrdı, tahta perdelerle 
kapalrydı. Knledeıı lıir katli vMlp 
herif cşklynya ıta<;ar, Hı.ısan Paşa. 
nm her seb~r vakti oraya geldi • 
ğini e~yaya nakleder. Blr iki mc 
Jün göutlerlcr; ve tüfekle ~
da.n vuı-.;p ~t ederle!'. 

NıJd~: 
AJülF.'I' u P r .,. 

\ 
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BU o O ne 
1aclolu a1ansmm t erdiqi 1ıa1ı~rıere qöre dımva ı:a~111etın' biıl:r::; 

~~ J .(;rika h ibya ve şark 
cephesinde 

Mah~r0baler bfit .. n 
şicld "" e ı var 

e ~xycr 
Libyada nıuharebeler nğır za. 

yiatla devam t.dıyor. Almanlar 
yeni takviye ltuvı.•etleri a:lJıklurı 
gbii İngilizler de Mı ırd~n mUt~
gibi lngilialer de Mı:ırdo.n mutc. 
sevl;ct:.mektcdirlar. D.ln ne.!}reıli. 
len 1ngiliz tcb iği hareküt hak. 
kında E;u tafslUltı veri}·ôr: 

Dlln blltlln gün S"dl ne::eg umu
mi bölgesinde bulunan lngtllı ve 
cenubi Afrika kıtalıll'l sa~lam bir 
mukn.vemet gö3termişler ve yeni 
Zelanda tn.!cviı•c kıtları mülıin' 
lngill! tıı.n!.t tc~itillcrlle blri.iktc 
gördilkleri büyifü mu!mvcmcte rag. 
meu durmt>.tlıı.n gntp ist mmetinde 
flerlcıni2lcrdir. 

Diğer cihetten Tobnıklaki İngi
liz kuvveti tanklann ynrdmu Ue, 
~tkr3 hareketinin llk !.ki gUnUndc 
zaptedilen esas mcvz:.in lj8rkına 

tedrl~cn ginnl.~tir. Bu kuvvet şim
dl esirlerin mlktarmr artırmı~. o.y
nı za.m&.ı:lda 24 sahra topu alm·e
tr. 

Başlıca muharebe c::\>hesi o!a
rak k:ı.ls.n Sidi P..cze~ bölgcslne Al· 
man başkum::ından1131 t:.ıkviyc kı. 
talan r,önt1ctmiş olduğundan bu -
nı.da b11gUıı bUyilli bir çarpışma ol
ması be!:lenmcUedir. Dikkati ve 
kuvvetleri cEaS muha.rcbe meyda -
mndan çedrmck lstlyen düema.n 
Gaba Salem cınuml ınihveri uzun· 
luğnnca ve §arkta Sidi Omerin cc
nl!btında.hi hududun dikenli telleri 
nden gcı:c:ı geniş mikyasta bir Cl· 

lan tertip ctm!~tir. Alınan son ha
berlere güre bu nltınc'! ltôlu Halfa
ya ile Si:.ii öm~r arumda ynrı 
yolda bh- böl~c bulunmrıktaydl, 

lhUyn.t olaralc tn.tundunılan mil· 
hiın mıktarda 1ngilix truıkları Sidi 
ltczeg clv:ırmdn cereyan eden e
.. o,slı bıı.rekete iştirak için ileri 
· l.ılgelerc gclm~lerdir, Burada beş 
iln mütemadiyen dcvıun ~den mu

rcbe1orden sonra zırhlı te;;ckkül 
ıiıniı: sUrntlc yeniden tanzim e-
1me:::tc:dir. 
Daha ccnııpt.a Hint kıtala.rlte it" 
irUsi yapan lngilu 'Ve cenubi Af· 
ilca -mııkinell kıtaJa.rr Jaloyu up-

tctmi<'ler ve ltaıyanlnrdan 200 esir 
alın!şlardır. Bir miktar erzak ve 
techiza.t ta elimize geçm'ştir. Bu 
bölgede harekat memnuniyete tıa· 
yan bir §Ckilde J.nkl§af etmekte
dir. 
Alman tebliği na Jiyor? 

Almnn tebliği ise Alman ltal
yan )atalarının yeni mevziler el 
de ettiklerini, Td":.rc..'lttald tn~i
lizlerln çıkış hareketlerinin akim 
kaldığını bildirmektedir. 
ltalyan tebliüinc g5re 

İtalyan tebliği ise şu malQ. 
matı veriyor: 

Merkez kesiminde Sidl Rezegtn 
cenuhundn!tl cepte r~vrllın s olan 
C:.fism:ın birlil::letl iınlın Nlilıtiştir. 
§lındl)•o k~lnr na~,.1'ın ve ltn.mpl:ı!'fl 
gönderilen 5000 den fn?ln esir a
ra.smdtı. bir zırhlı tugayının ku -
mnndnnı g"ncrnl Sn~rlingôcn bn~
lı:a biline! c~nubi Afril-<> tllıneninlıı 
tugıı.y l:um:mcl:ı.nı ge:ı1.:-al .1\.rnıs • 
trons,::n il:l tı.rnre!.:to.lı ınü"nhit ve 
mlltc~:ldit İtı"il z ve Amtt;!mh ga· 
zdeci!er dl? vnrdrr. 
~nllum eephcs: .il uvo::uı tU -

meninin tutt'.lı'.;'ll n- •• :!ere kar§- üç 
dll,man tiimcnlnin ~ a.ptığı butün 
e!ddetli h~cumlnr kıt..".lamnu. n cıın 
lı mukavcmc ti ı.nr~ı"I:tdn kırılm • 
tJr, ?'l\b:ırrı~r bınlı z y·nt:ı ~
ranu.ltı.r ve hlc bir muvaffıı'k ret 
elde c cmcmi lcrdir. 20 dr.:ı fnz. 
la t:ırık t:ıhrip cclllmi1 ve cliğtt bir 
çokl::ın dn hns:ıra u·-;r:ımıııt!r. 
Knrş~oyma tophrumz da. bir clüc
rnan t:ı.yyı-re i <1i.ı UrmU;Jtiir, Bir 
o:ı.f;.ı.1ctmc ho.rc'~ - tın::Z cereyan et 
m~:tc.-~r ve ııel ~!~r ö:ı' a ;im··. 
de:ı b:ıru tir c'ul a: .~t r. 

25 scnt ';;rm c c .. i, Ba.rdivn 
mustahL.-em mc\ l "n3 yc1rl::<":n:" 
olan <1J~r. :m rü"· r~" : r: vahim 
zJ:, 'ntlrı p« '·11 t 1nilctür. 
Bahrtlar. m"lw ... · rrcmilcri 

L o n d r n d n r ~ô.hiyettar 
bir n•c .:ı'JC' n b'.!d;r'lcii~ine 
göıe Libyn .muh re' .:ı ~ 1 dr1'ı 
gü.ndenb:: .. i. In ırz deniz Uııtıi vcı 
<ıen ~Ut lı:u·:vc· lcrı C:Uı;:-, nı:ı ye·Ji 
i:ı5e \'e n 'd~c gemlslni ı.ıa•ınn -
lnrdır. 1:.u:ıd:m l.;:ı kn bir 1'.ruvntüıı
lc bir muhrip 1ııUip bır ilı:i--nallc 
b.,b•lm'i "" müp r. mnt tü!'ıiyan 
bfr y ll:~n.l":lc ~ :.n u çOOırıtmıclır, 
Şark caplıc:::n..ıa 

Ş::ıtlt ccp!°'c"i:ıO gcllnce Almoıı 
tebli~i diyor ki: 
Doğu ccphc"l:ıln merltez ke"lmlnde 

dtl.-ı y.ı.p:'nn t,,_arru:ı:·a ~ net.ceı:inde 

pc.t çok topr.o.k ltaznnıJık. 

Sovyct t:ıosunun iki blrli~l. Al· Beş So v ll et . ar D rrs ı' t e de bu saba h 
man • Fin mcynıe:-ınc çarparak ~id. J " l1Ji Ü • 
dc~~:~!~k~~=~~

0

;~~ı:~~~~:;an tümenine t I t l dl 
mubıı.rebeye gtllnce. komUnlst asker- o p an yap 1 m a 
.ermın hatlarımıza artan mlktıı.rlArdn '' Mu haf iZ 1 
geçmekte oldu~'U haber A mmııtır. Bu _.,, '§~ 1,.. •u; 1 t r b katma" ' 
buhranı !!nkmck u;ln Stalln hUltıl· • ~ • ı 1 • P.~a~llıı, V 0fib~Jm 0 aıO eye 0 ~. 
mcU, Almo.n nıılmlerının Sovyct esir. b!r~ ~(tier~ " iı;ızn.re gÖD Gf8C0~i D18kt'iip b8k(8Di'1~111 

gem!lerı 
. İngillereye kadar 1 

lara refakat ede ~-
ı.unara, :n (A.A-) -Auao 1 

ııur katllelerl aıatem!nde ::=, 
ğlşlkllk yapılacağı Va;dDS' tlJJil' fJ 

dir!lmektedlr. Amerikan ttP'" 
purıam lngtttereyc ltııde.r rı ~ ~ 
deccktır. Bugüne kadar ;.ıtJC 
·ıosu tıııa.ndaya. ve AUantlP 
kadar refakat t:dlyordu. 

terine :ı.uıtım ~·apıualtta 01Juklarm:ı '* v :,;ı # 
.::ıılr blı· gQndellk emir nc§rctmek ZO" van 1 \ /1 or•ı«d•ı Btl s:ı.b::Jılti ba2:1 gazeteler nylnr.. ÖğrenJiğl-n!r:e göre, umumi m&. 
runda lt:ı.lmıı;Ur. Alm11n Ordu&U YO o· un V V b un.nberi }le,zırlığl devnm edrn ÜDİ• hiyette Ve biltÜU talebenin iştiraki 
ounlıı ttcrnb.!r hıırba:lcn ıu:ıttcflk kı. A!oskoua, 21 (A.A.) _ Sovyet vcrsite tnlebe lıirllği için bit- top .. Uc yapılaca.k bu toplantıda Maarif 
taınr, ovyç. s r, .er n cnnn~ rcıı radyosunun bildir<liğinc , gôrc: a,n,ı ynp ... o .. • ~ • ı=ı S • n '\' 1 in n l 1 • ılnca;;tnt Y"zmıMlaı·dır y..:ı..,;ıı· Hasan AU Yücelin An.kara. 
hnreketlcrını glı.lemeıtı ve on.arın 

1 
yeniden beş Sovyet tü..'llenine btı· Umumi mahiyr:tte ve bütiın ta • dan göndereceği bir mektubu ta. • 

harp~ıtık :UınlycUnı Lcşvlk etın~ğt rrün "1\luhıfız Birlikleri" unvanı leb~ıln l: thıı.ki ile ~apdmaaı mu lebe~·e oı.unacnk, bundan sonra 
hedef tutıın bu glbl y:ıl.'ın haberler ~erilmic;tir. Bu tümenlere maa". karrer b.uıu:mo bö)lc b·:. tovlııntı, r~lct~: bi~ nut uk .söyliyec~k, "ve 
knrşı:ıınd3. derin b!r l.stlkrnh duyar- larmın iki mi::ıU verilecektir. Bu ı;e.zckm.: mcı.k .ıc)c \Crılinceye kn l ı.ilh•n n.ızam.n:ınıcsı t.:ı~ebe)e •• nr.· 
t!lr k n dö .... "'Ü\ "ri tu- :J:ır vapılnuımıetır. lat.ılııcnlttır. Şı:ncli vckılın mel .. u • 

ı unvanı aza an • ı. w • • I • ·· · .. k ktcd' Sovyet nk$a.nı tebliği: n· 'mdi ~ene:rul l!olov ve Do- Ba lıı.:.:nıst'l kena·sıne muracn •t I bu brı lcrune ır, 
26 sor.tc.2rin gıinü. kltnhınmız ~:t;r~:n kum:ı.ndr.smda birinci ettlğimlz rektör Cemli Bfüıcl de • , Sı:ıufln.r~rı .fakliltc. dekanln.rı ta • 

bütün cephelerde düçmanln çar. I ve ikinci silvnri ko!l:mm teAkil 1 miştir ki: ı~ıud:uı .ıntılıa.p cuılecek olan sr-
prf:mışlarclır. Volo!mlanısk ve 1 etmektedirler. Nihayet 60 mcı .. _ Bır ~crt:ıtıt.ı s-.tf'lm::ısı .~ • ..ı. <·ım k~ıısyoı:larr ,da toplantı.dan 
s~nlino;rors!c kesimlerinde muhn.· )Jiy&de tUmcnine 9 uncu mulıafl7. rnrltıştn-ıl.n'.F~::-· Anc"' Maaru. Ve E>:>ıı~n, . ını.rıa:1 ?'°taşarak tal~bc 
rebeler bilh ssa ~idd~tli olmuş. ı piyade tümeni unvanı yerilmiş kilinin me~tu .. u ne, z=ı:ııan. gcı~;~c e~:-ı1yetlerı i~ın gızll rc;y toplaşa • 
tur 23 sontc,.cıriııdc bihtip ediien tir • topl:ıntı o :r.nmnn lAJ1.;_.lı_ca_i.i_u,;.,rr_. __ ~_c_:u_tt_rr_. ____ ., ______ _ 
~an tnyynreleri bundnn evvel l Bu krtalarm scQme birlikler a. 
bildirildiği ~bi 9 tane değil 55 1 rasına f!C(;lrllm~inc sebep mu. 
tanedir. 25 sonteırTind~ 33 Al- harebe meydanlanndc. göster. <B::ı tar:ıfl ı irıeide) (Hııı;; 1arniı ı incide) 
mg,n tayyaresi tahnp tdilmiştir. dikleri kahramanlıkl&dır. ne de ka.snplıırdn t~tıb"'t oluıımıik • ınuvnffaltlyellercı n tıah!let.-nektc ve 
Bizim k::ı.yıbırnız 5 t:1yj'nredir. - - -;:,-; tndır. Nıırk hnrici tutu!nn tn:ındn, 'rob:uk gıırn\20.nunun huruç hareket. 
.25 sontcşrinde Moskovn civ~rm .. Sovyet te ;gı sığır,._eçi et.ine de naı·l: ko~an ko-l ıerlnin tardoclııuı&"1.nl b~Mtrınektcdlr. 
da. 2 Alman tayyaresi düşürlil- misyon conrad::ı.n bunu ta.tb.k et .. Alman:nrm nıerkczt S.Glrczag ol . 
mil!]tür. • ~"- 27 (&:ıdvn s:ı~t 1,lG do) - ;.,tir 
Lo:.:ovıki Mo.kovanın ........... .., ,,_ mcmı.,, · mak üzere mUhlnı hucumda buluna 

Oün &'eceynnsı Mosko\·alfa neıro:lllon Bu a:ı.b:ıh nlô.kııdarlardnn öğren ctıklan sr.nılmnl<tadır • 
Dü~miyeceğini .söylüyor rumı n.ua tebll(,'1: Qi6'iın\s~ göre, kasaplar cemıycti, i'. ,,. A <\ • 

8 8 0 Dün "a?.etecilere be'-·anatta bu. Kıtııatımız, dUn bUtlln c~ııne boyun 1 canlı hayvnnlnrdan naı-krn ltnldt • Loıı .. r-..ı, .... < .. ·> - < • · .) 
" ~ l •-· • d L!byn.;Ia Sıdl R zektc tank mUha funan Lor.ovs!ti 2 ilkteşrfn<le bu ca harp cU?ıl~lcrdır. :Uuıurelnl.r b! • rılmnsııu lteSuuış et narJ[Illlll a 

1,t"'dar &u"ru"ltUlu" b\r Pf<>P!'!.rrrında 1ı v 1 ko'a~k ve Stnllnograk kc ' artırılm~nu usteme:ktediı·. BugUn r.:beslnde görülen durgunluğa:ı. uzun 
.... .,. -:o, &al!I. 

0 0 
• • . • ınüıldct sUreccğl . Uphııildir. Kcıhı:ed't'. ile illin edilen Alınanlnnn M~. vuuıcrinde şlddetıt otnıuştur. yapıl:tca.tt içtimada buna d:.ıır bir · li 

kova taarruzunun tamamiyte a~ • karar \'criicceği galip bir ihtimal ki nske.tt aHzcU, dUn e.ltşıım mtlhlm bir 
kamete uf'radıj(ım ve 16 sonteş. M~s. GVa ta' rraza da.hilindedi... Yalnız bu kararın hn.bcr vermiş YC KapJzzo il& G:lnbutu 
rin<le b lay3n taaruzun da aynı dl~ tecrdbc ınahi~ctinde ve mtl\'akkat zaptctUltten eont ııcrHye.n Yeni Zc -
suretle nklm Italncaı'ftnm kork. devam e'KA3 or kny:Iilc olacııgı anlaLtılma.Jdc:d:r. llı.rıd:ı kuvvetltırlnln l.o.gUlz Ye ce:ıutıı 
madan iddia edilebileceğini söy_ (BaıJ tarafı 1 incide) H!'llıu!ti evvelce komisyon ete Af'rlka ltuvvcuer!\e Sidl Rcx:?ktcı blr 
lemiştir 1 nıı:rk ıkoymuş, fakat tetkikat ve ıe~tıklc"."!n! Tobnık ga.mlz~>lunun u~ 

Soryet endüstri arazisinin knt§ttr. Her ~arafı don kap arnıs- taklb:ı.t canlı hayvana aa ~ark .ko- rılcnı«!kte b~ılundu ..ı:ı..ı iyl ın~Ur. 
dörtte ti"ÜnUn zaptedildiğinc trr. Bu _vazıyetten Alman ~ırhh ' nulnıadan ~in içinden çrkılnmıya 
.ıa'ır Alm .. ~nlar tarafın~an ileri kıtnları ıstUade ctmektedırler. ,,..<ftnı ve bu vuiyctin sadece n"tll Almnıı gcnerıı.U H.ommotln bır tnnk 
"" ... "' l h be le e naza --.,. &"" kolu ile .V...ı.sır hududuua karı;ı yap • 
sürülen iddiaya cevap veren Lo- En son n m:ın a r r • kendeci knsabı tazyiktan ~ bir 
zovsk1 şunl:ırt söylemiştir: ran Moskova etrafında çember netice vcrcmiycceği.nl gootcrmig • 

Bu iddia d<>ğtt• '..n~ıildir. Birin- davrnl~a.kt~o.dı\·· ... -:.1• vah~Uni tir. Çünkü celeb ve toptnncı, canlı 
ci ikinci ve üçüncu bc3 senelik azıyc ın u,.~ . hayvnn eti nam ta.hl olmad ğın .. 
Janlar yalnIZ Sovyctler Birliii- j lıuslar da bildlrnıe.ttedırler •. 

1 
dan koyunları ka.sa.ba istediği fcya. 

nin endüstri kabiliyetlerini art- ı>:avda r,azetesi .,Klln ~nn n ta satıyor ve bunu Qlan kaaı:.bm da 
tırm:ıkla kalmamış mcm1eketin j telıhke~c bulm~u~n~, ':var~ı:; eti nnrk üıcrinden satmaama mı • 
ı~ taraflnnnda bir çok yeni en. d:ı bulunan ~utc;edıt 

1 
kol~m , kün Jco.lm1yordu. Bu vaziyet üıcri • 

düstri mcN.cz.leri ,hdasını da Al:~rınl~r t~;., m an ~ ın 1 • ' nc-d.ir ki. c:ı.nh hl'\yvaıu nark kon 
mümkün lcılmı~ır. Bundan 'b~~- 1:az1"etın mu ltül ve Clddi oldu. m~tu, 
hı tahliye csnnmndn. düşn'la.M. gunu vazr.ıaktndrr. l{omlsyon buıtıD canlı hayvan nar. 

mal• ist.dICI ba~la:ı tıtrcltctlnln Al • 

man kU\'VCtıorln! ~ zayıf dllfllrdU 
jS"ll ICE'.Jılrcde :.o:.!lnnedlln:ı.ektedlr. 

Agcyl .. ve Calo v.\luı.lannın ıımtılı 

mı.hircd:! bUyilk bir rncmnunl:yct u • 

;>nndırm~tır . .Ankeri sü:tcU bu lggnlln 
str:ıt,,jık ehoınmlycU baklanda ı:nutıı. 
ıeo. Y'.lrOtıncn1ı,ttr. 

Libyıı hav:ılarm:la İngiliz hAkimlys 
tı d.v:ım ctmelct.c::llr. Sah günU Sidl 

Bir tlccar ı:.;:. 
ası mema ~~ 

öldirmek il~ 
Evvelki gece Bak ıı 

kanlı bir hMise cercY8 

ve dün geı. vakıt adliye~1~t 
etmiştir. Yapılan t~ 
iddiaya nazal"an bil~ 
cereyan etm~tir: rtal 
Bakırköyünde J{tı ııt 

lncirli caddesinde Ill~!Jd.) 
riyet lrnhrnmanı NiyllSl ıı 
yeğeni oldu;{u söylf1;1e ,.r 
H~ı:.neli isminde bir tUcıi 1\e 
maktadır. Niynr.i Res:1c t 
r.c Ilnki!'köyündc zuııııt:t 
da otw·an ve ts Ba~li"'. leli 
r.ubc inin l::ısalar dııttc~ 
lan Reşit Tur~ldi ar ıi 
ki bir ihtilat \-nrdır, JJ 
bi ı·t.akını adlida,•ala.re. SC 
vcr.m: olırn bu ilıtililfı.0 it 
biı· kısknn~lık me!..cle~dşı~ 
uyu ntı.zarc.n, Ni~ra~i. ~. 
rı:-ma kar~t nli'ıka pC)ıı 
\ e bu vaz:yet ailenin 

0 ıuı.C(n~mın, sand~ t1 ritll 
bir göl~e scrpmi!:f iı ~ 

• !fü1yet evvelki g 11 >"" 
refiknaı ve bir arkndll: ~ ı 
ilkte evlerine döneri" rl•"~ 
bir <;itin o.rkasmn sa';~ 
l&..-ı Niyazi c!indc tir t., i 
dujht baldo lrnışılaı ı?:J 
ve bl:- el ateş etmi~tır. 
kur un Reşidin sol cl'11 , 
etmiş ve aj!ır bir varlı 
vücudunun iç~rlsiııda J.; 
Bu sır{!cla karı Iroca ·~· 
b~l:ımıalaı._ Ni~ azi 'o
endaht do.ha yapm~ 
ettirememiştir. . rı ~ahim tesisatın hiq biri bırakıl· Mojaisk, • ~oroyarosln.~tme kını knldtrdC:Z takdirde gene uld 

m"mtstır Alman tazyikı QO!t artmış l1' • ılh' va.z.1ycto dlinUlmllJ ve .. fa.alt blı· dn!.re , 
Pr~v:Ianm yazm Mookova: Tula Y.olunda d ı ~çıne clrllmlf otmıyacak ınuıırr 

'Niyazinin bu hadı~~ 
ômcı- ,.o Scferoe dU~man kı\aa~ top • kip kan kocwın cvle,Yı'.ır' 
Muklıınu..'\ Blngnzi ve Agedabya ha ve orada da Residi U. 

Pnvcio. gnzeteskıin m\tll&blri ya- Alman tazyıld :ızamı hadde var· Canlı lıayvaudan rıark ltaldmtmaıc. 
-ayor: mıştır. .. 1 ra l t la beraber PQrake.nde et ntırkı ne ktı .. 

Sovyct ktthla.rı tlm!!.l, cenup ve Ruslar bUtun cephe.e e r ca öar uttırılır.sa arttınısm, nlha)'et pe. 
meı~ez ke..;nıle-r:nuc Alman tiiıtı• etmektedirler. rakende satı§ toptnn !iynt temcvvu~ .. 
ruıunu du't(lur.nnğt\ dc\·ıım etmek Cenupta TİJn?<:enko taarr\!%3. ıcrınc tabi olm!l.ld&n kurtuıa.nuyaca.k 
ledirle·. .0.eYa mctmektcdır. ur. Bu tcmcVVUçlcr bir ıı;Wl bacl:len 

Alınanlar:n şimali şarldyc oo~ru M ı 1 ( taun yükse.idik c&tard:ği takdirde 
ta.amttlıırmı lnki~f ottlrerck bir ~: ~rvaıaıfhl!! ~ D pemkcndccı ıcan. bahıılıya. a1acaıtt ('. 

\ta.Ç kil.Sn.bayı ~gale tnuva.ffek ol .. , , t ıı g:lırf\:!enıer u gene nark U2crlnden ımtamaı.1 alt 
dttldarı I<lin isfütametiri.dc vıulyct ~{!1 ... w • e B U ~ mevl:ilnc d~lyecek midir? 

ka~tk Ve gergindJ.r. Zuğrop, 21 (A.A.) - Bugü? Odun !§lnc gelince, bu ds t~ubUl 
MoJaıek ve Maloyıı:roala\•ctı ıst;. neşredilen bir kararname mucı.. i~ ehemmlycuı blr &a.fba.y:ı. g.rm1.3 

ka.metlcriude dü§man ta.arruzlan hince umumi nitam y~ . Hırvıı:t ur. ıınıcn latanbulda odun stoını h.ı.o 
geri pilskUrtülmtlştUr. D~:ııım devl2tinin mcnfa.atlcrı ıçın teh~.ı. dl u..g11ttyc lnml§Ur. Dunı.ın a"t: :..: 
Tuk·".loskova e!:ı.s }'Oluna y:ıltlaş • keli addedilenler üç ay~an .,:uç n:ı.rkı kUi bUlmıyan. ojr;ııı.cuı nn o • 
mnk lc:m yspUğı tcştbbUslcr nktr. seneye kadar deği~n t.1r mut\• dun getırmemelerld!r. Bunun lçl.:ı l. 
knlmL'7 ve :ı.ğrr z:ıyiab uğramıçtır. det icin tahaşşüt veya ış kamp. zerinde c\P\' .. Icc bUyUk gtlrUitill .. r ı . 

StalJngoı:ıı:c istik:ımetir.e dü.ş lıırınn gönderilecektir. p:ı.n ve nlha)"et nar::1 l5S!) kuruJt:ın 
man pclt büyük piYtde ve tan1t lruv ~ •1 :;ıo ıturu,a indiren ka.rarın n tı.. . 
\'etleri göildcrmck iızcrcdir. No.zl. Lübnanın istiklali ı an istnnbula odun geUrllmem1!Sl ull!\ 
ıer 1W tankla Rus hn.tt nı )'rum~. edildi tur. Fakat bUtUn dt\polnrdıı. o~nun 
ğa muvaffak olmuşlnr.lır. Lt>nilrn., '27 (A.A.) - General dB çoklsl 550-530 truru~ u-asuıcı:ı utıl • 
J ap!>n - Amerikan Go1Un Suriye mUmesal.ll general Kıı.r- ınakU.dır. Bu \'Ulyette narımı bir :n ıt 
G5rii,.mclcri tu dan LU':>"l!lllın IsUlchllinı no.n et tar yUkscıtllcc~ Teya ~tl.:htll b1: 

Hol; 13ir'e'}l":. Am~r. ıı. 'l'! Jr.por. mı.11.tr. Nııltll.3 yeni cumhunyctttı. ilk ıcarar verı~e:ığl Umıt dllmektdlr. 
l •· re.&lcumhuru tayın edilml,ı;t!r. ------------

~"tl. aro.smdn~ci ~Uza.!:erc Ctın uU • -1;"=""'ı•ıteredt.!\n giln, belki bir:u dt'.ha geç ~it, ~"' v 
telcrar b:ı.şlı;racııttlll, ba.sm toplnr- !Enr-snzıa~ın 
twntl.-'l söylcmıstir. llarlciyc r.r:·. lf.l!.~'9.d"•l: ... ,""i n' ~-ftli'ie.";ıt go .. ~aralen 
rı, Uzak~o.rktaki dl:rum hı.l:!cmth "l- ~.-r& 1 llıl .! ~..ıı ~ l\.ı ı 

\"<ı meytl::ı.nlarına ınuvaffaklyeUl hU • 
\.'Ullll t' yapılm1'trr. Sldl ~.ırte ha.. 
\" muh,.rcl>Ulndı 2 dU§man taY7& • 

rem. paımrtesl gUnU de ~ Alman 

tnyyr.rO!!l dah:o. dOjtltUtmt4tUr. ncrka 
\'e B nın:ı ıı:wıı lneydnnlıırına da bn 
cuın cd..lmfştir. DiltUn bu harek&lta 
~anı~ :: ~'\yyar;?:ulZ kaybol.muştur. 

!.<.ı"::ı.ıtu, 21 {.\.A.) - Libya taar
ru .. · ~ i:ıtl:ktıın sMr& Akd':!nlııde ba. 
tı::-ı, ... )"Clli lnllıvcr gemlalnd<ın aon 

lkl3~ 1':ır;-mz knıvac?Srleri tarafmdan 
b;1 tıı .!Lı.,. tt . Bur.!:ır aslcerlcrdcn bo.ı.. 
ka ~ mtkt rdo. petrol ns.kle.11.yor 
Jrır:lt. 1 ~llizl.nrln sıkı o.blukası Liby. 
m~hv-.i.>~ln~· mUhlln blr rol oyna • ı 
m4!~\.t\ :r. M hver t•yy~reıc....fn\n 1n . 
(ll!l.3 h:ırp ;rcml C!ı.•lno ys.ptıklııırr \J\l'l,ııç 
lıUC'.ıırı te"lrDl3 k ımr!!trr. 

V' J, 21 (A. \.,) - (8,ll,<J.) 
LO.ınr~da~ rroien fnkn.t teyit e:m. 

JJ•iyc ı bir hllb~ra r;ö:-e Tobnık tn~ııtr; 
BArnlzonu Slı.U Regektcl:l tngfül!: kuv 
•, l.~ı·ile blr:c,..:nl;tır. 

Ycnı takviye ltuvveUOl'J top!Ayruı 

Alnınn C'"!l"rall nor:nmel Sldl ö:ııer 
-.;a'3hl~h L•.•kr.ımcunıtt mukabil ık .. 
nrrıı:ı '.\ bu!unm.'\l<t!lt'hr. 

ınUtnle:ı beytı:ı etmek 1ztcmcm}8 .. (Ilbş tan:.fı ı incide) 

lir. ~u cndticsinic 863 numnr:ılı MeUh vae:onlar J d ~ • 
l..ondradan A~:crlk-n n=nnsi:ır-.rn 

1 
Yol-ı)a nlt Bunı!ı. Pa.l!.!lnwr. Evve·· _ ıkcn erunaa yene 

b1ld rlli)·or: ı:ı ı;ece meçhul b"ri~ç hırs:z, dl1l • Bantlan bir hlÜddet evvel lngilte anlrepolar yapılaea/l. 
Londrannı dit lomntik mahfil' c-. kü.mn fl.rl:nsma be.bet eden bir a - reden getlıtibıılş olan 230 \>&=:onln 1s.ırend"2run limanının takviye. 

raıe g:;ı-e. t.'mcr.~c:ı ve .Ja.ponya ı:. r~rtm:ının s:,rmt:.k kn.pısından gir. 5 lı>komotifin Sh-a.s atölyeslndc si iRine •o~vam t!dilme.ktedir. Bu 
rnsnıdakl m?z~k~ıelor ılç ny mud- ı !'l'l .. ,,,i"r ve burndan tednıi:ı: ctti:.'ltlc. montajı yapllmn.ktaclır. Bu va!;on arada 8 bin dekarlık bir :.;aha 
dctle meri ~:n·~ak mu·:rJtlrn.t lıir uz , fi l>UvUk"e bir merdiven wuııtaa.lc ve loltomotificr parça halin<lc gel • üzerinde iki yüz bin lira sariiyle 
l"'s.ma imkfı.n nı tcml.1 c lt-n fotmlJ .. I de dl;kkn"n:ı ginnişlcl'dir. diği için her gUn dert beŞ vn.gonun bil"iik antrepoların itl,?8.sı dil· 
lun aroıımn •' ı::'..fh~ndtdır. liırs;zlnr bundan conm d·şarı montajı yap l:ırnk ı~letmeğc konul şünfim...!ctcdir. Bu antrepoların 
!lcfom:la G&y .. .:mtnm l""ec.:li , ı..t sızmnmnsı l~i.n ltepenl:lere tuh m:ı.?ttcclır. Bunlnrdnn bn-•m yent jnşa:.ını müteakip, İngiltere ve 

dit ettiği iddia ol ıfll15' 
Maznun, öldüımeğe t? 
çundan dün adliyeye 
tevkif olunmuştur. 

Vu inztcnun <l:p·om:ıt .. t t'.Ut
1if!'• ~ '.P• rç:ılnrt !ı!.ltı~trrmııılıır ve muh 1 vr..:;on \'C lıiiomotülerden müre'k • sair memleketlerden Jtelcn malla. 

..!1je h' '-11 ol-ın hann'ltc gô e, telif mezeler hnznfad.>Uı.n co:ırn l ken bi'r parti de, yoh çu:ınlınış 'l'ın türa'tle karaya çıkarılıp mu-
Co J.·.t .m!W7nle1 :n:n mlhv?r ,~ev - ot:ırup rq,!tı içmJ~Icrdir. NLh:ıyct bulunmalıt:ıdrr. lıafamst mlk-n:!run olacaktıı::_ 
lc.tlcw ıu eline g .. ı::m ~ı tc.ılı ... csi • :~-~mcc~den de .ı.i>O ll.r-.ı. aşırın şlal' .tı"} ı ı; • ~~~~)~3:tl<mı.ı·~~mııııllliillD'B 
ne l·. r~ı A~.1c1il:.o.n l:ıtala.ımn He. , \'~ koç p gitmi5lerJJ.r. L:.J .... •• t~. .;;~;f. ~~·J!U!~m'.;;il!tf!A!11!1.~ ~.~. :ıv;:;; .:"a~ı:mııır.r.::tl!ll~!!!l!Rı 
l:mruı Guynmnn çı!mrılm~ı. istila· Val:a.nm tnt:.• ı::atm:ı. :-.abıta el E~I g<k~em. 1>cnr:c-rı ~u~nı:n..1-...ı pMleı'ler ,p1ae19eri 
yu uJrn) a.n bir dC'vlctc alt olup iroyınu~. meçhul htrınzları anıştır. 
Alma!lyarun tchdi..iine mnruz ka • m:ığa bn.slnnuştır. 
l.ıı:ı her türlü :mızin·n Amer.ka. ta 
rnfmd.aıı 1 ;"J:n~ yol at.an tnUlunı 
bir m'ı: l tc !.il c~.mc:ktcdir. 

\·, 'ngton:la h~ l ol:ın !mııaate 

[,öre, Gencıo.l Vc:-;ı;-~dın azli, A. 
.n ı ıl. ı.:.nın ~nrbi Afrikqya r.yıı.k at 
m •• ı lmlta.nır.a yol ntml§tır. Sibcr
ynya dcr~n:ıc~l: \llan Amcl'iknn 
ku•.'\'ctlc. ı n Alm. nrruun Dn~:ır. 
dt..."'l :ıo: '•cue gn.rui Afril~:ı ~ hill • 
ni ele &c~irnı k için s:ırfcdece'ğı 
g~Tctle1·c k~ı koy:ıblleccklcri 
·be~-nn tc1Hmckte-drl. S6ylcndi~ine 
"'Öre, s:berya llc Aft !rn tah':ınln 
diğer bazı kıaımlun Ameı:kalılar 

ı in müsait birer üs v~zü:si güre • 
bll celt vo Siberynhlar mcmlcltct .. 
lmne .Amcr.i!':al l:ıml nyak b:ınn • ' 
mn:ınn bilhnsca mcmııuıı olacaklar• 
dır. 

Patislilere ceza 
D'r'::ıç f;ün ewel Alman malta • • 

m~tı tnı afmJa:ı mU.:;adere cdibn ş 
olan bir io'ta.nt:ı.tla vulma ~len in .. 
f l!lktan dol::ıy1 Paris i:-gal böigeei 
kıtnl,m kumand~nt. P:ıri!I uclırl • 
nin b!r milyon rra~k p:ıra ceuuu 
vereccf;ini halkn ilan ct.mi;ıtr. 

Bu Akşam LALE Sinemasında 
Ray Milland - Patricia Moriuon -

Al~im T amirolPıı~ 

VAHŞi AŞK 



Suv;:; ~abuna 
Dokunmadan 

ı-erln! 
BaebJamua l'alıatarı:hfı, felL 

keti arttıı.ça &"Deıniw --- • 
&ir. TamdJklamnrzdan biri 1aft ~ 

an: ..-.uı Saim Altundal No: 13 
sti şerif ini öpeceksin!, 

l!lezarcılıa ô.t•.:ık " . 
alan llız 

1'almar-4aa 
kaçarken dolara 

tutulmak bnaa 
derler 1 

lbte bd:ır ·~ a11pe pek hoıu. 
1Daza gHer; onun ba çıkqı tor
lantdL"IDlDda gttlUSme mevzau o • 
1111'. Bele o, lr&ttl bir faDssızL~ 
hurban gi- de, o ~.ıkuran ıl k. 
\'lt'dr Juılltasma s~mm bitim noır. 
t.M:na kadar gömülse kahkaha nr. 
,..hlarmdan kendlınJ:ı:l alıp bclkl 
ons bir yanlım eli bile uıatama • 

(J;"·•";ü ttliahadma devam) 

ızdan kara kedi geç
ecs/,/, Sen ona müştal:-

, Bütün evLre büyük bir 

• <•ı tarafı s bc&tcle) ,.... 
btm11 o'nı:ınıa \Vıllf.1 1t:ltsi iti • MeVZ1lUJllu ınntar tabuacemJ'• 

herkes anlıyor ve r:.lTntz hı çıi; mstıa. tekrar tabanıan pjhıma:S eh. trtmlırde böyle mantar tabanrn-
lık ahaliyi müthia bir pani'e ug· istem:,, lAk:a bu sefer arbnadaa ~rn:\ benztyen nicclerbclz ,..roır. 

l'fft o sana müştak.,, bayram aft~tu. derin bir gece 
- se.:sizlıği çillanil§ta. fülise!c!'dc 

r .., tı·;y·or. ı·- '-----.. pa ı.,, :uı •urwnkt, D13'!ltar t.a1ıaa • Onların kunıınkı bil~rine, par • 
Evde Ci"a kendine ge!lF,. c:ısr olnıanuş, poliıtin ot-.&lll Jayıp ~öz alan götterftlerlno. ~ıp 

Etrafı dinliyor. "O.zerine eğilmif gUrl:nLş ,.e " •• "ere sormlt. ıtte. · kınr~tlerlne ne bclar aldanırız. 

8'ııtan "zanbak" kolcı. .. 
~· ~nimle o kadar 
... 111Ur ki.. Ara n"a oına 

-zanbl4c" Javantall 
et. olur. 

'e kokUBU fmd:k hocam? 
IDolEmaT. 
dveleklefir yan.aklan 
~mıNmdar. 
IGyliyecek acaıb:ı? .> .. 

at'!amnn. Al'tilt ne 
.._,mı )'&T IJMIY• Su'• 

~JllıAıre boyDUIDa an. 

'· ~t IOal'a benim oduna 

ku)'Ol'IMIB t Gel bebY'ID f&yle 3-"a • endl~li çe.ı'lreler eotuydu. Çalrın 
r.mıa. Hocalarla do!ctorlara !ı1D'lr • çanlar bütün !i.Cl:.ri dalga da1ga 
rem olur mu! 8eD1 nlçiıl çafttdım dağıhn he?ecan'a d 'duruyordu. 
bil be.kayım T Sanki ~nların iplerine va.hşl 

_ Ne bilıeylm ben a sultan·m? hayvanlar ntılınıt. iplere di~l~ri. 
_ B1ru anJemıpm 1 Bak tirae ili g~çirerek sallıyordu ••• 

clmue&un. Buırlan•.,... ~IU Bu f claket gi.~nlerind~ ~alı"'an 
ctıb~tni ıb"flliFlD- Levanta koou. biri varsa. o da mez::ı.rcırdı. Kol. 
ın.rma garko!mussun! Ne ho:Irlık, I ı~_;•ına iki mla!I kuvYet gc:mi"ti. 
tae iıtiyaık ba hocam? Uzun mUd • Çiln!.ı:ü i§i onu ~;:isinden çok da. 
d&ttenberl cteaU terlflııi &pt.Uilln ı ha faala ~qmıya mecf':ur ediyor 
ro~ gallb& f du. Bundan dolayı zevk duyu. 

Ama da yamıın sultanmış! Bir. Y<>rdu. <:imdi damarlarında daha 
de: "Dt'::Jti ıe::lf .• " ml ~.aa çabuk d~nan eden ka.nm verdiği 
ç:Jı.tı? Bu da o t~l>'ıi mi buJ?1u.'?. bir Ze\•k. 
Heyecan içiDdeJilll.. faka.; bır ka· Bir aabr.lı, kısa bir uykudan 
fa basıp daya.!: yem~ek 1~ kar:- uvanmıştı. karşısında Gitayı 
yı lrcnd'ııl kapllDl d.ye betllyo • ' Cördü: 
rum. - nasta totsm? diye sordu. 

- Dedi,?ml yapacak 1DE1D? - Hc}'11', hayır ••• 
_ Ya.pmal olur muyum hig? Adam, kızın çabu!t çn!Juk ve 

Ca"lmu bile fda t"clerlm siz::! k:ırma kaneık konuştuğu keli. 
_ Ama lftDlllClnn hiç ka~edi me!erin m&nasmı yavat yavaş 

~yecet, o senin ıeıı onun! 1 anlamıya baflıyordu. 
_ E'.bcttı sulbıaJDl •• kö~ ~ • Kızın &l;lattıı:uıa __ göre, San 

tediği b"r göı; Alla.h vcrdl iki guz, Rocco ahalısi or.u öldurmeye ge. 
F'inhnetülm&t16J>!. liyorlardı. . 

y claba yaıtlqtı: - tehre vebayı aen getirdın 
~ .ılqdıo ~All 1Dl cliyor:o.r. !ıleurlıktaki bot kıs. 
~ 1 ma çiça!derle mezar biçiminde 

Anlama m1j'IZ!1? Esasen bir Röbelc!er y&J>llUIBID, bunlar ölü. 
h~ rllyada ~! leri da.vet etmişler. Çabuk. kaç, 

_Hem bU kadar blribı'l'ln.fze kendini kurtar! diye yalvarıyor. 
uear 1>Zl1>'rinili du. Gita. 

lşU)'&k, h~ bu · Kı::, yüksek bir kalcd::?n düş. 
iizUcll naz. t•&Meoo .- k1 BU) mn~ gibi adamın ayaklan dibine 

- Bea.llD ms • . ...- J._ dÜ§mUttU. 
tanım! B&ı sıra.da )10ldan kesif bir ~ 

- Banpllk taraıtar:am de • le.balık görülmüştü. Bu kalaba. 
met? hk, toz bulutu gibi, g!ttlkçe bü-

- Darpı değilim ki.. bilAkls Yilyor ve yaklaşıyordu. 
llledlbam!.. Glta fırlayıp kalkıyor. sonra 

- Aterln lloelm-. za.ten mOell'. ~rar dilleri ~ne düşilyor: 
manlarm d&rgDı1ı#ı bir meadil tu. .' ~ aO:rWdeylp götürmek 
ruyuncaya kadaı' dıeil IDl? letiYGrdu. F&ka.t o, kaya gibi, 

~Uıil Widu, ,-elen cariyeye: hareke1:1'tı, ayakta <!uruyor. Kı.. 
_ JaJOUıQda Uendl ta.ral:nd&lı ~ tfaretle, çekllmeı!inl ve eve 

gelen Şeyh 84lleyman Ef~1 ~ gınnesını aöylUYordu. GLta ada. 
ğll'! demez ml? ı . , ılıuı dediği gibi ya.pıyor, eve gi.. 

E1fth r dip kapının arkasma çömeliyor. 
Betim 'be.mm kW oldu, KaJ..bim. Boğazında. ellerinde, titreyen \'Ü. 

---.. ~a bafladt. dislerim Utrl. cudunun her tarafında damarla.. 
ç~""ını-e • rınrn heyecanla attığını hissc.ii. 
yo~Yvah. eyvah. .~yvaht.. Yor. 

Ben de. )'&r'Illl IUttir .U ne el& lıılezarlıiın tahta ll8!'11\aklt~a.. 
lattınp duruyorum: n~a, ta,, bir taş daha geliyor. 

"Deeti eer:finl 6peceb!n!.,; ' 1J._ 1 Gı~ boiulae;ak gibi oluyor. Bir. 
ranmc".an kart. kedi geçmlyecek !.., deııibre kapıyı açıyor ve kotu• 
ıcg n ona :nilttaksm o ll8D& mut. YOr .. Atılan UçUııcU tqa doğru ta:? .. aman yarabbi! .. Bu cll\r&U nO§uyor. Tq kızın şakağına ~ 
(\j'Dak 81Szler bizim kılkuyruk m. yor. 
ııun Uda ·çın mi'> Şakağından yaralanan Glta, 1 1 ah .,...ıı. ben de· olduju yerde yığılıyor Yabancı 

Ey-.:;· he~~·rl rÜyad& ~ onu kaldırıp eve götü~üyor. Di 
rii-· 

1 
dementift miydim? ger taraftan ahali, bağırı§arak, k:·; DleQrhfa doğru yaklnşıyor. 

~ral>m·-'ne mGftak o1acat"m! Mearhfm alç:ık parmaklddan 
p Ddetıum aecı- eUal 6pecıe • onlamı k:ıteıA\nda bir mania 
i~~ Hem benim ona sltmtklliim ~kil· etmiyecektir, 
bil~ blle 16• s&e ~re 31Ume c!•. k ı,te, bu sın.da bekl~eyen. 

k c1e1·ı mı• 01.<uııç bir oeY oluyor. 
me1h~ &..n1*, beyaz 81. • Başında saçtan dökülmü!J kısa 
kallı Şeyh SllleymaD JUendi geJdL . ~Ylu kitip Hecph.ile, kom~u 

z ki e suıtıın: vıcolo Santa Trlnita caddesın. _:. {f!)tı efend! ded'. ~ar blr. deki demircinin iberine atlıyor. 
birlerin' mtııtata111Jlar.. hocam Gözleri dönmüt bir haldedir, 
t1md1 bGyle eöyledi. Hatti efendi vtlcudu 18.llanıyor. Aynı dakika· 
battetlerinl ı.z baft8dll' rUyMIDda da, üçüncü sıradaki bir çocuk 
görüYQrm~ 6)'1e dtlil mi hocaın T da sallarumya bqlıyor. Ç.ocuğun 

· • llrkasınd:ı.ki bir gebe kadın ~ı~. 
(De'11vzmı t'tır) ilk atıyor. Bu korkunç çığlığı 

blddetini belli etmemek için 
haklı bir aülütl•ı 

_ Hakkın .,.... 1 dedi • :S.n 
Tahir g 0 bi yakııddı bir deli• 
kanlı da3ilim. Fakat, aiyle • 
dilin kadar ela )'bUD• bakıl. 
maz bir erkek uıiyim 1 

olan y::ıbancı: pğmunlan l , d'>Jnya tllhalmak oı"ıı.:.n, toplarında, eatjörlerinde 
- Gitti er! diyor. bans dor!cr! nt"~ hareket ve lr•-4retle do1u ı.u 
K ·z ::ırtık ~ıımı görmüror. H11"81Zm öbür arlc-.datJ1 yakala • ~unı~r sUrülil., _..,ldarat!D yivleri 

elini uzatmış, tu çehrenin hatla. au~en, orta ·a b~aklanmı~, lloju. kennl'9.lanmaDIJI blıwr ka!'b'ct im"• 
rım bir kere daha parınaklariyle Jamp imJ_liriilınti11 'kimse yokken, nağı _,ım. Ne yazık fil onlar bo.o; 
yo!dnya yoklaya bulmak istiyor. po11s1a W1Ie ~ an11p .. ıer1nı .. adı yllbeltm.ler ,-e 
Ya.hancının yanında çok usun "daaUI" cllJ·e, &llçla oldgğma• ü. bize mahiyotlerlai kolay• ..,.,.t 
zama.,, yıllarca kalımf gibi ıeli• hi derli toplu bilmcd.lğ! bir adamJ Jmkinmı '--'er· 
yor ona_ yere dedrmesı doğru bir hareket EFDAL NOGAN 

- Zamanm ne ehemmiyeti olarak tellkkı edilmese gerekf.ir. -----------
Yar d~ğ'il mi? diyor. Blrfoldarmuz: "Tnt11Dcaya kadar ISTANBUL BELE!>!YESl 

he~lf;j ~~· amanm ne e. ::1=~w.o::ı1 t:.':: ~llll'l"~l Tı/f ~k~su 
Kizm ne ekmek Jst.ediğini an-l Jaflattırırl:ırdı" Yahut ela "tutma. il l~il la..'l'lr~ı:r. nm JOluno bilse)dl z:ıten onu cllıı. TEPZBAŞI 
G~ta ö!~y~r. den kaÇUIDUclıt" diye dUtüiirUs. J Dl&UI KISMIND& 
Adam ona me:mrlıftn ortasnı. I Vaha •ırasoub oracıa bahuuaadı. IDlf ütam ıo.ao da 

dalti bllyük yolun ta öbift. ucun. ıan- k11ı bnnıu, fiac1ece, mantar M--..ı· -' s· ı k 
da temiz çakıl ta.alan arasında ı.ı.aceımm sası küalliacJea kara. ernıve:ı~~ ır şı 
bir mezar kazıyor, ay doğuyor. ula tl~ce!er olarak bJmaja btlkW Ceddeslnde 
Kızı c:içeklerfn illJerine yatlrl)'W, mAhkbt m!Hahantar olacaktlr. •oMEDI KISMINDA 
üzerini de yine çiçekle örttlyor. Çttnkl, polısln ne gibi bir aoı1a A 

"Se·.rgillm!'" diyor. Ve bir an lıarfllattlilll• bllmlyonız. 
duruyor. ~ blWstfsna gilld~ 

Fakat aonra. eaıti W iltira bu mantar tabuleası hlcllsesi ,.. • 
hat anından ve aklma gelen dil· kamil bbJ"alllaDlanıına f~ti oJ. 

Ak§am 20.30 da: 

Kör Döiüşü 
şilııce!erden ürkmllo gibi, tekrar da. Biri hllrriyetlnl brhett.1, öt.eki ~ o · 
iıtne koyuluyor. Bir wUn evv,e. hastane JdilelerlDe dlttU. Ev sa. Beyoila Halk Sineman 
lindenberi yedi cenaze beıldemek- Wbialn beDd hef"'3ndaa mutar 
teclir. Onlan mesarlıfa ıetirir. w.acıa~ lllrlikt. ducJaiı da J>M. 
ken hemen hemen kimM berll>er ladı. J'oli9 memanı her halde Wr 
gelmemieUr. Su bliyilk tellutt& taJmn 90l'Pt •ule 11iracb. V clht-. 
ki de mahkeme ftJe1 Olan B&t. 111 ba ....,_ denıae nlaat .. hldar 
tista Vigoola. ve felbetler laUiae Dgltilerlaı sin. 

Her i4tY deiiitU .ıra Ölülerin drı..e ............ bizler l\lldlk. 
zeng~ni, fakiri belli defu artık. ~· ltelt b11le ele~ ndcUrt Blrs. 
Es!dden bir ölilnün arkasından Dha ~ 111,vınnı otekt,aJa )'ilhk 
t.ir alay aban gelirdi Şlm«i bir 1z1atld, Cllll aealdll'. l'anhtldda 
tele adam uV&sına ·koyup ~. karplll ~~ .~~ 
dört ta.Dutu birdeA ~,w. nedense ~· ~ gı--. ---. 

...... 1 böytlk FUlm fJln!en: 
l - Oldllrell Orllmcek - BD78k 

Beri Tekmlll btrclen. 

9 - Lorel Han1I - Ka.n Kardetler· 
~ 118tJIL 

• - -- Ona4l Mil. 

Pippo Ô\IPU kendine meelek ua sırf 1111 IOclistee. Jı~ 
}'Ql>Illll. do)"1IJID9k için ötekiııln bedkiala 

GOZ HEKiMi 
Dr. Maral R. A vdrn 
.., .... Pumakkapl. taam ...... 
1119.1. ftlı HMS 

Yabancı da elinde ne kadar ayajlna ırarpaz IW>ap koyc?a!a • 
toprak kaldı, heu.p etmek meoo mas da oı.r. U~n !&Pkalanma 
burlyettnde. On.bit wdık udi.,. lr8f&D ........... ,, .. .. 

tt!l l'l!l ..... ----------
yer anca var. ı.,te yine ~ dama ~· ~ \etn ve Meta 
kazıyor. Evveli. ya.hm kamıanm canlı oWa~..J.kını:ı=:;: 
sesi duyuluyor: Geoen1n M9l ·~...._adım daha Deri 1ro 
buncian ibaret. Sonra ~ bir litblcle ~:- • 
adamın öldüğil duyuluyor. Ôlfi· ua ~ ı:.;:e':.~ ~· 
mUn sırnm arttk kimse sa.idamı. 49'1 llON ~ tıeJretmeylzf EltQb.İ 

'*811 Ht.'ldm: \ 

Alamet Aklıovunla ~ 
b11111D h'lmbe• Plltae Ne.. 1 '1 
........ .... uıp. .... 11 

....... Teld'JD '8111 

yor. Btriat haata.ltja veya endi. eileaeNk Jıoyan da öyle --.. :..ı :ıı 
.,eye tutuldu mu. Başlıyor ba- .:.\'h!ld:::::':·-=========-=·oor=========== ğıniııya ve ölilDceye kadar M. 
Jlmyor. Anneler çocuium ölecek 
diye korkuyorlar. Ortalık öyle 
bir ~aranhk içinde kl kimse kim. 
seyi tanımıyor. 

Her şeyden Omldini. ıkeamie 
bazı kimseler var, kenCulerlni 
sefahate vermi§ler. Balp,yorlar 
ki k!zlar ayakta sallanmıya bu
ladılar. hastalığa tutulmue ol. 
malarmdan korkarak, tutup atı. 
yorlar onlan pencereden aaalı. 
Yabancı da mütemaıcllyen ~ 

zar kazmakta. Onda "' kanaat 
var: Bu dört çitin crtasmda ha· 
kJm o bulundukça.. bm'a)'t '3n. 
mm etmlye, c;f~ekler · dl kerek 
tarhlar yaparak, bu manasız 
fel!kcte hiç olmazsa görUnUıite 
bir mana vermeye, onu eltaftaki 
memleketle aher.Jdentlrmeğe 
mul-iedir olduk~ öteki llendlsi. 
ni alıp götUremiyecek ve - irim 
bilir - b1r gün artık mağlup 
çekilecek ••• 
Ya.bancı Uri mear daha hUır .. 

lllJlllf bulunuyor. Bu ~ırada kah· 
kahalarla, btl~arla bera. 

ber bir ar&ba ~si }~~. A.. r ceset dolu. 
rabanm içi . ~ır al~y olu doıu. Sanki ölüler, kendilerini m<t. 
Pippo kencJ,isine birkaç Ya.rdlm. dafu. için ellerini kaldmmtlar. 
cı da bu)muş. ArrJ.;ıanın içinden. kumanın sapma dayanmll)ar 
ölüleri rastgele çe~p çıkanJW. gibi, memrcırun kolu gittikoe ya. 
lar ÖliUerdeD birı sanki kendi. vq hareket ediyor ve alhayet 
.ini müdaf8!lya hazırlanıyormue kolunu kaldıramaz oluycr. Du
glbi bJr _,..~ almıe~ Bunu tu_ ruyor. Duruyor. Alnmda ter da· 
tup ~~ ilatünden me. marlan var. Kalbinde bir miloa. 
r.a.rlıia fırlatlYOrlar. Ondan son- 4ele bqlamqtır. 
ra blrinl daha. . Qite dotlru lidiyor. Orada tek 
Yabancı ınütemadiyen bir nıe. rar PiPt>ODun yusyuvarlak ve 

arın ~ kazıp dU!'Uycr lapkamm bqmı ~ncıe k...._ 
~~dibinde saçları darına' mumı kaldmyor. ona doğrum.. 
dallfılll, Jcanla~ lçindt C:IJ>lak btf dlrif()f. tsabet ettliini .anlıyor, 
gene kız cesedı var. Mezal"Clnm baltan siyah ve 'l81ak bır halde 
ıraranıtkta. homurdar.ır gibi bir çeld)'br. Tekrar kaldırıp, havuda. 
sea ~ığı duyuluy0r, sonra geniş bir daire çizerek, uzağ'a 
tekrar iflDe koyuluyor. ı doğru fırlatıyor, bapıı önüne 

Fruta.t earhC"4lar enılr dinliye. l lif Yor 
r.ek Jtiımeler detildir. Pippo da· Sonİ-a. yavaş yavaş bahc:eden 
Jtfkada bir görUnÜJOr. l'armak. çıkıyor ve karanlığa dalıyor: 
lığın üstünden getirip ölüleri Mağlup olmuttur. 
l(ert atıyor, CE"eetlet blribiri üs. 1 Buraya daha sonra gelmesi 
t.üne yıidıvor. Buntannı()t'tUtn- l Jizım gdclWni anlıyor; çok daha 
da kolan me:m.rcı t;altin bir hal· 1 aonra gelmeai IAımıdı. 
de hifcli. çalışmakta, Her taraf - S O N -

ka bir kadın aeveınem. y d • 
dız ıihi bin taneai etrafımı 
aana, hiçbirinin yüzüne bak .... 
Oıman emnıi Tahire acı • 

maia bqladı: 

dqlannın ümidini takviye e. 
den ,u fıkrayı ulatb: 

Oamaa UllDİ,. kimte ce • 
vap vermedi. Oıeki ma)ıkam
lar Tabirle konutmaia bar 
ladılar. 

YAZAN: ISKENDtR F. SER1E.UI 

- Geç• yıl burada iyi 
remil bilen bir mahldbn var
dı. B:r sllD bize: "çocuklar! 
ben ıöremiyeceğim .. çok ib • 
tiyanm. Fakat ıizler ıakın • 
da bu ımrabtan kurbılacak 

ve hUrriJete kavutaeakıı -
nız ! ,, demiıtl Ben Oll\!D eöz • 43. • 

GUnılSrmez SeJlm, bı. ~ 
bent mabkGmlar ~. 
Tabiri en ,ok aeve!l bır yı • 
ğitti. Selim, Tabirin yam• 
na oturclu: 

-.!en allahlık bir adama 
Maai1onun ! Dk önce aana 
kısmifbm ama, ıtmdl acına. 
cak bir halde olduğunu görü
yorum· Elimden gelse, kale 

- F~t, eeçcn ıf.jn de o de benimle beraberdir. kapdannı açar ve aenl bira• 
tenin JOlunu kesmişti. O zo.• Osman emmi takrar illa ta ltlnclirip Dl:rarbalara aön-

!erini mıubnıyorum. Ve kur
tuIMatmm tUnlin Jaklatb • 
jına inanıyorum. 

- Yıldız mutlaka sana~ 
nalaıuttur. Ey, anlat baka .. 
bm, neler söyledi sana? d ? 

- Yddıs onan adı mı ır 
_ Evet. Bilmiyor m~ıun? 
- Hayır .• 
- iman kon .... tu~ kızm ·= blima mi? 
- Admı sormacl"'" ki-

ID&a Mil ona beyitler aöyle • karııtu clerirdim. 
llıİftin ! - Artık llfı un.tmala lü.. Malıkümlar gülüttüler: 

- Evet. O da bana hey~ .. • ZU?D yok. Yıldız aaııa abayı Güqörmea Selim Tabiri 
lerle cevap vermitti. F ake.t, yakımı! Bay le bir yerde bile teselli ediyorau: 
~ o IÜD o ka'1ar dalımdım aık seni buluyor da MD mu - Oal!:ne arkadq ! Gün 
ki... onu •öru··nce bı0rdenbı0• red mi edı'yorıun, a budala! cloa-•dan neler doğar Sul 
re Zühre.;i ıö..U:üı gibi §a• Tahir bu sözlere aldırma· W:K;ıbecldiıa kızını l~n ,.: 
ımmıtım. dı: bmm ollu,la evlendirecek• 

- Zührenin burada r.e iti - Her gönülde bir ulan mİf. Belki bu düöün şerefin• 

MahkGmlar içlerini çeke • 
rek ıuıtular. 

Tahir ıeçicl bir amnçle 
- lntallah biz de o bekle

diiin günü ıöriiriis. 
Dedi. Günı&rmez Selimle 

konuıa konuta bahçenin bir 
bqka. köıeaine doğru ilerlr 
di. var? O, N.ardiDin ZW:..-eei • yatar, C'sman emmi! Seıaim bir af ppar ela kaledeki maL 

dir. kalbimde de Zühremin atkı kmlan da serbes\ bırakırlar. (D~tJmı uor ı 
. - Beniwn Zü'hirem her-yer" Y&$ı or. Ben Zühremde_n-=b~~~B=ir b'mHU~.auıı.,y,ı;ı.w.toı ...... A&.11.a.--------~------



1 
•stanbuı Levazım anurliğmdeo verııen ı 

• 1arwı asker• kıtaatı ııc1nıar. ------A§ağlda. ynzıll me.,.addm ltap:ı.lı zarfla ckslltmclcrl hizalarında yazılı 
gtn Ye sııatlerı;io Hadımköyde A'\"cılarköy'llnde nı;kert ı;•tıoalma kom!.syo _ 
nund:ı. yapılncalttır. Taliplerin kanuni Yr.sikaırı.rlle teklı! mcktuplarroı iha~ 
le saaUerinden l>lr saat C\-Vel I.om!sJ·, .• vermeleri. (1485-10416) 

ClJ\81 Miktarı T ·• •. · •.nlnatı ıbale gün, ı;aa.U 

OdUA 
Sadeyağı 

ton lira 
2000 t-0,000 

72 lı&.000 

lira 
3000 

o.so 
:/• ~ ::, 

23.12.9U H 

:Zil .. ,, 14 

A§ağıdıı ya~lı mevaddm pazarlıkla cltsiltm•leı·l ıo.12.ou tarihin .. ka. 
dar ~rgUn Urfada. asl;erl ~tmalm!l. komlsyonwıda yapılnc .. lttır. lstekllle,. 
rin temlnatlarUe belll koınlı:yona hergüo mUracaatb.rı. (14S1-1Ci 12) • 

Ctn11i Mllttarı kUo 

Kuru ot 1 620.000 
Kuru ot 
Kuru ot 
Pirin<; 
Pirinç 
Kuru tuuı:;c 
Kunı fasulye 

l,620.000 
0

1.080.000 
60.000 
60.00Q 
12.000 
72.000 

A. ğıda yazllı muytabıyelcr pazarlrkl.-ı. Mtm nlrnRcaktır. Taliple!"ın 

~.U.!Hl paµ,rtesl gUnU s.ı.:ıt 15 te Çe.naltka. de Mker1 aatu.1alma ltomısycw 
nıınıı. gelmeleri, (H~.10H() 

C1nB! Miktarı 

Dove çulu 
Keçe aelvercı 

Deve ko1aru 
3lnclı11 yular bnfltğl 

adet 
100 
406 
toO 

'ruta111 
llra 

1500 
30·UO 
609 
550 

'l'emlnatı 

lira 
225 
46 
92 

83 

A§aglda yrumı erazklıır kapalı zarfla ckailtmcye konmuştur. Thalelerl 
25.11.941 cuma gilnil sa.at 16 da Balrkcsirdc askeıi satınafmn komisyonunda 
ys.pılacakt.ır. İli> temlnatr 1619 lira 18 kuruştur. Taliplerin kanuni veslkala. 
r ı,, te.kllf mektuplarını ihale saatinden biı- saat e\'vel komisyona vermeleri. 

lUIOı.,9920) 

Cillsi 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru raeul~ 
Nohut 
Mercimek 

&:an 
TO'.ı: crcker 
Çay 
Pata.tefi 

kilo 

29.800 
7~000 

~.TOO 

U.900 
&150 

'2.600 
10.&00 

407 
~2.500 

Fiyatı 

kur~ 
22 
5% 
lt 
13 
%1 

7 

•• 
900 
ı~ 

:r. 4 "' 
.\.§8.ğıda yazılı nıe'\"ııddm kapal: z.vfla. eksiltmelerl hiz;alarmds yazılı 

.. ön. ve saatte Ankara.da L..-. Amlrlll,;'1 satmalma komisyonunda yapııa.cıı.k. 
rn. Taliplerin kanunl vesikaıa.rilc teklif mektuplarmı !bale saatlertnden bir 
uat evvel komisyona nrmeleri. (1!81).9914) 

OUıaf Kiktarı Tutarı l'cminatı ilıale (;1iiı w N&U 

Toz §eker 
Kuru ıemılye 
Kuru üzüm 
~ak 
Lt.tııı.na 

Kmu ot. 
Kunı ot 
1'mt1 ot 

ldlo llra lira 
180.000 8LOOO 530() U.2.Nl 11 
6'..000 32.000 3'00 2 .. •• 15 

150.000 37.000 2818 2 • • ll 
30.000 32,GOO U38 t ,. .. 15 

120.000) 
80.000) %4.~ 

640.200 
818.500 
SS0.000 

1811> 9 .. .. 15 

3362 11 " .. 11 
~ 11 " • lü 
3570 11 - w 16 

• :"t\4 

A.§&ğıda yuılı mevaddın ~lıkla ekslltme8i 1.12.nu paurteS'I günü 
..at 15 te Balık~ırtrde aııkert satmalma komilyonundıı. yapılaca.kt.U". Her ka. 
ıeml ayn tallbo de ihale edllebntr. (1377-9579) 

ChMI! Miktart Teminatı 

Ton Ura 
uo 4180 
21! 3614.CıO 

8(1 1500 
!O 7$71 
TO t22& 

146 1'23.~ 

~ %462.26 

••• 

Fiyatı 

KUM)§ 

l~ 
it 

%000 adet çift aUı nakttye azabur pıı.zartık1a. yaptJnlııe&'ktz:r. Dingil n 
6ekcrlek tab.ıuı demlri pııra.ınz Terilecaktir. 250 a.rab&dan nokaen olmamak 
~rtlle ayn ayrı taliplere de ihale edOebUtr. Reımıt Prtnameıll ltomleyon 
da görWUr. Beher arabanın t,ahmin bedel! 150, lira tAllplerfn 15.U.Hl eum.a. 

n • r .. 

if--~-~--7~. ~ ••ai: 
Bu haftaki 

maçlar 
Galatasaı-ay • ist.spQr 

karşılaşıyoı· 
1st. fut bol njnulıgt..ulıı.n: 

\ ' . 1 •• ' c• _ ... ... ı.... ........... •.ı;:.e; ..... 

Bu hafta I<'en~rl>ah.,;c ve Şeref ı 

ı:~?n~::-E!;,?,ı.:.:ı~ıı:: 1 BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZM~ 
~~~r~~~!adt: P-ami hakem NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER· . • 

Neja.t, Ifayrl, Sadrk. l d G !-iiC. 
S. 11 Bevkoz - Beyoğlu hakem cabın a ünde 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan larula lıteYıP-

P..eşat, Sa.drk, &.baha.ttlıı. 
S. 13 Fenerbahgc: - Taksim ha· 

kem Bülent, .1:ustafa. Sa.beha.ttin. 
S. 15 Gl!l.~ray - kt. spor ha

kem lfuZ3ffer. Nurettin, Muatafö .. 
Şettf Stadı: 
s. 11 .Beyletbcyi - A. H;sar 1 

ha.kem H07aü, Hnlit üzer, Zeki 1 
S. 13 SUley:manlye - Vefa tul· 

kem Sıtkl Eryar, Sait. Zeki. 
S. lfi Beşiktaş - Altıntuğ ~ 

kem Sami. F'azıl, Hü~mettin. 
---0-

Mektepl~r Voleybol 
maçları 

Erkek mektepler arasında vo-
leybol müs:ıbaka.lanna dün Bcyoğ-

1 

lu balkevj 53.lonunda devam edil
<ll. İlk milsn.baka Tak13lın lisesiyle 
Muallim Mektehl nrasmda :di. Tak 
sim liae:ıi bütUn oyun müddetince 
rahat ve hlıki111 bir oyundan sonra 
müsabakayı 6--15, 7-15 kazandı. 

1 .tkinci knr.;;ılamıa Pertevniyalle 
Hayriye bıknnları arasında yapıl· 
dl. Bu maçta Pertevniynl rakibini 
4-15. 4-15 mağlüp etti. 

3 Uncil oyun tsta.nbul - lşrk ta
kımJarı a.raınıdn idi fst3.Dbul lise
liler rakiplerini 5-1~. u -1!5ma1 
10.p ~ttiler. 

Kanije 
Muhesarası 

namık kemal'in 
f911)eş ttrtlfırı e8Crt 

--.zırıı1yaıı lııLk!:-ı tan)( oa 

Kadın. erı·ek. lrtitftl( hliytık her 
tOrll ıçlıı tı!knu tcklnr okıına<-JıU 

IJlı ldıa.b-

ftatl S' lnınat 
tevzi ftri \ ' Al\f1 l<ltabrf"I 

tıet ıdtab<-ıda ııııhunır. 

OPEKATOB 

Halid Ziya Konuralp 
(JUill(,J CfilUtAlll t>O~'EN'l1 

-<cyoğlu İBtikJAJ Caodem EUuımra 
A.partmımı ı Nwnuada 

rUı CÖlt öğlt'dm 901lnt 1 ye Klldar 

TolefOll: uıo.t 

Son oyun & rdn.ıılaŞll - Bölge 
!8Ilat a.rasmda cereyan etti. Hay
darpa§alılar rahat bir oyunfa rn. 

kipleri b5l"!'c sc.. tJ 4-15, 4-15 1 :..---------
mağlı1p ettiler • 

De•let Demiryolları Ye Limanları l,Jetme 
Umum idaresi ilinlan 

.Muhammen bedeli (4063) lira (50) kuru~ olan muhtelif ctns ve ebatta. 
20 kalem lokomotif vr. pulwmetre su tcevlyc fişcsl lAstik bıı.ğalan, ıAatik 
klape, rondela, conta ve seğmanla.r (5.12.941) cuma gf1nll saat (U) oı:ı 
dÖrtte Haydarpap.® gar binam de.hllındeki konıı.ııyPn tıaratıuda.n 11.i;ık e~ 
slltme usıılile satın alınacaktır. 

Bu S§<ı girmek i.stlyenlcrin (304.) Ura (77) kunl§luk muvakkat temlnat 
ve kanunun ta:rtn ettiği vesaikle btrllktc eksUtme gUnU ıuıatine kadar ko. 
m.18yona mtıracaaUarı IA.:mndtr. • 

Bu işe alt gartnameler ltomisyondan parasız olarak dağıtılmaktadtr. 
(101101 

~~AoıNLAiRorve ERiEKLERDf 
~ BELSOGUKLUGU HASTALI'~ 
~· ""' ~~ (Bakunı, ve tutulmamak çareleri) Müellili: O,., 
~~ doktor Cafer Tanar Katikat 
~J inkılap Kitabevi liyatı 1 lira 
~,~~•..a•-"1!ıt•~..,,,#lt.... :y:: ~ ~ ~ :...:.; ~ ··'9!:roı-~-~~:..ı~~~~HırMI-~ 1 -~--,,,,.--,,,,.._,,,,..._,,.. "" "" ""' "" "" ""' :a."ıi "" "" "" "" 

1 
Deniz Levazım Satıaaıma 

Komisyona llAnlan 
8M adet yağ sllzgeçl.1#1 için keçe (muhtell! eb&tta) 

20 metre 1A8Uk hortum (73 m/m kutrunda), .t ~ 
1080 adet fırdöndü. "" ,_,,,, 
Yukarda cln8 ve mlkt&n yazılı 3 kalem malzemeniıı 29.11~., 

te& günll srıat 11,30 da. KafJUD.paoa.da. bulunan deniz J.evauııı - ıll ._ 
misyonunda pazarlığı yapılacağm.dan ist•!klilerin belli zün \'C ,.. 

mlByona mUraca.atlnrı tiA.n olunur. (1040~). 

·~"' Btr adet mot.ör gnıpu aloıaaLk 
l - Tahmin edllen bedeli (7000) Ura olan bir adet ~ 

28 iklncltc,rln 941 cuma günU saat H tc pazarııkla elUiiltaıell 1' 
tır. 

2 - K&tt teminatı (1060) Ura. olup §&rtnamesi her giln :ıc 
almabWr. / 

3 - lateklllerin belli gUn vo saatte Ka.sımpaşada buıuıısıı 1' 
d& baztr bulunmalan. (10355) .&:. lfb"'#_j/ 

:f 4~ '· ·ı - Tahmin edilen bedeli (10.000) lira. olan bir adet_~ 
grupunun, 1 bhin~un Mı pazartesı günü saat 115 te ~/ 
meal yapılacaktır. 

2 - K.ıt.U tcmlnıı.tı (1000) llm olup p.rbıameai bergibı , 

a.lınıı.bW~ ~ 
3 - İstek!Uerln belli gün ve saatte Kasımfla§a.da bulun&D 1< 

da hazır bulunmalan. (10356) 

M.M.V. Deniz Müsteşarlığından: ~· 
Muhtelif clnstc hUSU81 tip elok.trik a.mpulU alınacaktır. ~ -~ 

deti uzun olacnkt1r. -~ ~ 
g11ni1 saat ıti te Ankara.da M.MS. 811.tmalına komisyonuna. verecekleri ara. lstckUlerln izahat almak ve rc8lm veya nllmunelerinl P~, 
ba miktarı Uzerlnden knnunt temin:ıUartle komisyona gelmelcrl.(H7J- 0370) mü.stc!Jllrlrğnnıza veya Kasmıpa.aada deniz lcvazun aatnıalın& ~ 

• • :f 15.12.941 tarihine ko.dar mtıracaaUıırı. (87SCl.t039') 

A§ağtda yazdı mnaddm kaJmlı ~arfla ekstltmelerl hlzalarmdıı yazılı gUn, saat ve ma~i;rde!<I askeri satın. ~'"" 
alıncı komfsyoııtarmda yıı.ptla.c&ktır. Taliplerin kanun! veııikalarlle teklif mck tuplarmı ihale s:ıatlcrinden b.r saat ev. GO 7 M UTEH A ~ 
vel &it oldutu Jr.omı.e,vona vermeleri. Evaat '" oa.rtnamelcrt komlı!ıyonlarmdcı. görüllir. (1~7-9916) K aJ TaJ'li"" 

C1nsl Kiktan Tutarı 't'emlnatı İhale g'".u:, saat ve mah3111. 8 m /1 
Mercimek 
PatatM 
PatatM 
Nakliyat 
Nakliyat '· 

lı:ilıo Ura J.1ra Pa.zıır.t'daD oqo. °*' 
32 «00 8'148 657 1"' OGL&J>EN e;c>lli ... dJ~ . 3.12,941 ., Mu!j"la r'11 

~= ~~~ 1:::10 ~:!~:::~ !: ~~~~11 1 aksımı' n~f'k:: ~ 
42.000 8160 ı 10 u..1 ~.,,,_, 
86.000 2700 ı : : ıı ·:a ' '/# 

...,-~~~~~~--~--~~~~--:.~~~~~~~~~~--~~~------~~------~ 
İs'&:anbul Hava Mmtaka depo amirliğinden: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22-11 - 941 v:aziyeti 
AK ~I 1 E a.. .::·~ ~ .. , I! A :S 1 E 

1'.- ı 

Altaı; 31.G la1ocnım ._.. ........ 
BaııJmot • • • • 

, 
1 - 5000 c;!1t er totın1 satm alınacaktır. · J , 
2 - Daha evvel yapılan tıQnlara talip çıltm.adJğınd!Ul 'k&Ö ~ ~ 

lan 697ö Uranın Balmköy matmUdQrlUğUne yatınlarak makbıJlll ,, •. 
ilkte ö.12.9il cuma gUntı ısaa.t 11 de YC§llköy bava mmtalt& del° 1 

·aa.t.ma.lmn komlııyonunda bulunma.lan. ,,i' 
3 - Nllmune görmek ve evsafı almak istiyenler tatU gnoıeri 

Ofakldı • • • • • . "" . 
:ro2.1%U02,66 

1 .. 968.900.
~003,H 117.711S.IH,ft0 

A.a ft 9-YI ·tt• • e 1 e 1 ........ . ..... 'r.822.0lD,ır 
6,.000.000,- 18.8%2.019,ııs 

glln Ye§ilköy hava. mıntaka depo tunlrllğine mllra.caatl&n. (10211) ,,; 

Emnlyeıt Sandığı Müdil.rUlğü.nden: >"'(. 
Erzunımda. Dr. Ürolog SUreyya Ataınal aruıesl Bayan~·~ 

14.1.941. 31.10.940, 14U.940, 10.11.941 t&rihleriııdc 52~,IS639:S. ,
oum&•o.l• bonolan k&ybotUl!inl "y\eru\ftlr Y<nllert ... rııocoıl~ 
rlnin hükmü olmadığı na.n olunur. ~ 

ı ıabtılcteld 11.-....- ı 

l'Uık Lılruı 

~ lllıı.IUıMıtlr : 

~~ 
• • 

A.ltuı : S&a EllOl'fU' S.i82,361 
A.ltoıııı ~.al 't&b(! •rbeet • ..... • J 

Dtpr dli91.sıer " ~ IClrtııc 
llllklyelm • ' 

....... l"aiı ........ : 

Dwulıte edilen tnakı •k.,. 
llaı"frlltl 

ı.ta.n":.mu & • e madc2ela1D• t..e
ıa.n ..... taratımdea t'Md 
~t 

s...acc......_ı 

1'1car1 Sen.edat • • • 

' lı , 

.: \ 

....... "w.llTttıM ....... .; 
• arullte edil• nr&lo n.alrıB· 

reatn ıı:a.rpııtı teııa.ro " 
t&brilU ltib&ı-1 IUymeUt 
ller"-f ....... ,....,..., 

A.,..,,.·~r : 

AJtm " dftt'ia ~ 4T&M • 

Tabt'lllt O.r1Dc aYUt 
• 
• f 

Beııın.,. kıaa ...O•~ 

"liluln_,. ~ K._ ltaMIM .... 

çtaıı aJtm brfdüb • .,... • 
• eıi&rlu. 

*iMi• . • • 
• • 
• • 

.f7UU,88 

1DS.T48.613,-

21. 784.266,-

m.•00.916,39 

4.5.70T.1Z1,93 
9.00Z.7~,..1T 

5.010,07 
T .SOS.690,-

-.-
157.6(){).000,-

lM.984.297,-

292.400.916,39 

SUOll.876,30 

11s.:rnı.100,01 

f.500.000,
U.M!.731.0B 

842.617.900,71 

ı Temıuu?. 19SS t.arıblı:detı SUbanıa. 

........ ., ...... .,.... • {'.J 

o.naaaıe .... •wUI aakdtJıe 

lbau• 1 • ı ._. -dd•hrtm 
tım'lku BAllllııM lllnfmdu ~ 

~' 
o.utıte .... ....... ..-.,. 
~ 
KarpJ1l2 ıamaa.. altua Urall 
l&fttn tedat'Ul• ,....... 

• • • • 
~ııztne,... yap:'A" .,._ lra"'1bld:a 

a.Ytaa mukatım 1t02 No.b k&llua 
mudbtDOe ll&Y~- CıldUtllıl nl" 

r:M!tleı> 

lt&VDUA't a 
• • • • • 

ııss.748.~.-

n.TM.286,-

J,!d.964.297 ,-

17 .000.000,-

2:5().000.000,-

ıouoo.ooo,-

79.4-51.733,88 
AJtla: eatl lıClkıc1'U9 877,180 1.233.782,0-

ssoo Mo. unuaa :Ort auac,. -----~ 
a.çUaD &Yaal • ulr•blll aHdl o>ıP 

QAD atımı.ar: 

.;A.t1 fıC1loCnL'n' 
l»Yt9 ..,,. ........ : 

55.Mt,93'() ___ 1s_.ı_z_4_.ı_87;.;..oc~ 

&ltml CU'ftb M.tıtl ~ e "f 
Dltw dO'"- ftl a~ 0. 
l'tDI ~,.-. . • •••• 
!ıllllt...U. • • • • • • • 

.. 
l 

29.llrf.uo,6~ 

ı 
~ 

tsl<Oftto !Ulaıtr ~' • A.ltm nzıeıioe a.TU:S ~ ı 

511.434.29'1,-

Emlak satm almak istiy;nıe~ 
EmlAk ve Ey:am Bankasında~: 

Emlik ıa"un almak iıtiyenlerin bankamıza 111~ 
la pazarlıkla ıatılacak emlak liıtelerini tetkİI' 
ri ilin olunur. (10151) ............. ı--------------------! ..- ' ·: • ' e ' • .. , \, ., • 

78.124.167,00 

2!>.157.720.G'T 
lM..Sü.160,08 

U2.617 900,71 

1 

VAK iT matbaası 
Kitap kısmuu genid811 

tanzim edip açmıştıı 
X itap, mecmua, gBzete baaılr 
Tabiler n,.mm"' ,.fi..,;;; ;~ıeri ahr· 


