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a.rtiningardımını büyük alaka. ve şük· 

Moskovayı 

mtıdalaa eden bir 
Sovyettopa 

Atı, eınasmda 

Sinq aour 
limanına 

mayn 
dOkDldD er a~şam: ------

li Petronun 
qsiyetna-

ıı.etlaleyb, bUtUn Avrupa~"I 
\• . 
ile ıdare altmn almak hul-

til>j etronun Napoleon'un oldu
le ?11lnrdan sonnı. bnş~a cl!.k. 

l'in de z'hlnlcrine saplana.. 
~Unla.mı da ü.ktbctleri trpkı 
.t~~:~itlerinldne benziyeceği 

:'Ua ~lr. Binaenaleyh Abnan 
{!'1nrza. müsterih olıruı.larm, 

~ t etroıa.nn va.siyetııamesin. 
~~e etmemcler:ni tavsiye 
itti aİ l<iınse Avrupayı haklın ·. 

•· .. }'na nlamaz. 
""~ 

(De\am1 ·l Unrüde) 

ranla karşıladı 
l'niveısitenin senelerdenberi 
halledemediği bu mesele 

Nihayet Parti Genel Sekrete 
rinin alakasile 

bu hayırlı neticeyi · verdi 

' 

Bir b ıetçi 

Kaldırım 
taşiie 

Arkadaşının 
kafasını ezdi 

Ankara, 21 (Telefonla) - İatanbul 

c.lakl tetkiklerinden dönen c. H. P. 
Genel Scltretert Fikri Tüzc.r, ııona, e. 
şağıdaki beyanatta b:ılunmU§tur: 

"- Bllirsl.niz ki. C. H. P. nl.n le. 

· ·suvvet tebliği - • 

Azami ücret 12,S Krş. o.laçak 
Taksim • Eminönü arasında 

işletilmesine karar verilen oto. 
büslere ait hazırlıklar ikmal edil
m<'ktedir. Ancak bu otobüslere 
lazım olacak benzine ait rnlisaa 

Başvekil 
Dtla Adanayı 

devi almaK üzere belecr .Ye tara
fırİdan koordfnasyon heyetine 
müracaat edilmiştir. Bu mUsan
denin bugünlerde çıkacağı ve 
Taksim - Emınönü' otobüslerinin 
önUm1izdek1 hafta içinde iŞle~. 
ğe başlayacağı söylenmektedir. 
Otobüsler, bilhassa akşamları 
tiyatro ve sinemaların paydos 
vakitlerinde sabah akşam resmi 
ve husust da.ii'elerle iş yerlerinin 

ziyaret etU dağılma zamanında işleyecektir. 
ı Bu hatta çalışacak otoblisler, 

Adana, 21 - Ba§vekU Doktor R<'· lağvedilen Kocamustapaşa - Sir-
t1k Saydam bugün saat ondn ?r_Jer • kcci, Bs.kırköy • Sirkeci, Cihan· 
SU\den tehrlmlze geldL B&§vokil vı. j gir, Fa1ih, Kurtuluş vesair hat. 
U.yetı, belediyeyi ve halke,·lnl zıya. !ardan .alman otobüsler olacak· 
r~t etml§, şehirde gezınuıer yaptılt. tır. Böylece 15 kadar araba te. 
lan vo halkevinde haabtha.llerlle bu • min edilmiş bulunmaktadır 
l~nduktan sonra sant 19 da Mersine Fiyntlarm da azami 12,5 kuruş 

1 gıtmek üııe.rc §ehrlmlzden aynlmıv • olacağı söylenmektedir. l\Iaama-
(l"azıM ·1 üncüıle) tir. fih tarife, daimi encümen tara-

ya 

. fevkalade 
arttı 

-0--

Ros\of bölgesinde 

Almanlar 35000 
61 d. verdiler . 

\'işi, 28 CA. A.) - Alman]arm 
Moskova.ya ka.rşt tazyikleli fevka• 
Iade artmıştır. Bu taz~'ilt §iınd~ 
kUUcvi bir §ekil aınuştır. Bitaraf 
kıı.ynakla.rdan elde cdil~n haberle
re göre MoskovaYa taarruz eden 
Alman kuvvetleri içinde 20 zırhlı 
ve motörlU fırka bulUruna.kta<Jır. 
. Berlin Moskova ve Londradan 
gelen haberler Rusyndtıld Alınan 
ilerlem~ini uıs<l!Rte müttehittir. 

(Dt:' anu 4 Unc\hle) 

• 

~ 

Si gamın 
hudud 

bölgelerine 

İngiliz zırhh 
kuvvetleri 

tahşit ediliyor 
TWQ'o. 28 (A.A..) - Siy-.mG& .,. 

hemhudut blSJgelerdc alınan tedtılrlııır 

h&kkmdB Tokyo)"& 8.§a#Jdakl malCl • 
mat gelml§Ur: 

ı - Siyamın hudut bölıgelerialla 
çok miktarda İngiliz lotalan, oWıu,. 
aa t&yyareler, zırhlı t.e§klller ve yal. 
larm ve demlryollarının muhafa11a. 
na memur mtllrezeler tah.'ld edilmlf. 
ttr. 

2 - Singapur §!U'k limanı k&pa • 
tllmıo ve bu Umana mayn dökUlmll.:;. 
tUr. 

3 - Fransız Hindlçinlai, Fransa Vfl 

bu memleketin Afrika mU.Stemlekele 
rl arasında nakliyat durdurulmuş • 
tur. 

4 - Casusluğa ve ccnetn propagan 
da8uı& mAnl olmak m!lksa.dlle alman 
tedblrlertn artırılması için Slyam bft 
k6metl emirler verm!şt:ır. 

Mllhlm stratejik nolttalar da.ha "
lu blr nezaret altma nlınmı.ıı ve J1ıut 
llUhuru 1hUmaUne karıt as ·crt l"ıl 
lıtrter tıwıı.s edllm Ur • 

iki Sovyet 
generali 

esir düştü 
--0--

Lenin]rad müdafilerinin 
yarma teşebbUsleı·ı 

gene akim kald' 
Berlba, 28 (A.A.) - Alman ra.d. 

)'08Ullun blldlrdlğine göre, dlla I.e.nln 
grad etrafındaki Alman ku"9tleriDt 
yarmıya te;ebbüs eden SoTyet lata .. 
lan ağır zayiata utratılmıflır. 

Merkez 'kealınlndc Alman kUVYet. 
lerl cenubu p.rkt istikametinde Uer • 
lemeğe devam etmektedlrltır. 

Moakova kesiminde iki geııcranc 
yllk.ııek rOtbetl 26 lftlbay elllr edil • 

ml§tir. 
Roetov kealmlnde Slovak lutalıın 

SoV)'6t mukabil taarnızıarmı ~l 
pUskUrterek temayüz et.ml§lerdlr. 

lzmir limanında 

Pllitla şllebiade 
, ••••• çıktı• 

ADbar kapakları aqdarall vapur 
arkadan karaya otartalda 

f mdan tasdik edildikten sonra 

A k 1.1 k V 8 Z İye t '1 n u·· f US ;;~r~~e~i=rn~~u ~~~}~~~· Sadık Zadeler bugün izmire s e r tnbun onunde ve Emmonunde • f . .. d . 1 
il • . ı ~~~~~tin beklediği yerde dura- ı bır en heyeti gon erıyor ar 

cuzdanıarında yazılı olmıyanlar ı . ~ _ _ ........... -- ~ ·--··-- -- -
Bir balta zarbnda yazdırmadıkları 

takdirde biç bir 
m!lesseıede çalııamıracaldar . . 

Ankara, 27 (Tcll'f()nlA) - BUyUk 

ı.tıllct Mecll"lnln vatandaşların u • 
kerlik durumuna dair kabul ettiği 
a.akerllk kanununu tadil eden bir k8. 
nunl\ göl'e, askerlik çag-tnda olan her 
''atand:ış. askerlik durumunu nUfwı 
cll.zdanına kaydcttircccktlr. Kayıt ifl. 

ni henUz yapmıı.llU§ olanlara blret' 
hafta ızin vcrilccekUr. Bir hafta zar. , 
fında. bu muameleyi ikmal ctınlyeıı_ 
ıere resmi ve husuaı mQesseselerde ~ 
verllmlyecektır. Keyfiyet alAkad&rla. 
rn tamim cdllml§tlr. ı 

, 
PIAttn şllebinhl Umannnwn a1m1111!} '* :rtWDl 

• 



mısralardan 
• 

Emm 
Bun ar oa (Oefterim) den 

Al~ko;~dr Dumn, yolda "'itler 
ken \ 'i;ttor lliig•ı'yn !'ao;tlnr. Ilir· 
ço!. laılhi dnı.rulıı.r J azan \'iktur 
IIu.,o, cei>.n.Jen lnr gnzetc ~Ll:u:ı.. 
ralı ıılt:J .. tlc Aleksnndr Dunı:ıya. 
•u t.erir: 

- ı .. ele . u gıı.zetc.n!n ycdlji her 
zcye b:ı.lc der, yazı dci;il he:ı:oyan! 

A!c!c anılr Duma hayretle ı;o. 
rnr: 

- Ne yaunışl 
- Gü~·a ~ıiiıi dram yazmayı 

1'\'inl i" icat ctın:ş? 
Al. • .. s:wdr Dunm, arkaclaşmm 

htdJetlnc iştirak cdiyorm~ gibi 
CC\UI' \erir: 

- Sersem! Sanki tarihi dram 
yazmayı l;enlm icat ettiğimi aler.1 
bilmiyorft 

* 

Bilmiyorum Ra.bbi.m, bllinm'yorsun 
l<'aknt kalbimden de suınm· ·orsun. 

Tolmıiiı'.n le ~ •Jdp 

"' Sen rıe nla.oilirsen at, fakat h'.çbir 
va.k:t kendini aldı.rınıı. Hayatın 
bütlın hlincrı, sırrı, kendi kcnd; .. 
nin olmak ve böyle lmlınnktır. 

frnn Tuı·keniyef 
ı:< 

Mutla!,tyet deninde bir te5-l'f· 

i1 A B E R 

Hususi 
•• sanaynn 

yeniden 
tanzimi 

ft1 ~nsucat faarikatör!eri 
buaun .o.ıiamyor•ar 

fat, l:ir rUUıe usuıu \'ıı.rdı: bati\, Şchrlınlzdckl pamuklu mensu. 'Ctlt 

nlıl, mUtemayb:, ı>anlye, salise ,.e fabrikatör ve atelye sahJplerl ile ima 
ilah gibi rUtbe sahiplerine yıu:ı- ıa.tında yUnlll veya lpekllye pamuk 
Iao resmi tezkerelerle hususi mek- karıştıran.ar bugan Ticaret Odasın • 
t uı>lara • derecelerine g~re • el cıa sruıt 15 de blr toplantı yap!l.cak. 
kap kullanıl'l&r, bru:ıbrma devlet• le.rdır. Şehrimizde wtklkler yapan 
Ilı efendim hıuretlerl, utufetlü be- sanayı tetıt.k heyeti reısı Şevket sa.. 
yefendl, bazılarma da ltzethl efen- I reyya, sanayi tetkik heyetinden H1k,,. 
dlm ,.e lliib diy~ yazarlardı. met Horozoğıu ve Tarığın da bulu • 

Sırn .hllliat inkıliı.bı çekti bak Şair Eşref, mülkiye kaymakamı nacağı bu lçtımnda e\-veıcc fabrika • 
i~nceyc, oldu~u b~de rlltbef;I yO':'~°: l~nci I Wr!cre tcvz.l edilmiş olan cetveller 

Altl yüz yil sonra mevcudiy~t Abdülhamıt oıtu se\mcdıği ıçln, ve beyannameler to~ıanacak ve son. 
fBJÜ."ini. 1 blrı;ok defalar inha ooildj~-f halde 1 ra İstanbul pamuklu sanayllnln h:ı. 

StkM b!r s:rtlan mezarından çı- ' rütbe \'erihnemlştl. hmJr \'alisi zırlanacak umuoıl sanayi programı 
karmış parçalar, I\amll pa~ rütbesi olmadığı hil dolayuıUc vaziyet ve talepleri Uze • 

(Yünws) un bAk olıııı) o.n enka?.ı de. "alr hahkmdalii takdirkilrlığma 1 rınde sörU!JUlecektlr. 
cil!lllnnisin! (1) mUspct bir f'Ckil \'ererek, vilayet• Sanayi tcUuk heyeU reis \'Q azala, 

* ten kazaya, yani Eşrefe yazı\n.cak nnm ıştiraklle trlkotnj ipekli men • 
Her kabahatin altmdn bir eşek ya. resmi e\'l'akın elkabmı .. izzetıu e-- ırucat ve yUnlll men.orucat fabrikatör. 
tar. fcn:Um,, ıseklinde ynmuılıınnı aıa.. ' lert do ayn ayn toplanarak aynı re. 

Şeksplr knlı ıdmse!ere emrehnl!iU. O gUn .. 
1 kU~ wnuml program lçin lleyetc 

• 
Hem ah ederim kaçtığına benden 

ol m&hm, 
Hem bavfcderim kim onu aea"!)a 

tuta ol ah: 
Şt-yhwısıaın Yahya 

* 
Akıl !nsanm kUWımda bir çividir. 
Yumruk yemeden kafasının içine 
girmez. 

Ama\"tlt ata sözU 

"' Ziya paş:uu4: 

den itibaren Eşrefe gönderilecek 
rcsmt evraka "izzetli'ı efencIJnı,, 
cliye elkap konulınaya ba5Jandı. 

malOmat vereceklerdir. Bu program 
buırust sanayi.in de devlet sanayU Ue 

muvazi olarak organize edllınest ve 
bir taraftan lStlhsalAtı tanzim edl • 
iirkcn diğer taraftan da bam mad • 
de aar.:ıyat ve diğer her nevi ı.st.Uı • 
lAltAt ve kudn.Unln bugünlln icap • 
larma uyguıı olarak yc:ılden tanzimi 

Ue a!Akadardır. 

Kfunil paşanın makamına gelme .. 
rliğJ ve mektups:u Hayri IK'yin ,,. 
Uye ,·eki.let etil~ bir gUn, E!ore• 
fe gönderilmek Uzerc bir tahrirat 
ym:ıldı. IHcktopçu mah7.a bjr mu
?.iplilt olcıun diye tezl\crenln ha• 
şınclaki (inctıO efendim) sözünü 
kmıım kalemle çizer~k ~öyle dü-

zeltti: 
0 wraut\ efendim!,, Sonra Zahire ve hu

lmzll.lıyarak öylece, Eşrefin laly-

ev et iktisadi 
teşe~<külleri 

-v--
Umumi heyet dün 

Ankarada toplandı 
Sermayesi 500 bin llrayn yaklaqn 

dev!et fütısa:li leJckkti1leri h:ıyett u,. 
mumlye!l dUn, BUytllt lı!ıllcıt .Mecll • 
sinde Ba.§vekll namına Fuat Ağtalı • 
nın rlyıısetlndc toplanm11tır. 

Mııllye Vekili, hcyeU umu!'..llyo. mt',. 
snlye b1ı:ıamo.d!in evvel kı!a bir tı'. 
t.nbcdc bulu.ınrıı.k heyetin faaUycUnln 
çok ınils:nlr olduğunu bilhassa teba. 
rUz ctUrml1) \'e muvaffakıyetler te • 
mennlslnde b:.ıtunmuştu:-. 

Ma!Om olduğu llzere blUl.nçolnn 
teu.tk edecek heyet a;:nıye, bUtçe, 
ı:rıuhasebat enc•ımcnleı1, divanlarlle 
her encUmen tarıılından .ooçilcn bc§Cr 
azadan teııcltkUl ctm:ıkledir. 

Heyet fanuyetc ~eçnıek uı:cre 5 
komisyon seçilmesine karar verdik • 
ten ve komıayonıarı seçUktcn so:ıra 
devlete bağlı ııctıaa:U teııekkllllerdcn 
Sllmeroonk, Etibank, Ziraat Bankam 
Topra.k Mnhsullorl Ofl.s1 ve Devlet 
Zirai teııckkU':erl kurumunun 1940 yı. 
ıı b!la.Dı;olarına alt ro.partan tetkik 
ve murakabeden geçl.nnlııtlr. 

Heyet bundan sonra tetkik netice. 
lerlni bildiren raporlarını hazırlamak 
Uzere lı;tlma:nı 22 kl.nunuevvete bı • 
ra.kmıııtır. 

Cenaze 
kaldırma 
üzerinde 

ticaret mi? 
---0-

Meza rlı~dar Müdür~ :l]ünlln 
zam ~alebi Seh,r . 

Machsinde reddediUi 

2R tJ(tNCITESRTN · ~ 

litA.&:>iSE~ , ..,., iP 
~-~ ---=::-ırfj 

Romancıda av .... 
srorcualaJI 1 Mlnekklt oıur 111• 

•• ~t' 
(Amle - Hamlet> be~ıllC! ııti. 

da yn.ndı; .Jütland prc~r ıııt 
Sal•so Gnı.mmntfülis ona dst aıi,.,. 
efsane anlattı; Şelısplr ha hı.ol~o. 
yl ebedi blr ~a!ıeser hnllntı ·el 1'" 
(j~ yüz otnz üoktız sene e'~ ~ 
ulnn eser ba zne lstnnb~ o': 
Tiyat.Tosnnda Ut! ay nr:ı.h ,;ti 
o:ınılı, Bazı mu!ınrrirlr.r , ti ol 
b~ğenmedil;;r. ı; uyru1' ac11?,~e 
dui;anılruı, piyesleri !.nbul ez 

ı t b 1 umumi mccllsi dün saat ıHğl l~in intiltmn r.lm:ık b .. ·...J t 8 a."l u 1 • ti b h ., .. ~· t t't·nnı ı; ~• 15 de toplanmıştır. Bu celsede, b t'.. rın ~·n n setıı.cıı.. 0 • • .ı; r 
lcdiye mezarı klnr rniidtlrdtiğli tr• ~erine kn::ulmu~ olan bir :;ı'i ,#". 
rafından kalclırılnn cenazelerden ıntfüıuruı. ,·asıta olm~ 1• t:: i~: ~ 
alınan Ucretin a.rltınlması hakkın meli ~f Eunlnr rhn~ctt ı~ 
':i k . ··ıkl ,e encümeni mnı.ba.t:ı.61 de dedıhodmlur. Ben bu :ı)IO _. 

8. ı mu ) 1 gördlim, o:rur y:ı.zn.r bir 11" 1: 
okunmuştur. . . . ra.th'le t:tlicl:r ettim. Aıtr.ı~tl' i 

Cenııze kaldı:ma lierctlerıru.n Uy~troyu dolclurnn sefırc,ıı ~ 
a.rttırılınas·nıı aıt olıın bu ~lıf nünde nynj temsili \crnırt> '~f 
şeh'.r meclisind~ dün uz~ ı_nlina • biztle Imç nktörc oa.cıip o!Jll"~ 
kaşalııra sebebiyet vcrm.iştır. A • A\•ru=ı::.dııld tcnuımrrinc Jt.~ 
zAdan Ekrem Tur: olmıy

0

nbi1ir· bizim han"İ ~ I' 
hal t ~ d ı ., . o ,_, ~ 

- llaya.t p::ı. ı ıgı 0 ay-Gue 1 bn işlere bizden yUdcrec e: ?"~ 
ya.şamanın giiçl~tiğı muhak!c~. • I \"CI ba5Jamı11 olnn on'~ra ııı~ 
t.rr. Eğer hu nınzbat.n kabul eclilır. dlr! Ertu;ı;.rul Muhsin "cıı .1 
se ölmek, yaşamaıkt.n.n da güçle • 1 hücum ed~nlere hlicum ctr.ıH~ 
~ecektir.,. demiştir. . 1 ya hn~nrctte bolunn.uş.. Z 

Refik Ahmet Sevcngı.l de şunla.

1 
zud:ı.lcı ynzılnrı mecbur iOll ~ 

n aöyler.ıiştir: okuynmıyorum; bunun ıç.tıı, 1 ti 
- Cenaz.e1cıi kaldırmak vazife- rorum. Bc;;eıın.--:yenlere. el>~ 

m bize mevzuada verilmiştir. Bu ' sllilc.ı:ı , onra ynpılan du,ıır 1 

Denl·z ged·ıkıı· lıalktn en na.zk noktasına, hissine n küfi bir oe\aııtır, 4'~ 
dokunan bl.r meseledir. Mezıı.rlık • 1 l~rtUh"Till Mnl!sln \'e ıırk11, r.,, 

Subaylarına 1-ar müdürlilğünün bunu hiç naza.. da ''karşı dıi.,·ü,, aı:mı~tar• ~ 
rı itibara almadan eski fiatlar az muhakemesi ... örülüyor. 8011 ;,.ı: 
geliyor diye zam istemesi biraz de Cclulcddin Eün~in ·~~ 

Maa§lan bq gedikli 1 da ticari bir zihnlyete temas et • 1 mUd<ldumunü lumfmd:Jll ı:P ır 
dereceaine çıkarılıyor mcktedir. Eğer meza.rlrkla.r mu. 1 tcnldt om~;;ı oln.nı.k göı;te~ el' t 

A.siyabı devleti bir har da olsa 
döndü.rü.r: 

mısramı okuyan dMtlarmdaD biri 
ne, Ahmet Vefik ~ 1JU ce\-abı 

=~ bulandnğc Kırkal;-aca yol ·bu bat tacirleri 
Şnlr tezkereyi alınca, ilk e\'Vel 

An!~ara, f8 - Deniz gedikli dUrlUğü blitçes!nin nçU vermesi yrunıın muharrirl~ri hıı1~~<e~ 
subaylarmrn ·fevkalade tahsisat. tehlikesi varsa. tahsisat i5teyip bu 

1 
rinin ld<tüp!ınne memura ~" ,-r/' 

larına. yapılacak zam hakkındaki mesele}i halletmelidir.. . spo.rc? ol~ub~u s.öyleıııl~~. ~ 
kanun layihası ala.kadar encü. Bu mevzuda daha bırçok ha.tip- ~:ıhı.hıyctli gorm~m • • S~ ~ 
menlerden geçerek meclis günde- ter söz söylc:mjşlerd·r. Neticede, 'Sııılnn Gıılip "romıır.~ıll~:!,1: ~· 
mine o.lmınt~ır. mazbata reddedilm.lşlir. 1 olur da sporcudan oıilneıv-
Mlili müdafaa encümeni mazbata Umumi meclis, ibugUn tekrar 

1 

olmıı.sm!,, diyor. ~ 
silinti ve l!i\·eyl giin1ll. Alt taraf!. AraJ&rlDda bir sında ezcümle şöy:e denmekte • toplaıı.a.cakt.ır. Es:ıt Mıı!ımut Knra.kUrt 'tJI ~ 
nı okumadan, hemen a.şa~'ldnki kıt· 

amma, eşekçe.sine ayı yazdı, evmkı, eweloo: birlik karayorıar 
döndill'ür, 

\ermiş: 

- Dö.ndilrllr 
dir: Deniz teşkilatımızxia öteden - - ğc ltendi ini çok c..ut.nıu" .r 
beri gedikli subay namiyle mev· ı~~' 1 \ / ~ 1 mancıdır; tw~ltııtlığmın dJ ,_. 
cud sınıfın tasfiyesi icabeder • - - ~ ldW derecede oldut,.'WIU .. Afr~ . .'. • 

Vakıt 
A.8ım Ua, ''Koordlnuyon be;reUne 

mUtehassıa bir bUro later" baJlıklı 

yazıaında ııeuce olarak psyıe dl:ror: 
Jlaldkat h:ılde buglln vekiller 

e.n::ilmeni ~tinde çok mWıbn ka.. 
rarlnr ,·ermek !lalihiyetbıJ hab o
lan koordlna.ı;yon heyeti mlltehııc;· 
ıı;rslnrda.n mürekkep bir mali ve ik· 
tcs:ııli genci kurmay t~şldlitma 
•lıı.ynnırsa de\'letln fevlplllde ah\'al 
sevkiyle üzerine aldığı \'az!felerln 
ifası d:ı.lıs kolaylapr. Muhtelif \"e• 
k8lctıerdea ge?eo muhtelif anula
rm telifl, yahut bunlardan birinin 
tercihi h:ısasnnda verilen kararla· 
rm ls:ıbct derecesi d:ıha dyade 
ku\'vetleılr. lHemlc.'.letlo 111.§esi, 
milli ı:aranm ~tlra ku\'Vetinln ma· 
halıı.za5J, piyasada ihtiyaçtan fuJa 
ola.., mllb3dcle \asıt.3Iarmm hui
nere t.oplaıunası. lktısadi , .• ticari 
mahiyetteki dc\·let tePllAtmm 
muhta~ olduğu bUyUk sermayenin 
temini ve i!iletilmesi işleri daha 
tfyade emniyet ve lntlzamla ~er
~vel~. 

Yeni S:ıbah 
Hllaeytn Cahil Yaiçm. "İz&ha mub 

taç noktalar" b~lıklı makalesinde, 
1talyaa rad:;osunun dediği gibi Al • 
lnanya ile İtalyanın bUtun milletler. 
le mllsavl olmalarını \•e htç bir m!l. 
lete tahskkllmc kB.lkmıyncaklarmı 

kabul c:ı.p etınlycc~ğlnl, eğer kabul 
ederse o lıalde Almanyanın işgal et. 
tığ!. mcmlekcıUerde na igl olduğunu, 

m!hver devletlerinin dllnyanm po!ist 
vaziyetinde ml 1'..alletıeccğini, Mcln 
l{ampfda HIUeriD yazdığı gibi Avru
p:ıda ancak bir bUytık devlete yer 
olduğu lddlıı.stnı §lmdl Almanyanm 
U?.utmu~ mu olduğunu, bu harpte ga. 
yenin bol:ıevlkliğl yıkmak ve yahu .. 
clilerln dllnya hU..lmlycUnl knldırmak 
olduğunu fakat yer.ne m\hvcr M.t;ı. 
mlyetl kaim olacaksa bunun faydası 
ne olduğunu, mihver hlklm1yet1 geı_ 
mlyece~ Uçl.er misakı ne Gemck oı. 
duğunu yaz:ırak §Öyle diyor: 

uB:ınl:ın bir lılbllll> t b1SSl)1C cJıe • 
ğ'll, llltl a.nla.m:ı.k \'O aydmlı:ıı.mPl;:, 

ırulte!ch.'ıilm!ert ortadan laı.Jıtırnmk 

llta sorayonız. Bir tarafta mlhçerta 
1 

~te:lo:ı"nrl illa edllmlt na:J.riyelert 
ft pruısıp:cn Ye bıınla.n wylt oo"m 
~t!ort dıınırkea dljter iaratt:ın 
ra:t.ro ne,rlya&ı 116 TCrilen temln~ı. 
'lll!l.lıll ~E.lrla t Badyon1111 lııeya.na. 

* nellea mDnıeır tan.fmıb.-:ı r"C'3:ll3) 

'teyit \"e ~ edlhnlyor." 

Geldi duydum sizlere eyyamı td, 
Hayri bey çalsm, sen oyna Kürt 

Sail~ 
beyti Ue ~geneJJğfne t~lmih ettl
tJ mekta~uya iade etti. E~re!in 
lat'ası ~dur: 

Etme izzethl efendim suizan, 
Sanma ben her fel"d.i, her dem 

ha.~anm! 
Sen bana "rifatlft!'' yazsan ten• 

mem. 
Ben sana "izzetJü!,. der de bnşln.. 

nm! (2) 

L'ıEDBI 

(1) Kıt'a Neyzen Tevfiğfndlr. 
(Yünus Emre d!va.nı) yeni harf. 
terle neşredildiği zaman • 1!>33 de 
söylemiştir, 

(2) Bhine kızdığımız TC ona 
luı.r§ı itimizi boşaltmak istediğimiz 
~.aman: "Senin izzetlu anandan, 
babandan başlanın!., şekllndc bit' 
tehdlt başlangıcı yapmak o devr!n 
kabııda.yıNt lcapl:ı.n hatta umum; 
m linıı.tJ9bctsiz llklc~dendi »;rcf 
buna telmlh ediyor. • -

Gayet sü.slil bir ~ elbisesi için. 
de, nırıl prnl pırlanta bilcz'k1crie 
ve yilzUklerlc parlıyan elini Rırlvcı. 
na uzata'l"ak bizi oturdui;u yerde 
karşılıyan Mayri.k bann nlıcı bf r 
göz attrktan so:ıra g8ğsUnti ka.bart 
m:ş bekli.yen ~ığmıa hitap etti: 

- Fena parça değU, anıa Rıd • 
\•ancıi;'llll bu kız ta.~ çn.tlMa üı: yilz 
papel etmez!.. 

Rıdvan omuzlarmı sllktl: 
- Ne sö;lUyomunuz Madam 

Mayrik ! Eu kız su iç·ndc dört yllz 
eder. Ama, biz yabancı olmadığı • 
mız içi:l fazla istemedim. 

Mn.)Tlk Rıdvana cevap verme • 
den beni kolumdan tutup pencere. 
nin önUne getirdi .. perde}i nçmı~~ 
tı .. Satm alacağı malın her yerini 
iyice tetkik eden tnm bir rn,car 
tecrUbesile her tnrafmu ayn nyn 
elden geçirerek kendi ltendinc ko • 
nuşuyordu: 

- Evet .. fena bir r,chrc C:eğit. 
F:ıknt burıın hir:>.z bebek burnu .. 
ama zarar yok daha. çocuk sayılır. 
rımış yavaş bunler düzelir. 

Meslekte ilerlemiş olmnsma raf. 
men henilz tazeliğini, tam.velini 
kaybetmemiş... &mra }'nnımd:ın 
uzaklaşırken tekrar L-nr.:ı: 

- Soyun bnkalmı •:ilyc hitap et 
ti- soyun da bir kere vücudunu d:ı 
ı;örellm. 

Ben p:ılromm emrine <icrlrnl it.r. 
ı.t ederek soyı:r.mıı.ğn bc.ı;mr:ccn on 
lar blmz ötede pazarlığa r,i.'iştilcr. 

- Fena dcğ'I, Rn:lvnn hcyciğ"m. 
Ama s:>ylediğim ;;ibi üç yi1.z Cliln • 
:.~da etmez! .. Ben bu p:ıraylıı. bu • 
!'lun gfüi ya.rmı dlizine :ı.lnıbilfrlm, 

EYet, lJcni ~ort.rıhtın :ı..iman 

Şehrimizdeki zahire ve hububat ta
cirıort aralarında bir toplantı yapa • 
rak piyasada ve bUh&saa ihracat ~ ... 
lerlnde ,·ahdet ve m.llll menfaatleri 
aynı zamanda Ucart vekan koruya. 
cnk blr teşekktu ...Ucude gtıtirmeğe 

karar vcrml§lerdir. Tacirler bu le§Ck. 
ldllll kurmak üzere bir komlte aeç. 
mi~lerd!r. 

Bu komite Kıntaka ncant MQdU.. 
rüııll ziyaretle te~eklllll.n maksat ve 
gayeleri Uzeriııde izahat vermlfler • 
dlr. 

Piyasada iyi blr şekilde karoıla.nmlf 
olan bu tcgckkWlln aynı zamwda 
memleketimizden alış verl§te bulunan 
memleketlerde de iyi tesir yapacağı 
tahmin edllmckt1:1dlr. 
Te~ckkUle blltlln Türk zahire ve 

hububat !lnnalan dahil olıııaktadır. 

Fakat bu teşckkW flrmaı.nnıı 11 ve 
manevt §aluıiyet1cr.ne hnlel gelmlyc • 
ccktlr. Yalnız bUy1lk l§lcr ve ihracat 
talepleri bu mll~terek teşekklll tara
fından kolaylıkla kar§ıla.nabllecektlr, 
Bu sure~ fiyat hu.ausunda dahil fay 
dalı neticeler alma.btıecekUr. 

ken gedikli sınıfın ihtiyacı kaı:,~ 'lı" m Juız:ı.:unnlcln 1~5:>nt et~!~~ şılayacak surette yeti§ememesın • :t- Gayri ttı.bU çocuklarpı. ııifü.hı lçln da.n sonra ~cııl de.,ıı:~ ~{)! ~ 
den dolayı bunltırm bir kısmı X~Ukö J açı~ ~uklıı.rı kurtar l fırs~tmı bu.rnası tnb:ıdır. te""J 
§imdiye kadar vazifelerinde kal· ~ 't vst ecİI~ talebe mev: Oıılıp bir gnzctcnln seJa:"L'1~ nnatır Kendilerinden istifade e· ma yuorıu e ka t 

1 
uyntroıhn elbet unlar. ''• 

··~ • . • : cudu ı e Çt r.ımış ır. nzınrn mlid"elumumi ıar-ı JT 
dilen bu ı::-e~ikh rnbaylR.nn baş· _,. Birkaç sene evvel Karagnmrllk- r. " : . ııl ~ r 
g-ediklilerc nisbetle aldıkları ma. t~ bakkıı.ı İsmail Hakkının dWtka.nı 1 omc.':> goslerılmcsı do lıll:;;J.., 
aş azlığından dolayı mağduriyet ·-'ık ... ..,1 gt • dlr, ll'nltıı.t b~nlm ıısıJ sö;rl .ı• ~ 

. •. na blr gece hıra:... ma ..... ıı.u e ren j t •··· b d ··ı ll .,... c:ılr"" ,.. lerin1 tehvınc medar olmak uz.e. d l ccıı~ım u o;,,'l c r. uır ~ ~f, 
·d.' ı· ba 1 w t'kl . ve parasını çaldığı sıra a uyanan ma ı re<>I bir rom:ıncmm dlp'oıtl ~ 

re ge IK ı su Y ıga geç ı erı e.a.hLblni bıçıı.kla öldüren Recebin mu.. ' 
tarihten itibaren hizmet mUddet h k 1 blt.mi§tir latan bul lldııci ressamın ln:lmlıçıı ol:ınll) J.'1 'I 
lerine göre baş~edikliye tek~bül a~reı::a mahkcme.sı. dlln Recebin ,_ ı ttık sık IJılia cd.ilir. S~~ı1 .K 
eden maaş tutariyle aldıkları I ~:uuı.Unnl:ın birın<!e sh·rı . sr.,ı 
fevkalade tahsisat farkının ~im· dnm~ı, ancak cezayı az:ıltacak bazı zckfınm dli;er lcııbiliyed::"~ 
diki tahsisatı fevka.18.delerine sebep.er görerek lSlUm ecza.sının. 2' 17innlşt "Atl:ı.'11 ~ de, mil ı;f 

afık .... 1 U tilr La seneye indirilmesine, ölllnlln varise • ı 0 ,.. olac:ıli' der.r·,,·or ıuJbll 
zammı muv goru m § • 1 -oo lne - ... • ...ı,, • ~>"i 
yiha esaslarına. göre hAlen deniz r no lı _ura tıızmlnat ödemes 1 rccilcrlny n.sl•crlcr:n, ht.'··ı:ı""ıııtt 
ordusunda müstahdem bulunan karar vcrıımııtır. nn mühendis dol,torinrı11 'f. 
deniz ge<Hkli sulıaylarınm almak ~ ?.1'.ıntAlca Ticaret MüdlirlUğü rlr 'olmıı.l:ın t.nbU görülilyof·aı 1 

ta oldukları maaş tutarı ile bun @mrllklerde malı buıun::ı.n taclrlcro 
1 

harrlr olmn~a hc\•cs c<lctıı:~ ~ 
larm P."edikli subaylığa. gec;tikle· bu mallannı s11rnue çekmelerini aksi ' luwar çok lıi istllıf:ıf cC:I • 
ri tarihten itibaren hizmet rniid· toltıllrde bunlann devlet ollyla teki. mesle~e k:u·~ı n!c:n bu det;/', 
detlerine p,örc nakledi!ebilecel·le· I~cc~.nl blldirml§tl. Bunun UtblkJ.tı 

1 
dayar:nr, nnl:ı']ımnz. 11101~.d· 

ti oosırcnildi ma~ı tutan arasm r.ctıccsl tetkik olunmu, ve bUtlln mııl ğin fazla bir mcz.irctl ~-o .. <' cd 
daki fn.rk, fevkalade tahsisatları J ları:ı çck!ltllğl lt!ıal oıunıı.:nıyıınııı.nn dıı di;erlcri gibi l:d:tı ,-c~ 
na zammolunncaktır. Ancak bu ôıı. bazı sebepleri oldu:u ö,1"renllml~ hun geı;inı yasıtas·u ııuı ııı:ı~ 
.zam 30 lirayı ge~emiyecektir. • t!r. H:ısgı:Iı? birlı:ıç foi:n sl~oı • 

EDEBi ve HiSSi RO\/lAN 
l\farscl Gre,·o mW1cn.:i:;;ııı,3~ J 
ctmi_ ti; meşhur romnncı 0ft::I 

Fa!rat Rıdvan acele ncc:C para. J!isllyö p::ı~s!ı; t:ırih~ .~1 
la.rı saydıktan sonra ceb.ı.r.c yer • nm en bUyük clcv:.~t :: ı~: , 
l~tirmiş, ve mayriğ.ıı teklifine I blrl oJar:ı.!.' kalılı. Orlırf. =-·· r, 
gülıims.iycrek cı;nı sıkmakla. r,.:tifn ~:ılr rn muluırrirHı";i ır::~ tı!~ 
etmi!}tt l l•in hukl!.•çu oldu -:unu 1;1ıÇ 1 

~ ... ___ .......... __ ...... ____________ ...._ __ ......... __ ....... ...--.-____ 

30 
mendil ve çorap ti'bi pa.za.rl!k cdi • 
yorla.rilı... B~ et ticareti beni hlç 
hnyrete ve nefrete dU{iü.rmUyordu. 
Gayet t.n.bii bir alış veriş mesele .. 
siydi bunlar! .. 

Aşıj;'lm mayriğl..'l ileri geri Ui.fln· 
r:na kızın~ gibi göıii.nUyordu: 

- Ricn ederim mnrlam!. Uüı v. 
zatmayıılnn. Mn.l meyda.ndn .. i3inc 
geH~c almmı, ge1mez\9c b:ral~ gi. 
delim .•• Vn~timiz yok! 

Patron kadın Rıdvanm ika.pıra 
~l)ğnı bir~ admı a.ttı&'IJU görün. 
ce tcUışlan:nr.ştt: 

- Dur hele .'}iye önUnc gcçt:-
1.ıen sana. fena:ltr demedim ki Jm:·. 
yor1>UD ! .. Ama. i~i ay evvel getir • 
eliğin 11/.ı.lC\"l" bcna iki ;iizc vermiş 
t.in ... Bir kere Alevi diişiin!. Ne 
k:::, ne ktz! Gfıı-enleri a~ :;ibi ye. 
kıyor ..• 

Rt<iva.n ba~mt sallıyordu: 
- Alev nerede, ba :nerceo? Sen 

öc bunu nrıJryon;un ya. ma.yrik. A· 
mn i~e müş~~rl n:-.zr... Şu \'Ucudc 
b~";( ı=·r.kçrc!. 

Patro..-: k~, b!r!t:::.ç dakf.tadar. 
cel'i ~ntlçtn:tl.~ Yereceği hi.i.kmU 
bcklircn ban:ı uönclil. Bu ~cier l:· 

1 

Yazan. NEZf HE MUHıDDıN 
zun uzaıiıya \ile.Udumu gözden gc. 
çirdi. Nihayet n:<tvuna. <loğru yU • 
rllyert'k: 

- Vallahi Qok! -dioye tekrarla. 
d·. hrrpa.Iıı.n~. fena kullanıl~. 

Aşığım nrtık Çok hlddellf'.runia • 
ti, kadrnIU sözilnU ağzına tıkadı: 

- :Mnl benlın. !<'azla. liı.f dlcle • 
memt. Alıcx Çoook. On paı·a nıııığı 
olmaz! .• 

Du kesip a.l""Ş karşısında mayrik 
bapı yutmua gibi dUr"....kladr. B:r da 
kikn ııonra: 

- y:;.;ı.,~cı gibi tı.!tuyorsun bt>
ni -diye sitem etf .. acele no ca. • 
rmn? Hele bir:::.z nefes al. kızcağız 
giyinsin hele .. elbet cyuşuruz. 
Kndmın gö::ünc girdiğimi sez • 

rek iç.in için seviniyordum. fütlvr.n 
•la bm-r..unu h~waya knld.rr:mştr. Ni 
lmyct pstron Yavn.!: yava§ bir cei·
mecenin gözünü n~ai!-a b~ı.· 
tı. Bira~ sonra bir deste ıın.rn cıkc
rarak <lı1ucı.tJe sa.yrp Rrdvana ıizt.t. 
tı: 

- :' nl de se"Ç'd.ııu Rrdvr.ncrğrm, 
a1 lıayrcu gür .. AID.'.1. hiç oimazsa 
kızı ç:ehizlemek ıçi..u küçük ~)h sc:; 
brra;k.. c Ilı liracık olmuı .. , 

Rıdvaıun çı:k:-p gideceğini görlin- llı f \'iıla Nureıldin il. ı ~t ,i' 
ce .koşup boynuna sa.nl<lmı: 1 ;nptı; bugün en m;mıI ,·o .,% 

- Eğer bir daha gelmiyecekscn ı.llr TUrl< muhor.=rlcri ıır~ ı~ 
~n d~ ımtandan lt~ı:rmı! -~edim· Valter Skotun hfı.I.lmIHı r.1~~ 

ı\srAtnl bu hafta ıçınde mutlaka deki munı.ffalnycti de ro~ i)lr'. 
geleceğini va.n.dedcrek çmp git ti. fakı kndar dc3il Midir! ~~ " 
Artrk patronla. ynlmz k:ılın.ıştrk.• ltro;Jç~ \r:·~t.orya.ırn nıc5 :. ', 
~~~~m ve~i para:ıın boşa ?ilme dirayetli b:ışveı:m Di;:rı!l~~· v 

a.ıg1n~ em.ın otn_ı~ ıçin beni bır de. keınmcl bir rom:ıncıycit. ı ~~ 
ha gozden geçırdıkt.en sonra sol': Ahmet \'efil< ı:u'5:ınm i3"ırar. · r 
du: liğl mın:ı.flnlt13"Ct!crl;, dclll , ıı, 

- Ad:n nedir senin yavrum? iı· l\lehmet Emio ı .. rzofll111 ı!J~ 
- Yu.mu:calc! [;inde &nir o!mıy:ın va1ilv~ ~ , 
~atron ka'4.Ill nzamctle ~ ar- nz mı movnfiak oldur G~ Jı~' , 

lm:, a ataro.k du.da:klannı buzdu: j me.:hur slycsot, luc-p, ıı; ·,ıt J~ 
- Bu isim kUlhnnbeyleri ara • clruıılannd:ın ,.c muhnrtir 0! ıııi • 

srn.da fena ks.çınaz! Ama benim e- lcr güzel t~n:ıtıar aı~:t:!Jl: rl. 
vimc yara.~ . bir isim • değil bu!. tlnı~ıs. m.im~ri:lt ta :!im i<"jfl0uıt'' Eunı.y::ı. hep kibaı lıır gelır yavzıım. l in:tfh:ml&r.md:ı munırrısk 
Bar;ka ndı:n yok mu senin? ı m~tı. ~ f/f 

- Yok! Kadi,-ccrı " 
Kn.dm kendi kcnili.ne konu.sur 1-

sibi mrrtldanm.ağn bll§la.dı: 1 'n' , ' ı \"811 
-. Buruı münasip bir isim bul. 

1 
r8$fl!~r Si · ;oı dl 

malı: .. ~~ \'3r bizde .. Ale7de 1 siir' lmEsi fS ee e> 
var. Belkis .. J{uray .. Emorfoy, bcp 

1 

- -~ır ı~ ~ 
si var. Buzhanede saklı b. lY""" unır't ~ 

Po.r:.r..k bir au bı·imak liznn. pe~ı.Jri olduğu halde 60-;111 >.y 
Pıı.t.ron .pa..-mağmı şalcağ Il3 dn • • imtina eden Yani Dc .. ·le~~-ı~· , 

yam·R banıı. ~W.k bir oo bulmağa 
1 

ln.narnk m::ı.hkcmeyc ,.CV:-fl'lesll 
ç~JtŞirken knpmm luiL'.ı. &Çilarak i· Acliyc ikincı ceza ınaJıl•C1 e-; ı \111 
çeri i.riyn.rı \'C yu.kıştidı olınnsın::ı de devam .... 1 .. n muhakeXX1t~ı.ı.ctıS' 
ra..~cn içime son dOTcCCde bir kor da, diln mil~ ... ımwr.l ~~ pf-' 
im vere"il g-enç o:r ::ıd:ı..nun gird"ğhl ki sene sürı;iln, ,. 500 . tc~ 
gördUm. Mtı.)T.ÜC derhal fıçe.ri giren cczM:na. ~IDf "' 
c!clik::.nl:mm boynuna atılarn:k işve- 1 tir. !ı.iuhalmme, kıı:rnr ırı 
lcr yo.pmağ::ı: btıı;ltıdı~' (Dcrnmı "\ar hlr gün<' bırakılmıı1ur. 
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Hükiımetin bu ffat yükselişine 
mr._ql olmak için yeni ,.e ~iddetll 

tedbirJrrle lıiçbir m:ı.lm esasen 
1;nruri oian ıınhıı.hlrğmdan daha 
pP..lınlıya satılmamasnı temin ;\ . .,_ 
lunda lmr.ırlnr almak üzere bulun
duğunu öğrenmek birl Jı:ı~ıik:ı.tcn 
memnun etmiştir. nn t.edbirl('rin 
slclı.lctlc fatbfüı en büyük teme<'• 
uimizılir. 

Svnf Dervi§ 

An1erika denizciJeri 
Şanghaydan 'ayrıldılar 
~mıqhay, 21 ( A,A) - Ameri· 

ka bahriye siliı.hendazbrından 
mürekkeb ikinci tabur. ''Pı~i • 
dent Madison .. yolcu gemisiyle 
Şanghay'dan ayrılmışlardır. Yn 
rin "Presidcnt Harrison,. vapu -
riyfo daha başka Amerika bah.ri
relileri hareket edeceklcrdır. 
Şanghay'dan ayrı~mnğa hc:zı.rla: 
nan İngilizlerin bıncceklcrı Ingı
liz bandıralı "Anhua .• volcu ge
ııı.ifil önümüzdeki ilklıanun ayının 
:1 ünde demir a!ı:ıcaktll'. 

B 'Ji. B E ıı - ~am J>OSbm 

H A v A c 1 L 1 K ==-WWl=EA===l!D=- SARAY HAY ATI 
Atr ika da .har at 
Büyük bir süratle inkişafa doğru gitmektedir 

Padişahın keseceği : kurbanlık ko~?~~n .. - .. Hırkai. 
şerif dairesinin kendisi yakılarak külu gomulen ha. 
sırlan - Kırmızı cuha örtülü iki tek~rlekH hasta 
ara.bası - Saray kapıcıları - Saray hamallan -
Her ocağın bir meş.hur seyi :olduğu gibi kapıcılar o
cağının da bum.ha~ meshurdur! - Sarayda kuğu 

50 
Sir Vilyam deva.ın etti· 
- Böyle olduğu için biz mu· 

k!Lbil ... ~arbeyi kolaylıkla vura .. 
bileceg-ız, Allahnı bir lütfudur bu 
b:ze, fakat eğer onu kaçımıak 
için buraya gelenleri Yakalıya • 
masaydık tam bir felMtete dü • 
şerdik. 

(Am~~ Rit.ti). ~Ik yavaş ra
vaş sa.kınleşmış, ışı sezer gibi ol· 
muştu. 

- Evet dedi, önümüze <:Ik.an 
fırsattan is~ifade edelim bunun 

. için ~lim~en gele~ ya.pa~ağım_ 
(Sır Vılyam) gıhi ~ki ve ha. 

leti ruhiye<len anlıyan bir adam 
(Amiral Ritti) nin sözünil i"'İt1'n 

ek . ~ • 
ce ne dem ıstedi~ini derhal 
bulurdu. Amiral bir ptanın tat 
bikinc başlanacağını semti§, SO: 
nunda çıkacak süksevi anlamı~ 
tı, b~~~:ın kendi~e bir hisse çtk· 
eın ıSll}'Ordu. Elımden h<>r gele. 
ni yaparım de.-nokle bu i~i ben 
idare eck-ccğim <lem~k isti;·ordu. 
(Sir Vılyam) ~adı: 

_ Den de oyle düşünüyorum 
sevgili arkadaşım. elimizden ge. 
leni yapmalıyız. ~ı;ıten sizin şe
finizle yapılacak ışın bütün ter
tibatını al~ış bulunuyoruz. 

Amiral bıraz bozulu.T gilbi ot 
muştu. amiral da . o~sn. onun d~ 
bir şefi vardı .. sc?ını çıkarmadı. 
ders kafi gelmıştı, 

(Sarn) sordu: 
_ N~ ya-pma.k istiyorsunuz? 
(Tomi Butncy) bu.,,~..:a bir su:ı .. 

le gi ri17ti: . 
_ Karınızın Kayzenn kızt ol. 

duğunu nasıl anladmız? 
( Sir Vil;ı,.-nm) :ı.nlatmıya baş. 

ladı: . 
_ Haklı olarak Kayzer benun 

karım olduktan ~nra .~ızmI ta. 
myamauiı. Hadise şoy.le oldu: 
trİıparatorluğun en asil aı}elerin,. 
den birinin kızı Kayzenn deh. 
!:'.etli hoşuna gidiyordu. Nihay€t 
bir giin emeline nail oldu. Fa.kat 
d:.:.hili vaziyetler bu ~i ötth~ 
etmeyi icabettiriyordu. Hattulo 
genç krz hamile kalmıştı. Y~pı· 
Iacak tek bir c:;are vardı, nıte. 
kim Kayur. bu çareye bafynrdu: 

talyan adala.nnm btiyi1k şehirler:. 

nin ve ha.va meydanlarile hava en
düstrisinin sı:k sıık müessir surette 
oomb!ı.la.nm:a.ları , İtalyan tayyare. 
ciUğinin bu taarruzlara mukabele 
etmek~n uz.:ıık oluşları göze çarp • 

j 

Yazan: 1 
A. ŞARKLlj 

... ... r= ...... 

Kızı birisiyle evlendirmek! Ren.. 
di maiyetinden binbaşı (Fon 
Şpis) in kini sormrya lüzum yok •. 
Düğün (Fon Şpis~ in şarki 
Prusyada Fridland civarındaki 
şatosunda oldu ve aynı şatoda 
birkaç ay sonra bir kız çoeuğu 
diinyaya g-0ldi. Fakat gene aynı 
şatoda birkaç gün sonra (Fon 
Şpis} in karısı hastalanarak ve. 
fat etti: Zira hususi olarak ya
pılan bazı pasta ve çöre~der ken. 
disine do!cunmuştu, tabit ?.ehir. 
lcndiği mulıakkıik. Kim zehir~~
di $ato<lakiierin çoğu bunu bıh· 
vorlardr ve bildikleri idn i~mini 
:ı.'.;ızların:ı almıya cessret ede_ 
miyorln.rdı. Bu suretle z:ıvallı kız 
öldü gitti. Kcr.disine muazzam 
bir .cenaze meras~rni yapıldı ve 
(Fon Şpis) küı:ük kızıyla Bcrli. 
ne döndü Bu kız gayet ihti. 
marnla J{~yzerin kendi doktoru
nun nezareti altmda büyütüldü. 
Sekiz yaşma geldikten sonra kt 
zın teı•biyesini bir kadrna bırak. 
tdar. Bu kadın sire yabancı de.. 
,{il, kim biliyor musunuz? 

-Yoo? 
- Ben söyliyeyim, küçü!k 

(Fon Şpis) in terbiyesini Mme 
(Doktor) a bıraktılar! .• 
-Ne? 
- Ne diyorsunuz! 
- Allah Allah! 
- Evet (Mme Doktor) ~imcfi. 

önümfu.c dikilen (Matmazel 
Doıktor) un annesidir. Kay?..erin 
bu kadına. ka~ı derin bir hUrm~ 
ti vardı onun i~n kızının terbı. 
yesini b~ lrn:dınm eline brrakn;ı:ı.. 
yı en muvaf Ik bir hareket dıye 
kabul etti. 

CSam) hala: 
- Allah Allah! diye mırılda. 

nıyordu. 
.(Si:r Vilya.ni) devam etti: 

ğini malzeme nokta.smdan yıprat • 
manıış, daılıa zlyooe blrinci sınıf 
muharebeye kııbiliycti bulunan u • 
çuculnrıru: da. ~tmrşt:r. Bol tay
yare önünde z..ı.yıf düşen bir uçucu 
kadrosunun mevcudiyeti öyle tah • 
min edilebilir ki. şark cephesini '• 
dame ettireoeık ve Maıış cephe.sini 
de ihmale uğratmıyacak teşc.bbUs. 
leri temine !cl.fi gelebilecektir. Y ..!"' 
ni yeni kuvvetleri bugünkü vaüyet 
ka111ısuıcla ortaşark Afrikasına 
yığma.!t, veya Maru; üzerinde geniş 
ölçüde ve kes'f hava akınlarını tek 
rar canlandrrmnk kaygusile ha.re. 
kete g.:çmek pek de kolay değildi:r. 
Denebilir ki; Ortaşark Afrikasrn
daki Sovyet Rusya mukavcmet:ne 
biraz da yardım edecek mahiyette.. 
dir. Eğer milıverciler Libyayı 1 • 
t.alyanm müdafaa edeceğine ka.ni 
ve ufak bir yardımla bura.da kara 
ve h:ı.va ordular:ııın tutuna.bile• 
ceklerini düşiinüyorlarsa, ne şark 
ta ve ne Manşta.!ti tcşebbi.!Slerini 
ıı.ksatm::ı.ğa lüzum bile görmiyeeek
lerdir. 

kuılan nidn beslenir? -------
Yazan : j',,afJllac Zade Ata jle(f 

Ytn YO.. EVVEL OS.l\.lANLI sARAYINDA YAŞAMIŞ 

Bu takdirde de harekatın kimin 
Ielıinde inlci§a.f edeceği düşünüle • 
bilir .. 

Sof:ı.lılar, sofa ocağı: t:ı.kınu: 
Sofa oca.ğı Kanuni Silleyman ze.. 

manmda teşıkil edilmiştir; Üçüncü 
ıı.vlunun altında Gülhane cihetine 
nazır güzel bil' nokta.da olup üze • 
rlne "Sofa camii" arli!e bil' de cami 
:.·apılmıştrr. Bu ocağa ··~fo[al.tlar" 
na.mile a.rulan efrat, yakşıltlı, gll • 
zel, edcb ve terbiyeleri tecrübe e • 
dilıniş, kefilli adamlardır. 

Has odanın zülüflü St,'7a.lannm 
hepsı. aylı.lt ile bu sofal11aroan bi • 
rer hizmetlclr tutarlar. A.~ağı en.o 
derun ko,ğuşlan ol.sun hazineli, ki· 
larlı ve seferli ağalar da eğer lrud. 
retleri varsa aylık ile birer sofalt 
hizmetçi tutabilirler. 

Kurban hayra.mm.da pa.dişa.lım 

keseceği koyunlar, Güllıanedek:i 
1...-urban ocağında beslenir, bayrıı.m• 
da.n on gUn evvel bu koyunlar so. 
fallal'a teslim edllir, onlar tarafın. 
dan temizlenip süslenir. 

Sofalılarm eSıki ve teerU.beli e • 
nıek:ta.rlarm.a "avadancı., denilir ki 
sarık oda.smm ve sünnet odasmm 
temizliğine baka.rla.r. Avadancılar 
başlarnıa haseki klilibı g1bi malı • 
ruti sivri külah, arkalarına koyu 
renk ~uha &lama. giyer, kemer ku• 
şaJl'rl:- r. Diğer "sofalar bara.ta" 
cienilen bi.r bara.ta giyerler. Belle. 
rine de 1ran tşi adi şal kuşanırlar. 

İlk günler zarfında.ki hamle ne• 
tices:nde İngiliz kuvvetlerinin yüz 
a1tm:rş ki!.:...metre ilerlemiş bulun .. 
malım ve bu arada yllze yakın miıl.1• 
ver tayyaresinin düşürülmüş olınıı. 
sı pek ele milıvereiler lehinde kay. 
dedilemc:z: .. Yolsuzluk, susuzluik ve 
i:ı.şesizlil: gibi bir ordunun elmlel • 
leri yanında. belli b~1 yel' alan 
hu.sU3iyctleri devamlı surette ha• 
vadan temin etmekte bulunan m1h 
'"er tayyareciliği, ta:ı.rruz kabili • A~ağı mut.fak a.~ıları: 
yetini biraz daha artırmış bulunan Bu.nI:ı..r Sonat yemeği, yani saray 
İngiliz tayyareciliği talıifmdan s!k hademe ve ırga.Uan için adl sıra. 
ınıc ve büyük b'.r .ihtima.Ue fazlı ~~~ Yeı:rte~ piş:rirler. Z:ı.bitleri aşçı • 
rar görecek şekilde ta.a.rrıı; başı ile veldli.harçtı:r. Mutiıık emi.o 
rayaca.ktır. ni, masraf kıltibi ve kili\reı:ba.şı da 

ilınir ve nfiztrdırlar. Orta şarkts. b~lıyan hareket, 
Almanya ve Bliyak Britanya. ara.· Hn:metla.r: 
smc!a geçen mücadelelerin en çe • Ocakları, babmüma.yudan girilin 
t.!nlerinden biri ola.cağa benziJor. cc sol tarafa düşerdi Bu saray ha.· 
Çünkü İngiliz kuwetlel'i bura.da sırcıları, Bandırmalı, vesair kaba 
oldukca h!!ZII'lanmr11iar ve mihve • hasrr 00.!cunan memleketlerin a.ha. _ 
rin şn'"k cephesindeki hırpıılanın8• fusinde<li. Birinci hizmetleri Hırkai 
m !!!ras:na tesadüf ettirm.i~lerdir. . 1 şerif dairesinin. hahları albıa ~ri 

Amer1kan ya.rdnnından hava s·.. len hasırı, ikedi oeaklannm camı. 
18.hlarmm da büyük ölçllde faali • ı sinde abdestle dokumaktı. Ra.ma. 
yete geçtikleri Orta.~nrk Afrika5iD ~ın 12 nci günil HD'kaişerif dai. 
da·1ti mücadeleleri merakla ta.kip resınin dö~emesinl indirip revan o. 
e-debileceoiz. Bak:almı ne gibi bır dasrna na.klolunur, bu haszrcılann 
hasıla ve;ecek. eskilerinden birkaç nefer 1ı.a.lmm 

- O zaman (Matmazel Dok· 
tor) evlerin~ gelen kil<:ük kızda.o 
beş nltı yaş daha büyü!ctü. SeY. 
tnn ruhunu göstermİye başla. 
mıştı. Karun işte sekiz yaııu:ı~an 
itib:ırcn bu deli kızın tesırıno 
kapıldı· adeti onun esiri oldu. 
Artrk ~ndan sonraki hadiseler 
hep buna bağ-hdır. (Matın~~l 
Doktor) un ve ona yardnn ıçın 
aynı ha~·ata atılmak istedi. ~z~ 
göreceğini aklına bile p;etımu .. 
yordu, sanki dünya kendi malla
rıydı. Fakat talih ona oyun oy_ 
nadı, herşeyi anladım ve ceza. 
nm en alasını ona verdim. Bir 
akşam kloroformla bay~l~m, 
otomobille Hamburga getıroım, 
orada yatrm bizi bekliyordu. İki 
~n sonra kendis'.ni ~atoda bul
du 

Ve bir daha da çıknıadı .• 
Bir C'.Ok defalar bana kin ol -

duğunu· söyledi fakat ~nanamaz. 
dım, inanmama im!tan yoktu 
zira nefes ı:.lır gibi yalan söylü
yordu. Fakat bir taraftan tah 
kik etmekten de geri kalmıyor
dum Fakat sonradan anladım 
ki sÖzleri tamamen do~rudur: 
Karım K::ı.yzerin öz kızıdır ... 

(Tom Butney) ~rtildü: 
- Yani c:iz Kay.zerin darr:adı_ 

sımz! d-
(Sir Vilyam) da gülümse ı: 
- Evet. öyle! Fakat bundan 

gnır duya('ağ1m1 zannetmezsi. 
niz herhalde! Zira... . 

Sesi öyle bir ton atmıştı kı ilç 
dinle\·ic( merakla sordular: 

- ·Zira? · 
- Zira bu adamın ışeh!r1eti. 

mizi yıkıp karde~lerimizi öld~r
mesini bir yana bıraksam bıle, 
öz evlatlarJmı ka~ınnasını nasıl 
'tlluturum? 

Onlan ne yaptı?. 

Onları nerede saklıyor ·? 
Nasıl terbiye ediyor? 
Bütiin bu sualler kalbimi par. 

ça Parça eder. Artr'.\: onların ba. 
na ıadesini Allaha bıraki:ım. 

(Sam O>ys) (Tom Butney) 
ve (Amiral Ritti) başlarını iğ. 
diler, (Sam) mırıldandı: 

- Allah hakkı yerine 2'Ctire
cektir, pek yakında onlara ka.. 
vu.şacağız ! 

Bu o kadar samimiyetle &Jy. 
lenmişti ki ( Sir Vilyam) tn göz. 
leri yaşlandı: 

- Evet dedi! Biz onları alma.· 
sını bi!ece~iz! Şimdi artık yü_ 
zümdeki (Tomas Murdok) mas. 
kesini atabiliriın. Mademki ka. 
rımın kimin nesi olduğunu öğ
rendiniz şimdi neve burava dön. 
düğiinıü tahmin. edebiİirsiniz! 
Art!k hakiki çebrernle ~özüküyo
rum Günkü •• 

(Sam) devam etti: 
- Çünkü ~alip gel.-nekten e.. 

nıinsiniz! 
(Sir Vilyam) m yilzü ı:ı;ene 

aydınlanmıştı: 
- Evet eminim ve mücadelem 

derhal başlıyor. Bu mücadeleden 
galip Gıkacağım zira senelerce 
sarfettiğim emeklerin meyvası 
ol~caktır. Şimdi sıra bE.nde .. 
(Matmcız~l Doktor) u yıkaca. 
ğım, S!:a\'em odur. zira benim 
baya.timt vıkan odur! 

(Sir Vilyam) bütün bunları 
~ayet sakin -bir sesle söylüyordu, 
fakat nasıl olursa olsun büyüık 
bir karar aldığı belliydi, Uç a.. 
dam daha simdiden bu kararın 
azametini hissediyorl~rdı. Hef)5i 
hareket saatinin l!eldiğini anla· 
dılar. :tş r~ma! 

6 - MUJ<ABIL DARBE 
• TIAZIRLAN/Y{)R 

Şatonun sayılı günlerin~n bi
riydi (Sir Harri Vilyam). ın tek. 
rar ortaya Gikışı hcrkesı ~aşır· 
mıstı Bu haber bütün !;iatdda 
bi/ bomba gibi patlam~ı. llk 
~aşkınlık geçince herkes eski 
efendilerinin yanma k~mıya o.. 
nu biran evvel e-örmeye ~alışı. 
yordu. Sevinçten ağlıyanlar sa
yısızdı. (Devamı 1Xır) 

altmda.ki h.as-.n kaldxrırlar. Dajre 
silinip t~mizlendiliten sonra yeııi 
hasrr yayılır. Es.ki hasın OOşlan 
hiza..mıda tutarü oca.?dıırma götU. 
riirler. Camilerinin yanında hususi 
bir yerde ya.karlar, külünü de bir 
ı;ukUl'a koyarak gömerler. 

.!..va.dan boı:;tancıbn: 
Bunlar, bostancıbaşrlann maiye

tindedir. On iki nefer olup boylu 
boslu, ya..kışıklı, yüzü ve sözü düz. 
gün, temiz gezer, te<:rübeli ve dinı. 
yelli ada.mlardtr. Bunlara her gün 
nöbetle alt:şar nefer hizmet eder. 
Padlşah bir yere giderken Uçil ok. 
taknnla.rmı ve.sair emro 1 uruı.n şeyle 
rl taşnna.lt üzere çuhüdar ağanın 
emrindedir. üçtı de : tilfeık ve cep
hanelerini taşmıak Uzere tiifekçm 
şmm emrl.'ldedir. 

OçUnctt Selimin katillerinden 
Deli Mustafa avadmı bostancılamı 
dandı.. İkinci Mahmut cülus eder 
etmez Deli MUSıta.fö. idam olıuıdu, 
diğer ııvadan bostancıları da sa.ray 
dan koğularak ocaıklarr bldmldı. 

Dolap ocağı talmıu: 
Bunla'.r, sa.ray suyunun tabfmi

n~ ~urbı.r. 

Odun anlııan t&kmu: 
Bunlar da. sa.ray dairelerine ıa. • 

mn olan odunları taşıyıp d.ağrt.Ir • 
lar. Enderunda hazineli, kil.8.rlı ya. 
but seferli koğuı}lıı.r:nda art.ı:k ço • 
cuk sayılmrya.ca.k olan ziilUflU a• 
ğalardan biri hastalanıp da hasta. .. 
lar koğuşuna kaldı:rılınası Jazmı ge. 
lir, kır.ınw çuha örtülU ve döşemeli 
iki tekerlekli araba ile bu odun an· 
ban neferleri ha.sta ağayı orta k.a. 
p:dan alrrlar, hasta. koğuşuna gö 
lUrUrler. 
Bunların emektar ve tecr'Jbeli -

leriııe "va.rdıyanbaşı" denil~. Se. .. 
rayı: hUma.yunun "pars" denilen 
gUnlllk temizliğinde tersaneden 
gönder.um.iş esirler kullanılır, bu e
sirlere vardiyanbaşılar nezaret e • 
derler. 

I{apıcılar: 

Babı htima,yun, orta. k&pı ve di • 
ğer saray ka.pılarmı beklerler. Za. 
bitleri kapıcılar kethüda.sıdır • .A .. 
mirleri ka.pıağasıdtr, 

Orta kapmm kulelerinden biri • 
nin altında 8ekiz on adamı anoak 
alır bu kapıcılar ocağının bir şu • 
besi olarak saray ha.mallar! ocağ! 
vard!r ki za.bitlerine "ağa babası,. 
denilir. Sarayda herhangi bir da.i • 
reden hamal Iazmı oldukta bunlar. 
dan istenir. Bura.ya "ağa baıbasr., 
denilir. 

Saray hamalı ya.zrlacak olanlar 
"ağa babasma,, kefil gösterirler: ' 
atlaya gidip: gelecek olan hamallar 
ondan ruh.sat alırlar; saray hamal 
lan iç.'.nde terbiyeye muh~ olaıı. 
farı ds yine o terbiye eder. 

Ağa.babalar diğer hamallardan 
farklı olmak iizere başlarına uzunoo 
ca bir kULlli, aritalarma dolama 
giyerler, bellerine harno ~ı ku 
ı:arurlar, 

Her ocağm sa.ra.yda bi.r şeyi meg 
bur olduğu gibi kap;cılar ocağaım 
da bumban meşhurdur. 
Köşk ve kasır belu-llerj olan bos. 

tancılar: 

Sarayın muhtelif yerleıüıde, ve 
deniz kenarındaki kasır ve köşk -
lerln bekçileri olan boetancılar ay • 
nt zamanda beklediılderi kasır ve 
köşklerin temi:zllğinden de mesul. 
dürler. Bulundukları ka.srrlarm a.d,. 
na göre blrer oca.k sayıJcrlar: Şev• 
kiye yahut İncili köşk ocağr. lfta. • 
tiye kasrı ocağı, Glilhane kasrı o. 
cağı, lshıı.Jdye kasn ocağı, Sepetç'· 
ler kasn ocağı, Yalıköşkü ocağı 
Al..'lykö!}kilnU bekliyen Soğukçc~e 
ocağı. Bu kasır ve köşk bekçisi boı: 
tancılar, muhafaza.sına ve temizli, 
ğine ba.kt:klan kasrrlnrm etrafın • 
daki bahçelerle de uğraşırlar, on ~ 
Lan ağaç ve çiçeklerle tezyin eder
ler. Zabitleri bostancrbaşı, amirler· 
baş çuhadar ağadrr. 

Diğel' sa.ray b<ı8tancdan: 
Bostancıbaşı emrlndekJ dfğer 

bostancı neferleri de işlerine göre 
birtaknn ocaklar halinde toplan • 
mı~lardrr ki şunlardrr= 

(Devamı 4§ nclde) 
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A.nodotu ::uansmm r:erdiqi hrtbPı-iere rıo1·e dünvo vazivetme brtk1~ 

Tobruk;a 
irtiba ~ emin 

edildi 
Yeni Zelandalı 

ıı~vveUer Soi!?Jmmı 
diş m , dalaasıaa 

ar mi ar 

15 • 18 ya~ arasımk 1 ·i 

Japon 
genç~erine 

Şı:ınalde Klin ile Mojaisk ara
sında muharebeler cereyan et. 
nıekteJir. Tula'nm batısında Al
manlar, Aleşnia'rı geçmişler Ye 
şimal <lcğuya dof,:u ilerlemekte 
bulunmuşiardır. Şehrin ccr..ul:un. 
da i~. Alınan kıtaları ifa grupa 
ayrılmışlaz-d:r. Banlardan bıri ~lıt'bll SIJiJılarJ& 
Ni§anka ~miryollan ıltısak • 
noktu.;;ına vakla~makta, diğerı fa?im J3i!D!81&rı içm 

1 
Bulgaristan. 
~eş senelik bir 
~ral 1rogram 

hazırladı 
Hallan bir kısrnı daha 

müsait bölgekre 
Tuh'yı kuşatma vazifesiyle mü~ ı "" 
kellef bulunmaktadır. . HusUSl sorya, 28 (A. A.> - Stefani: 

Moskova radyosu Tula kesı- Ziraat 1~le-rln'n iflrişafı ü;:n 

nakledilecek 

minin şımai dc~usunda çarı;ı;;. kf l b~ senelik bir plan hazırlamak u.. 
mr.:arın aynı şiddetle devam et. m e e p er ıere hükf...melçe teşkil edilen tek. 
ti~ini bu sabah haber vermiştir. ııik komisyon çal.şmalarmı bitir ~ 

Mosııovaya kuşı 
(Bnş tarafı 1 incide) 

lngUiz radyosu, Almaıılann 1ler 
lomckte olduklar:nı, Rusların vazı. 
yetinm mllşkill olduğunu ve ha 
mUşkill vaziyetin b!llıassa Tulanın 
şimali garbisin.de hissediiınekte ol .. 
duğunu söylemiştir. 

Moskova şimalinde Mos.l:ova • 
Vologda kanalı Uzeıinde dabl Al • 
ma.n ilerleyişi ks ydedilmektedir. 

Şimiliye kadar Sovyet krtaatmm 
tutundu.klan Klin, Moja'sk bölgesi 
de sarsılmıştır, Alman piyadesi bu 
rada da.hl Rualarm s.Wştlrmağa. 
IM§lamcyt:ır. 

Libya harekatı bugün birincı Bu ke .. s•mdc Almanl::ı ... r şimal kıs. QÇll. ıyor 
·#. • tt d' K h' miş ve bfr proje baz:rlamıştır. Bu Plana geçmış vazıye c ır. a ı- mr muste::ma olmak uzare Tula'vı Almanlar şimdi Moskovanm mer 
d b·ı.;ı · • a· · · '- projenin tctUlı:ine soıtld'uıunda baı; 

:r~ ~n ıesmen ı.Lurıl ı~ıne ~öre 1 ku ... atn~ışla,rdır .. Naziler piyade To'·"·o, 28 (A. A.) __ Mı'-<""ko • kezintleu ts.m 35 kilometre mcsa. • 
t-. · ı· ı Be ·11 · ·· " .... ,,... !anacaktır. Bea s::nel !' pliında c • 
uıgı ız;er n .ıamıt ı zaptet- ask.er.ıyle .. aolu yüzden tazı.· a_tank <;'!mı· bun· gazetcsı·ru·n b"dı"rdı·g-ine ! ft:.d~ bulunm~~tad:rlar. ŞehrLn :..; 
mi§!er y:ırclımcı kt4vveler ele Tob- k k l ~ ~ kilmeğe müsait olan arazı mesa-

v~ l l yuz an:ron "'gctır:ruf; or. göre imparator ya.5iı:.n 15 ile rn a• hasımıı genişletilmesi, bn.takltkla • 1 mü:J.araa hatlarına tam 35 kilomet-
rttk garnizoniyle irtibat tesis et. dır. Bu kuvvet ';::,erpu~~OtG • ı ra.'3111ı!a olan g~nçleri:ı z rhlı silah· rın kurutulma.!:ı, muhtelif mahsul.. re ntesafode bulunmaktadırlar. 
milşlerdir, Tula yoıunu kemıe,c ~,.! hucuma lar1<! talim ya.pmaları için hususi ler·n ve b1t1ıa.ssa bu~day, mm r, ~<>!ır.in iç müdıı.faa h:ı,tlarına hil • 

n:.;iliz radyosunun bildirdifti • haftalar. da.,nberı mukavemet e- ı ..,
1
.r ... ,-ı,tep ve lı•ti"ı.>"t elemanları cura et:ı::ıe.!;:tetlirler. Alman hilcumu · y · z ı ı t' · _, • .,~. ... yağ ve tül.tin mahsullerinin t.'ilalı 

ne go;;e cm e anda :uvve .en 1 de:n Tula nın kuş:ıtılmasmt ta. t"' . ·m k ·:~ re d bll" nst'tü ve ı"n"ıQ.-"ı ,ıern. ı·., _,mmeı:'!tc<lir. çember §e.kllnde inkişaf etmekte. 
Soliu.nı"un dı~ mt:tlafaa hatlarını mamıamak üzere simal~e I.1os ye · •• ıı e u"e. e e 1 

"' ::u " "' t:U"" d ' 
7.aplt:tmisler.lir. Şimdi iki yüz ko\~ya ve 2aı·ce dotru ~ır ta1 r. o.·:;tlması hakkında harbiye n~zare. Bundan ba~J:a memleket ıçinde r. 
metre yük<:.~ !tUf?im1~ bir sırttan 1 ruz .var.ma;];a teşebbüs etmekti!_ tince ya~ıb.n teklifi kabul e~ş.. aha.U.nln bir kismı daha mii.,.w"ıit Donetzde1ı:i Rtıs taat-ruzlart Al • 
hnkim t.ulundttkları şehir ı;tözle~ dir. tir. Bu maksatla Şizuo!ta ve To!•· bölgelere ndtledilecektlr. manl:ır tarafından püskürtülmüş • 
dnin önUrıcledir. . Mcskova önünde gittikce rid. yoda müstakil mektep:er açılaca.:'{• tur. 

Lo d A hf 1 • d +,.. ş mdiye k"u'ar bu gı'bı me'~te"" "iby4!11ı~a °:'"!t"r;i iner- Alm:ınhr buraya taze kuvvetler n ra, askerı ma il.erın e 1 dilecıen vaziyet karşısında baş.. ...... "' ·· •' ii uıw !:u la. liı 
b 'ld' ·ıd· J • •• y · "' ler askeri müesseselere bağlt bu .. getirmektedirler. resmen ı ırı ıgıne gore, enı 1 mal:alasinde halln sonuna kadar d 

17.J d k t ı t kl lımmaktaudı. lie- ı·s~ ~~en~"°" e ~nr LJC: an :ı ·ı n.arı, an arın yar. I müdafaaya teşvik eden Pravda " e y ~ • w vıcuu. J u , L-0nılra, 28 (A. A.) - B. B. C; 
dımiylc: 25-23 sonteşrin ır,ecesl ıı;azetesi şGylc yaznıaktad!r: -----cıı------ (B:ış ta.rafı J incide) ı M~skova radyoou, dün geceki 
ı;;jd i · Hezek'i geri almı~!ardtr. 1 Geriy~ doğ'ru bir tek adım a- Jl.ll&tig V'8pUrDDlia• Tobruk müdafaasmIU ehem. 1ntaıe~rıya..tmda _halkı, son taarruza 
s~nu~ mfım•SI, In~liz .külli kuv. 1 tılmamabdır. Harbin nihai mu. "'~ı wa&nısn . t' a·· .,,. ps.h 1 1 -;}! koymaga davet etmiş, Al • 
vetbrıvl~ Tobruk g2rnızonu ara. hare besi Moskova önünde yapıl. n 91 lüi :.iailii mıye 1• uşmana P.e.ıt a ı~a ıııanla.rm bütlin ,·asıtalarm.1 kulh. • 
smda'" mesafenin - eğer hala ma:;:tadır 1mı1r, ~1 (1:d~wwı) - Sadıkz::ı.. mal olına!Jından u« !talyau tu. u:ı.cakl:ı."'1 fahıt Rusların da kan;.ı 
rn~\'"1•tsa pt>k o"ar olnıa.sı de ı Al .k t 1 M k ~ menietle muhtelif Alman lcıttıları L·o··~--·· • ' ... _! bul d - a - "" - - • man ı a arı os ova c:ış Gelere ait 53Ji> tonluk PLltln şileblD. t t . lın ... J'""""" vasr .... :ırr un ugun.u 
mektır e h · · ·k· 1 d d t 'k m bu mıntaltada u mu.:j o a. ~:{ .1 m· ,.,_ . . e p es:nın ı ı rana ın a azvı de d"- a''='"'ın Y""'"'ın çıkını..,tır. 1 , t d E- .,..,, e ışwı· 

:c h h S . .;ı • r k'' · · ..... ~~·~ ...... 0 " smdan anlaşt!mai< a ır. ger \ · 
ı ::ı'.'J ı :.>.. 11..ı ... eze ın şıma. terini arttırmaktadırlar. $talino. Gemi ıs:ce.:ı;J:ır.ı.ı11ı:ı i'.d glia evvel TC\bruk müdafaası yapılmasay. MO:kovaya ka.r.şr Alınan taarruz 

linde :zıuı;arebe an~ıdane devam gorsk kesiminde bilh:ıssa şiddet- ıım:ınımıza gelrn'.:Jti. tçinde tstanbul dı mihverciler, bu kuvvetleri lnrı _:<ı.ınıal .v,e c7nu:>ta. durdurul • 
ctmk~~~.ey~ı . 'l,ve Sıdtı ReBzek, gedce li mı•.harebeler cereyan etme!<· ve tzmır için aJG3 ton aud koslllt, u--ıra karaı taarruzda kullanı· 1 mu~a da şıı!deti ve hızı azalmam.:3 
va.·tı g~n :...mmış ır. u ara a te ve burada Almanlar 12 • 15 .ı.n.ıo:> "' tır 

1 kilkU.rt, "inlt:>, çinko tozu, pmuk yaıro-, ı kl d Bundan b'""ı,.a L;b Tobru.k ~.tr • .izor.u kıta arı. Tob. kibm~tre kadar ilerlemiş bulun. "' 0 ac::ı. ar 1 ~ ' • j · 
rul~'un cenup do~usuna 22 kilo· maktadırlar sun1 klr;)ç, ckamilk'~uıt ı\sb ası1tvardır. 1 

yada i!eriİcyen İngiliz kuvvetle. · Doneç üzerindeki harekattan 
t il! .J d' M ·ı · üh. • 1 • il k Yangının, .. r 03a a.n ame e • ri, v. alnız müstahkem bfr kale 11 haber yoI:sa. da RQG.tof civarında me re ınesa:re_e ıger ı n m ım Avam l(amarcunna ver ece . . d ah t k 

no:rtayı ele gecirmişlerdir • nın att.ığı bı..r ~ara ın vey u a • değil, mükemmel bır üs de bula. çar1>n;malar muvaffakıyetle devam 
S!di Rczek'i istirdat eden Yeni 1 T akrır . . zanrn ken<itii1ind~n kızması netice · cak ve lngiliz kıtalarına daha , cdiyo,·. 

Zeluntla..ıl:ır, ::ı.ğlob!ihtimal Bar- : . Atuloo ,Sınclaır, B:ovn ye Be- ı Bin~e 3 num:ırıııı_ anbarJ:ı:~ kü:tür~. kolay ve daha seri levazım ye- \ Buradaki Rus kuvvetleri kil111an 
<liy~nm, sonra da Gambut'un ı V?-n· Avam ka~ara,s.na~ bır .. ta~- ıerın lutuııın3.3ın;i;uı çıktı,,ı zaıınedU tiştiı·ilec~ktir. <lanı beyanatında, Alınanların bu 
zaptı için gönderilenlerdir. rır ve~~cekler<lır. \ e ~~lc~ıı.htı • mektedlr. M-.ıhteHf parçalara ayrılan ı mUıha..."'°"'belerJe 35.000 ölü ve 350 

f:imdi!ti ta:ırruzun başmd?.n. ' md .h~~umı;t. ~u t~nrı~ ı~ı~~t ı MüNtteb:ıt, yangmı kendi vasıta.. düşm:ın baskın. ~olunun tatbiki. 

1 

ta.rı:k zayiat vel'di.ltlerini söylemlt'. 
l:«i Sidi Uezek, en az ikinci defa takr~rı. telakk_ı . edı.m~ını ~stı: \ariıe sönlUr:n~J-~ teş::ıo)lı et:nı.;ıer, ne ve <;erniber ıçıne alınmasına Er. Bu Rus muiluı:b:ı taarruzu Al.. 
olarak tir ehlen diğerine gel'miş ye.~e.ttır .. Takrırın me~nı !?U~ıur. kukUrtıer Uzerıne su sıkmışlar, bu cavam ed~liyor. Sidi Re~kte mu· I rıı.anl:l.rm Kafkasyaya taarruz' ha_ 
'>ulunuyor. İngılizler, umumi ile- ' ~a.r-bın A sevk .v~ ıdn.ı:,esınde yUZden ateşuı yayılm:ısuı:ı seb~p ol .. ~arebe şıddetle devam etmekte zırbklr.rnı durdurmuş ve sahil b'.:• 
ri hareketin başında Sicli Re. ! ve !s~ıhsalatta m1llı az~ı d~re. muııımlır. dır. Almanlar, bu mmtakaya 1 yunca Ka:f1t=ı.sya.da vfui.ime~·~ isti • 
:r:sk'i aın~~ va muvaffak olnıu.'J- cesını e~de .E"trnc.-k gayesıyle. mee- Vaziyet cldd.lleşlnco lt!alyeye ba • takviye kuvvetleri getirmcğe QOk I yen Alınan kuvvetl;rinin cena.hma 
ardır. Sidi HeZGk, sonradan 1 bs, .mıll~ hızı:nctın dnh<ı. · z~ya~e bu vc.ıım~. fakat aııns.n bazı yan- uğraşıyor., İngiliz . tayyarel~!i k:11~1 bir tehdit tefltll etmekte bu· 
mıhver l;:ıtnları tarafmda;:ı geri l ~enıt1letılmesı ve ~a~m ışc;ılerın ır~ te3u'.:-ler yllzUndcn &öndUrme ~ hava muna.r:be~.e~_ınd~. on ~~- lur.mu~tur. S'.vast.opolun mukave • 
!.tlınmrşti. Şimdı lng-itizler, Sidi 1 <(alLşm~ı m_ahsulumın de lfana de ınU.J<..:l~ta. uğran:nışur. man tayyar~sı du.şurmuşlcrdir. .ıneti de Ka.fkasuaya ~ilrUmeg· e me 
~tezek'i mih·•er!n <::!inden ikinci dahıl edı~esı. \ 'C b~ hususta der- ltb ye hemen an:>ara su sıkaıağa L d os (A A ) B B O ,, ,, 

h l k b tedl:J. alınması on. ra, " • •. -. •. • : mm· bu m:ntaka<laki Alman kuv • Jefa clara,k altlılar. İncriliz kuv- ~ t 1~n~:U ~ ır ba.şlamı~ ve vapur..ın güvertesindeki B_erlın ra:dyc:-nı Liby3:t..a.k~ ~n.. vet.lcdn.i yıpratm•<>tı:r. 
:ctfari nin tel;rar toplanması. m !.' -.::ı-·~ ~Jlda ır · w • • yağ .ıçııarı dı;:arı çıkarıı.auştır. Bu a.. rekatın netıce~ınden emın Rorım. ...., 
:ııcrnı:un:ycti mucip bir şekilde .. C~~çıl, ~·o.kında açacagı ı~ı rada. 3 num:ı ·au an!J::ırla. g-e.ninin kıç mernektedir. Alman oo~u:m, 

l invit havzasında ·•\•am ~tıniş gorünınekle bere.- gı.:~tuk , m.tizakerede bu takrı,r ta.r:ı!ı:ıüaki aı:ıb1rı.ıruı ltapll..l.m açı dilşman kuvvetlerini azımsama. 
bcr te!,:ar b~layan meydan mu. ~u.nm:eoet;yle ka.d~:!. ,.e erke;< tarak su doldunıımu§tur. Ge:ni bu nın doğru olmadığını, söz söyle. 
n:ıreb..."'.Jınin cereyanı hakkında ' lsCıle.r hak~ında hu.n.ilmetın s.. suretle kıç tıırafınJa.n t.iib3 oturmur mek için neticeyi bekkm~' VC u· cretlı" ı•ş 
hab~r ,·oktur. y:ısetme daır beyanatta b.ıluna- tur. Yanan kı.myevı m:ı.J:.l)ıerJaıı ır. Alman kıtaatmın fedakarlığı ı 
Mihver orduları takviye caktı::-.. ti:;ar eden gazler dolayıı:ıile lUa.lye takdir edilmek ıazım geldiğini 
... ~ .. 7 • Amerıkan .. Japon 1 b · •• k JI t• t• L~!tlYOY A.9•• t J • ef,adı mıt'3!te ku!lanmllt m~C urıye • SÖy}effiİŞtir. mu ,Ye e ıye 1 

• ·ıt d · · h b 1 ırıuzanere.erı Unue kalmstır. Ltman reisliği, ge • ını;tı ere e ı:ı,'l a er a an as. , . -~ 

ker1 mahfcllerde beyan edildiği. ~{or~el H~l Am,crikan - Jar.~? m ·i!l açığa Çıl(arılaro.K yaııgının o. Bir bııetci arkat'aşmm ko~ uyor 
ne ~öre mihver devletleri Libya- milzaker~lerı h~ıı:ında ga~tecı. r.dn sö;ıJ:ıruımoslni ıateın.I,se de si'- • 

Ruzvelt 
Japon f&vkalAtle mura 

hası ile görüştü 
BGrlin, 28 «A. A.) - D. 1' 

SJaı.ıımı:n öğrendiği.ne göre re 
.:umhur Ru7.'·elt dün sa.at 14.3 
lıeyn% saray:a Japon f,•'l"kE 
murahhası Kurusu ile Japon:ı; 
Vaşington sefiri Nomurayı .k 
etmişt!r. Hariciye nau:rı Hull 
ya.set ett:ğl gazeteciler toplaı 
smda bu hu.susta bir şey :;öyl 
n;iştir. 

\"aşlngton, 28 (A. A.> - l 
J~pon muralıhast gittikten s 
Ruzveltln yanında bir çeyrek 
kılmıştır, Hull'e-Japonlarla te 
gör:l[iüp görilşemlyeceği sorulc 
z:ı·nan onlarla randevusu uim: 
ğmı sCiyjeınjştir. 

Dnıverslte gençli 
(Ba, tarafı l incir 

mtıtevaklut bulunduğundan yul 
bahsi geçen 275 taleb:.ıye öni.lmC 
kt aydan itibaren ayda yl.rınig• 

Kıı.rader.!z medreselerlnde b::ı. 

talebenin de karyola, yatak t! 
vesaire gibi malzeme verlımek ı 
tile lstıraha.tlerl temin edllecc~ 
bl ayl'lca. ve ylno önUmUz.:.ieki ı 

itibaren beher.ine onar Ura Y' 
pa.rıı.sı veraecekUr. 

Bu L;uretle lstanbulda Parti t 
fınc!an yurt'lardıı. bıırmdırılrp la! 
dilmek suretlle himaye edilen 
i>enln ıı:iedl kız ve erkek 85() Y 
rıyor demektir. Leylt mektep il 
ıe.rı partice tesvlyo edilen 80 ve 
ili yardım gö!en 133 talebe bU 
bın dqındadır. 

Yeni kararımızın tatbiki yo 
fiili te~ebbll.slere giri§llmiş ve il 
dıın hazulı~lı:ı.ruı ikmali i~in he 
ıu Lcub:rıer almnnşt.tr." 

Partimizin Üniversiteye ve 
.sek la.hsU gençliğiııc gc;stc 
hu ya.km ve yük.sek alfLka Ür 
siteliler al"tısın<la. büyük bir ı 
uunlyet uyandmnış ve gük 
:..a.rırlarunL'itır. Parti genel s 
teri I<'ikri Tuzer in son lst.a.ıı.b 
yah-ıtı ve talebenin ihti.vaç 
bir defalık teması üni\•crsitf 
resinlıı senclerd~beri bir 
halledemediğı muhtaç i:ılc 
yardım mevzuunda bu hayır 
rar ve neticenin a.lmma.smd; 
mühim 8.mil olmuştur. Ünivı 
gençliği sayın genel sekreter: 
yüksek ve hususi alıl.k~ındnı 
memnun ve müteha.ssis t 
nıaktadır. 

Et fiatı 
Mürakabe komisyo!lu 
dünkü toplantısında 

daki orduln.rmın takviyesi için lere d:mıı:tır kı: . v.ın teklifi redjetrniJtlr. Bunun UZe- • baş mi 8ZUİ l [,. ••>· . l"·· • • 
blivük. ,r{ayretlcr sar.Letmektedir.. Bu;:;un N_~ura ve _Kuf?~~ ıle rine gJml llml!.lld3. knlınt5tır. ltfCLiye DUn gece Kl1çUltl.aIV"adıı. f{'ci bir 1 .~ .. t;a u.ulahya, Manısa ve i'J h 10 İ"". ""'" nı.a'•satla Rus cepl:csin. aral!lda. hiçbır_ yem goru.~rne 1 tabı :ııı. lt:ı ll.r g~ .niyl b:ı'.tl~.u.,ur. o B!'\ 'ııl,.,.,3• • ı A tl • ·ı ar a .._. ......... "'- · d t. 1 bul t ya.ra'.a..ua vakası c:ıroy:ın etm!~, l>'. _ .... lT Vl aye erıne §amı 
den ıı;erl ~lman mühim birlikler programa a~ıı unn:amaı', ~: ' Plltin şll~bl, S:ıd kza:i:ıler tar:ıtm. 

dır Maanı- ~ıh - ı·.,am "'e" va ·ı~ . 11 ld., risl b.r arluı:iapnn b'\::ını kı:..ı, ... 1 A ' d , ., ... ·ı-': ~· .. k Seia ... kten toplanmaktadır. Fa. . . . .. tu. ıu.,. ,, '< :' ~ oon 200 bin liraya D~:ıLZy:> .ın - · . :l 1 llil:~m ıın uvuır. Mıgtne gore, 1 uruş zan 
bır aoruşme yaptlm'""I muh e ta.<ıı ile m!.llıt~ll! yul~rı:ı ~:ı y.ır~na .t 1 1:1 • k.. ::..ı: ~ ..... ·h 1· i ''"Ü . hat İngiliz filosu bur.larlfı L2Vkİ· J "! • ....., 1. • re3İ0C Jtlra.!:l..1.lllJtı. • bi J·lld •• • • i • l)l~ vL1LUl4 ...... ı sa ll n ?,ı.ı yaCJ 1 

' • ' v ı d Al me dır Bu r.~b:ılı l=irdcki al~kadarlard:ın suretıle tehlikeli r şe' '.l ! ,-.a.a. • 1 temin cdcc:;:;, dereceve !:ıkarılması · ue rzanı o.mn~a ıazır ır man H 1 • m·· k 1 . ı... m\ k.. -"' " t 
b 1, t .. 1 ·ı·· f'l a • uza ere erın vu+; ... n u ·'il'I>. ı·' ta gi:> DU§tır. . l i~in ı.;Lr::ın\:n iı:ılettigı~' Soma, T"v 1 yap 1 azı ma uma a gore n~1 ız 1 osu d hakkı d h' , . t~ıefo:ı'ıı ed·.n:. :,ımı= m:ı. .. mıı. • i d s it ö " _ .. 
Liby::ı. hareldi.tının başlangıcın.. urur.:m . n ~ ı~ Jır . ~ey re y:ın;;m dUn n:~a.m tıı.mamlle sön • C!ui.b, Şcbre~ın. n e, J. m'!r "1:>.rılı \'~ Eg·L·:ılıiEar hanasmda ür. - ı 
da.'1beri '( İD."<l ve na.1<liye gemisi- söylememış ve bır anla.şma,:a dilrUlmU.:ıtUr. Esasen gemldeltl ltU • Veli der.;J.h s:ı .c:ı.;mja 14 nt.ı -.o!ıır.ı,h ı- •!i i:: miilteilefi.yeti ihdası ha.k ~ Fic.l murakabe kom'.syonu 
ni catırmı"tır Yine Londrada varılıp varılmıyac~_i~ı bakl~md~ kilr~'rcl~ıı b:ı.,'ll:a bir şeyin yanm:ı:lığı oturan ve Aloaray dep:>:o.ınd:ı tr .. :ı. 1 : ıı c.la uu<,i.L:ı bir kararname neşre. öğlcxlcn fonra vali ve beledi} 
neşredilen di~~r bi; haberde bir ümid_i ~lup olmadJgım: da bıldrı- d1 sBylen:ne'~t~Jlr. H:ıttl. mUrette • vay bilotçillğl yapan tıyas Demir.er.. <lllcce:.tir. isi Dt. Lütfi Kırıdarııı başkaı: 
İtalyan kruva.?.Örüyle mu11ribin momış~ır • • • ıilah rot lı'ıe, ı;emlden ~ıkanlmamıştır. dlr. 1 Bu kararnameye göre, ücretli iş da 4 s:ıat süren bir tolantı 
büyi.:.k bir ihtimalle ve bir yel Amerılzaıı gemı~enne BU3'iln sChr1mlzj~n 1z.nlre Sadıkza • İlyas Demirler, dUn gece Küçl.\kl:ı.n r rnükc\cfıycti KtlLahya, Mani<ı.a ve m-ştır. 
k:mli iaşe gemi.:ıinin de yakıldı:;.fı Konma mes~!e:n dele:· tarafcıl:ı.n lkl kl}lll:c b;r fen gad:ı. B:>sta.n aokağuıh O nu:ııJ.!'acla i B::lık(.sir y,:;;.yttl~rl uhalis:nden u.. Uzun tcthlk~erden sonra o 
bildiri.m~~:tedir. İyi haber alan mahfıHcrle ö~- heyeti ı;ön:lcrllecckUr. Heyet, vapuru otu:an arkadaş~ E;n1n Canın evine ı ~·.ıı ra~ddet mad~n l.:J!erlıtde «alış. atlarmın arttıgı, kasaplık ha 
Stefani ajanşına göre renildi~ne gör~ bitaraflık kanu.

1 

muayea:ı ci:?cck, y:lz:!bll~::ek vazl • gıtm.!ş, ark:ıdaşile tatlı bit" sohbete j ıı :l~ı adet eC.:·inm.~ c.ılanlar:a lıiçbi.r lrıı nı vıı.purlaı da faz.la zanıan 
. ~tefanı ajaP;;ının askeri muha.. I\U!,1da y:ıpı~an ~ adfüı.t m~~ibinco:: yctte ııı::ı ham::Ic b:>:;:ııtı!ıp gemi uma dal!l'llştır. Fal{:ıt bir aralık, iki c:ın. 

1 
i:l .. m"~~l bulunmryaıt~ııra fo.tbt:~ mck su.retiyltt kilodan ka.yb~ 

bırı Marrmanık'te devam etmzk· sılahlandırııan ılk Amerıkan ~a· ı nım.z::ı gctlri.lec::ık:.ir. ciğer a.r!<ado.,ın a.rasmd:Lkl cJkt tır ~ 'lilecc~i :;ibi iliğcr v!.h\yetlcr a.lıa leri aııla.ırlmış, et na:rkma kı1 
te olan l::.iyük m:!yd.an mu.hare. purları b:rıtac ıı;U:e karl:;ı- i1;;-n:ze vaka ort:ıy:ı. atıımı~, şiddetıl blr kav~ ' l.5indcn o ıp bu :t5tc ihtisa.q sahibi ı;ına lG Jrurua zam yapıllll 
~sinin şiınd;y~ J~o.dar 22 nci ve aGrlma~a hazır blunacaklarGır. O a • 11 f " • ga ba.,:;:>stormiştir. ı lıtHi.ln v:ı.tantlaı;!arn. §amildir. Ka • karar vcri.lmi.'.ltir, 
21 neli Z!:'hlı liYalarm tahribiyle Litvinof nerede? gP.r ane acıa31 Kavga sonunda. İlyas Demirler l .ar neşri 1arihinclen föba.r~n me:-i. 
ndice!endif.ini hab~r vermekte· ! Sovyetler Birliğinin yeni Ya. ı: Emin cam yere :ratırmış ve soı.:ı:{ _ 1 :rete c,ircc(>kt:r. Böylece linyit is.. h k 
dir. Aynı lı.ayna~a göre g:?~en sa. şington elçisi Litvinov, Kalki.~t:::.. İ{9,I'. f!CiC!l. Ö Ü bufundttlar tarı eline ı;cçlrdi~i ı.rı bir k:ı.ldırrm tihsali ilıtiyacr ker~ı:ıyacak lıir sc. et' Q ŞQm 
lı günkü ltalvan tebliı1inde zile. dan Eirleşik Ame.-ikaya hare·!tc t taşı ue roşı:ıa vur::n:ı~:ı. b::ı.1ı.::ı.:m:1tır. viycyc ~;ka.dnuş olacaktır. u N&ıır.~ 
redilt>n 22 nci Inofüz tilınenfnin edece'.· tı·ı:·. lzmir, 21 - ö.:!ernişt.e l{ızılde- GU.rUitUye etrafts.n ye•1 ~ft1er kav. {Ilac:ı. ta-'ı ı in 

•"\ :-. re köyünde 17 y~mda Fatma ""'i- s· lk . H .,, ı;u te.hribi Bırel,gobi ile Seydi Re. ------------ f c·ıı gacila.rı ayırınışla.rs:ı da, Emin Canın : 'r ue anlı ayır- Almanya fü•sy:ı il~ dostl 
zelt :ırasınclaki l~ö'gede 23 ve 24 • • t Cihan i!e kocası Mcrta a 1 an yerde b:ıyıın blr h~ld~ yattılmı gür ı W y 3.<Iemit.e .. -.a."U1. m: .. :wıı nlıdett"1 
sontc"'rinde ~-.u bw'muştur. Bı·· ızm ır san~ :.ıyrı :ıvrı evlerde ölii olarak bu- d:.slnt d h m:ın d"' n ... _ı,· Petrr--, ıı~ .... "i 

.., Q lunmtt~ltrdır. :c.u aile faciasının mU~ler ve ken er al Cerrah - 1 Ad d• ı· '" "" " y ... 

relgobi'de!i r;imal .. do~u istika. ! ~ .. ~:::-bi hakkında heni.iz hİQ bir pa~a. haSt~nesLtıe ka.ldnınql'.ı.rdır, Y:ı. 1 SiZ M ava ÜŞ u r.:ıe"İ '.l!N.l! •e ııu, .. ı:ıı Jıaıırl 
nı~tinde ili!rl::-yen İtalyanların ı Ok U 1 U 1 ~.ev bilinmemcktecllr. Tahkikat reımrn vıız•,ycti tehHkeU görUl!ııek • du •. \t•abn. Alm..'Ut • l'.ı.'lill!.Jnl.B 
''Arie~e·· zııWı w ... '11enıyle !t:tl- ı· t d' 11 M Demir'er yalca.ıannıu•tır N:lem.::ı par"ftı'andı ve..ı:;i;vetıura~:d y ni nıi duya 

t .. , .. krt l . 't '· 'üp1ll''Or. 1 e ır. y . . " . U a 11:.:CU 
yan mo ı.:rı~ • n. arı ve cenup 1 a:r taıcb?ni fiuyrEtiie ~=-=J:..::..=.=--------------------- . : A••rnı1aııı hahl ·ıiyet fikri ) 
batı :sti -~met'r.de bu kuvvetlere :J Biiil'ettebat Dc-Ji l'~tronun J. -r ... m,h do 
<l.o~ru i1c.l yen Alman zırhlı 1 ~all.lhltian [{Ui'iU tiu ~ ... tıWıfui]~;:ın,~ Bu güa mc.\.ineler~en itib~ren ili-.~ dcğ:Jdir. Bi? :E'ransı11 ir.ıPlll'I 
kıta'.ar1 İı1;ıliz zirhlı kuvvetı.ari- ı · '("" ı knriarıldl dikı.ııwr NBPOJeoıı ,ardı ki 
ni ku~atm;§ ve t~hrip etmiş~fr. lzmfr, 21 - Bugün Imıir 'hol. (1~ 'fj ..... A ~L s; M sr·ne ınasında ı· ~ bütiin A\ll"dpaya. lıR.kbn oln1 
22 nci tüı:.~n de bunlar arasw. f'C rnr.at ohulunun mutfak kıs. 1~ 1 ' i\\ 1 Diln a.kşaıma doğru, bi.r deniz melini be..,l.emlı;tJ \'e bUtün 
da 'l.ulunuyorc.'u. Tahrip edilen mmda balmumu eritilirken yarı- ·~ .. .. .. • • d . nakil vasxtasmm ~ ist.i:mQa.t pı:.yı lstJia etmi,ti. Fıı?uıt ni. 
dLicnı~n te.r.klarm1·1 mikbrmı gın cıkmıs. tavanı sarmıştır. 11·:ı. ~ "-' 2 buyük ve guzel fılm hır en ; eit'ği işiti.Im:ş, bir taraft.a.ı:ı lima.n te Jngiltere onan ba.5mı yem 
gö:t~ıfr 1-:a.t'i rakam mevcut de. ı lebedcn Salih Düny:ınoğulları ~1i 1 _ Umumi t:ııep üı.r.'1ine, aenenln en gUzcl tO:rkoe -8dü ~ rc~liği v:ıık~ ~!illin~ • ya.n.iım .8lttn--..ncloyh, blltlln Av 
ğildir. fed:ıkarane J:tayret sftrfederek 1 f;!~; ~ • Jmvvetlcıi gondermten ctıger ta _ oo\'lc vo ld:ı.re aJt!0.3ı almak 
Ş!lr': ceph~sinde . ya.n~~~l sündilrmüştUr. itfaiye ~ K"Z· ~lti Duymas• n raftan da ~a..-ma.rada.ki gemiler 81 l'etronuu N:ıpolcon'ıuı o 

.Şark C'ephesine gelince Alman ge1dıgı zaman yan~m tamamen ~ fi it UWI M kazazede nalti1 vasıtasw 8l'ama • gibi onb.rdan sonra. ba-,ka 
as!ceri nı~hfilleri, Moskovanm sönmüştü. ljüi ğa başlamışla:rdır. törlerln de zihinlerine saplan 
dı~ müdufaa c;cnberinin bütün ,~ ııwıa:r.a.m ve hlui a,ı, ve Uı!L--as fllml: Niılıayet Sus va.puru ka.zaııcde Bunlann da ruaootlerl tıpkı o 

, mühim no!dnltı.nndan yarıldıi{mr Liivin~f Rongor.da ~r 2 - Yeni De:ınn::ı Durb'.'1: GLORlA JEAN'm ,:ı.."".u krıı.lı ve radyo deniz nakil va.sıtasmı bulmuştur. t~bitlclia.Mnc benziyeccf,ri '! 
ve Alınan Imvv2tkrinin şimdi Gcngon, ~:3 (A. A..} - Sovyet. ~ 3.'ıtdıı.ı BING Gn.OSSBY l.le bcml>er tcvlc:a.IM!9 bir ta.rzı\a. y:s.r:\tt~n Bunun (Sem.erci gayret) adnda Hlzdlr • . Bina.enı.ı.leyh Alnıan d 
Mo-~;ova m~r-ltez'nden takrib~n ' h:r b"rı'ğ;nin Amerika scf.rı u · .. bti · bir yelıkenli olduğu, akmtmm te • mwza milsterih oıma.ıarını. 
35 kilometre u~:~t·l tesis edilmfo vınof. t:ıynı.reyle Hifü:,c;f.An;n ıni ~ 1 ~ m -,p a r PJ 1ft ş a r k 1 s ~ u:riyle Hayırsız adaya bindhip j Petrolann vasiyetnamesiod 
bulun:;ın !G cenb~re n·•~urn P.ttik~ noııgooa. gelmi'"1ir. Ameı'iknd:ı.ln. ~~ ta lıf ~fi t'9 1 U 1 ı parçalandığı görlllmiiştür. dlŞe etmemelerini ta\'Slye 
lerfni sövlemektcdi··Jcr. lnvi!iz 5efarctinin. askeri ntaşı;>ı::ı ~ • ~ .,, 4 k-L.,,iden ibaret olan ı:::ıürette • rb. Klm• ... A'TDpayı blkimiyc 

Vaziyet, tt~~ıdalti manzaravı g;:~~r.ıı Be:ıumo-nt Veı;b:tt dı;ı ay. iılf.lıı..,,: @liJmJ111111!111%111MmıMIU1- ba.t, S~ vapunı ta.rafından alt • tına nlıı~ 
-------'----'-------~--·~-~-----' ,_..._ H1!ll.nnı.t .. vin Cshif; l'Al,( 



Ya2an: Mahmul Saim Alfun !ağ No: 14 

İl.lhüda, benimle barışmak 
için Zekiye sultana 

me!;.tup yazmıştı 
kap:ına kısılmış s.'.l.IlSar 

,.._ f:il::i boynumu bUktem: 
'?'le? .. demekten b~ !m ça-

llı..•yJı? 

~ kovar, yıı.rm ç:ığ-nr o. 
e düşu.nmu.~tum. 
ha h:idisect,, üzerine, EbU1 

aataydan yeıf~ı tokndı 
• Falı&t Sultan Hnmi • 

lbe altcış tilrlU d<ineıı hu .. 
ildi!;im için: 
~eyh Süleyman Efendi; 
nıut Sa.lm Efendi -icdi. 

lll?rctlert siz"n burada o·. 
duydular. Zekiye Sultan 
l:lazrctlcrine blr mek • 

lt barl§lllc.!dığımz husu. 
:ıtu de\•letıerinI ricn ve 

ettilel', Bilhassa sultan 
de bi~m teklteır.iz!n er

:S nden bulunduldanndan 
~ilerinden gizli bir şe .. 

'Suİtan: 
~ u ..• ~I. Ben de iç'mden: 

l.. demek Zekiye Sultan 
?llUrid'ydi? Vtı.y bil~ 

~ .. Ben de n.m!l da yere gc .. 
§tm •• Ebülhüdanm ti. • 

ıına ginni~m. Scnl scy. 
Senin de alacni;rın oı.,wı. 
. tUUeri inş&llah ben snna 

hııe karşmıda giydi.rece • 
"desti §erif" nasıl olu • 

~ıt da ben senlııle eğlen<'. 
diyordumı 

llıııJtatlidl sözilne devam et 

de aynı emetdeyim -dc

&ultruı oyununun carın. 
kapıya doğru yUrllyün. 

c:ve hocam? diye sor<' ı. 
~ ~unı·n desti scrüini öp. 

UYurun pirim gidelim! 

r-:· cığmı ! Cicim he.sta m~ 

' 
ltonuşmu.stu.k hoc:ım? 
bilelim b-::n. Seni böyle 
~ez n.z da.ha dılt-üp bn. • 

1 bir rol değil mi? 
:una .. heni korkuttun vnl 

O Kamelyada.ki ?Jar. 
~~·e dönffiUşsUn ! 

·· oyunu beraber tertip 
h:ılde .. ben de nitındun. 

'Jl böyle nasıl saraınJl1? 
gulmeltten kınlıyordu: 
~ Pudra sUrdllm. 
? !>'1dra insanı böyle sa. 

;ian doğruldu. Benim me 
tıı~:Veeıan ma ac d.ı nnllba. 
• u. Y anağmı burnuma 

-1nandm mı ,ş"mdi hocam? 
- !nandım kız:m! 
- ş:md: ne o~t? Beni bura. 

dan götürccek&·n değil mi? 
- Nereye g5tUrc<::?ğim? 
- !stedl,"in yere! Art.ı::t bura • 

dan n~ret etfyorom. Bu munzza.-r. 
:kom:.kta hanmı olmaktan bıktım 
hoc:ı.m. Bel.ki yakında hakikaten 
bast:ılaıuccğım. j 

Ne ~U.:ıUnü;orsun hocam? 
_ Iliç! .. Kalk öyleyse .. giyln,. 

gidelim. 
- Nereye? 
_ o:asını bana sorma .. onu yo'. 

da düsilncceğlm. 
_ H:ıni hast.n olacaktnn. Beni 

~a.ka.cıJa götürecezlin. Sonra .. 
- ~onl'S ne? 
_ Hani beni Adnanla evlendi • 

recektl:ı? 

_ Bu gs.yreUer!n elinde nıi? 
Böyle bir ~:ye aylar lh:m ! Biz bu 
uzun pı-ogr::mı t&lti!> ed:nıeik onlar I 
belti nnlıırlar .. Bizden lnti:uun a • 
mat;n kalka:tar.. Ben bu progr&ır.. , 
dan vazgeçtim. 

Znvallı Dilara. nevmit bil' §ekil- • 
de hasmı tekrar yastığa bıraktı: 

--Vaz mı geçtin hocam? .diye 
lnledi. 

_ K!z, yine mi hastalık? ~ 
na gtdeceğiz dlyorurn snnn ! 

.:.._ Beni k:rd n gcÇirdln hocam. 
v azgeçtiJ?: diyorsun !, • • 

_ K.nlk! Ad.nanın senı istedi • 
• ' ? ğindcn emtn mıs:n • 

- Enıin'm. 
_ Adresinı biliyor musun? 
- Billyorum. 
- Kalk!. 
_Nereye gieeceğiz, ne olaca«? 
_ Çabuk !mlk; bu g~ce senin 

Adnanla nikahını k.ıyacagım ... An 
ladın mı? 

Çabuk kalk.. 
A3k nelere kacilr değildir yU&.b. 

bi! Bir llı!Uliye evvel bUyUık bır U
mitslzlikle başını yastığa koyan 
kız yata.ktan hacıyatmaz gibi fır. 
Jncb Ne de çabuk hazırland: .. Ne 
de Çabuk gi}indi. Ellınd~ki kah • 
\'CYi dar :~tim. 

Dili.ri. ae Beşiktaştan bir san . 
dala bind.iı:c. OskUdar tarafına ge. 
çiyoruz. . 

_ Nereye gidiyoruz? -4iye soru 
vor 
• • - Bilir miyim ben kız? Dur 
bnltalnn. 

_ Kalbim çarpıyor hocam! 
_ Neden? Korkudan mı? 
_ Hem sevinçten, hem korku 

dan! •• 
_ ş·mdi nereye gid.eccgız? 
_ Kndtltöyüne .• Senı balamın c

\ine götüreceğim. Yalnız bir ihU 
var hr!am v:ır evde. ., 
' _ N ~ yııpa.cıığız orada • 

_ Sen, ben, ha!Am kapanıp ny. 
farca otura.cağız! Ne o? Niçin yU
züme bakıyorsun? Sen islcınedin 

. ., ou. 
Gülmiye başladı: 
_ Oturmaı mıs n ktz? 
_ Otururum hocam· tek onun 

vilzUnii göreyııtı de. ömrümün so 
~una ke.dar seninle oturunın1 ho 

SARAY HAY ATI 

~ocA 
Nakleden: MELE { ·zAT KARDEŞ 
J ;r 

(~tarafı 3 flncüde) 

Bağcllar ve a§•.lamacUa.r, earay 
balıçelerinde istenilen ve gösteri • 
len yere ağaç dikerler, aşılarlar. 

Gülhan_? tarafında, sa.hi1e inen 
ır-rtt.a bagethr dn bir bağ yetiştir. 
mJştlr. 

Meı:belecller: 
Saray süprUnt:llsllnil denize 

dl>kmeğc memurdurlar. Bu hizme
tJn ifası için her an iki mczbClecl 
neferi h!\Z!'r <lurur. 

Bamyacılar: 

Saray aebzeeileridir. Otluk bp~ 
m ta.rafında İncilikasn etrafındaki 
bostanlan işlerler. Mutfak için liı
ıııngelen sobzeyı vel'diktcn sonra. 
kalanmı pazara gôtUrU.p sa.tarlar. 

Topkapı ocağı: 

( Bu ocak neferleri ~ilin mu • 
hafazasına memurdur. Saray sahil 

• lcrine vakitsiz ve §ilphcll kayık ya 
rıaştmnazlar. 

Has bah~.e babçn:anlan: 

a;_, ' Soğukçeşmeden Sepetçiler kasr·. 

1 

oa kııdnr uzanan has ba.hçeyf :işlor-
S1d1k, Eamimi ve dürüst bütün 1 

evli crke:derin (böylelcrj p~lc 
Tekrf b "ki - - lcr .• • ğaç yetiştirir ve eeıbze eker-

~ ın u ı ncı Kısmını, m· 1 r Saray mutfağının 

C:?~tur: En yeni Amerikan istn 
t~stikl~rine r,örc 1000 de 1!) La. 
~if Mcr.::anm yaj)~Iğı işi taı.tbihte 
ıttif ak edeceltlerinden eminim 

tihar tehdidivle muvaffak olma- e · . v meyva ve 
dığı cıhetle genG kız kabul et.. sebzesini erdikten sonra. geri kao 
mek taraCtan değildi. Belki tanı dışarıya çı:kanp .kendi lıcsap. 
reddetse LatiLin sıma.sacağını l!i1'1118 satarlar. 
bildiğinden kabul etmlş görü.n
oıaği münasip gördü . 

- Peki, ır.ektubumu Galat.as:ı· 
ray postahancsin~ ''post res. 
tant'' gönderirim. 

Bir ticarethane k!i.tibi olan' ve 
tam mU.mısiyle sadık, samimi \ e 
nnmm:lu b!r karrsı bulunan (nis. 
bt!t burada kadınların lehinde. 
dir: 1000 de 17,5!) Latif bu ka 
dınca_ğızı aldatıyor, yahut daha Hemen o akı:ıam. Uı.tif ~Ier. 
doğrusu ald:ıtmak istiyorsa da <an, sevgili dnktilosunn §airnne 
fırnat bulamıyordu. Kenduıine tnsYirkrle dolu ateşli bir mck· 
suç ortağı olarak aynı ticaret. lup yazdı. 
hanede çalışan bir daktilo kızi GenG kız bu mektubu, d rin 
seçml~i. bir alô.ka ile \'e - ni<:in sakla.. 

La'.in koca sıfati) le talili olan mclı - bil}'iik bir zevkle okudu: 

Ku~ular: 

lle,·heciler: 
Yaya olıırak saray er~nm 

heybelerini ta.~ıya.n bostancılard r. 
Bütun bu bostancı neferierinin z:ı
biti, bostancıbaşıdır. 

18.03 Fasıl heyeti. 18.40 Dans mllzlğı. 
19.00 I{onuıına (lkt.ıs.at ııaaU). 19.15 
FUm ıarkılan, 19.30 Aj&DS. 19.f:I :MU· 
zik KUl.ıılk T:lrk mQzlğl programı. 

20.ı:ı Radyo gueteal, 20,45 Kan§lk 
aarkılar, 21.00 Ziraat takvlll'lt. 21.10 
Temsil, 22.00 Radyo salon orkestrası, 
22,30 Ajana, 22.45 Radyo salon orku,. 
truı programının lklnc.t kıam.I. 

IST ANBl L BELEDiYESi 

ııııııı~ın D?Ji: ~lllıırı ,il Akta• '"~ 00 

Merdivende Bir bık 
• •• 

lsU1dAI Cllddetılncle 

KOMEDi KISMINDA 
Akp.m 20.SO da: 

SAADET YUVASI 

Beyoğlu Halk Sineması 
Ba&'llll 1 bOyOk FWm birden: 
1 - ÖldllreD Ortlmcek - BttyUk 

Seri TekmW birden. 
J - Lottl Hanll - K!MJ KarcleıtJcr. 

Tilrkçe ıı<SzJU. 
8 - Blyo Onuıdl Gülll, 

CekUclar İcra Ml'IDl!Jrluğ·und~: 
941/2030 
'OskUdar SclA.ml All Efendi mahal. 

lesl Dağ bıımammda Kruıtbet Kalfa 
Değirmen sokak 37 No. da mukim t,, 
kcn halen Utametgtlhı meçhul Da:rit 
Rosanoya fl!Ulcn tebliğ: Latife çapl:ınhkta tali yardım B r kadın aynı zamanda hem 

etmemiş, karşısına namuslu bir namuslu. h~m de kendisinin met. 
kız çıkmıştı. (Nisbet burada hcd'lme ine karşı luıs.sas, olabi
fevkalada bir d~rcceyj bulmakta. lir, biri diğerine mani değildir. 
dır: 1000 de 935) üstelik kızca. Bununla beraber daktilo, işi da. 
ğız namuslu kalmaktan da mem ha ilcı iye götUrmedi ve Latifin 
n~n. Bu sebeple, Latif sevimli mektubunu ce..•ap~ız bıraktı. 
bır delikanlı oldu,ğundan. bir Latif gene yılmadı, mektup 
gün şeytana uymak korkusiyle \'Sznuı ıfa ve gönd<>ı meğe devam 
ticarethaneden ayrıldı, başka tir elti. Her giin PoSts.haneyc uirra
müesseseye girdi; artık naml!SU. \ or, ismini söylüyor ve naı na 
n'.l garanti ettiğinden emindi. mektup olup olmad1ibnı soı u

İstanbul 3 nncU notcrll~:ıden tna • 
dikli 3 Haziran 932 T. ve 22H/273 

Otlıık~ular: sayılı evlenme mukııvelesln:: mU!tc • 
()ea.kları, otluk kapısında.dır, bu nlden ölU murıatr.ı.z Haynn Rossno • 

ım.p:dnD h:ı.s ahıra ot tn.şn-lar. Bıı. Gan mllntckll 2000 Uranın masrafla. 
ırkhane ocağı, balıkhane kapısı yn. l r11e blrllkte tahsili hakkında Lce 
nındı:ı.dn', sarayda tevkif edflcnlor, Rosano tarafından vaki tııkip talebi 
Lalrkbnne ocağı bostancılannm ne Uz.erine namınıza çıkıı.nla.n ödem 
zaretine teslim t<dilirler, idam olu· emrinin lkametgtı.hınızın ıneçhullyct 

--t.J:ır burada bovulup d . lıascbllo blll tebliğ iade cdllm"' ı llzo-

Muhtelif k~ln.r. bilhru;sa kuğu 
kuşlaı1 beslerler ve üretirler, Ka • 
ğu kuşlarının kaııatia.nnm oynak 
yerlerinde birer adet tUyleri vn.r • 
drr kl okçular tarafından "Sultani 
relek" tabir olunur, gayet mak .. 
buldUr. Fa.sılasız ve sık olduğun • 
dan pcŞrev denilen oklaı-ıı Uç par 
r,a halinde gezine yele olamk yapış 
trrılır. Pesrev oklannın hedefe i . 
s:,betleri tecrübe edilmiştir. Sa • 
rayda.ki kuğu kuŞ!an Uçlinc!l avlu. 
dnld h:ıvuzdn yüzerl,,.r. 

nae<U> .,, cnıze a. ,, 20 Ud 
ttlrrlıır. Bıı oenk neferleri mUsait tine icra hl.klmllolnce - ı; n m • 

Utif bundan yılmadı. Genç yordu. Memur zaı flara şöyle bir 
bir akşam ro!mkta onu b ... kledi. göz geroirdikten sonra ·daima 
rızın yeni adresini öğrendi ve aynı cevabı veriyordu: 

lıavaııı.rda bnlrk tutm.a.ğ~ mezun • detle ıııı.nen t.ebll"" t lfo.ıı.ı,ıı3 kurar ve. 
d ~ ~m~~ 
ur · lıbu lllmn neşri tarllii.,d~n ltfü:ıre-: 

§ten çıkınca kar. ıJ dı. Bera. - Hayır .. 
~rce bir pastahaneye kad:ır gf. Aradan bir~~ç giln ~eçincc .L.5: 1 , e postn k~ıtt;ı:c:una ::ıttı. 
dıp konu§Dlnğı teklif etti. tif şüphelendı: Acaba sevgılısı 1 E~ı gunu, pootahaneyc uğ. 

Daktilo, bu teklüi şiddetle kendisiyle alny mı ediyordu? radıiı zaman. onun haline ncsya. 
J"eddettikten başka sırnaşık fi.ş:ı. Fakat bu ihtimali çabuk beıta • ··ak miıtceczc:ımane: 
kına bir de emir verdi: raf ctmeğt i.-.zetinefsi için mu. \ • _ Evet. dedi, !:iz., bir mektup 

- Bir d:ıha peşimde dolaşır, vafık btı1du: var 
burada beni beklersenız sıZ? po. - Kunbılir, belki hastadır? 11 Latif bir an, mektubun o ka-
lise şikayet ederim, haberiniz ol- Ve soma mun~azaman post=:: dar zam~ı.ıd!r ~~,~~edi.~i mektup 
sun! haneye uğrama~ devam cttı. 1 ol:ıbilecegım du.~ıı~du. Fakat 

Latif aynı zamanda Imrnaz Ovle ki memur nihayet onu ta. he~·hat! Gele.ı kendı mektubuv. 
bir adamdı Aklına hemen o an. nİdı, h:mini ~onnağa ı~~um gör- du: N~eli göriinnıeğe çalışarak, 
da bir hile g~ldi: mel,.,izin cevap vermcğe başın. ! hakikatte meyus ve nıiikedder, 

- P~ld, mademki sizinle ko- dı: postahaneden ,c!k~ı. 
nu!Smaya mücaa.de e~iyorsu - Mektup gene yok. M~ktı;tu ce,)ın.o" unutmuştu. 

)'lnnl gUn lç!nde bir ltlra.zmız varn 
bUdlnnenlz ve mal beyıı.nmi:ı b:.ılun.. 

tnıı.nız aksi takdl:de lcrn \"C lfltl.s li'.. 
bUkUmıerl talb lt edllcc ~ tebl g mn. 
kamına kaim olm:ılt Ozc:e l'An olunur 

( .04) 

V"U" ttcıum 

Ahmet Akhovunlu 
l'aksln:ı l'alb.ıtbAllf' Pb~ '\'o.. j 

p:u.ardao owad:ı r>erıtuı ııaat UI 
t.('n oı:rn 1't>ll'forı ttlt %1 

nuz, hi~ olmazsa mektup sazına. Uıtif, onun dudaklarında km·ısı is~ o ~~l'c ocrmutat koca. 
1na mföaade ediniz. Ewcr bunu mıe:tehzi bir tebessüm ~örür gi- sının c~plc~:~ı Irarıf'tırmağı u. la•••••~l!lllll!lllm!I••~ 
<la reddederseniz hayatın tenim bi oluvordu. Giihinç olmağa ta. 1 nutmadıi?'ı ıçın ,.,.. !dubu bu1du Doktor Hıfzı Bakım 
için bir manası kalmamıs o ne - hammfil ed.mivordu. D~şUndii. : alıp okudu.: .. . ' u,uıtLl\'E ~ıUTEHAMSI ı 
ğındl!n muha:d<ak kcnd mı ··ıdu tn.r:ındı, 1>0stahaneye ugrama" ı Ertesi ı:;unu b.r ahbabına şöy. •'aksim: Tallmbaııedc o~gnr 
rürüm! tan d \-az·cçti~i kin kendi ken- ı ıe anlatı}oıd~:. aportmıan herrtln a~t!'dı-n '°ora 

Masum ve tecrüb iz krzcağrn, disinc z'1ektıı'!) yazmaktan ba~kn _ :Kocam ıvı ~damdır, sad~ 
b:r ndnmm ölilmline eoebcp ol. c:aıe bulamadı. 1 tır. beni aldotm~ a~ından bile 
Oiak mcsuliy~tini vicd nı ic:'u Blr zarfn pcst restant olarak ı:recir.rrıez. ~~kat h r •:usuru var. 
<:ok a. ~ır bir "·ü!c te1·ı.1d ctr-·n- k_ndi n.:tresini yazdrktan conra dır: fşlerını b21t·~ ·ı sırrı 11ibi 
den Latifin md,t up ) aT.t rnsına be<; 1.:;r zarfın sliohcvi clavet c saklamasını sever Düsünün ki 
tnUc~u.:ıe etmek m-. uriv ·na el b•lece~ini düşündii. Uı.'kiıı babasına bil: o w adresi verme 
kaldı. kendi kendisine. vnzacak bir şey mi~. adamcagrz ogluna Post res-

cam! .ledi. - Siz b:r mc1e1t~iniz! T ek de b·ı'amadtiYmdan zarfın icine tant olarak me~\tun vazıvor! 
~&.:. ~ ba.k kokla hocam (Devamı vaı·) k.ür cdcr.:m .. ~Ie1·t:t~rııı'!rı~a ~- o E::ı!-ınh tnb:ı.,md::ın nldığt bir ıWELEICl.4.. T T(ARDE<= 

"'1.1 ıni? -dedi. 'ap V"'recı.;Lın z rl'"' l mı? m htub·ı koYdu. l:apadı. pulladı • "" 
~~~~~~!'!!!!!~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!:~~~~~w:m~~ıw:ı::5;~~:?:;! -....; ~ ı;:-:;rn;;=rcra...........:z ' c e ~. ~- ~ 

CIS0Rtr1EZ SEL/Mlfıl ten. Fakat, ne de olsa ha· 
. l'JRAPLARI bamdır ..• Bunu yapman doğ· 
•l', bahçede Selime sor ru olmaz, Selim! · 

_ ya seni burada ınJet -
~... n:es'ı doi!ru ınuduı·? .Haydi 

•1ın de gizli bir ıstı · - d d 
.. ben V"Z rrerlİtn ken 1 er .· ar.. ııed:r? Neden ... "'-~ 
I> •• ? dimde:ı. Ya sen ... sen o vezı· 

b -ı iwünüyorsun. . · ? 
~ll k b d rin oğ! · değil mısı~ · l',h.S.O talisiz ir a a• _ yı· ama, benı buraya 

ır ! Altını •,utsam, 
~·.. N 1 b su"'rdu··r-"'n lıüküındnrdır. • .. r. aıı sa uraya 

ıı~· een de vezirin sille· - Kim olur6a olsun.. bu 
il'a.rnışla.rclanım Eğer ülkede i?~i hül:ümclar _vardır: 
ll !·urtulursam, ilk ya· Biri KutbeUin, diğ~rı de b~· 
'1ı 1! nedir, bilir mi· ban. Eğer balıan ıstes;yc.I. • 

.. 
C,&1. 

seni kurtaramaz ~ıydı · ~· r 
~!e bileyim? vezir oö-lunu Mardın kalesı · 
eı. · ıcı k ne .. u"rdÜrür mü 1 Bu ne bece· 

1 •tı o urme •• a 

'e d d b riksizli . .:, ne alçaklıktır. ~ 
1
_ ~ in, a ~mı mı 

ı- ... sın? _ Babam beni kurtara • 
tf:." t S ' b m<>_zdı, Selim! C. ünkü, valde 
~.. . · a.:ın unn ~aş · d d' ":ı1- 1- ı S"lt .. n benı'm aleyhim ey 1• . ~· ı.m.~ımı yn :an o • - "' 

r İ::en senin yerınde K1 ~ ... ',tini abyhime tahrik 
~ h:ı:n, a• ... o.k L:r a· ve te,..viit ediyordu. O sırada 

diye cın::uım. babam tA>.ui lıi.ır.aye eu9111c~ 
~:l de anmıyor.mı za· 

YAZAN: tSKENDt:.R F. SF.RTELl..I 

- rı"cvkiind~n rni l:::or1·u· 
Yordu? 1-fo .... uki Kutbeltin 
ba~ana biı· §CY yapamazdı. 
Kutb~ttinin canı daima ba· 
l:anın elin 1-cdir. 

- Ne tlcr..ı:ck İet .diğini an· 
layamaclun, Seiim? 

- An!a~ılmıy:ıc"' k ne var? 
Devleti idare eden babandır. 
Kutbettin bir bostan korku • 
luaundan fruk;;;ızdır. B, barı 
gidcr~e, K".1tl:_u;n uzun müd· 
de•. ta1

; ında halamnz. 
- D.::nek ki, se.ı ce.bamı 

~lclürmekle (Atabek devle• 

ti) ni yıkmak istiyorsun?! 
- llen o kadar derin dü

sünemcm. Hnsır.ımı öldür • 
~eGe ls:arar verdim. Hasmını 
ö!ürl:en, devlet yıkılacakmış. 
Neme gerek benim?! Ben bu 
d ... vbt~en bir fayda görme· 
dim ki. •• 

- Hayır, ben buna mü~aa· 
de edemem, Selim! Babam, 
gcrçc!c hain bir adam olabi: 
ti•. Fakat, ıradem!·i b1•r.ün ı• 
çi:ı devlete lazımdır. Onun 
lo'C'.(.amaeı lazım. Eğer I<ut • 
bettin bu d-evleti idare ede · 

mezs.e, yerine geçecek kimse 
de yoktur. o zaman nıemle. 
ket pıahvolur. 

_O henüz pek küçüktür. 
On dört yaşında bir çocuk 
devlet idare edemez. Bıra • 
kalırn da büyüsün .• hiç olmaz 
sa yirPli yaşına gelsin. 

- Yani ı&'lırablarmı altı 
yıl daha sürsün dem~k isti • 
yorsun, öyle mi 1 

- Ne yapalım, Selim? 
Memleket aşkı. her sevgi · 
den yülcscktir. Ben de senin· 
le beraber -eğer af cıkmaz 
s~ - Buracla altı yıl bekle • 
nıeğe razıyım. 

- Giyasettin yirmi yaıın:ı 
gelince, babanı öldürmeme 
müsaade edecek misin? 

- O zamana kadar halin • 
de ve icraatında bir salah e· 
seri görülmezse. vatanı f ela· 
kete doğru sürüklediği aabit 
ohtrsa, b~n d,.. enna yardım 

ederim, Selim! fakat .şimd: 
değil. .. 

ZINDANCININ KIZI 
HAST AL.ANIYOR 

Böylec-e arauan günler gc 
çiyor, T<lhir Mardin kalesi •. 
de ah enin içinde ağ 
yıp duruyordu. 

Tahir, bu ıstırabh güı r 
rinde - kalede - kendm 
iyi bir dert ort~ğı bulmuştu: 
Güngörmez Selım. 

O, Selimin kurtulur kur 
tulmaz Diyarbakıra gidcce 
ğini ve babası vezir Ka ım: 
öldüreceğini, ondan in'.fü.arn 
alacağını bildiği halde onu 
bir karde~ gibi ae\•İyordu. 

Bir gün Selim telaşla Ta 
birin vattığı hücreye r,cldi: 

- Zindancının kızı hastay 
mı~. Tahir! aeııi gönnck isfr 
yormuı. 
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(Gnetc ım lıArtMt •yfa&W ( 
~tik JS•t1ld&k1 t.v:tb oer\)e\'ı:«I lal. 

~J1ıa Mrllkt~ ı-ind!'rn~Jırl 

liVU~N!IE TEl\LtF'Ll!:Rt, 1~ /\ UA 
llA, tŞ VERl\IE, ALDI. ." ".. _ 

giN tl<!S!.i mabll'CU haiz {1lnuy:lD kll. 1 
çak 1lAnlar p~a. n~roluuor. 

Evlenme teltlifl•ı 

ro.caat. - 1 4 

e Her gcyin v~tındaıı zevl: nla.n, 
Uzik. ve edebiyatı fazla. s Yen, 1,65 

.boyunda, mUt ... n:lsip vUc.utıu, çok t:c • 
~ teıı'I, san ın!l yakın, :ıçık kum • 
.ral saçlı, clıl sCzıU, ortamcktcp mc _ 
awıu t.ol; fere!lı bir aile kızı, • il§' ::;:; 

an yukarı oımıyan şcrı?fll blr meste,. 
.-sahibi bir bayla evlenmek ı.,tcmcj{te 
4ir. (Sensiz) 1'!ln .. l.Ito mUnıc;ı:ıat. -7 

~ Yıl§ SO, boy 1,68, c ı~ r aylık ka. 
ancı net GO hr:ı. olan bir h:.ly, f'Smcr 
.yahut kumral, bJyuna uygun, zıı.rl!, 
~ bıı§lı ev ı~ı rtne vAk • tv! bir aile 
Juzile evlenmek istomckt dır. ı Can 
.30) ıNnzine müracaat. - S 

~· Yaş 30, ooy 1,67, kilo 60, buğdny 
renklJ, 60 lira rnaqlı devlet memuru, 
iyi ahlMt sah Ilı bir bay, y&.§ı 20-25, 
boy 1.60 tan afaj';'l 01.11.yan, esmer 
kara k:ışlı. ruyah saçlı, !lk ta.hs!lll ev 
işinden ve dikişten anlayan, lyl ahlllk 
ııahlbl blr bayanla evlenme!< islemek_ 
tcdir. (V.Y.) remzine fototrafıa rnU. 
raca.at - 15 

iş ve i.sa anyanlcır: 
~ Y&§ 22, kara knıılı, kara gözfü 

.h.ıf;\iay renkli, rıiıımanca, orta boylu, 
orta taıısım. temiz bir aileye mensup 
tılr bayruı, iyi bir aileye mensup, yük
"' k ta.ııstlli veya lise mezunu, aulxıy 
~cya devlet memuru bir bayla. evlen 
mek Lstcmcktcdir. (Swa) remzine mU 
raaınt - 9 

~ Lise tahsilim vardır. AltŞamlan 
saat. G dan 11 c ltadıı.r beş saat mat. 
baalarda, hususi ticarctJıanclerde, ı. 

darehnnelerde musahhihlik, kdtlplik 
ve bunıı mUmasiı y zı işlerinde ç.a • 

ır~mak ıstlyor ım. Oluuı.ça U tll 
daktilo yazarım, En Son Dak1kada 

::. YQf 22, boy l,R2, kllo O y'ı.ik t.K (O. s~dot 7) ren..z.n t. 

mekteplerin birinin son BUUfmdn, rua. :t- Lise son emıt talebe~! bir gen,.. 
ı ynzlyeU dlizglln olnuyan bir bay, öğleden sonra çalı§Dlıık üzere 1§ anı. 
ı..c.nd1slne :;ardnn edebilecek 25 ya - maktadtr. tO H.A.) remzine mUrııca_ 
ını gcçmcml!J, güzel ve biraz zcngl.D. o.t.. 

ce Wr bayıınlıı evlenmek istemekte Aldırınız: 
dir Çocuğtı yoksa dul da olabilir. la.. A,aı;rıda remlı.lerl yazılı olan ,,_ 
de ç\Omek üzere :Cotoğra.fta (OoylAn) kuyncularuıuz.m nıt.ıııl •• nna ı;cıen 

rcm~e mllro.caat .10 rnr•·ı.tptan ldnrr' s~rmfzdcn (pazar • 
::. •:s y&§mda 80 HrJ. maaşı \'C ay - lıı.rr Jıa..ıç) !ıer ı;-Un sabalıtıın oğ.cı,·e 

nr!I. 5 odalı bir apartımanı bulunan kada r ve t n den sonra :ılılırı. 
bir bo.y, 3l'-i0 yaşlarında güzel blr lan, 
bayanla evlenmek istemektedir. Eml.. (H.99) <Karde.rler) (İngcl 2i) (SaIJ 

nönU zahireciler caddesi 2'.? No. da (N.Ma.skell) (13 Işm) (P.l.24) 
müteahhit Ferdan Gf.lmUşbanellyo mO (Y.M. 71) (T-cmel A.'1 (S .) <HJ<:.H.) 
nı.caat. - ıı ' (Bar) (Y. Akm) (Nm (D yer) 

:r. Ya§ 24, boy 1,63, kilo 76 koyu (8Meral) (Tooman25) (L.S.) (Druılt) 

kumral aa.çlı, tahsili orta lkl, biçki (H.V.) {M.A,K.) (Muzaffer HepUıı. 
yurdu mezıınu, kWtUrlU, lst.a.nbulda lU) (27 F.G.) (Şermin 17) (J!Jın) 
misafir bulunan asil bir aile km, En (GtlçlU) (35 Aydoğa.n) (S. Harika) 
~ğı lise mezunu, karakter S3hlbi 1 (Yllksek mUbendiB) (Leman Y.) 
:>0 .. 10 yqlarmda cldct1 bir bayla ev - ! (27 F, 6) 
ıenmelt l.ı:temektedir. Bir çocuğU oıa. {''J, 40,. ''Muatııç,, "Jenk t'i20,, 
umr. ı..•otoğrafla. (Temiz kıılb) remzı.. •·sube.y,. remlzlerlne gelen mektuplar 
ne müracaat. - 12 1 bildlrdllderi adrese gönderilmiştir.) 

SERUM ,ve AŞI .ARIN SAllsl 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Sıhhlyo \'ekAlett Hrfzn;ısıhba r:.ıutıtllsllnco h.szrrla.ıı;n serum \-C 

ar:ılar l. 12. l!HI ta:rihl.ndon ltibı&run KmlJış htanbııl Dı•po , .. o ma~.ı.. 
larmda setılamktır. AlAk&d:u'lanı. l!An olwıur. 

Adres: lstaııbul l:"enipostane clVILJ'IDda. l~aıalay tıa.:ıınıı.ı. KIZl:by 
Daposu Mürllrillğü. Telgraf adrel'!i: Depo - t.taı:ı!r.ıl. '.l\'lcfoo N'o. 223.;3 
., • l' ••• ~ · ' ... 1 • • . .. 

ftçflncl mıntıka etlbba odası idare 
be yetinden 
EUbba Odnsı 15-11-0U tarUılndeki kongresinde önl.i.ınUzdekl de\"re 

ıcın idare h-cyeU nzalığma; 
Dr. Operatör 
Dr. Operatör 
Dr. Operat.ISI' 
Dr. Operatör 
D • 

Wm Kemaı Öke 
Şbkrü HAzım Tiner 
Jhaaıı Arif Derma.n 
Ali Rıza Baysun 
All A.mıl Suraı 

v., .u.ü.J•"! el Dıvnnı aznhklarma. da: 
Dr. Bahri lmıot 'l'emizer 
Dr. Mustafa TalA.t özka.n 
I>.ıt. Ferit Ramiz 
Ecz. lbrnhlm Halli 

aralannda yaptığı seçimde: ...ıç§lmiş ve yeni idare heyeti kendi 
Reisliğe 

Umumi kıi.Upli.ğc 

Muhasıpliğc 

Veznedarlığa 

Dr. Operatör Mim Kemal Öke 
Şllkrü HAzım Tiner 
lbsan Arif Derman 
Ali Azmi Sura\ 

seçilml§lerdlr. (1046f) 

ls!anb1!1 Belediyesinden 
Çok bllyUk emek sarfı ve masra..f ihtiyarı 1le nefis bir surette terUp 

ve tab'edileıı ve 1.stanbul ı;ıehrlni bUtUn tıı.fsllA.tı h:ıvJ, pl1n ve haritala.rllo 
gösteren §Chlr rehberinin bir lira gibi çok cüz'l olan bodelinden 10 ta.n!'. 
den fili.la rl:ıcaklara. ylizde 25 ıslrnntO yıı.pılmllPı da bu defa. lmrarlıı.ştt
rtlın~t.Jr, 

Bu mıreUo 10 taneden fazla mUbayıı.alta bedcll 75 kuruşa dtışm .. kt!'. 
dir. Musa.ddak 1Jlr vesllta llc mUrncaat edıcclt bilumum devlet, ldarel ?ıu. 
ı.ru:ı!yo ve belediye memurları için tenzılfl.tlı bedeli de 50 kuruııtur. 

Tallp·erın her gUn sabahtan akşama kada.r bel~Lye merkez blna.sıo.. 
aa kıymetli cvra.k memurluğuna mUr:ıcııntıa her nn ve &rhal mUbayaada. 
bulunabllecckıerl lliuı olunur. (10198) 

~----~~~~~--------------------

lstanbal rıyat Murakabe 
Komisyonundan 

L.."7 No. ıu ilAn . 
Paııtıı.c.ı, börekçi ve tatı.rcııarm nı karna ve pUskllvl fnbrlkatörlerlnln 

MZ&rı dikkatine: 
Kek, pnsta, S.."\ndöl-1Ç ekmeği, poğ0c;..ı, :'Ufka, çvrek, börek, tatlı ve 

emsııll unlu maddeleri imal eden eşhasa ve mUc1:;cse1er cılcrln·je mevcut 
wılarm miktarını \"e vası.!larınr, ner.; de ~''und:lklnrım ve keza pilakUvl ve 
makarna fa.Mikaları mo,-cut ob.Jl ııın.karnn püskUvi ve un stoklarmın ve 
.nerede bulunduğunu b~ bcyann:ımc !lo c.n ~eç 29 11 -941 cumnrtesı B11. 
ıMl -.al 1T ye kadar m:ılı~m c.a b'.iylıl. muıı·J1a ~Lrtlğlne '\'~ya mUnııt.ıbe 

tıtlrosu ~fliğtn-e '!:ılldirmclen =.mı; ı:ır. •M:<> !Cam.ınıınu'l iy,ıh;ı.;tt.ıSi mı.ın., 

h~ , .. 2P No. lu Kt'<..r<iin61:,ı:>:> kar~nnr. mııstc!llJ.;. iıl.'1 e>l':ln;,r. (lOıf.B) 

• '\ r. .,. :-. ı ' ' 1 ~-t r ;~ 1.ı~~, 

~~~--~--~~~--------..... ------------~~---
..!:;: __ _ 

- C:lf hj 

Muhesarası 
nan:ıık kemal'in 

n!nlh'-: tlril'1r1 e-'UJ 

y 

11.'.lnrlayan· tınk!:ı tank wı 
Ltadr•ı erliel<, ı.ılı;ll•• llüy11!.\ ber 

türk ıçia tek.ntr h.:.rar oka.aacaJı 
bir liitab 

Oatı s• ı~ 
tevzi yeri \1AJU1 kltabe'FJ 

llcr ıdt3bc11~; ımlanıu . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TeZMA 
Nt VRALJ ı, KIRll<LIK VE 8ÜT JN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

~ahında Günde 3 Kate Alın bilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lateyioİS. # 

~~~~~--~-... ~~ 
• 

Deniz Levazım Satınalma 
KomlSJODD ili.Dları ---25 adet clıy Jl\stik 32X6 

2.'l adet iç "'atik 32XG 
ı ·- Tahmin edUen bedeli {ul!lO) ura olan yukarda cins vo mikt&ıı 

yazilı Uı.stiklerln 1-12-941 pazartesi gUnU saat ıı de MBiınpaşadıı. bulu. 
nan deniz levazım satın alına konılsyonund:ı. paza.•lığı yapılacaktır. 

2 - KaU teminatı (778) ılnı. lfıO) l>uru!) olup 11artnn.mesl iıı saati 
dahUlndı:: komisyondan bcdclaiz al•nabillr. 

3 - İSteklllerin 2490 sayılı lw.nunun i.stcdJği vcsa.lklo birlikte belli 
gUn \'C saatte ndı geçen komisyona mUracaatıan illin olun:.ır. (1040:-l) 

127 Adet Beyaz kordon 
12' Anahtar halkası ve zinciri 
127 ,. Diki§ kutu.u ve muhteviyatı 
127 ,. Kundura temizlik kutu.su ve mubteviyntı 
127 Yıkanma. ve tcnılzıenme k•Jtıısu ve muhteviyatı 
127 ,. Bornuz 
200 Çift l<"'otın kalıbı 

• Yuh rda cins ve mlktn.rı yazılı malzeme 2912. Teşrln/9U cumartesi 
gU.nll saat 11,SO ,ıa pazarlıkla alınaca.ktır. 

1stekı 'erin belli gUn vo saatte Kasm1pn.,.cutda bulunan koınl.syon:irı. ha. 
zır bulunmaları. (1(){3{) 

""1# * 
l - Tahmin cdilt'n bedeli (10.000) Um olan blr adet Dizel dlnamo 

grupunun, l birlncllıtınun ııu pa:z:a.rteei gllnll sıı.at Hl te pa?.arlık.la ek8Llte 
mest yıı.ptlacaktır. 

2 - Kııtı teminatı (1500) lira olup §artnameııı hergün komisyondan 
alınabilir. 

a - lsteklilerin belli gün ve s:ıattc Knsımpapda bulunan komlayon • 
da. haz•- bulunmaları. (10355) 

••• 
Tahmin bodell 

17 Kalem muhtelif cin.! malzeme 
~llk, şerit, Bronz çubuk. lıla.kkap 
Eğe, Mengene ve salr 

6 Kalem rruhtelıf eb'Rtt.J. clvata SQ. 

roun vo pul 

Lira Kr. 

16187 •o 

1198 (){ 

1214 06 

89 85 

173~5 44 1303 91 
1 - Yukarda iki kalemde yazılı malzemenin 2/1. KAnun/9U sah gU. 

nli mı.at H de pazarlık! eksntmeSi yapııacaktır. 
2 - lşbu iki kalemde gösterilen ve hizalarında ilk temina.t ve tAhmln 

bedelleri yazı!an malzeme bir tştekliyc ihale edilebileceği gibi ayn ayn 
i.stekllle e de ihale edllebUecckUr. 

3 - :tstxıklllerln belll gtı.n v~ aııat te KasunpaJadB. bulunan komisyona 
kanunuı:ı istediği vesalkle birlikte mUracaaUan. {10330) 

M. M. V. Deni 
·~ h t olan denız eri 940/1034 tertip No. ıu ve 1334 doğu.ı1lu lbmh·m 

Ertürklln baba.Bı SUle~"In!ln Ertllrk ha'.en Ummet ettiği sarih a1rc.ıılnin 

deniz mUstC§arhgma bildirilmek sı:rctile mUro.canl etmesi. (10:13". "'870) 

Emekli, Dal v:e YeUmlerıa ve Askeri 
maltllerla nazarı dlk~atine 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

M.aıı§!arım bankamıza temlik ettl~k sureUle ala:ı emekli, duı ve 
yetimlerin Mart 9'2, Mayuı 942 1lç ayhkl:ı.rınm tedJye.ıııne 1. K<\nunue~·veı 
!Hl tarilıinden iWbaren ba§lanacaktır. 

1 - Maaş sahiplerinin temlik muamelesi için, blr devre evvel b:ınka.. 
mızca kendilerine verilml§ olıı.n henap pusıa.ıarmdak1 lz3.3atı n-ız:ırı dik. 
kate alarak mezktlr puslaların alt kısmma 1§8.I'et edilmiş ga:ı vo s1e.tl.! • 

de fotoğraflı nüfus cllzdanları ve resmi ısenetıer:ıo bankamtz:ı mUracantları. 
2 - Kuponlrı.nm vize ettirmek suretlle ıxıua.mcıe ynpacakı:ınn ve ma. 

aşlıırmı ilk defi\ olarak temlik etmek isteyen'crin mU:-acoııtıarmm 5 KA. 
nıınue,-vcl 941 cuma gUnUnden itibaren ımbul edlleblleccğt. 

3 - Aaker1 malfillorin mUracaatı 1. Kô.nunuevvel 9ıt p:ız:ırle:J! ı;-Unü 

sabo.hlcyln tıaııt sekizden on ıklyc !~dar kabul cdlle~ktır. 
Harbangt bir itanşıklığa mahal kaımo.mıık üzere asker! mıılull~rin 

malmUdürlUğUne nnzaran ınUrcı.caııt sırası n.şıığıdn g''sterıım~tir. 
Sııat 

8-9 Arasında Eminönü ve Bcşilttaş 
9-10 ,. Fatih 

10-11 Üısl•Udar ve Kadıköy 
11-12 ,, Beyoğlu ve diğer malmUdUrli.lklerind" 

kayıtlı mnlüllerc tedlyııt yapııacnktır. Yultıırdıı bltdtr:1 n gün ve G'\'\U:ı-. 
den sonra ,.~ki müracant·arın diğer nuıa., sa:!ılplert gibi murı. nele;;c tlbl 
tntuLacağı ve malüllerin fotoğraflı nüfUs tczkerclcnıe ikramlyc te\-zil etiz.. 
danlannı birlikte getlı'melcrt, 1 

4 - Fotoğraflı nUfus cüzdanlarını birlikte gettrın!yen maaş sahiple. 
rine hiçbir veçhlle tediynt ynpı!nmıya!'tı~ı. 

5 - Maaş snMplcrinin ı rı.hatça m'.la01o:e!erini yaptırıı.bJ:nclerl için 
gün ve santleri haricinde mUnıcnat etm.eınelerlnl ve bu gibi mUrncıı.at.ı '
rın kabul cdllml'.}'tlocği llA.n olunur. 

DtKKA'l': Kuponlıın bitmiş olması dolayıslle YC!ll cüzdan almış bulu.. 
nan mam~ sahiplerinin aynca gazfıt elerl'l iltm edilr!l(,'1 v~çhile tediye gUnU 
olan 1. ı<:tı.nunuevvel 9il tarihinden evvel yenl me.14 cUzdtınları, foto~raf. 
ıı nUfus tezkereleri ve ınUhllrle .. ıe birlikte bankay:ı mUracaat edcrel! ınu. 
amelclerlnl yaptırmI§ olma.lan llzımdır. (10074) 

Devlet Demiryotları ve Lirnan1arı l,letme t 
Umum idaresi ilanları ,. 

Muhnmmcn bt'deli (6000) altı bin Ura olan 6 ton öon ytığı 9.12.41 nalı 

gUnU saat :ın te kapalı zarf usullle Ankarada ldare blna.amda satın alına. 
caktır. 

Bu ı.şe gfrmek i.sU~enterln (~) dört yüz elli Ural:k muvakkat temi • 
nat ııc kanı:nt.n tayfn ettığ. ~stkalan ve tekllflertnı ayn• gUn sa.at 14 de 
kadar komisyon reisliğine vennele1'1 IAzımaır. 

Şartn:ımeler parıuılll olarak Ankrı.rada malzeme dalr~indcn. Hııydnr-
P<l§ada. teaeılllm ve 8eTk ~n dağltılacaktlr'. (10210). 

BtlT'İlN 
Çe;,ltlerJ çok olıı.n lsbl:ıbul'da Bua Pa;;s yolaqwada G6 rıi., 

AHMET FEYZl'r.in ASRI MOBiLYA 
HV• Ngs..t1 .&fağe.zuıııUın alınız .... 

;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;-~_-d' 

1 
slanlm Levazmı dm.r·ı~ımıe~ "er.ıeo 

ııar .c. ası<er ıutaatı .ıan.ar 4' - ~~ 
Polatlıda isale su tesisatı için 4025 lira ke§if bedelli di.ael pO~ (J. 

pu pazarlıkia satın alınacaktır. Taliplerin S-12-9U paz.arteei ' .. ı.1Jl"I ,., 
ııt 16 da Allıkarad.'.l M. :M. V. satın a.mıı lramlsyoı:.wıa 603 llrll 
lmti tcmınaUarlle müraca:ıuarı. (H77-10376) 

"'"':to .-Y 
2621 çı!l kundura kapalı zarı la eluJltmcye kon.mu,tur. tb'-1~ 

9 
12-941 cuma. gllnU saat 16 da ErzururuJa askeri aaun aınıa I< 114 

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2J,:l19 lıro. 25 kuruş Uk ~;;, 
hradır. Evsaf ve numunesi komls.}·onda gorUlUr. Taliplerin k~..nlll ti' 
kalarile toklii' mektuplarını ıhaıe saat.nden blr sa.at evvel ko11lil1~ 
melerl. (1487-10446) _,,j 

:;. "':r 111""'~ 
2784 ton ba.lye halinde saman ı.ıç.,c ekııUlmeye konmu.ştı.~.d _,_ 

19-12-9.U pcrşenbe gllnU saat 15 de Hadımköy, HaaldSyde .,..-r' ~ 
alına komısyonwıda yapılacaktır. Tah..n:n bedeli 13,920 Ura UK 1(,;I 
10"4 liradır. Tallp:enn belli vakltt.e k.Jmiayona getmelerı (1'91-

:f ~ ~ ""~ 
YedJ kalem 2500 zer llraıık ve 2.;:>J kllo sığır e::i pazarlıkl• ff ,ti_. 

nacaktır. Ta1iplerln S-12 9U gO:ıü sır.at 16 da Kırklarelinde eJ1ı 
tın alma komlsyonuntia bulunmaıan. (H89-10H8) -~ 

+•• ~..:O· ~ğıda yaz:'ı mevadın pazarlıkla eksllt:neıerı 8-12-9'1 ~' 
gllnll hizalarında yazılı sao.Ucrdc Geı"bo'.ud:ı. askeri satın aırııs !< 
nunda yapılacaktır. Tallpleıin belli v:ıkitte kom.syona geıaıeıet\~1 

( 1493.... ,.,,,, 

Cinsi ım:.t.ı.rı 'utan To~in:J.tı ~ 

Sade ya~ 
Zeytin yağı. 

ın:o 

5000 
!Jra. 
92SO 

Ura 
61M 

0000 5230 394 

:(.:{.~ ıt• ~ 
Aşağıda yazılı mevacl:Jını kap.ılı .zıırtln eksiltmesi b'"l'\lartıl .1,~:.ı 

glln, saat ve mahııUerdekı asked satmtı.1m:ı ko.:a!ayoıılarıııj$ ya.P· ti/" 
nlplerin knnunl vu:ko.ırı.rlle tek lf mektuplarını ihale nat.erınJell 
evvel ait olduğu komisyona vermeleri. (Hli.10061) 1 ~J 

Cln81 Mıktan futan Tcı.141au Lbıu~ güıı as•, 
Sabun 
Pirine; 
Bulgur 
Sade.~~ 

l~uru ot 
Naltl yat 
Oaun 
Sauun 
K'Jru ot 
Pra3a 
ı.tı.ıı 111 

lsp .... ..ıı 

lı:Uo ı.ra lira 
67.500 48.867 
i5 000 35.750 
75.000 18.750 
16.000 27.200 

:::.J.000 19,:!30 
21,000 

600.VOO 9.000 
:::uJ.~O 7.000 
8.ı0.0-00 15 000 

S:!!H) 
2~·32) 

1407) 
::J401 
Ha 
1575 

676 
6-~ 

112..ı 

uıııı' 3 .12 ou 1~ ıı' 

• .. .. 11 ,.,µ. J~ 
8 " .. 1s.soı~ 

10 .. .. 15 ,.UJ Jl'f' 
10 

" " 
13 ,.rf; ,A' 

10 ı:> j.'CP .. " 112.00 6.7201 

67 000 7.370) ~t~ 
Uı,OJ(J 10.J7"ı 1S:i7 10 ,, ,. 14 ;JP'' 

J(.:.~~ d•~ 
A n -ı·ln Yr -rıı ın vn ':'lın l:np;.ılı .... ı ck ... l'tm •lerl b1z'.1.'!lrıll f 'I 

. ' • di 
sün ve ~•ı.ıı.ı .""c ·' .. ıt.::nrır.-n a .. k-.rı ım .. nı.ı ... a kc.mls~cr.ull ~' ıl 
cul.tır. 1nl I .ın , .. rl Vew lı- :ır.l'! t ' 1.1c'>t pl;;ıruu wıılC i Jl-
d.,n bır snnt C\ el t ••• • !-~rn \c .. , 1. l . t:.! \e n tnanıeıcr 
ılı:l!: ı~ı ~a •• ı._ r.... . r • .. ·- .ôa • # ı .,_ıV 

Cinsi 11 " .. rı ı ~L:ırı • ı.ı l.ı •• e ı; .ltl .;e 

S ~.r e .. t 
SaJ..!Jll.~t 

1d'o llra ıı:.ı ••. 
10 JJJ 17 OJl.l 11 :> 4 12 !lH 16 

16 so 
J u ,,) S uJ. 4 ,. u 

l v .:. J l .> • .. " ..ı 1 

10 .,J l ı "' , l ı ,,/J S ,. ,. ıG tf*f 
••• :;.'.~ ıç' ~ 

l .. 9l 
A§ntıJa yazılı mev.:ıdJm lt:ıpl.ı :ı.:ı n e!tJ.lltnıeıer. ıo. :11 

1t0• 
bıı. gün.1 ı>aat 15 te r..:ıu.tte ısta;j_, ... n ot .;ı.fo a.ıılce • sa.tmaııxuı . rı::ıl ıf 
a;ı y&p·ıac::.l:ttr. ıı. p:~n:ı ite ,Jn\ n : tlltlrlle t::1t'lf ır.ektU?~ıc'~ 
c_.ı:..!r. ... 1 bir s:ınt eH't'l •. _.11 .;, o n n:r-'l::ıııri. Şartn:ı. n:ıt.3rl ıı 

L\'. trnirli ... cr~ dJ. ....... ı..ı... .ı .. ;.ın urı. ,,.,. ...ıuı·. ~ .. 1., ..... oısJ 'f'~ ,P 
Cinsi .ı.... :ırı • J'~rı ı 

1-Iayı•an ı;·ı:u 

Yem torba.ı!ı 
Gebre 

e.c..ct .lrn ~:.. 
e ~o a ...... o ,Ş 
{, Jı1J 6 _.,o 

10.000 3.000 ,,. ... 
:,\!J(.l(o ,ı• '!".. 

130.0CO kllo kuru fn";\llye alınacııktır, Kapalı zn ·nıı c•c3ilt.,,e011ııd- İ' 
pe:ş~mlıc ı;l!r..\ ::nat .ı.. c..n t.el ı <.lı.ua r::l;ert ı>nlın:. mn J<:ı:ıı:si° .pi Z 
pılacal:t.r. 'fn:.r.t'n bec!cli 313. ırıo ı.ra ult wmirıntı 25;:;;> ı.radıt. rıll' I' (f 
belli Fanttcn tir C.:lnl evvel kanur.i vc,llt:ılarlle te:cl.f me!ttUP::. ;;;ıı 
yon:ı \•erruelerı. Ev a. -.;e ş:ırtnam .. sı lst. ı..v. ~m.rliğl ııalıllll 
nunda sorUlUr. tl42Ci.10!C6) , ,si 

lio .ı.~ #1- ' ls.t• ,,.J 
Beherıne 10 Hrn t.nhrnfn edlıcn 10.000 odet yUn b.'!.ttn.n!Y:_ ;ııiP11 ei 

t;UnU saat 11 .:ıe Ank..ırada 11,.\1.V. satınalm.a komiı;yonu'ldil P~ gelıll 
alınıı.cnktır. Talip erin 12.:>00 Hrıılılt kaU tcminaU:ı.rile ko:n!SY0 

Şartn ft .·~esi 5 llraya tomlsyondan ruınır. (l:m:.:1954) ,.ı' 
::. ~ :(.. ıııs1.,ı ,.. f' 

2000:2500 metre roikA.bı tnıı pazarlıkla naklettirUcceıcUr· ;ı..ı:.ı:> l~ r! 
9U salı gUnU saa ~ ı:s tc GelLlnluda a.ıık:!rl scu:ıal.:na lco:nl.:ı~ıpıerl' 
ıacaktır. Tahmin bedeli 10.000 liı"a ~min:ıtı 730 llrBdır. Ta 
vnlt!tlo ltom'3yona gc:ııneler!. tH:S~. )2.,5) .Al 1 

~~~ v~~ 
2000 adet çift aUı nakliye arab:u;ı.. pıızarlıkl& yaptırı~: ol ~I 

tekerlek ta.ban c!cmlrt paraso: verllecektir 2öO arabad:ın n0" ...ı ıcoıı' .4' ' ı:xıe~ (Y~ 
~rtile ayrı ayrı tııl'plere de lhnle e· ı.,~l'ir. Resmi §11.f'lnll 11 gll ~rr 
da görüt.\r. r.c!lcr ar.ıl: 'lm tah:n .ı bd.ı• ı:; ı. l':a t:ıl::;>lJrl:ı ~Kıefl ().1f0 
gUnU s:uıt 15 tc Anknr dıı. M M.V. satınalma komtsyonuruı \"C { 1411"1 

bıamlktarı üzerinden kanunt teminatınrlle komisyona ı;eımeıeıt-


