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!randa.ki tngili;r; askerlerine Sovyct silMıl:ı.n hakkımla imha\ VM'illyor 

~tlantik 
-•ciası 
§. ~-liızandır ~ 
~~ it~llınetinin kullandığı S lıU:'._"llla:z etti61 bu karar ı><>
~ ~n lüzumlu, fa.yda.lı 
~ oJaa bile propaganda 

~hiç de jyi ve faydalı 
""-""il lrleselcde ''gli.zel rol" 
~ l'ol.... kaınnşt.:rr. Nankör ve 
\~. ~eril<anm hissesine 
~ ~a ~e propaganda :iıtib3ı
\ \Uİn ~ .\merikalılara Jca.rşı 

2llevlcide kalmışlar. 

Moskova radyosu ' 
Vaziyetin fev-l 
kalade vahim 1 

olduğunu 1 

söylüyor 
--<>- 1 

Almaaıarm cenap. 
tan Moıkovaya yanı 

bir taarruzları 
beklenme ... ~tedlr 

-<>
Her taraf donduğundan 

~- . """~ Alman tan1dan kolaylıkla 
. ~ C azan: y hareket edebilecekler 
\~ ahit alçm Lonclra, 4 (A.A.) -Röyter: 
~Alınan knir.aıtılan 1 "Annalist" mecmuasnm aeke.ri 
~~~Aı....llluhribini daha. t.or· muhabiri yazıyor: 
" .. .._... lııükümeti namına Alınanlann f~e :inzıbat.t ve 

lngiltere 

Kafkas-
yanın 

mUdafaa 
Si için 

irana Cenubi Afri
ka ve Hind kıtaları 

seiKediliyor 
---0---

70 gemiden 
mirekke bir lilo 

Amerikadan ~ ~ •• ~hlyettar bir zat itaatli bir millet oldukaln muha.ıt.. 
~ ~mda hükf~t~nin :kakttr. Aksi Jıalde Hitlerln ~endi. 
~ ~iu suretle bildırili: lerine vadetmiş o].duk]arml yii.lme.k • 1 ana 
~ ~ denlza.lhsmm ba.tmış sesle istemeleri lA.zmıgelir. • ., 
~~ bir BirlesK\ Amerika Hitler onlara MoelroVaY1 vadet.. • 
"'"";: l-Orpillcnnıi~ otma.<>.ın • ti. Alınan milletine, her gün şimal mu•• temadı-
~~annm. Amerikan (Devamı 4 ttnetk).,) 

' >~I'., 'harp sahasında hl!: bir 1 1 ~·~bir meydan oku· Kırımda 1 yen ma zeme 
~~S-!'110 ... ki nı~ik Am~ taşıyor 
~~ Yetinin Alman kor.. Rusl ~) ~ (yani ~iman do~· ar 
\ıi..~'l> resmı harp gemı. yenı·den gerı· 
~~ lı ~a,lüf edilirse a. 
~ ~ILkkınılaki karan Al· 
~~.'ta e hiçbir tesir yap - pu·· 50, u·· rtu·· ıdu·· 
~rlt JJllıadf.tttruı baı:ılts. on· n. 
~ .\ınerikayı aı:ıktan aı;ı. -<>-
~ • ~ıcr1ne de mini °'" Alman lutaları 

~~~ ku11andığı ıısanı bü· rıimaldC Murmanık 
~ lıl herkes anlar Ye :r.an· ~ 
~ : ::ıpau ile ka~ııar. llma ına taarruza 
'' '1 kip P.tttği ga.yc, bes-- • d 1 
\. "~ ... ,~Yhlndc bulunmak i>8Şl8 Jı 8r 
\.'f' bil Almanya.ya. aleyh.. Vişf, .( (A.A.> - (Ofl) 
~ e Al111.2.nyndan sa<lır 1 Rusyada butiin cephe boyunca m 

~ ~di metin hareketler harebeler şkldetle deva.ın ediyor. M~; 
''· ftı"-t : hissi duymaları kova cepheSindc vazıyet deği!Jmeıml§ -
\~'\iııkii ı!:'eleri pek ntUm - tır. Ukrayna.da. Alman ileri hareketi 
~~:"~1t~ t ab~?b~ mcrfol~ ~el ' devam ediyor. Almanıar ycnld<'n ıı.razt 
~~~ Al 11 ır mc)e an 1 c kazanmL<:ılardır. Kırımda Ruslnr yeni. 
~ iııde Anıman_3ka Atlakntik den geri wsUrUlmüslerdir. 

"-.t en n) n. :ıl'!'ı h be 
' tı hareket :ittihaz et-- Muhtelif nrembalıırdan gelen a r. 

~ likadan ıı;~ korkmadrnı lere göre Almanlar en !}lmaldc :Mur. 
~ ~,._:llhriplerini torpm mansk llmanwa taarruza 1>a.~anıışlar 
~ ~ ebnesı Almanya~~ dır. Lcnlngrndm vaziyeti iyi değildir. 

"li)' 3adc trınnc' i f:n·dal~r Yapılan lıombardıman yüzünden 
~~·.Ve bU;\'iik bir İırop:ı.. Kronştad nazLk bir duruma dü~tUğUn• 
~'kt~j görüyor. Rurnsmı den buradaki Rus Baltık donanma.91 
1) 'ı ~ın "llza ecler. denize açıbrak Finldndlynd::ı. eltı.n nus 
~ ~ nıeydım okuma ın:-ı lnrın !9gali altında bulunan Hangoe 

~'-· Atnerlka devleti 110 limanına gitmiştir. 
~'t~clan 

. ~~ gelen bir telgrafa A r 'k d 
"1tl~elt Alnı nya ili' tliı•· m e l Q Q 

gdttltı ebet.ıeri ke-;mr.ğe 
> !\e erneld.edir. .-\iman 
-.,.,._- 'e ticaret "cmilerine 

İngiltere için kafilelere 
refakat etmek üzere 

~ ,"'il hu " 
, ~ '1-s Ctırnlurdan dolayı y • d 50 
~~:~~tinde hiçbir tebe~l· enı en 
~'1~~~~"<~ceğlnl gn:r..ete<-1 • • • 

'1~aı~, hareketi hak. gemı ınşasına 
-ııq bl tı ıtnı nı için lıun. •ıd• 
'~ heb,.ri de hatırlat· karar verı 1 

Loadra, 4 (A.A.) - (B.B.0) 
Alman orduJarmm Ka!ka.syadan 

c.enuba akmasına. mani olmak için 
kuvveUi bir Bıitanya imparatorluk 
ordusu. yer almaktadır. lrana. Britruı. 
ya, cenubt Afrika Te Hind kıtalnrı ya· 
(;ryor, Bu kıtaıarın techizatı Ameri 
kadan aevkedilmektedlr. Ha.va kuT 
~tıerlle beraber Amerikan mQteha". 
8I1Jl11.n da gelml§tir. 70 den fazla Anıc· 
rikan gemisinden milrcltkcp b\r kati. 
le filo hallnde mUtcmadiyen İrana 
:malzeme la§ımaktıı.dır. Ha.va malzc 
ınesi Jıava yoluyla naklediliyor. 

Libya ilo Kafkasya a.rasmdakl Brl. 
lanya kuvvcUerlnin ab'l1' tankları A 
merfkadan gelmektedir. Bunlar Al. 
man tanklarına. kat .kat faikUr . 1 

t : 
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ISTAI'\UUL Yazı ı~Jerı Tel 23872 Fiv?tı :1 Kl R..\lS 

iki kanlı aile faciası 
Lalelide bir kadnı, metresinden vazgeçmiyen kocasını 

tabanca ile vurdu, kendisi de ağır yaralandı 

Samatyada IEarı~ını aplllle 
yakalıyan bir lloca 

Rakibini yere serdikten 
tabanca kabzesıle 

sonra karısını da 
ağıı yaraıaat 

Cumartesi günü gecesi. Laleli. 
de bir aile faciası cereyan etmiş, 
bir kadın kıskançlık yüzünd<'n 
kocasını tabanca He ağır s~ 

yarala.mL~. kendisi de kaza ile l Rıdvan Sarıoğlu isminde bir nak. 
vunılmu~tur, liye müteahhidiyle karı ı Leyla. 

Lalelide J{ema!pa.~ mahalle- oturmaktadırlar. Rıdvan ile Ley. 
simli' 14 numaralı apartma..11da la 20 senedenbcri evli olup, ıs 

yaşında bir de yetişmiş kızları 
vardır. Fakat, seırelercc mesut 

Ruhin Mur vapurunun 
ba\ınlmasi dolayısile 

Amerika 
Alman yadan 
3 milyon dolar 

tazminat 
istiyor 
--0--

Alman maslahatgüzan 
Ruzveltin notasını Berline 

bildirmekten imtina etti 
Loods, 4c, (A,A.) - (B.B.C.) Ame. 

rika hllk{)met1 Rubtn Mur vapunınun 
bir Alman denlzaltım tara.fmd&D ba 
unlmast tızıcrlne Almanyad&D tıç mll· 
yon dolar tazminat istemi§Ur. Al • 
manya bu isteğe cevap vermeml§Ur. 
Amerika hariciye nazırı Hal ne Al. 
man maslahatgüzarı arasında teati 
edilen notalar neıoredUml§lw. Bunlar 

Jaoon 
tehlikesi 
büvUyora 

-o-

Bazı mlşalılUere 
göre 

1 ALmanqa 
Hazer denlzi. 
kıyılarından ........... 

taarruza 
ba'1aymca 

dan anlaşıldtğma. göre maalahatg1lzar • 
.Amerika cumburreihl Ruzvelt tara .

1 
!mdan bazır'lanan ve Amerika g~lle. 
rlnln batınlmasmt Jtcmıanlık sayan 
notayı Berline ibadirmeğl reddetmi1' • 

Japonya da 
Birmanya 

yolunu 
ışga 1 edecek 11r. Bu red, notı:ınm resmen verilmesi. 

ne rağmen yapılmıştır. 

Leningrat 
cephesinde 

Almanlar 
taarruz yapa
cak v.sziyette 
değiller mil 

--0--

T aymisin muhabirine göre 
aakeri vaziyet Ruslar i~in 

daha müsait 

Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, bll. 
bassa Deyli Meyl ve Niyuz Kronlkl 
bUyUmekt.e olan Japon teblikeshıe, 
işaret ediyorlar. Bu gazeteler, tehdit 
alllnda bulunan ilk noktalardan biri· 
n1n Birmanya yolu olduğu fikrinde 
dirler. Bu suretle lngllterc ,.e Birle§lk 
Amerlkadan Çunkinge gönderilmekte 
olan malzetne sevkiyatı kesnmı, bulu 
nacaktır. 

"Ba::ı mU~ahitler geniş mikyasta 
bir Alman • Japon plAnınm tatbik 
mevltilne konulmak uzere oldu~ 
miltaleasmdıulır. Jırlih\•er, Hlnc.liatanın 
batı ve doğusuna mUtcvccclh bir ta • 
arnıza başladıktan sonra Alman or • 
duları Hazer denlı:inln her iki kıyı 
ınndan Hindlstanm şimal batı hudut. 
Jarı boyunca llcrliyccck, Japon ordu. 
lar1 da Blrmanyayı ifgRl cdoerck ve 
Bengalc kür!czinl çevirerek Hindls • 
tana ulaşmı;, olacaktJr.,. 

ve rahat yaşryan bu ailenin son 
zamanlarda. huzurunu kaçıran 
bir hMise vukubı.tlrnuş ve artık . 
eski saadetleri devam edemez 
olm~. Bu tahavville sebep 
Rıdvan Sanoğlunun bundan 6 
ay evvel tanıştığı Mediha ismin. 
de bir kadındır. Müteahhit kısa 
zarnand~ bu kadını deli gibi sev
miş ve artık evi barkı unutarak, 
haftanın bir.kaç gecesini maşu
kasmın evinde geçirmcğc b~a. 
mrştır_ 

Bu ani değişme karşısmd.:1. bir 
müddet şüphe içinde kalan karmı 
nihayet bir sabah kocasının oe.. 
binde rakibesine ait bir mektup. 
la bir fotoğraf bulnıuıo: iböylecc 
hadiseyi bütün çrplakl;ği.ylc öğ. 
renmiştir. Vaziyeti kocasına sor
m~ erkek önre inkar ,·oluna 
.sapmışsa, da ibiliiıcre heı; şeyı 
:itiraf etmfa ve: 

"- ~e yapayım, onu çıldırası . 
ya sevı~nmı. vazgeçemem İs
tersen, bu şekilde yaşıyalım, bu 
şartlara razı ol; istersen ayrıla. 
hm ... 
Demiştir. l~dm yalvarıp ya. 

karmış ise de, bütün bunlar ko
cası üze.rinde hiçıbir tesir yapa_ 
mamış; bedbaht zevce de bir 
müddet daiha lbu vaziyete t~arn-

(De\"amI 4 Uncüdo) 

Sıı bistanda 
40 komünist 
kurşuna 

dizildi 
----o--

40 llomiiniıt de 
b!r ~arpı!ma 

$SD811Dda Öldft 
ncrn, 4 (A.A.) - B1llgraddan İs. 

viçro telgraf nja.n mıı. bildiriliyor. 
HUkOınct km"•ctıcrl Aranjclovac 

kasabası clvannda 40 komi.inisti kur. 
ı.una 'tlızmı,ur. Bunlo.rm arnsuıda bir 
de grup 8efi vardır. Ubo clı.•arında bir 
mllsadenıc c.masmda 40 komUnlst öl· 

aUrlllmllş ve UçU csır edilmiştir. 
Couprto bölgesinde de 20 komünist 

esir :ılr:nmı.ştrr. E\"\·dce bu lmsab!ıcl 
hl'Lkıınllk vazl!est yapan komUnlst ş • 
fl de bu c•~ler nrasmdadtr. 

. . . 
.•·-.), ... ·""'' ~J' : • t :---, ~ ~·= ..... , .. ,,.,,, 

BİRKAÇ 
GÜNE 
KADAR 

a hülı:fımetl kendi 
<l>evamı 4 üncüde) (Yawı 4 iiaıeUe) .Lenlnrraddu bir ~ığmaktıı , ııc ııl. ı:ı m yccnek vertllJer . ._.,.; • , -.: :· 1:" •. ~ ·-·! .'":_. -:'L: 



..,,,,, 
Y b d. 1 1 Fatihte kadastro t••• ..... 
a anc~ . h hızıa~ıldı rl ~~:;. ~~ 

.. . 
e/ln u 1 f~üral<~be, ~eşkilatı ı 

Oüml:urreisimlz İsmet 1nünU. 
Bilyilk l\illlet l\'l!eelis=ni önemli bir 
nutnkJ:ı. cç:::ra.K iç ve dr.5 poliWm
mızm 4Jla Jıntbnnı liliyUlc btr \'11'· 

zulıb nnlıı.ttıln.r. En nutlro dinli. 
~enler \'c clreynnl .. , Tül"ltiyc Cüm
lıurJyetinin falip etti~ siya..~tiu 
ne 1 " ·~r n~ılt '\'C sarih olduğu:ıu 
\·e in~lılı hisleri.ne b:ı.ğlı ~r.ı.k, 
dıinyayr OCın :ı lıa.vuştorn:ak fçln 
elinden. gelen her §eyi ya.ptığmı 
bir daiııı. ıı:ıb.mrcıtnrdır. 

.Cıı 11.(:tlc , .e :ı.ydmhl' . özler, ci 
h"n b!ıhm'lIDm bu koyu lmrıı.nhJ; 

,iin1e ın 1 ~, btitUn tcrcdcfütlCli 
üı>h ... kri tamıunen silmi,, sliplir • 

mli'jtür. Eu SÜ:l er, luı.tlt:11.r, vazıh 

br, br ,leyicl m."\·uyottedlr. 
~Ii'li l!}cf. nutuimlnnda, hn.rbln 

seni .ıorıesi sebeplerini ,.ecız \"ti 

beliğ sö.tlerle ı-.nl:ıttılrt.an 800l'aı 
mcnılcke!' • >n Jmrp lm~ısmda at. 
dığı \"Uziyetl ı;u süz!erl ifndelen 
dinnlı:lerclir: 

"l\Iemlckctimi .. I bu ioıilıır )'8.lün· 
dnn nliilmlandıran asltcrl Iıareket
ler, bizim ı:.yamklıf,'lllll7.ı son derece 
:ırtmnr" \e t.anhhUtlcrfml:ı"' ,.e 
dc<;f • t~d:ınmım .ndnk!ı.t «;;er-:~,·esi 
iı;:inil~ ctdbntt\ Y~ emniyctimM 
lı:orn;rıın Qnlh P.l"'ı:tı-'n lytı!ie11mJ7.ln 
mc<'ncıt'ııi t~ ;dl dmf,tfr." 

l n~t, tnönU, harlcl polttikammo 
:ı.nn heil_fln! bu :ıeık, tnı 90k 'ıı.zıb, 
,.e bUt1in ihniflıf.>rj ~liyen 11ötıcrle 
•~bnr'uı ettirdikten sonra, kom~n. 
hınmız ohm ·rıfü;lı!c memlcl<et1er1n 
mnl "d1crl!.t ı \'c hilh~n. Bntltao 

·fe ı 
Ankarn, 8 (A,A.) - Türldye 1!} 

Bartkasrnm kumb:ıralt ve kumba.ra
sız küçük ta.sa.mı! ho~lan ata
sında tertip cyle<Ilğt fkriımıyc pliı.
nmm iklnclte~rln kcŞidcsl bUgüh 
banka umutnl merkezinde ve noter 
lıuZ1uıında yaptlmıştrr. Bu kc~e
de .ltendJJerine iknuniye ısabet e. 
den heS!l.p ıııalılp!crinin isimlerini, 
hesap numar:ılnrmt ve btılundukla
ı't merltetler eunla.rdır. 

1000 lirnltk i.krantiyc Samsunda 
G229 numaralı hesap s3lıibi Fııt
nuıya ve 500 1irnlrk ilmımiye 1stan
bulda 70372 munarnh hesap sahibi 
Altons'a. isabet et:mi§Ur. 
250 şet• Urn !kazananlar: Konya· 
da 482 Abdüssamct, Zonguldo.kta 
106 Ho.Uce. 

100 er Hra. kazana.nlıır: Aıüuı. 
rtıd.'l 31435 Remzi, 28234 Ergun, 
lzmirdc 9453 Leon, 19403 Mcmmct, 
12:197 Ayee. 1struıbulda 612S9 Sa
dtk, 4962S Nurettin, 10017 Feriha 
(Kndrköy), 184ti7 J.'n.bri (Beyoğlu) 
90453 Ccl ı (1 tan bul), 2132 Rlfat 
(iE~urum), l '15 Raff (1.slrendc
run). 

Buni:ı.rda.n Mşlm 18 tnUhll elll
şer Hm ve 70 truibli :1o1ı'nlf§er lir!l 
lmza.ıuıımlardn-. 

Bu keşide ile 194 ı yılı ikmmlye 
planı tatbikatı sona ermiş bulnn. 
duğundan bundan ' sonra 1942 yr. 
h i=;ln h:ızrrlanınJ6 bulunan yeni 
plQmn ta.tbikWna geç:t!ecektr. 

Va'kıt 
.A:ınm Ua, Ankaradıı. dl1n toplanan 

B6Sm Bh'llği umuml lcongrcsi :mu,p.cı,. 

8Cbctllc birlltJn !aıı.Uyeti TC gıı.ye\ • 
rinl bnhl3 ffi<'ntJU ~·apıyor v-c ezcümle 
diyor ki: 

de\'letlcrl lu.kkmdn da nlfi.!rn~rzı i- genısreL decak 
şurct buyurnro.lt fiunlıı.n soylUyor ~ 
!:ır: --o-- m im ! n 7 geÇJDlp V ..,,.,.. ~.._. 

" •.• B:ılknu memleket'eri, mem ft G an1 i!:la ... ~rl. 
lelietlmizln er.ınlyet ve ınasuniyeti ,. cbıki "~ ... 
balmmnd.'ln üzerinde ı;ok büyülı ıerli o k11 ol naS'I!~ gellys. ~ 
hassasiyetle uurouğwnuz bir lU~· .. • t F. t ta 7 

,.,, ,. ~ ~ 
le cimu.tur. Hlürslniz ld, &hmn 1 te. asfi P. K rs ara la e e eç elanet- !trm .... .,.....~ 
mlllct~r•nin l tlkmli, CUnfüuril et ı ekmek yo11-, 11&8 • 
l'Uı~th·c··inln tAI;j;> ettifii ı.iyas.::t Milli korunnuı !kanununtm bazı 

1 
t b !stanbul kadastro mtıüUrlllğ{l. Fa. z c!a 1 11 .. &MU il' ~ 

temdlc.-inden biridir. Bugiino J>& maddelerinin deği.5tirihneı\i ' 'e Ye· aa nan ~ e e lih kazası: dahll!nclc uzun ::a.m.a.ndan kc • c:;i.r.i .ut* ~ . 'Mil. 
:lıır ta.iınıiıılarlmiz Hı g:ıyretleriral..: ni mnidelc:r chlcnıne!i hn.kkuıcl::ı. i~ beri devam eden ka.tbstro:ıun htzlaD. 1 - ~ 
n:ısıl bu i3U'i!5.!Jcıln mcllfnz imi~ !'ıazırlanan knnU!l l:i.yibost Bnşvc .,S az go•• ru•• fduu dmlmasma. karar vcrm~r. İki lta.. ruı =~· buliM ..... -z 
m:ı.s: fü:füinde ocrke-1.lcndiysc, ge- kiUetc ta!-cl':m e'lilnıi<;tir. t a daatro Pos;tasmm çal~tığı Sıımatyıı Evet doğruar· ~~ 
lecek zrunnnL~r lı;ln de h; lcrlmi:ı Di3er tn.raftan 'flCMct Vcltiı.leti ve Fener ruı.hl~l~rt <bhilindc ild Icoı. mal~ yı ooı.: ı-.r 
ve ililcklcrını~z ııynı k~l:wnktır." ihtikii.rla. mı.ic:ı.dele mc,•xuunda da • • ~ dnn d3.ha kad!Uıtro ba§lryncaktir. temin etmek ~ti!" 

Yalnız lntnmızın değil belı.i bü. ha geni1' b r fH kilde f" ıt lyette bu· '8 ta'-1 Anmatya. n:.ıbiyeslnln vtmdlye k:.ı tc . be ttik• f-tll;-'1 
l"irı inSD.Iıil·etin mulm<ld~r:ıtı iizo - lunınak iı;.in bilb:ı_,a t t nbuldcki ~ dar lt:ı:dMtro:ru ynptlmı.' ve yap!lına.k 1 l~ ~ui ~ ~..;i!:. 
rin itı 07.UD mUddct t M Msscd~ ve diğc:· btiyllk cb lerueki fıyat m ac ta. olsn ır.ahallclerindrn m::ı.:ı :ı. Dn t 11 

d ~ talallnle ~ ~ 
leeek olan 'korkunc: ı.~nlı, ncı \'e mllr 111 be lcşkil'.ı.tmt l '!VS i ctmeğc vutp-:t!}a. '"~ Arab:ıct &yazıt. Fener m; ~ ~~i.eeıell ..ıt ~ 
r.cıklı bir r.aıı" :çindclz. Ealkıınla:.- kar"r vermi~tir. D;ı rn:!.'isatla t~, Maarif Vel "k>t' in s"ratı nal?iyeslııb d~ Tahtaml.narc ve Kıı. • te~s ~r~:ı:r İ>ilr. ..... .S 
\"c Akdeniz cie\lotJ~lz. Bu b:..lmn ~ l=i!i.t, her l,üyi.i.k ıwhıin nüfusu ile • d. ~r t1. t~ : ~ • ınm O:ırıuıi maoolı"Icrlndc kadastro. zın cI. Ni!u .,ia 1; d' 
elan, &llinıı df:\ lctforinin. l ayn ti • mütcn~lp olılr&!ı: eni .-ıctJleeek, bancı il ~.!1 d :n ;) e u nr;.,e tf c- & ba'j!"tnacakttr. Bn?ıns:;:ı. Samatyada t• ra ny :b-"'..:.. ...__..ar lılf 

• ' f" f il •. '- re tlclvel'fu•e C ~'lllR OmUbU rar.• .... • ~ ---VC'tlcri~ alfı.!i:ıd~ız. Gcnıs bir sulh ı-:ı at'"ld~ mevcut :a m ··r'.r.0.•Je .i -~ ı. k l r Davutp~'l. Baltıtta. Tııhtam~:ıa·c t"~ İ.)İsi bol ,...,. .. 
~c sel: met lın\ ı iı;indc ya mal... memur ve kontrolörleri bi. ::ac; rris :!-:a,m~~~ ;det: ::~:rin u:;: semtleri lstanbulun en scntı ve kab f~: l:izdc "bol~~ 
nm bterlı. 'ine <;;!knnlncaktır. ı t V •• :.1 +.. k"fl ··ruımel'T\i:r.Ur lıelılt mahallelertd r. \1.1.ffiır vem~ _....~ 

.. , . ı-ı .. · . ı an CM> "'""'c n go .. ..,ı • j . • • -
CaıruıurrelSllllJ.(.lJl n·•lkıınl:ırn :ut -----<>- --- u i . b' t f•ftn k'·-•........ Knda.stro mtU ırlU ,u bu mahalle ıak•-n '"Ilimaz .. 1 ~ · ı • b · • · · nu.nun <'in ır ara w.ı ............... ~ .. •• 

ı;oz crı, ıı cihetten, RJ. '' 1Jır ilfüı h-.rJ ...,M!ı In ,_1 b b r df.ı; r l lerln kadastrosu.na ynrm sabahtan l • mcscl .. ı Tilrld)'e'ie 
t hi (' · 'I na ·'""'il an.-~.,. O la ... ll cra e . e;C B ., __ ..._ 
uı· mn ye Atı' C<J r. w t rn.fto. nid • bancı kollcj Ye t\bal'Cn bııı,ılıayc.-ıklır. r ay z;ır ... m m leketindea zi.J- __.,,, ~ 

ffndotfmz hlr Mfl nı mlı!lnfeıu;ı· t n y~ ~ )!& ır 1 kt~p dn bu dört mah'l1ıcde anlft.ki bulunan. le teUi.kl.i ~libuek ~~ ~ 
nın ftrnlİ Ve Jır., tJı'!-ı ile m!kclıbeı a} iiS~ meZ'JTIJ:ı.rr ldC mbua kuun""'nl .. :ll. <l..: lar mnhall!!ldc klil"lllan kada.&tro JI 1 l'ıruıl rm önündeki ~.Mt 

ı " erı mezun arm an u .. , ..... • . 1~ o mıyan ıı:ısff 1 !l"J!=:~:lı ' ilJ, birtakım f{@Vfai,W, S~.®C8 .. vnma tclip olanların alın.ma.cıt Ma- tıılnrıruı. w.pu scncUcrl ve nüCue trz· \ay <'.adclc~r:.ııc ta.,tr.; 
uluslan ne lttclar ~a1ıuk, ne kn:lar rlf \r k" l t· d" 1 'ldirllml.,tir kr.rclerlie nıUrıuı.cat ederek 00::1an"lil• ı kı'>ı::'l'ıır b~lat, 
ıı 'l •~ ·ıı ,_ U ..... U' 1 l 1 il e a c ın '"' >• ':.. • u J ' .,.,,. s . ra. c C'• ro...., '.1..1 Cı.ç ı. .-. K enı ~ Anlmı-ad:ın b"ld rildiğbıc göre ı '(J . ...... • 1 mc a1.;t~·-. ve dclduracakl:ıroır. uun. "Ör~il .. ii ~ıaaa • 

o!rluı'.;rıınu göl"i'Jüt;Unıllz j~lncli.- 1'j, ı Devlet Havavoll~rr E-"iı.:r'eıi ıkiıı ~' fot:ınbul ntveı~ı~uı.u~~:~}'l <!.ln rcınra tnhdıt ba§lıyacal~tır. Bu ı:r '·r.r.:,1rct gUnntk flı;;:.,a 
~ u ı t ı Til ı • ' · ~ · · dc,•um edecek elan 111ı kuı=uıuan , " • · w ~~ ~·egune g V<'ll<' m z n r ~ orausn cite§rin ronuna. ltıı.dar temdit edi:- · w • 1 tahdiUerd~ m!ll .,alüplerlnin vnzlfe ııa. Urkcnler kalababiJll ~ .. 

olduf;runıı işaret. btıyurnrlarl<eı~ mi~tir Bllhassn bu mevsimdeki ha mi e~un oldillnanlarl cgb,elıd· ~~zı~ct n~~'l 11ınd~ b':llurı:n'llıı.rı knnunon ın cb.: rı- •irci ı.aidılar· aa"n -.... d 
l s(j Jü 1 ı ~ . C~U''C ~en Vı.ı.:uu.ılCJ .. ' ı·· ~ 

~u~ 1:" ~ yor.~= va seferleri c;o'k rağbet görmekte· memlekete gBnderilcccklenİır. E • cilr. ınessiz ıle Ic~lılılar· .,.....-_. 
h..n.hr:ım:ın Türk ordusunun ,·e· für - b • " fı lın d - d hm snat he~tie (JJID ,.,,..,. 

rllecck her \QZİfeyi ~-npmıya ehil Geçen cuma ı;tinü lr..tanbuldan ı;e:, una/mıt n o t azsa ~r"lı, an """I eye nm.n 11:-:ı mek, iir s:ut bel.}_. ~ 
olduğuna ynl,ınıl:ın ftlmaiJnnrz \'af• h~reket eden ta,:. yarenin çok fena c~ogbaruya dilrse Ye 11°1

1' ?' lame,"_ et~ c:; .fUl"Q Y \1 v• ~\il tift clımek almablldi. _,.:2 
1 ,, ,_ w ~~ ncr mun mı o rıı.~ .. yrn "'-t 1 l . . f uıcaı-ı' _,.....-.,. 
l ır. " • •. havaya ra!ıUaşan )'01':UlU~"U s:re. • olunac:ıkfardır. J t.!l r 1 i" UeıMer 'iu~. ır.. J, 
Sayın lsmet inonli, tnu.hhu11eri .. smdı!lci seVk ve ~.:Iı:ıxc fleltli de ayr. . . . yorfarmıc:: .-nnku ldJ.olill 

mhc s."ldıı'k:ı.Heu. mün:ıf. le ,.e :;ılı· ı ea umuıni takdiri cclW..ıni tir. O Yc:m .~ıerın kurslara alınma.sı • tilli Jmrunma kanıuınr:ı. muhalif el'i truru 1 ile e •·30~ ;.I 
IL'lt i!ılcrlnıhJ n, ıılrr.ıı.~ i Jerlml:ı • 1;'ıin 'lstııı buldan k:ılknn tayyare l~ln ?n~~ckl .~uma ve c_unı:u-1<' \olarak fa'ıis fiyatla 'ha: 'ltl s:ıtt1ğ1r- 'l.f..{• un \er"lmediil -" ~ ~ 
tlcn, dilnya h:-ıblnin iktrs™li ha~ I Bolu iizcrit'c geldi 1 vu!kıt havn ~ok 9l gunlen bu· lT!ill'ab .... tı:n ımtıı.:anı dn.n Orozdfüak rnağaz!l3ı ınesul m~.. nı nbrm kıymı-ti ~·~: 'f,J 
yattaki 1c Meri, fr5c JtolltJJrnmızı: gayıimüsa·t bir ~e;cı.ı tıLmI!' ve <lni· yn~·lıı.ca.ktır. l{u.r..,tın devmut mud: ciürli Artür Mayer adliyeye \•crl" rudur7 bcll•i d1:f,il~k ~ 
~ifecek mııddcl::ri meocolc.<;lni, llış ma telsizle mer»ct.e va.zlve i bil - ~etine~ talebeye .:ı.yct:ı 3o llr:ı Yen~ ı •nif1lİ·. nııtfo. i'":ıhı .. do: ı,kJDCI' ~: 
Uearet:te' l c sllU'lınızı, nayı ,.e 1 tiirdi~ri için Hav:lyollnr;: 1da.re~i yo· ıe-ce~ı.r: An\!p~yıı gi lılı"mcz= .. ~~ Bundan baŞul. Mevdancık Vilr.ı. de~1ec;::kınieı, dalla ,.- _..._.,, 
maden işlerimizi, i%l lıaya.trnın ı lııng, deva.m etmemeslıılr mi.uınslp ye g:dılıree dB·· ıı::ne nıccbuıi hız- 1 !ı.,n 35 ıuım:ırnda. lı;t~:ılt Bora&m • mi . llnnu Iı.ai:ıer alall e~ f/11 
dllzcltilırı~1, m nrlf f lerimlz, pct., ~örmüıtitr. To~•yarc, Bolu dvnnıı, met yapılacaktır. kıt lem ueu ihtikarın<! ı.n. Beyazıt! .ı da'ilaı· ihti)~fa.n fSS .. ~~ 
rol ,·e 1<ümür meseleleri, bUtçe , .e 1 da bir sı:o h3.ya imnhllr. Bu mr~da !-- Darlilfüm111 r .. c d~Ji 33 numarada nw :aı·; bı ı~niltilt•,,.-tııll~ 
ınnllyo bar.anlan h 1 kmf~n ı\a blt.1

1 
Gerek Bolud'ln, gerekee Ankc!ra. • j kırLr sfycef lbrohiıh ArtC'n kalem l r sebep olma l~. F Udi'• . ~ 

atdı~~ tıın \'c .~ınlblmimlzi. ~ rr.ııı.~· dan yolculnn almak iizc: re otobüs-1 - ~' 1 r -"' - ucu fh4i'~armdan, • tünel~:ı..51 31)3 bir tef ki mah :..-. ~ 
tan sozlcr de soylcmişlcr, 'lfük mıı 1 Jcr tn.hri~ edilmi..'.j bulıımıyonlu. ~ ~~ 1. nı•JT'".lr&drı r.r:nt tumıtcisl ]ııorls k - la.h~ı~~ı ri Ofisi . il' 
!etini tem lr b ıynmıtı..,lf!"tlır. Yolcular, bu otobüskıle 1'.n:lcnay;ı ) 1 hl f~d:.bc sna.t camı ihtıkRrmda.n, • tnlım n" 'c "ihti::~ 

Diitiin rnd,olıın dinli,-rorsıınm:, git.mııılerdir· Yolcular ll:":t rr.Jn mu 1 Bcyo;ıu fm.f;:Jfıl cl?.ddcsind .. ı:ıaa.tçi tı&Jor. lllcr.ılih bir ·~ 
;r.·Cl'Ii, yab:ınrı llı:.~d)a:ı takiıı ~rli. harrlrlf'rimizdcn Nw-U1l">h Ataç da q. Bn,'l'am otııterl~in b!.r ılı.rlnl t '· Opycrobi ron.t ennımı ~ .. ) kul"tJ.<;'l min \C ihtimal,, ... ~-.. 
• orsunuz, bet t\irlll hmndl:de"i i~I· btılunm:ı;~tıırdr. k1!l dmes.ı do1ayı~i\e bir kı1ilrrı t - 1 "'ltmr.k surctilc milli k orunm ka· ınııınalııhr. Bogüa ~~-
cll]'ol'Sllnuz, fnlın~, ruul:ı::ddenıtuım l"b":ı!n U.m n •r, !tcyr ytı-ılnmnd•P.ı ;;t • 1 nununa muhalcfett.cn doln.yı dfııı tc olw unıta rsğmell ~ 
ı.ondilerlnc cm:met tmlo;; ohit1,ğı•· nUmu~. lcnyıt kıt1mt mllddcti b·ı ayın ı ık"nci r.sliye cez: :ı mahkemesi taı - Nrslz.lik fırı'lbrnt ~ 
ntı:z klın~ erden h ::ı,:..ııı.nnn inım. T m ı:s İ"le lmdnr u;.r.. •lm:ı;tır. . fı d. n tcvr.:.. edilmi lcrdir. 1 <len hirc·r J.ü~lk :::;;-.~ 
nıa.ymw., çünl>U O!llar, stz!len hiçbir • tf. Tarihl J;on.ı;~rıu ecı ıatnın fktncLsi 1 --o---- - "'c ve blrrdk 'f' .. Jl"!":t 
şey r;lzicmi3 orl.ır, Ucr ~yi nnaı;ıl• 1 lJı.ı gece konscn•atuar icra. heyetı tıı.· Bir sanayi sicilli he.zırlamyor "'iln ekmeJ,.;ıjy, ~ tJ 
tıôylüyorlar. ra'tındu.n Frnnıtız: Uyntrosıınd'l verlır. 1 1 bl 1 1 sirge"m • ann ~~O 

1 - Ş"hr1mlzAekl .... ~. m•t..._1er1n knU :Millt -na'-'1 b rll& r sanau 11-:tc, J;aşbu umuzıın h~:ı, anat ', "' .. .,._. ......... v c .tir: .Bu lton.scr:\-. 17 ,.c ıs lncl ll.lllT • ..,.,. " • ~' B " ~mnınnmd:ı nn.ba ae f'. 
htmım en bıu:l7.,, tın O~:·<ur bir Ümc tnutlre muhtaG olduktan Uöı1lldUglln"' ti.irk mt:eı!cl'11 füıtadtarınd:.'l.'1 ZcklU sic!lı hazırlnma~n'-bda, ıımf .. tn-. 1'llk. na oft "lftb- <~ :·~ 
;-ı;ı· Ceıı ını hutuırta totklkat yapıimıı.kta D • ...__11 ... , ... lb' ""'!l.rla bu stcflde, §Chrlıuız; eki abrll,ıılnrm _,, t •1. '-alr ., uır • e H~ .u.: '" 7.lhıC g , ımn........ • paı-0!!.Jl C'J 111" au11 

l\lllli Şefin buyuraukl:ırı ;.,lbl: 1 oıcıug-unu yazml§1.tk, rın e.ııcrl~ıi cclxnnealürr, lfl u'llctı ıunr • oyrr ayn kuruıııııutı.cfaıı .bu0 Uno knda: b:ihnti \ ntan~ 
"lln.rpt.r.n rloKnfl b!ıı tlirlli fclf!l·ct \"npılan tctltllderde, Mecldiyck.O • • •rurk mu .. ~ııı:ıinc tahrrls eü len il!;UncU g~lrdll:leı l ~;..~nl~rr bırcr 'birer t.ı:'" fı;JnıJen çılrnıak ga.~ _,, ~ 
içimle IJiitiin milletlere i UTfil insani 1 yf.ı.ndci,! ııı.meıctı?bln de c nslr !reklld<> ltonımr. kl\ntı'lucv,•c>lln ilk ı::ıır '-"tlnll hıt cyllyccı n, ışçı adc.llııi, motör cl:ıredlcrin \•azifeJer' ...1ıı1L .....-~ 
uı:lf~İ"i kudreti nl bcHndc )~P \'e Cicı~en tnmlrlnc lüzum ~örillmUş akeamı ~·erllcccktlr. kudretini, ham m:ıdde 1\ıtly ç ve ıs • e\T\'el Jıa•Irrn ruh )1911.rr-! 
r.ıalılıı. l!W:ı:ır ı"u~ a:ı ıncır.ı.ircU " tUr. Hemen t nıtTe ba§l&naeaktn'. tthlll.!t!nl ral>aml r1.ı yazn :ı. ktır. Bu, , !erln lı:MJ..-t:ı. _....,,.,. --~ 

J .... u t;. Aım:ın:.·n Jle yapılnn Ucaret cın .,-~~- w mu, bir "Ün de !1iln~·:uı zı lx:ltl~C!.i .. ·,; Arn,,vutı•ISYUndc dt\•..,,ıırt <;a nmış nun ~irin, blr_ııs;o mensıtj1 snn yl mu. o'n., ... 1_.n 1 • ...,anJ~ :::.wıı ., _ ., lıı.J11lnsıntn 548 ':>in llrc.lı:< lcontenjıım ı ""-"= ''"" --ı· ıı--"~ ,.c muhtıı.ç oldurr.ı b rı• ın ı :1',.ll");' ı n llıtm ~.,\ıin tamirinin birkıtç ny 1 • B pa cııs "lcri sruılp1crtnden nıaınmnt ı~ · c'l:wr:ınma.kfa "J>OllO' 
._ ol ~ QAA...t f d tM\M\•ny Te!l!nc '\'trlJ!'O '§• r. U • 1 • • , Shl ~· 

oltıb!Jirı;c, bmıdnn duy&{'..!WlJlı ~ ~c ı dev .. m cc1 c • ı v3 bu m ......, sar m :ı -ra Uo .A!mıı.nyado.n p:ı.ndaj tun 1 krı- tcrım r;tır. istenen bllı:;il"r ı. !dikten sı' hu tcdbinldlr-::: il" 
vinı.; ı~k büy\ilt olneakhr." t dı int y'lmlma.sı tebliketı c6rüldil Yltıt, muhtellt alAt 1;etJi"l1c~ kllr. Dl. r:onra ateli havrlıınat'ııktır. E 1dc cdll~n Hıı.llrı ldenl ~,.,.~ 

Sulh tlll'eftnm'I:ı:. B::ırı"ı fio'.ho. llnd .ı m ,.tep tnhllye cdltrol.ııtlr. B:ı ... ~ tUn 1 fd , tn.,,.lltct 1 <'tlldlerdcn bit' nü ıı. da ı,tısat ,·elt • • di 1'..ıtn'..kkrile -~ "'1'~ 
, ,, ~-• .. n ~er t~ro!~ c arc .. -... • . , 

ruz. \'c bunun için ç:ılı 1) orrz. Tl ı m<-kt b.n taleb"' lnin Atnaı.-y.....,_, .. n • den bir mlkfll.r kıı.blo ,gct.irtmlştlr. Bu letlno .nkdım edUecek._ı... Cr«"cn BUytlk 111'. 
b kıından ... ~rcf?.lll!tll/. nhat tır, fiil ı d başka rC' --:ıi ,Jluncktep bulunma. • lmhlolıır hakn İııkendC'TUn 1 ~nnında Ji]; \ C k~t~ j~ "'M 
non fö:el'lııde '· nlnıı: ':·zire fl \!ı.cıı oıı-.ınıtım bur.re! ~i R illonoktebi ile buı~-ıı.1-'-·'-. Z h l k' . cb•n ofoo::.u fi ~ F'..t .._...... """"""'"' a ire top ayan ömiır ve 1

• -\"t\rdfl', Ye hu ~71f .. ıle, MirroycH· l drl~tın tevhidi . ·ıretlk dt'\"Bmma mrst r. Biı- f.,.nt.~ 
*- ' • t' . 1 a l ı t1 :- .,..,._ ~ bir Rep.dtyc altmmm fi· de-ı'rcı· i~ fı"rma ı ıl ! ~- -•-

mize. ~1il;lalimıll'-" ı · c .... 1"1re ım ~"! ; rnr' rı m ş r. ~ ;;;!m ır; kunıgtu. ~ -:r • c c
1 

ı:.~:_~w~ ~~ 
(-OCQ\'tİ c ycltcnfüllği !,İıı, hu mu• Acllrn t.ıımirıne luırnr w.rllcD mek • Evvelce ltömllr, demir ve rnaıılfl\ • ~r.r r, .,...., .... e -,,.-~ ~- ~ 
'kaddes hıı~lr.•ınıız s<ıil.~ t~ ,vru<J•. ttnlcrct n T1nlih 7.inclrl!kuy• mmıek • ~ m11rakabe kom~ onu dlln. tura !§1 yapruı ve bu yU• den bayii p :- .. am rorclan r;llfdere _-......& ":A" 
T.. .. 1 1 tebin!n de tnmlrlnc k<>•lanm•,,.U', k11 .. .-.~n et ~ tctldk etttıl§ .. ra. kazanım ., .. :tirmrnım :ıon "i.lnlrrdc dı. uır.aı""~ ~('* ,.. ,,:ımun '!l. :ır. -w ..,,. ~~ - .,, u e~ r ~~ 

DL~cı- birlı:aç ilkmoktcp .de tftcmir ~- tir. J!'tlaı,t lrottllfl1'(ın, dUnlt11 ecl~de piyasadan 300 bin lira lu~nnd::ı. ?..~ • kclJmclerlnt ~ ~·~ 
Ds'ttrı lıilt le {J\Jrr U0 t.:ıd ı ftJ'ft.tıı. vara Et - " · ~ • ~ clıl"'c ı~ tal.at bu tamir csnaamda. Imtt 'l:lfr r , matnl§ttr. · hlre, yağ ~atın nldtğı anlıııılnıı ,.tır. 1 btı b:ıtırls:! r; ,. 

BÖ)"lo1r.nce ledr' atm nknaınainna meydan verlt· meweıefllDln b!ıtkf3dne ön.thnUzdekt ee1. , Bu mo.Jlarm saldıuıdxt"t gllrUldtlğUn j h1f idıı.rocilcr~ 
r.Agt>r.t ınly~cc!dlr. selerde &t·4enm oltınacaktrr. den hllklıı.rmdcı tak1batn t~UmlgUr. 

"Dört yıl c\'\'el gene böyle Anka 
rada bUtUn 1'Urk1yc n ID ıncnı;up. EDE B f ve t-1 is 5 r R o vı AN 
lamım bir lmnıJt9y hnllnde t.opmn-

- .R1clı csıenm. &.na, tııGııi ol-
ma..~ Bet ~ ' .• Ben gene 

mI rı::Wüt?! Ş:mdi ne hakla önüme 
~Yt>rsı.rn? ! ntrak beni! 

ma'imdnn sonra 'l!'iirk B~ın lJiÇJ'iti 
1939 yılı ternmnzunda yaptığı fe,·. 
kalP..de bir kon !Tc ile tcşkiliı.t!on. 
t1m1unş1ı. Onun irin B:ısm nlriiği 
luın ıui hıikümlcrine göre bıı tlcfıı. 
f lk oL:'l"nk B3Sm ICongrcsi 1~aru. 
yor. J\on:ITcnin \'D71fcsi, Anlcnrn. 
mefkcz idare heyctJnin iki 3 .. Jlf.• 
mul\mdelcri il~ ~ın '.Bir1ii:ri Juı. 
ııummun tatbikııtma. ait nizınnro. 
me proj05inl tcfüU. 'c tasdlk <'t. 

6 
!Of: e nne!llc t nilnn eonradır ki Viktvar lkO!}uyor, hem de clller 
Turl Ill!. Biıli-,i haumumun ver- yU7.lc: 
ıii a t.ahlhlye' •erle ı,ıCl':Jldc tnnı - Vay Tayyarcığım, 1 gel • 
'erlmll tir fadiyct devTcslne gire- mişsiniz! diye selcnlerl mrı,tL")'t>t'-
<' lı:tir. du. 

"f'k Bn.sm Birliğinin hed('f 1 ut. Vihtynmı Tay~ r diye ihltap et. 
tnğü n~~s.'\tl mı ba~lıc:ısı Tilr ti. tıği iıiyan ve killllnnb<'l'i kıirklı 
Yede g.!.Zcterillk mes r.;:,h" cc"'ll ~·"' g.-n~ adıı.mm ko1un'dn. n!lrUltlcncn 
ve l l!:~ :ur Hrecclt t..'>t1'•'r'" • mı.' onQo.n daha genr, ful, t b1U:in gen 
:-;il •ek \c kı.rmfar n.Im.u ' · ';. ı rl, cl ttrek nortlu: 
J:D.7.eledl r;11c mesl0 ki '.-rl.fc '::ri"i - - ltP., bu lbil' !~ :ın<lrr, yokeam 
,1 lı t '!J' tlcl;a iyi g6r~h;!mel.,.ri l.lr c•.n 1 kcmllt? .. 
.çin t'!'~ r rnn:ı ri mcnı!d --t ir'rde- Tayyn.r kolund., n. :rorla 1..aptc 
Irlı •c'ler:ııh tlnnnı1 n·ııct· der·: 

• ·' ;o c "irC'n fij;i;: nilom - Şimdi bn bir ""'' otm 
l '-. r:th"tl•l, 'c i ti'. lıel Viktvnr te'l'r ! ' .. ,.;, Y ı,, ~ 'aı. ·m 
t \ nr."l, mcmk:lt ttc et. 

.. ı: l • ~ !m1>iif~eilcr ı~· be. bcr r;-cn"' .:ı~ :• ' • .&• 

_ ı ... : c, ~.bc:i k•1nnkhr.'' 
1 ııan.u ) anındaki c.:ı. .. d.ı.J:v e;e erle~ 

ttrdtıcr. Vikt.v r ma&IV'a. yatan 
gence di'.:lkıı.tlc lm'ltrl ordu: 

- Far.la. lkn.çırot ,a.1lln? I Eh, <"• 
la.gl'.llitr, imdi l'monlu ac1 bir 
kahve? .. 

Tny· ar tere tcn!I: 
!" bildiğ'n Gibi d itl! de\il. 

Rlr lbulımn gcçi:iyor ... Blr yere 
ya tttl38k? .• 

Genç ndnm birdenbire "ıçmmr .. 
fa ç:ıll!!C!mı1t: 

- Yııtr.ıem : .. Beni buro~ a niçin 
getirdin? Ben g' Jec ':n ! Brrakm 
beni! diye ho~iitırenc-,;:ı. ıbaqlndr. 

VJktvnr, mU~ik Qıir "calc: 
- Ka., :ı-oıJ,.rd~ au"-Ur> kn.lır!!m. 

b:trz kendine ;;:e l )!l\T.ln, ! 
D!j e c.\ omuzunu ok adı. o. ~n 

<.. li> erek r rar ediyordu: 

crmJS • ~e VHdıVan 
itii.. 
-~cıt~~~ 
Dly.~.1!\~'11:.:" Tayynm baktı. 
~ .. :.ı1.~1lk"'blr nı1ı tı.CIS1le kendi 
ke:i'~ yleııdf: 

- Tıpb oğlum gibi kon 
Ttp!rf Rlıt-:onmı ! 

Hli-det!e: 

·M, 

-Net"eyc oıı? Orc.~1, ltumarllP.
nc:re ir!t;c ... l3a 1:.bnneycl Anla.dm 
mı? 

Viktvar. kentli kendin,.: 
- Ktı., bu gece hep cukuru dU 

tcnkr bn.ıuı. gellorl:ıT?! 
- J<~r.im lJ ru knlılırdı: 
- Bak, :naınl dn bliyokun! Ah 

acuze c.tı 1 Sen Ye eıl.:n g'bilcr o • 
ralnnnt tbk iı.W. taıurenm:!.. Ben 
d abu r;ecc ornlare.. dU eli ... Ar • 
Uk lkalka.nuyonım ! SUrüne cU?'llnc 
gene ornyıı. g'ceceğlm ! 

Rcnd•lij'('rek Jm1 ,mry:ı rnlışı .. 
yordu, Tsnıır, Eeı'imi enneıkr tu, 
tnrrJ;:: 

- Kcndiıı~ g"l, l{cıin\ Bcv. de, 
eli. Artt.'{ ora.i~ 9 iıı lraJmsd?: 

Ker'nı, Tayyım iUr!eğc <;alışıyor 
du: 

.__ Benı orn~"R götüren sen d<: .. 

Ta~"ar, fena. ibir gijlilele: 
- Nereye bırakayım ca ? •• 
- ~ omy:ı:! O soıyuiauğ>..rnı 

yere! Ahl~·or nıusun? !_ Ban 
gene or.;ı~•n. gitm~i.m ! !s.tcrlc:me 
bıı ccrcr beni Qt?'11Qı:plnk soknğn a.t
smlnr .. Geni'! ~1de<:<'ğim ! 

Tayyc.r ıdudakln.rrnı: b~Ui: 
- Fn3cat orayla git~ f.çtn ! .. 
- Pnrıı. 13.zım '3eğll nıi ! Jialbu. 

1ci bende ıınra knlnıa'df .. on pam. 
kaln-:Zdr!·. Alm .. u ;paltomu! Ey a
cuze isitmiyor musun? Şu paltoma 
kaç pnra. Yerirsin? Ne verirnen 
ver! .. 

Tayyu, müfdehzi: 
- Birn-z diişlin Kerim, dedi. Bu 

:;~ s-;;ndc ş:ıns yok .. bu da. befi 
.dnk".kadıı. er. Sonrn btı Mğuk 

1:11:; ı;ccc i ! 
Kc!'im, derin bir net ile :inliyor

du: 
- Oh, ne olur sruıki? Donup 

i.ılilr mliyüm? Şimdi yanarak ölU 
yoı um. CVitımÜ}'Or mu;,,un? ftu hır.s 
bütün damarlarımı tutu tilruyor ... 
Be.n bu gece or~;r:ı tt '"ı ar .git.mcı: .. 
ylıu ... Orada kaybetti imi te.'trar 
almalrrrnı, oJ.yoru 11 ~e ! ! 
~iddeUc masaya :nımruldar ntr snı..-. 
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Bayata isyan eden F~bt E fi \t9 
lspartanı! yen! iş cez& e~ı~ e ta amen 
değişmiş ve biytlk liir ı~ tasllyesite 

nğramı,tır 
. 

Fahri karşnnda oturuyor! "Bı:- tın. G!t knrdcşlerinln yanına! Seni 
da kim?" diyeceksiniz. Söyliyeylm: şimdiden sonra ne edeyim?" de
Konyarun Kara.pınar kazasının Ka· dlrn. Ama kız da "Dönemem köye 
racaören tköyündeıı I<'ahıi. Ama, gayrı!" ce\•nbmı verdi. Uza<trnrya • 
onunla beraber köy kahvesindeki lnn, beraber dağa çrktı'k. 
pe)ke<le yun gelmb dcğilız! Zira Yolu kolluyonım. Aradan iki sa-
nlnrnırı karı:ı.yıız.rsı, Fahriyi ev.n at kadar geçmişti. Bir de bakton: f rıutJ<.unu 

s,,. ediyor 
. . . den, ana baba oc.'lğmda.n etmiştir. Kızm kardeşi e.şağıdnn gwı~or. Ni· 

Çilnkü, zava.llmm elinden, "avret şan\ıma, tekrar ıbcnden aynlma.st• 
yüzilnden" bir ikaza. cıkmı.ş, Fnhri1 m teklıf ettim. Bu defa saklandı 

biri yenle ve dl l'••rl• ri uçarkı-n 

_,~ 

'diyor ki: 
4ı, 11 

nutkunda su/he 

Tekrar alevlenmekff; ve bu hadiseler ingiliz 
· tayyareciliği lehine olmaktadu 

cilt, :katilden mahkiim ol.muştur! bHe: ' 
tşin otu.hafı, bu vatanda.ş, kanu- Nıha} et ortalık :karardı. Dağda 

nen aldığı soyndmı da bilmiyor! geceledik. 
Diyor ki: - Yanı, sevgilinle kavuştun, 

d~llı 0 kad emik bir 
"''1 .b 
ı~ ' aret sayılmak 
Qıırn.ge/ir Son zıı.manlara kııda'r cereynn e-

den hadiselerin beyetı umumiye.'>i 
, (tl b' 
1 L}·.ı'i.ı - Gazeteler Akdeniz mmtakosında ır nıihvcr 

r V 0nu'nun nutkuna hava hakimiyetinin kurulmwş oldu 
aıt tr \ermişlerdir. ~nu gö~t rmekteydi. B~hassa milı 

~ r t lerin kullandık- \•er tny\•arecilığinin 8 cılynyı kcn· 
b ~n "rdır: dine bir- ü::; olarak s~mesinden ve 

'tor, ıgı: "'I'ürkiyc b<r Libvn harekf\tınn buradan yar<br -
l' · 'ta .bıılıınmas le, Giridl i ·galinden 
li~~I raph•m başlığı: sonra bu Akdeniı hiıkimıycli kem. 

tıı tı 'rın davasına ilti· dini daha esaslı biı surette hisseı
ıı ot' l'urkiye lngilte. tirmi"lti. 

Cııron/a1 ~ kalıyor". Şark cephesinin açrlmnsı, Al • 
~ y c c ın. baş'. ığı: "L man h:ı.vo.cılan karşısına sayısı on 
~ • 1n1nın ahıtlerınc sa- binleri nş:ın bir tnyynrecilığin çık-

Ilı 'ın ->yl._ın· tir... mrş bulunmnsı, Alman. ~akarnlar. 
C' ı; b lığı: "Türk. nm havacılıklanm te.,.ıtıl ve tea·. -

t ııııı"ını Umit ctmivor- te e.as olarak g-özönünde tuttukları 
r'• h Yapılmasını tek- tirlik gruplandırnuılarınm ~tünde 
ıı.i bir kuvvetle Sovyet cephesmi tnk-
n llt-ı } aunaktadır: viye etmeleri meoburi;> etini doğur 
t ~di b~~ufy muş oldu: ~ .. 

atına ._;<:bettırdıgı hı. Alman havacılıgı harpten oncc
tku. k '1.~en Cumhur j k.l ve 935 yılından sonralu hazırlık
llt ~U~·vctlı V{' cesu- larmdıı eldeki mnlzemesinı lıir nıer 

'ltrtı.~~;'ü.rkıy~ Cuın- kez etrafında ve fakat daha ziyn-
ltluııtak·rın bıtaı af ol- de a<:•lması zaruri ve ihtimal dal1!

ı> f1€re~ kalmak ve lınde bulunan isµkametl~re kll.X"§ı 
tıQ b ını muhafaı:a gruplandırmıştı. Buna nazaran; 
d n vılund~gunu ~ır b.r numaralı hava kwnnnd:ı.n~mı 

r t~ ~1)1 cce~ 1~ 1P- Felemenk, Bel~ika hudutları uze • 
ınllhte~ soy eı:ıııı ır. nnden 1ngiltereye knrşı ve merke-
aıt . nd hır sulh • M··nster üç numaralı hava ku. 

~Ya kısmına gehnce, zı • :an1ığt~ı lsviçrt' üzerinden 

aknatı kat'i bir tek- mF' an . karsı merkezi M.Unih ve 
adem "k b" t ransa.) a ., , t ı ır e- d- t umaralı bnvn kumandanlığı 
savılmak lazım- . or n l""ekkül etmiş vo Viya. 

ıse en son ,_-."" . . . 
na merkez olarak seçılmıştir ki ce-
nubu şarkiye ka.rşt bir ceph~r. 
8ov) et Rusyaya karşı açılan muca 
dele için en uygun olarak bu.lunan 
grup Lehlstnna karşı o~ıı. ~ır nu. 
ıno.rah hava kumandanlıgı ıdı. De • 
me-k olu) or ki, Alınan yanın hnvıı 
ku\·vetleri dört esaslı cepheye kar 
şı a\ nı zamnnda harekete geçe<:ek 
bir kabiliyette idi. Ve Sovyet Ru·
''avn karşı girisUğı muhnsamatııı 
d·ğer cephelerden malzeme ka~ı
rrlmasma hiç de lüzu:ın göst_ermı -
vordu Fakat netice umuldugu gibı 
İ:rkmadı. Sovyet Rusyanın bütün 
mukavemet imkanla.rr ynnhş he • 
caplanarak işC' başlandı .. ~Bunun ta
bii netice:;j olarak da cliger <'ephe
lerden fedakarlıkta buhınmak zaru
retile şarkta başlıynn mücadele) ı 
bir an evvel sona erdirmek zarure
ti ken<l"ni gösterdi. 

ıı t \ı l'kt.ed.ir. Cumhur- llk hamle Akdeniz ınıntakı;sııı -
ı- Ru bitirirken söy- dan bnsla<lı. Manş havalarını _ihmal 

1"1ıı.nvnva kn~ı etmenin ne gibi hadiseler d?gur:ı ,-
5 inride) bileceği pek katiyetJe bellJ <legl • 

dönerek 

- Z;.ı.nnederscm "kırmızı od~· 
dan"' (:\!adar.:) memnun ola.b • 
lir, daha yeni döşettik! 
(Samı kadına döndü: 
- Bu odayı arzu eder misi-

niz? 
(Madam Vilyam) karşısında 

kilerin bu soğukkanlıl~klnn knr~ 
şı ında kuduracak gibı ol'?tlfltU · 

_ Arzu eder mivırn dıv~ ne 
soruvorsunuz. buradrn bıran 
cvvcİ kurtulm{6k kafi! 

(Ccnni) Öne düştü. çıkacaklar 
dı, (Sam) kapıda belire!1 ~Co 
Bcnet) i gördü. Hemen hır y~a 
retle yanına ~ağırdı kulagına 
iğildi: . 

- Haydi (Co), hemen be.hçı_ 
van odasına git, geçen gün gördü
ğümüz merdivenlerden dame çrk, 

eli. Fa.kat en kuvvetli ve korıkulu 
ı:;öı ün en tnra.f o gün için Manş ha
valan ve garp cephesiydi. Akdeniz 
bölgesi ise 1talyıuı 1.ayyareciliğinin 
konlrolU nltında hakimiyetini ida -
mc ettirebilecek b!r vaziyete ko • 
nulınuş bulunuyordu. Daha ziya.de 
Akdeni7..dcn lha.cmn nakliyatını u • 
zakln.ştırrarruk orta§ .. 1.rk Afrikamna 
ve Suriye dvarına olacak lııgiliz 
yardnnl:ırmı aksatmak gayesi gU f· 
dülecekt.i. Bunun icin de ltalynn 
hava kun·etierine az çok güven -
mek icap edi:1ordu. Bu dil'?tince ıle 
olacak ki, Sovyet cephesine kay -
dırılnn ilk .kuvvetler Alrdcniz mm 
tnk:unndan, Gi.rltten ve Yunnıtls • 
tandan oldu. Sicilya adası İtalyan
lara üs olarak ibmıkıldı. 

İtalyan tayya.reciliğinin ilk za -
•nanlarda.ki hareketsizliğilı.dcn lsti· 
fade ederek ve te-k tillt !kafilelerin 
seyrine mant olarak ve anıda bir 
de lngµiz donanmn.c;lle m\readele e
derek ·mevcudiyetini Dm.bul ettir -
nıeğe Ça)~tığı ~1C ça:rptJ. 

Son günlerde mihver tn~n.rele
rın.n Kahireyi ibomb-.ı.laması ve bu 
takdirde R&nınnın ve 1Uilyan şeıhir
lcıintn. aman.<ıJZ bir tnanı.ıza. Ub'Tf

Yacaktannı İngiltere hUkümctiniıt 
daha önceden mihvere WlclirmL 
bulunması 1ngiliz hnvn.crlrğmı hare 
kete get.irdi. Esasen böyle bir ihn
reket de beklenebillııli. Nitekim 
lngiJiz tayyareleri, lirmi dört sa
at önceden ltalyanm on iki ika.dar 
rehrini bombalayncıı.klarmı ve bu
ralnrdaJd askeri hedefler civarın -
dan sivil halkın uza'kl~"'7nası lüzun. 
geldiğini haber vermiş olduklannı 
da ajansla'rdan öğrenmış lbulunu • 
Yoruz. İngiliz hava.cılrğı bu ihtar • 
dan sonra t.a.a.rnızunu yapmakta., 
Seri tkalmndı ve İtalyanların da iti.o 
rnf ettikleri gibi muvaffalc olduia.r. 

Rlr hava taarruzunun önceden 
bildirilerek hasma mUdafaa imkfı.n. 
lan Ve tedbirleri almakta za.maı. 
kazandırnuı.k ve bu taarruzun da • 
nIŞik1r döğüş Şeklinde lba.şanlml'.l'ı 
olması her şeyden evvel İngiliz ta} 
rnrcclllğinin Akdenizde'ltl hiı.kiıni -
Yeti lehlerine çevirerek Alınan hn· 
vacılıı.nnm İtalyanlara olan giive:n
lerinj kırdtklarmı meydana koya -
bilir. · 

~n huberler, İngiliz lhavac.ılığı • 
nın orlaşark Afrikasmda.ki fnali
Y~tlerinin artmakta olduğunu \'C' 

~~ geçtikçe alevlenen lıarekfıtrıı 
Sıcilya ve Napoli üzerler.ine doğrıı 
ciddi inkişa.fl.n.rda bulunduE;"llnu bil 
dirmektedir. 

o;nct<ı.ki bacaların biri üzerinde 
bır kapak gör('Ceksin hemen onu 
kaldır ' 

(Co) ok ~ibi fırlamıştı fakat 
(Madam Vllyrun) geri döndü 
tekrar bağırdı: • 

- Durun ilaçlarımı alacağımı 
<Sam) hunu bekliyordu kadım 

durdurdu: 
Yerlerini söyleyin, ben ge. 

tiririm, dedi. 
l~adm gene deli gibi kızmıştı: 
- Ben alırım dedikten sonra 

size ne oluyor? 
Bunıı ooyliyen (Madam ViJ. 

yam) içeri fırlamak istedi. 
(Sam) bıraktı ve arkasından o 
da atıldı. kadm içeri odaya gecti, 
bir dolaba kostu, kapağım açtı, 
küçük bir valiz ~rundü. Fa.kat 

Napolinin boonba.rdmumı ve bir 
çok noktalarda ibüyük yangmlann 
çıkanlmış olması Man~ cephesinin 
sükütu karşısında ve daha ziyade 
Libyac'la harekete geçilecek mevs1· 
min yakl~mış ıbulurunn.sile nlf.ı.ka -
dar görlilebilir .. ıçünkü Akdenizde 
lııgiltel'e İmpamt.orluk hava kuv • 
vctlerile deniz kuvvetlerinin hf'r 
gUn bir parça daha artan lbir foa -
llyet gösterdikleri me;ı:landndır. 

l<Jsas mesele; acaba Libyada hn· 
rekfttm ve b1 )hassa Akdeniz 'böl • 
gesi de dahil olduğu halde umumi 
vaziyette 1ngiltere havacılığı le 
hinde bir inkisnf ve ilstünlilk g&. 
termcsi :karşısında Alman şefleri -
nin orta.şark Afrikası ve .Altdeniz -
deki vaziyeti ne şekilde karşılıya -
ca.klardır? Sovyet cephesine bu -
rnlard.a.ıı !kaydırıldığı lkanna.ti bulu 
nan ıhava birliklerini tekrar var.. 
yeti ıslah etmek üzere eSki cephe
lerine mi ıgöndercce'klcr, yoksa bu
ralarını ihmal mi edeceklel"dir? 

Umumi \'aziyet ve ta.hmin edil<.>ıı 
lere nnzarnn .Almanynnm şa.rk cep 
heslııi en ufak bir aksaklığa. uğrat• 
ma.do.n ve icabında Libya cephesini 
ihmalde <levanı ederek neticeyı 
Sovyet Rusya :kn.rşısrnda nim.ağa 

ca.lışacağı düşünülür. Bu takdirde 
de İtalyan ta.yyareciliğinuı daha 
geniş öh,"lide bir !hareket ve muka· 
vemet şan51 ka.lmıyarak, Akdcni-..
doki havcı. muharebelerinin tekral" 
alevlenmesine meydan verecek ve 
cereyan eden hfı.diselero nazaran 
<ia İngiliz tayyareciliği lehinde ola 
ca.ktır. 

- ~1emlekettc niüu.s kaydim: değıl mi? Ne fayda iki iş~ en geÇ

ne yazdılar, haberim yok! Ama, bu t.ikten sonro ! 
rada lben, .kendi kendime, soyadımı - Onu bende biliyordum. Za • 
"Ağlar" koydum! ten ertesi sabah da teslim olduk. 

- Ni.çin? Amcam oğullan ile kardeşim, bizi 
- Sekiz seneclir zindanlnrtl.ı aramağa çikmışlnr, buldular. Onlıı-

ağlıyorum dn ondan! ra, kızı göt.ürün, dedim. Fakat, kö-
- Evet, ama, hem zindanda de.. Ye, jandarmaların geldiğini söyle

ğilsin, hem de :bak, yüzün, gülüyor! diler. Tabii, ikaz3ya n?.a gösterip 
- I.alı:in, şimdi.· .Senin anlıya • yola koyulduk. 

cağın buraya ( ~) geldikten sonra.. Üst tnra.fuu biliyorsunuz ... 
- Demek, art·k hayatından - Yalnrz, hir mesele iizerlnde 

memnunsun? duracağım: Müddetini doldurunca 
- Ona ne şüphe! ne yapnuılt fi.krindesin? 
- H!ılı yapıyor musun? - Tekrnr !köyüme döneceğim, 
- Evet. halıcılık ile ıgeÇineceğim. 
- Usta oldun mu? - Kızın ikarde. leri ile anınd:ı 
- Kalfahk:tan yukarı çıkaır.a • yeni bir vnka çrkmaz mı? 

dıın ! - İntikam mı alırlar, deme>k 
- Niye? isti:rorsun? 
- Kolum sa.kat! - l!}ıret. 
_ Hangisi? -. Hiçbirine ynn gözle bile bak 
- Sağ kolun1• mam. bakamam. Onlar, bann, düş-
- Sebep? manlık etmeğe ikalkarsa kaçamn 
_ Kurşuıı değdi! - Ya kaçamazsan ? 
_ Kaza ile mi? - Baht işi gayri .. Ama bilesin 
Fahri yalan söylemiyor. Ahlaı..., ki ben kimseye el 1kaldırmarn ! 

tasfiyeye uğra.mıı; lbir insan tav • - Fahri, söyle: Kızı, h!ilfı sevi. 
rile, ona, hcmaııgi bir nıazeret f. yor musun? 
çln açık ikapı b1rakan sualime men· ~lahkfım, önilne bakü, yava.s 
fi cevaıı veriyor. fakat tok bir sesle: 

- Hayır! Aııkadwjm biri ile dö- - 1'Jlfn karısı sevllir mi! 
v\iştilk. Dedi. 

- Neden? , Uğrunda katil olduğu kadının 
- Köy e:klr değil mi? Cahillik başka bir erlcck ile evlenmesi, o • 

· t Seb · -" taştık ı nun için, belki ab'1r bir darbe-. di. ış e... epsız ua . ,, 
- Peki.·. Gelelim bu .işe: Kimi İşte, Fahrinin S(>mncnmı bu ... 

ôldtirdiln? Dikkat et.tiyseniz, mahkümda, 
- Kızın babasını. menfi bir ruh haleti ~ok. Cürüm 
- Ne ile? ve ceza arasındaki münasebete bo-
-·Ona da kurşun df'ğdi! .run eğmiş. Evvela, hayata ·karşı 
- Anlat va.kayı. ycJsli bir isyan duymufi. Kendisine. 
- Gönül bu ya ... Köyden bir kı· ''Ağlar·• soyn.dını tnkmLR! Fakat 

u sevdim, O da bana söz verdi. ~ esası üzerine müesses cezaevin~ 
Böyle<'e tam on ay ~ti. Ama kaç gittikten soııra bir iç tasfiyesine 
kere babasına gittiysem. adam hep uğra.mııı. Şimdi köyüne dönmek. ça
terslcdı :beni! Bunun üzennc, kız lışmak ve cemiyete knnşmak Jsti -
ile kararls.ştırdlk: Kaçıracaktım yor. Herhangi b!r intikam hnrdte
onu! Bir gün, !bostandan geliıiten 

1 
tine ~rıdef ol~nk tl'h~esi k~m 

yollarını kolladon peşlerine duş • da 01 e ~opragrna baglı! Mnhku -
t.Urn. Kız, arkasın'a bakmca işaret mun.' adiı tabiri ile .. ıslahı hal" et~ 
verdim. Hemen, geri döndü. Aksi• ~esı baknnından, bu geni<: ölçüde 
Uk bu ya, adam da geri dôndil, be• bır nmvaffnloyeltir. 

Akdenizde hava hii.kimiyetinin 
kurnlı:ı.bilınesf, İngiliz donn.nma.aı -
ıı.m faaliyetini genişlcter~ Britaıı 
yn nakliyatını dalıa emin ibir saf -
hnya koyabilınesi ise gerek Llbyd' ... 
daki a-ıarekfıt ve gerekse şark cep
hesinde Sovyet Rusyaya vaa.dedil
miş ıbulunnn yardmılnnn dahn. !kı
sa yoldan ve çok !kısa bir zamanda 
ulaştırılması noltt.nsmd:ı.n arzu e • 
dllınektedir. Bilhassa, Kafkasyada 
bir 1ngil.iz - Sovyet cınilşterek mil • nı yakaladı. Belimde tabn.Jlca var- 1 SABiH ALAÇAM 
dafaa cephesi kunılac:ı.k olursa dı. Ona el attı. Silfilıı teslim etmek -----------=---
Akdenizdcld h8.ki.mi~ et hem Sov ~ istemedim. Çeki<ıirken pallayıver : 
yeller tamfmdan, hem de Büyük di. Meğe:, k_u;ıun adamın tanı a • /ltittll•••••••iii.-•• 
Britanyalılar tarofmdan geıllş rmk ı uından gınnıı:ı · ı B U A K Ş A Wi 
yasta 'bckleneceik bir avantaj mah•- - Sonra? 
Yetini alır. - Hiç! Dağa çıktım! [ p E 

Bugün için lıiı.diselerin Akdeniz - - Ya kız? /( 
deki inkişafı Büyük Britanya im • - O da bC'raber! 
pa:ratolıuk hava kuvvetleri lehin - - Gekll öyle mi? Sinemasında 

Türkçe sözlü de bir ımn.M.ara nr-zetmeğe yüz tut - J.:::vet! 
mu.<j bulunuyor. - Sana darılmadı mı? 

A. !iARKU 

(Sam) k~ye saklanmış -cebin 
den bir şişeyle bir mendil çıkar_ 
mıştı. Mendili şişa:leki mayile 
iyice ıslattı ve bekledi. Kadın <>
dada kendini yalnız zannediyor. 
serbest hareket ediyordu. fQ.kat 
artık dumana dayanamıyordu, 
başı döruneye gözleri kararmıya 
başlamıştı. 

Elinde valiz kendini bekliyen. 
lere doğru koşmak istedi, sende 
Hyordu. İşte lbu vaziyette (Sam l 
ın yanından geçerken dumanlar 
arasında detektif hazırladığı 
mendili, .kadının yüzüne bastın. 
verdi. (Madam Vilyam) olduğu 
yerde çöküi etrafa bir kloroform 
kokusu yayı1<lı. <Sam) m da du. 
mand~n başı ı dömneye başla 

m~tı. 

Bayılan kadını h-ucağma aldı, 
dışarıya fırladı. ( Cenni) ve biz. 
metçiler merakla bekliyorlardı; 
(Sam) mada'mı onlara bırakır
ken izah etti: 

- Hayır! 
- Nasıl olur.? Hem ba.basou 

öldUrUyorsun, hem seıtlnle kaçı • 
yor!? .. 

- Evet. Hattıi kız:, geri yolla
mak iste<lim. "Benim hamını yak• 

LA DAM 
OKAMELYA 

Baş Rollerde 

GRETA GARrlO 
(~) ı~ esac;ı üzerine müesses ce· RQBERT TAYLOR 

ıae,Jerind<.>Jı Jc;partn cezaevini i'm••••mmı••••••• 
kastediyor •. 

Iliitlın Jmlplnrde n kın afo lni... Bütün giiııı\llerd•' huself'rin he)c 
cn.nmı .• HUtUn \1\rlıklarda ınklsarın ı!rtırabmı ronl:mıtını.rı 

MEMNU AŞK 
"DupuJet PaHage,, 

~in ~n~ bu ~ nk.,,'llVlll 

LALE Sineması 
olac-.ak1ır. Anttvlkanm uc; parlak güneşi olae 

- Dumana dayanamadı, 1ba 1 
yıldı, "kınmzı oda" ya. götürün. 
ben de geliyorum! • 

DOBOTBY LA.1\UODR 
AKIM TAMIROFF • JOffN HOW.MID'm 

En büyük movatt&kt~"flti olan bu film~ dft '- JIMtM: Mr 

( Deııtomı 1'(lT) . zateıtö-
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ne -Anadolu ajansının 1 crd"ği habo-lcrc göre dutıya vaziyetine ba.kış 

--o--
General Vavel Sir.eapurda _ 
Kahirct4c Arap ıı.emlekct • 
leri konferansı a':tedecek .:. 
ler • lnailiz kabinesinde de. 
ffe:1iklik mcselcı:i. Hor Belişa 
Avrupa.va asker çık:ırılmcm
nı istiyor. 

Alınan oı dulan umumi karar
gM!ının ün gece neşredilen r&. 
mi tL"bU<;ınde ckniyor ki: 
Kırımda d:ı. mnö'liıp edilen düş • 

man Alma.n ve Rwnen teşekkülle
rinin stkı ta.kip ve tazyiki altında 
b;'ri Sivastopol, diğeri de Kerç yv
lu ile knçmağa çalı§an iki gnıpa ay 
rılmr;Jttr. DU.smo.n kıtal rmı lto.çır
mak için kullnnılııca!t gemilere hti 
cum coen tayyarelerimiz topyekun 
38 bin tonfüı.toluk J O ticaret gemi
si ba.brmı§ ve <Lğer l 4 gemiye de 
· ğır h:ı.sa.r vermiştir. 
Diğer tayyareler m ?. Sivastopolu 

Yalto. limanını ve Kcrç boğazı ile 
Karnd::nizln §imnl doğusunda bu -
lunan hedefleri bombıılamı.,tır, 

Rııdubdaki mevzilerden bır.int: 
nğrr çapta bombalar isabet ettiril
miştir. Kırundn yarma ve tak p mu 
hnrebel ri esnasmds 53 bin 175 
ki) ~.o.r edilmi'] ve 230 taıık 218 
top, bi.rço': zırhlı tren ve birçok 
mi!ttarda hıı.rp m:ılzemesi iğtinam 
V<':\ a talır p cd Imiştir. Bundan ~ 
ka ileri hnreketlc.rimize mimi ol -
nınk icin konulmu.s olnn 13 binden 
faili kam torpili de tahrip edil -
m· tir. . 

ttnlynn kıt.aları, Donctz havza • 
Rmthkı mulınrebelerde yeni arazi 
kawnm? ır. Do.:u cephesinin mer .. 
kez kesiminde mühim bir vilayet 
mcr:kd, dcmiryolu telaki noktası 
Ye sana3 i me:rkczi. olan Kursk zırh 
lı \ e piyı-.de teşckkilllerlıniz tau-

ndan el" trcçirilmi! tir. 
'i~o1 lıolm Tidniı;gen ga-

1 harp muh2:birinin 
i r el i ğ i n e göre Alman 

•t.d n mcvzılerini bom. 
.ınan eden tnyyıı.relerin hfıruı.

e de sürolle şar'ka, Mu.rmn.nsk 
1Lı:ı3JU?'.a ve Kola yarını adasmda
ki mühlın Sovyet .istihkfunlnrma 
<!oğru sümtle ilerlemektedirler. 

Muh..-ıbir Alman kuvvetlel'ınin 
Murnuıro ehrine bir kaç Jtilomet 
reLk &ir m~eye kndar }~ : 
r.u.-, olduklnrınt bildirmektedirler. 

KıNmda .a!ınan esirler 
Alman kıı.rar~a.ıımın bir tebli

ğinde 1 el ildi '{ine göre Krrım
dn simdiy~ k!tdar alınan esirk
rin mil.tan 53175 e baliğ olmak -
tadır~ 

Kurzlı r..cml bir ycrdir 
Kw:::kun Alman kıtaları tara. 

dind"'!l i<-~at'yle alfi.knJı olmak 
fu;ere D. N. B. ajansr aşağıd.;ı.ki 
maliimatl almıştır: 

Alınruı kıtalarınnı eline geÇen 
Kılr".,"'.t, mUr.i.'ll bir mlinnkale mer
kezi ve mühim b'.r endü.....c:tri ~ 
dil'. Kurs't, karatopro!klnr denen 
bO!zeıün tam ortasın.dl ve Tuska. 
ra. ırm.ni:'I Uzcrindcdir. Zira.nt bakı j 
mmd~n zen.,ain blr bölgede bulunan 
bu şclıir, bu~ 120 bin nüfuslu -
dur ve civar ız:i.M t bö!g~ine bir 
~k yolla.rb. 'I r. Kursk'da ns. 
~i ehemmiyeti 1f.a z b:r mütar 
mücss.."'Be ve 'bu W'8da bir m<>tör 
ı:fa.'br!knsı, vapur tamıı· ıı.tcJyeleri, 
bı.uıi :kauca· fa. ., .-ı, ı. · ya. en. 

i f 1 rı ve in -ı ih"liııde bir 
metalürji f ı vnrd·r. Kursk-
da ayrr :ı c ' 1., derl ve [{çrcste 
fabr 1ıın nk v ID)'J nrcye 0 ar ı 
ko.ı l e en bir fo.bri. 
Ja:ı. d r. l t:..rdt, bundnn 

in clc~ir mooenlcri 
F'"' at Kursk'taki 

ıı.::ıc:uC"Tln c.. cniri niBhetcn ar"mr. 
m -.nlcrl, K~un yilz 
e llU'l do•~'Umın.dn. }{oros 

• md.ı bulurun:ikUıdır. 

Sovyet T '-' 0fli 
S. 7}'Ct o " l 
D ::ı i 

Karadeniz.deki Sovyel 
Filosunun akibeti ne olacak? 

Volklşcr Beobaht-0r gazetesi Sama. 
rndan gelen h::ı.bcrlcre göre, hallhn. 
zırdn. l-..'"b.raaeruzde bulunan Sovyet 
donıınmaııı, eski bir hattı hrrp gem•. 
sile yenl yapılmış \iti ve diğeri yirmi 
bir senelitt ne kruvazör, son sistem 
birkaç torpido muhribi, eli! dcnfzaltı 

gemisi ,.e en eUrnt.U hUcumbotuhdan 
ibarettir. Bu don:ınmn malzeme ve w_ 
mir bakımından mtiteacldlt Uslere 
muhtaçtır. Bunları olabilecek evsafta 
her turıu deniz tez"'tıhlat:'ı mevcut o. 
Inn yegdtle liman, öaha elmdidcıı A\ • 
:m::ı.n tayyareler nlh tab.rruzuna hellet 
olan SI\•astopoldur. Sovyet donfıhma · 
sıru bckllj ctl ll.klbet nedır? 

'MezkCır gnzete, Çörçilin Sovyet do. 
nanmn kumandnnlığlno. sonuna kndar 
harp ctmeği tavsiye elmiş bulundu • 
~unu söylemekte ve mihver aleyhir. 
de olunca ~rçllln, 1nglllz olmamak 
ıµırtiıc, son gemi batınca.ya kadar 
muharebe etmek gibi kahramanca 
kararlar vermesini bUdiğlni na.ve et· 
mcktcdlr. 

General V avel Singapurda 

lngilterenin Hind orduları 
ıba.şkumandanı general Vavel. u
zun şark İngiliz hava marcşalı 
Brook Poph.::.m ve Çin su1nrındn 
İn(;iliz filosu kumandanı amiral 
Layton ile görüşmek Uzere bıt· 
raya gclmi§tir. 

Singnpurdan bildirildığin<: gö_ 
re, son günlerde İngiliz hükume
ti l\lalezyaya gidecek veya ora. 
dan gelecek yolcuların Si~apur 
ve Penang'dan 4:.ncak muuyyen 
bazı yerlerden vapur ve tayyare 
ile hareket ede'bileooklcri husu-
und:ı yeni emirle'I' ·venniŞtir. 

Kahirede toplan:ıcak 
Konferan• 

Son hl\cllscler, Knhired pek yakm
da. bUtün .A.rap memleketleri ntUmcs • 
slllerinden mUreklu.•p ibiT konferan • 
sın toplanmasını mUmkllıı kılmıştır. 

Efganiııtan ve Hindistan mnıne.ıısıı. 
lcrinl c1e arasına. alacak olan bu kon-

d 
Ot tava, 4 ( A.A.) Kanada 

ba.5vekili Makeru·ı l'\r:g, avam 
'kamarasında., Rusyaya hnrp 
malzemesi, iaşe madd leri, Har
lar, techizat ves:ı5 " g··ndermek 
için, Kanatlanın Bırl ~k A...""leri
ka ve B1rleşik J ı iy tlP i birli
ği~apmakt.a oldt ~unu b yan et 
mıştir. Başv ' il unları m,va 
etmiştir: 

"Hitler, Rusya s<>ferihi yanlL~ 
hesap etmirtir. Hı ı rın vatan: 
severlik, malıarct kabiliyet ve 
askeri kuvvetlerini tahrn "nde a~
danmıştır. 

Hitlerin SOVye H.u yaya taar. 
ruzu belki de bu hatb:n en ehem
miyetli vakıası olacaktır,,, 

Mosl<ot"a ad su 
vazıve in ahim 

olduğunu söylü 1or 
(Iln tarafı l n<~itle) 

ele, cenupUı, doğu ve batıda birçok 
zaferler elde edildiği bildirildiği. 
hn.lde :Moskovanrn almdığı h:ıberi 

bulwmıuyor. Al.filan milletine üç 
hafta evvel, Timoçenko orduları 
nın imha edildiği bildiriljj, Bu nrr.-
da, Almanlar, insan ve :mnlzemece 
her gıin tı:rtan zayiat verdiklerini 
de bi1diriyorlar. 

Moskova rad)·osu bugun vazlye 
tin fevknliı.de vahamet kcsbetliotınt 
söylemelrtc, fakat ıbu vahnmetin 
neden ileri geldiğini mldir.ır.emek
tedir. 

Alıruın1arın Moj ; i i<;gallerln • 
den gayri Sovyet lhükfmnet merkezi 
ni.n etmfındakı 80 lldlon'!etrclik rn • 
hit daireye ginn.iş oldukl:ı.rmı is -
bat eden lliçbir dc'lil ~Oktur. 

fera.nam hede!!, Kah1ro K4bil ve Peşa· 
~eroe taınamcn temsnt mnh1yette 
m'6şterck bir cep be lrarmnk .., e bu 

cephenin ukcrt ve diplomatik bil.. 
Almnnlar hugtın, mutad parlak .. 

!ıkla Kmmdakl So'V) et kuvvetler.
Iumdan mUttcfiklerc ne §Ckilde ynr • ni ikiye aytrdı'k1armı bildlııniıi1er
dım edcbileccğlnl knrnrı.nştmnnl<tır. dir. Bu haber belki de SiniferopGl 

almmL'} olduğu h~tlaki malü .. 
lngiliz kabinesinde matı teyid için vex:i.lm~tir. Alman-
Deği§iklik meselesi lanrı aynı zamand:ı. Kcrch'i büyük 

• • • • Y• • • 1 ınuw.ı.ffakıyetle bombaıdıman ettik 
bıgılız ka~u:esı~e d~ışikh~- lcri de söyleniyor. Kının hnlkmın 

ı~~ ;y~pılacagı ıhtımallerıne dair iltica ede<:eği yerlere ul:ı."lll:l.Sl rçin 
yurutulen mutalealar ha.kkmda ı tek yol olan Kerclı iboğo.zının 00 
Röyter'in öğrendiğine göre ~ rn m. 
cldl bu nralık horhangı. bir de: ardımanı, Alınan tethş slstemlcrl-
~ikliğc muhalif buiunmakta- ne tamnmlylc uyan bir harekettir. 
drr. Çünkü başvekil, bütün gay. Al~n .bn.Jkumandn.nlığr, başlıca 
retlerin Rusya.ya yardım için ~- Sovyet nıUda.fnn hııtlnnnın az ~k 
zami isti.hs!ı.l elde etmek kcy1\i_ U~!l.ğında k~ ehemmiyetli bir de 
yeti üzerinde teksif edilınesi al'· ınıryolu ilLısak ndrtası olnn Kurs.le 
zusundadrr. Bu seıbepten dola- un alındığını iddin edi.yo'". Bu iddia 
yı, 'buı1}nkü dü .. üncelere göre. ~o'k cntcre aındır. OUnkü Alınanın .. 
değijiklilder yapılsa da bu ancak l1ll emriııdo birç<>!t ~er bulundu
sene sonunda olacaktır Buna. ğtınu ve lbunJnrın görünUşe göre, , 
intiza.ren, bütün memleketin iE- gen;ş bir cephe üzer1nde Don nehri 
t:ihsal§.tından mesul olnıak üze istikrunctinde ileri hareketlere de M 

re bir istihsal nazırı tayin edil: vam ettiklerini gösterir. 

merikanın 
Fin.landi9alJa 

ihtarı 

Lonı'ra, 4 (A.A.) - Gazeteler 
Birlecik Amerikanın .Finlfı.ndiy<.;. 
ya yaptığı ihtarı büyiik bir alfi.
ka ile takip ctmektediı· 

.Nev.:; Chronicle g~zetesinin 
diplomatik muhabiri sunları ya. 
zıyor: 

''Hul'un ihtarı, Finlandiyalıla. 
rı Almanlarla yaı>tığı ittifakı bo. 
zarak demokrasilerle iyi mün2-
seb~ tıer iclame ve muhafaza et
mesi hususun.;,ı. ıkna edebilmek 
için yapılmış son bir tecrübe sa
~ ,labilir ... 

"Bu ihtarın, İngiltercnin Fın. 
lfı.ndiya, Rum.arıya ve Macaris. 
tan'n harp ilan etmesini isteyen 
Sovyet tal biyle müşterek oldı:
ğunda şü11he yoktur. Sovyet ta
lebi halihazırda Londr'1! ve do· 
mınvcnlar tarafından tetkik edil 
mektedir... • 
Diğer cliplqmatik muhabirlet' 

gibi Nevs Ghron;cle'nin muhabi. 
ri de, Bırleşik Ameriknnrn Sov
yet talebine muarız bulunmadr
ğı fikrindedir. 

.Maamafih Birleşik Amerika
nın bu son teşebbüsünün geç k;1.l_ 
mış olmasından korkulmaktr.dır. 

1t1 ri ada enidsn 
50 gem· ınşa 

ediliyor 
Va.,~ngton, 4 (A.A.) 
Birleşik Amerika bahriye n.?-

7..areti, ödünç verme ve kiralama 
kanunu mucibince tanzim edilen 
programa dahil olarak, Biiyük 
Brita:nya için kafilelere rt?fakat 
edecek 50 geminin inş:;ı.sına mü. 
saade edildiğini bildirmiştir. 
Bunların yirmi dördü Mare ls

land"da, on ikisi Boston'da, seki. 
1..i PugetSound'da. altısı Filadclfi. 
ya"da yaıpılaCl\h"tır. 1nşaatm 300 
mily<m dolara m~l olacağı tah
min ediliyor. 

Arjantine kahul edilrniyen 
yahu diler 

Bıuınos - Airts, 4 ( A.A.) 
İspanyol bandıralı Cabo de 

Harnos vapuru pasaport vizeleti. 
u:.ı:tlüne muva.:fik olmadığı için 
kar-a)l'a çıkamayan 61 YQJ-ıudi 
yolouyu hamil olduğu halde 
a3ucnos - Aire~den ayrılmıştır. 
:Imn:nrdnn başka yine Ca'bô de 
Buen:.ı Espcranza İspanyol VQ.. 

puriyle gelen ve mu.akknten ilk 
teşrin iptidasında karo.ya. çıkarı
lan ve muhn.ceret idareşinin o
teline yarleştirilen 34 Yahudi de 
avm vapurl~ hareket etmişler-
dir. ' 

Her: akşam mesi taraftzrlar!nn1 bunu avam Moskovadan gelen haberler, hn
ıreıı:ara.sma. _teklif edecekleri zap. valarm çok soi:ruduğunu ve bir iki 
ncdilmektedır. ı g~?enberi he tnraftn donduğunu 

bildırlyor. Çamurların donup lka.tı. 
Hor Belişa Atınıpaya asker laşması Almanlara, nrzu ettikleri !Ba tnmfı 1 incide) 
Çıkarılmasını istiyor hareket !kolayl.ığmı verecektir. Mn- knr.'.l.kol g~ılcrinin bıı.tırılıldarı 

a.mafilı anüth.l.s soğuklnr basladığı Almnn dcnıznlhlan hııkkmdn. hiç 
Sabık lngiliz bahriye n~zırı zamnn mobırul m.iltJta.rda. kar dn ya-ı bir ınalUmat neşretıneıneyl kiı.mr 

Hor Beli.~, Devonpart'da söyle. ğncaktır. Zırhlı vasıtaların kaNlan rutr:ıa almıştır. İngilizlerin tle bu 
diği bir nutukta, Rıusyanm için- istifade cdebllecekle'ri de ~upheli .. t.'lbda.. hicbir ı;cy bUd~ıemelori 
de bulunduğu tazyikten kurtul. dir. 1 bir nlIB!ll olnrnl• gösteriliyor vo bu 
~ı~ yardım etmek üzere sa- Londrn 4 (A A ) _ B B C yolcl;ı!..i ma~funatın diişnıann. fayda• 
rih bır askeri hareket yapılnıas·- Mosko,' • • .. , .: · ·. h ofabılcce~li tın: tıhyor. 
nı istemiş ve askeri yardımın j t d M '11. radyosu dun .. -u neşrıyn- İtiraf c c'ı: 1 znndn- ki nhiesil< 

R 
• t• • d ... . ' m n. ova etrn.fındald mulıu Amor kn hUJ fını • •- ' ı usyanın vazıye ını egıştira rebelcri.n ştmd' h • tl' ' etınuı Jrul andığı 

miyeceğini, onu e;ı.dece fer.Ihlata: . 1
• en. ~ cnunı~·e'" 1 ~tı r !JJ, iUl!ıaz ettiği ini lınrar po· 

cağını ilave etmiştir safhusmn gırdiı,'1lli bildı~ tir, Al- ht\':m b:ıknnnııbn JUzumlu, faydalı 
· mani.ar buraya. yeni tnnk, top ve yabut ruri o bile prop!tgartdB 

lngiliz :isleri Amerikaya takvıye ikuvvetleri atıyorlnr. RlSy~ h!!.I n hiç. de ~l ve fn)d 1ı 

V 
.
1
• tel' ıı.Jansmm altlığı hahcrlerı• go - d:o~ i.r. liu m lede "gllz-el rol" 

en ırse... r... .. ... 0 k · ıı1ln A~-~ . ... , ıuı ovanın ıım de Vole - uu n~ !l. kul u br Nruı~ör vo 
~cvl:ork Pos~ ı;ıızet<>si yazıyor: kl~s!{da Alman tnzylıı dev m 1 nal o rol Ame il~m ltis.c;eslno 

Amerika. ancak, Ruhen James edıyor. Moskovanın cenubunla 'l'u c!tı iır. J wlc prop3.b'nllrla itib:ı 
torpido muhribinin battnlmnınna ltar- lada Alırtanlıı.rm hnrek tı yeni Li:- ıifo Alu: 1 r Amer:lltalıl-ıro. ıınl"§~ 
ııılık olmak Uzcrc, yalnız onu batıran 1 yük bir tant'l'Uz b!l!b.m t il" re ol- ~ok U U ~ l>!r me\ldtlo ımımı ·b.r .. 
dcnlz:ıltı gemisini değil !nknt suyun duğunu gö.:.ter:lyol', B!r.ınç gUntlcıt dır. Çıinl U Aln nnlarm hiçbir ı.or· 
Ustilndc ve ıılt1nda rastlnnlfcak gemi. beri 'Jruıa ()ehrinin lcen~rın:la harp lı:u rı ~ olmm ı,.ıbı Amerilmn ~cmt~ 
Ieri dcni:&in dibine Gönderdikten sonra ediliyor. l{nlinin ı;ıchı'indc Ruslar loi1 i ba.ırm !:t \'e göğUSlerlul 
n:ıh:ıt edebllecelttir.,. taamız ederek hnrabe1cr Ü.,eı'i de ~el'c gc C bunu llt.n ctmcltio dcVl\11'1 

''Amerllm, lnglltre, Afrtlm, Cebe .. ilerfyor!ı:r 1 
et "feri Ahn3:1yıı)n bir tc\'cCCUh 

ıuttank ve emrimiz.: \~rl!ecck olan l(ı mda ı.se vo.zi\'Ct "ı.:rglııdı,. \".O tcnn.y-ul ce1botllyor. 
dlğct:' bUtUn deniz Uslcrlnl, Alman de. .Maaınafih Almanlar d !{J "r 11 '"!C~ Am~.1 •ıl f. e sönük 'c siW< bir 
ntz kuelretımlm bakiyye kalnn kısmı dan e nuba doğt"U ~ol c<"'nn;;ıı ._ I mc\ ki~c bulunu, or. Poker o~unwı• 

..: U::~rinden sUpl\nnek için kullan af'f k 1 1 
ıb bluf ya• •p ıl:ı. blöni yıılmbnan 

ft, , ~ v a o nmamlfl ardrr. Rus m " • ı b" , • m .... :ı ·-· lert dlin 10 defa hU ır OJ un~ u ıın: bh- rne\kidc kalır,. 
"Ü"!::rı 1ngllter de tcsls edilecek o· Juı.lınıştlt Al l . • ı u ı ~ .r, ":n da oylc Utliııf.. 1 

lan Amerikanın bombardıman tayyıı- . · ma:' arın • n 
11 

.. l " ' • vctc dil mfü; old ~ hatıra 
releri, denizleri dolduran ve kirleten ~nld ~e'n.: bo nzm • • ·vor. Sl hl" "z ld bu mm"nhkat 
Almnn denizaltı gcınilcrln!.n keş!cdll. z. n~du F~odo. Ya be n · -, l · I ı ' uret netic~idir 
mıılcri i§inde lculliınılmıılıdır... ı tikler, ne daı: l~~ı..~ .. ~oh 1 1 

• • ~ ' ~i Amer7 a kendi ylliün~ 
'' lnrz kuvvetin lillktım sUrdUğU Do.ı nehr. l.~ıı..,ııı. d A tl·ın t '"ı .. '.m 'liH•.nc ce\abııu \'erecektir 

bu dUnyadrı., hlo kimııenln bir Amcrı. hrı."llzU dur~,u ·ı:ııw 5 1 d Doııtı • ı F. 1, t bu es !11 ,·erin<'.eYo lca(fıı.; 
klın hnrp gomı.tne r,r.w: cdcıntyo· avzasındn. G"ddC'tli A'tnn.n hlicuın - ~'"("'" zıuu n Amcrfü lehtnc d 
ceği prcnslplni harekete geçirmeliyiz, ~rı de·vıı:m cdlyoı:; Rusynvn Britan !;ildir. '" 

• } a malzemcsı yağnuı.ktadır. lU'SEYİN CAHİT YALÇIN 

iki kanlı cina •e IMakenzi/(i 
<Bnş tnrnrı ı ıncldeJ diyor ki: 

mü! ederek, beklerneğe karar ~ 
v~rmlştir, s·b· \/ay~ 

Ancak, geçen cı:.ınnrtesi günü 1 ır J 
Leyıamn tahammuıünu taşıran taarrU"' 
yeni bir vak'a olmuştur. Mediha 1-
hastalanmı.<ı. Rıdvan karısını Jt 
wrl~ ma.sukasını ziyaret<! gôtür- go·· z o·· ni'•f1"" müştür. 'üstelik. hizmetçilerini 1 UI 
de hastaya yardım etmek üzere, ı Jıl 
Medihamn evinde bırakmıştır. tutu 1 ~a !~c 

Eve döndükleri zaman Leyla 11 ı .,. .. 

hart.ık ~u1 edvaz.İ~('tC dw~~ ~~z1ıa ~a- l..onclnı, 4 (.t\.J\.} -da~ 
_ammu ~_mıyecegını soy emış. Amerikadan J(anıı ;;,ttl 

tır. Kocası ıse: d ba kili u bC~ , .. " O 1 lal b nn :ı. şvc ı'lfı>p 
- y eyse, ayrı ım., cev~ ·- muşt . "AmerıkııdlL 

nı vermiştir. Münakaşa .gece ya. rabı ~:·bolu or. Teblil'~ 
rı..,ma kadar devrun etmu;;, saat Nr h9.l; eti~ıştır Jd '>' 
12 sularında sofaya çıkan kadın 1 k ·m g ııuı·a oıııı~tsll cı 
elinde bir gün ev\ el hazırlMtğı • 1 mı pots 'J<an[ll ııtılııı 1 

koca::.ına ait tll!banca ile dönmüş- ml§tır. Ma u~ bitnrsJl'~rııı 
tür. V 2 siliı.hı kocasına "evire yıınm Rusya e ı;li5 "' • r ge bozııcağıll1 ı.-_A 
rek, ateş etmeğe başlamıştır. Çı- 11 

er ç SlbirYayıı 11l"'j:" 
kan kurşunlardan biri Rıdvnnın Bunun için udır. 
sağ şakağmd~ girip sol ta n.. gözönUndc tutul~'\~·eı .ş. 
dan çıkmıştır. Bu sırada heye- lngiltcrc "°Hin eıcoııotıl 
candan ve telfı.ştan yere düşen oan a_~n~~~~~~... / 
kadının elindeki silahta patlamış '1zerln~-A 
ve tabancadaki kurşunlardan • au 
~iri de ooy~ kendi başına isa. Lenıngr 
1lft ederek agır yaralanmıştır. M 

Vak'a gecesi evde l\knse bu- h s•ınU" 
Junmadrğmda.n ve silah seleri de cep 8 
komşular tarafından duyulmadı. _ 'f6 
ğmdan facia ancak ertesi sa~h L-Ondrn, 4 (.ı\ • .t\·) tı ıııri' 
öğrenilmiştir. lesinin stokho\ıll Jllll ı# 

Hadisenin ta.hlcikatına nöbetçi rın Lenlngrnd dı~ın~~ı~ 
müddeiumumisi Fehmi Çağıl el ntTUz yap eni< 1<ab!.l !<Crı ~ 
koymuştur. J~dliye tabibi Enver rmı iJcri sürerek ıısıtı~ıt 
Karan yaralıları muayene etmiş- cephede Rusııı.r fçiJl 
tir. Her iki yaralınmd:a. yaraları ccğini söylemektedlt~r fJ 
:ı.ğ1rdrr. Hay-atlarından ümit ke. Diğer tarnftan ~u? 
silmiştir. hUcumlarma dC''atrı eti\ 

Samatyadaki yaralama her iki ınuhasırn t~ 
EVve i gece Samatyada du ağır de,.ışmemtş oıduğU 

bir yaralama vakası cereyan et - Tnymis!n askeri ın 
miş, bir adam başkasile miina.se - Moskm-a ccpbc~lll' tıl 
bet peyda eden kar.Bile ô.ş1km1 ta· bir tazyik ııe yeni ~ ~ 
banca ile sok~< ort.a.smda s.ğır sı. na. intrzar ettik! rf!I J1 ııı 
rette yaralamıştır. Yenı Altilıın wıı'\Clfl !\• 

Bu kanlı nile faciasının da ma - mıştır. Yerıcrı... aorı~ , 
hlyel.i ve cereyan tarzı mıdur: la'ı'ıılmrunr.r kOl'.ıY :ıı ıf 

Kara.gümı ühte, Sultan mah·ılle - t h 
sinde oturan Salih a.dfuda lb!r genç ovvet 8U 
üç senedenberi Nerimtµl isminde ~.I 
bır ikadmln evli bulunmaktadır. l 0 l 4 (Rtıd ,~d 

Vazif 
. b 1 l . d b • 1U ıa, •O esı 1ca l gece eı evın c U· (~e rısı 1\fO , ce ya ~ · 

lı,ınamıya.n Sa:Jıh. son giinlerde k::ı.- d"l S et tebl1,..•· 
rısı Nerlınartdan şllphelenmeğe ve 

1 t~· ~vie;:riniı:t il~ 
genç kadını rnklt:li vakitsiz tarıu-- buln:ın~epbeler l~'ıı1 
mıt v~ takibe ~a. la.mışt.ır. muharebeler oev \ 

Salih cvvclkı ak~ ge<; vakrt f. M h :ı,eı('r J{ırıJl 
§ine gideceğini söyliye.ı-ck evinden u taarke n. de bı .ı d 

1 
. _.,:, ._, k mm ası ı 

a~ mış ve cıvaı-ua gı:t.ıenere c~- d" Ta releriIJl ıJlf· 
lerinin kap!Sını gôzlemeğe koyul -

1
• • tayya ·ratınışl3 

mnstur zayıa ug • 1 
~ . . . ~~ 
Saatlnrc~ aynı y.erde bekliyen o-· k"' sovyet te ı: 

Salth. saat 23 e doi:'Tll karı.•n Nerl~ Cunh u . b!l{l 
14 \ 

,, ... d ld"ğ' k-.l- ü ep enın rı .. marun elllı en gc ı ı ı1.U.:1r s s • f 1 tte bulutta ııl' ı 
icnmiş oıarn:c evlerlnden çıktıgını kaa ıyetl • mu"'~ff 
<T.. •• t'" ·uvve erı ~lfl'I 
.,onnuş ur. bardımanlarla _Jıt 

Kocasının tarassud ve tnkibiııden . _.,:, 1 ....ıişlcJV ·et zanat \'et-u ıı•~ 5 ,) 
habersiz bulunan genç kıi.dm Ka- 2 So t !':rinde 

0
0 ti 

ragümrük caddesini takiben Fatihe .1 . nd_:· .. n1J1 3 , o cı en uşnı~.. · it ı 
gelmiş Ye oradnn A'ksarayn doğru · ' ma.ddeıer~' ıırt 
yiirümeğe başlamıştır. k:e ın.şe ınu"'teaddıt ·rı 

So
y k!k 1 lrk1 k d amyon, 1 '"Al\ gu an ı a arısını a ım a- b"l Sah toplar • 1vv 

dmı takip eden Salih, Snmıı.t.ya 1 ~ ~ buıun::ıJ1 6 
ıt.ramvay caddesine kadar telô.şlı, m ~ mat dol~& 
tel8..5lı yüruycn Neıimanm burad:ı ;:ıı ~ m iki b(>ll.l~<:}ciJ 
meçhul bir şahısla buluştuğunu ve drıP_ ~e.rnh3 ctttl

1 ııt 
bu ada.mm koluna girerek onunln yaA esını :nde J~11f"Jıı 
birlikte Samatya istikametine doğ d ~ı ~ topÇu:ı11 t~ 
ru ilerlediğini görmüştür. e, 'V) •cıanınt !! ~)" 

Bu manzara lkGl'§lSında. bliyiik bir hava .~e} anın ı:t t~11 
asabiyete kapılan Salih, sürn.tle yü fa: .d~iş ,.c 9 'J 
rümüş, knrısilc llşığmm bulunduk· h np e ~ttnt.!ur. ft'r· 
lan yere g-elmi~tir. Salibin ayak asara u,. •. ': .,~ret 
sesleri üzerine geriye dönen !knrıs1 Bir ltalya.n t~f 1l 
Nerlmaı.ı, kocasnıı hiç beklem~ik gel 111~1,,r 
bir zmruı.nda. ibirdenblre kat§ısında İtalyan tıcıu-ct :ııı ıtl~ııll' 
g"ôrtlnce koııku ve teUlşa dUşcrel: mcsslllcrlnden uç ıts-"9 
yanındaki adama: ehrl ite gc1rtlı.5Ur· _...ıı f 

" K 1 ·11·=-· . d ""ldUrc ~ m -1tatN~ J 
- ~~ :·· ;.ı.n.ı . .u:_W e o - ri dUn mc,,nı:n /..-ıP ıJiı16 

cek. kaç... diye b:ı.ı,rırnuşt.rr. Ti t kll.lctl rı yş!I ti- .ıııı 
N erlmanın bu ihtarı il zerine ~:- ı;re bb~:ı('rdo tLBl il~ 

kı olanca slltatile kaçmnğa başla - ~ cfıe iki ınetnl'"ıtct iti 
DlL'.ıSa da bu smıda cebinden tru>~n- as e Ub8dcır.si ıç 
casmı çıkn.mn Salih uuıklaşınıikta ~malların mdi 
olan bu adamn bir el ateş etmiş • Uyceekier r. 

tir. ~ ' Çıka.n kurşun hedefine isabet rnlamışfJl'. si.Uıh rtP1 jfj)IJı# 
etmiş, bu ndam olduğu y~re :knn- ta memurları ~ıı ğff c y:!t 
lu içinde yıkılmıştır. "tecek derecede n ~.,;1'1':" .. ; 

&ı.1llı, bu defa da aksi istikamet - baygın mr h~ld~ b n!ıı1"'.:' r:ef 
te ıkaçmn.kta olnn Irn.rısmm peşin • mışlnr, Snlihi ?~ı oııı 11 tıı'· 
den ko:;~muş ve lbir mtiddet sonra Yarn.sı tehlike ıJ~ 
kentlisini yn.kalıynrn.k tabn.ncamnm d.a. tedavi n.1unıı &IJ'. 
ka.bzasile başnıdan a.ğtr surette yn- kat devanı etıl1e'J(t ~ 

İstanbul Sihhi Mü sseseler Ar~ 
ve eksiltme omisvorund8 

... 
Bakırköy emrazı akliye hastanesinin 4 k ı m 1 

ı1111D1uştur. 

1 - Eksiltme 12.11.941 ça~mba g ı ı l 
mUdUr1Uğll blnasuıdıı kurtı:ıu komisyonda y pıl •,tır. loıJ) 

2 - Muli!l.mrilcn !iynt (4) ka.lcm ilı1ç !çın (45) ıırıı. 
3 - Muvakkat temtnat •(48) lira (45) kunıştur. ıı1f1 r 
<t - İstekliler ııartnamoyı berglln. kom!syonda gbrcb ı9,ı fP, 1 

il - İstc.k!llcr 24.90 snyılı ltnnund:ı. ynzılı vesııtııJıırlO. ıı1'~ 
daBı vesUuı.s!yle biıllktc bu 1 yeter mu,-ııkknt tımuuıt ııı. _ .. usf1 " ur"'...-
ka mclı:tubilo birlikte kom!ııyon.a bOlll gUn ve saıı.ttc Jll 



her döneriz Evde bizi reklcy'ell 
\e ka)';oettliimiz bütün lru)iik w 
yakın se;-gileri nefsinde topb. 
ıruş temiz bir balıamız bizi kar
sılar 

Ne. Mlzel ne temiz ne i tediğim 
hayat bu •. ~imdi elimizde avu 
cwnuzdn be.~ on JXU"mız da v;:.r. 
Kü,.ücük mini minicik kullan:'6lı 
bir <"V alırız. O vald:e kadar el_ 
b"'t bir iş buluruz .. 

- Peki. fakat artık lrn.yatunı. 
z;ı, yabancı bir gölge karıı:;mamr. 

_; 15 

Bas "' . 
gı 

kong 
Don Ankara Mafkev"11de topJaniı 

HAN 
:u !edea: L. L. 

• 

~ Bu, ~eler sUren yolculll-J 1kinri bİr tabağa yerleF}tirdi. Bu ve çahşmal...rnna başladı 
~ rastladı:i:'lrntz iU / '{omed ıı, iç'ıııüzi keıni.rcn acJık g.J.. ld ! 
~ K~ Çdk: ~. B:- h~ hu<lıli'JU a.şımştı. 1fm1·on te~ly, An.Pra, 3 - Basın Birliği 
~ ~ me.m:arast 'P€k de te~- ?f.l~omnı elinden alıı.reX: ·.ı:-ın cdki. b1r ~.otlte ol:ıL1tidığ. / _ Mutfafunrz; ncr-..:ıe? konçesi, bugUn .saat 11 d" Halke\'ın 
ıliıiıldc--- - c-..ı: de ... topJaıım.l§ttr. 

...._~ile ~..C i:::t~r ~tc- Diye ha.~kzrdı. O aynx ~imn· 
~.°:~en fodik ibana doğru ı· t.n.vrmt amrlıafaza cdel"e'k Maryo- Rmlik dı\'anı, encUmcnler .s('Çiml 
rtirifc'llik ~ ·- yapıldıktan sonra ıki yıl içinde ölen 
• · : mı mutf!4;a götürdü. Bira:-.: sorıra 

- -~ dU!m .. -- e ıbfra:: mJ.a.ta ltarı:m; il.ti ta!ınk etli b.ı.m.ya. .ile üanın Jıat.ırnı<mı t.a:!z maksıı.diylA 
bir~ ne mv?~tt. bi.r.e. Böyle rn~"Ulza avdet etti. Neden oonro ayakta bır dakika ilıtiram ırllkOtu 
Y~ ijaiuı. ~ blı' Yer.t bu· ~'"l :koc;>Jran da ortaya rılrt1: yapıım14tır. 

f .. ,. .. ~- -.,.. Buııdnn sonra bliy!.iklcre tazim tel· 
~.ıu.u.ı zıuıneı..u.:.e. - Affedersiniz; diye özür dile--

AVllcya. c;j~tik. BiT ~ıımonım di. Şn hrrçm. ve ikahadavr gtıl'BOI'• gra!l:ı.rt çckilmi ir. 

M~k re u..oı;ulU~<' gelince: 

lrdır. 
Ne demek 

ktwmdı. 

~klp. ~c yol göstcrıntslni ~e-ı' ıa r&\'gt\ ettim de. onun· inin böyleı Birlik ida.re heyeti rciı!I Gar gaz.I. 
dik. Bmkaç dakika sonra kafesli ·:ı.n""·or Kv.s~-- ..._,_.,ym "'"'a nosunda basın mensuplarına bir o{ie bi • • • •,; • .n l~I<> ' <UU '" 

istediğir.ıi derhal r :rencerenın ar.lresmdnn b!r cadı 1 Sim mcnmun eüemooi-ğime ı.:o~ m\ı.. ztya!ctı vı:ırmıııtır. 
nı_n ç,htmı. v.e şijp'he uynndtrnn J p. tces.<!irlm. EncUmuııer , saat 15 de toplana_ 

M !:'kez h ycUnln t.dtilltunizc '1C 

k buIUmULC muıdutu nlz:ımruı:me be.. 
nUz tnıılnlt hall.!!.de olduğu içln k~ 
mnmızı onun hUkümlcrine uydunn&k 
do,.'°'Tu olama;z. Hi.'r ne ke..dar bu pro
j nin mUzakcre yciRa.rıı:u g~ 
parrnııını nlrp munkkatl'n ka-b:ıl~
zc anetr.ıck de kabilse de .ben «ı 

ı;ıekh pratik bulmuyorum. ~r m\S'_ 
saado buyunıraanız mllzakue ~in. 
zıoı<t ..sınclan muz kf'rcleriml.T.: §bnd..~ 

ye kadn.r teşekkül etmiş, tecıiibo ı;r.
çirm~. hcrh ngl bir ceın1.ycUn mtı.. 

teklnıll nlzıı.mmı.meslne gJ)tt Y&I'\-' 
ıım Ve <'ğer yin;ı :rrıUsaade ed,.rs~ 
bu husuatD. e:ı c k1 olan ve en ~ 
te'L.:Mıtu ctmı,.. bulunan Cümhurl 
Halk PıırU n!n nlzsmnamcslnt .ıı 
~keremiu esas ıttıh9z c~. 
('N:UYl'.fık l!\:S} rl.} 

- Böyle bir kayıt altında de 
i:-ilim. 'irfan ~.avalh 'bir meczup_ 
tı•r Beni crör\C"rck ync;aynn bir 
lx·dbaht "ıı!adcm ld i1;temiyor. 
s-... n pc\w-i •• 

lki ırü.nlük bir kayboluştan 
&'.>:ıra .... cvd~ bn...t~ brrn1'1:ığım 
Rı.iştiı bn.bamn vanın~ Ne miyc 
ile .bera~r döndilk. hapıyı .ŞU1•• 
riv ha..ı.nn açtı. Benim ~en" ,.c 
{~Üı.c.l bir J:;adınln. geldiğimi ~ö 
rü.n ce şa§ırdı. 

- Rüştü babl evde yoknıu? 
- !stanbul~ indi. Nerede d{al 

dınız kiicük bey? 7..avalh a<:lan~ 
meraktan cath\•or. Çccushı,n ba.. 
sına ~'ir halıni geldi. Bit- ka7,nya 
mr uğı·a<.lı diye üz~ildü durdu. 

Nccrrıjyeyi Şükrıyc ablaya ta. 
nrttım. _ 

_ Han.ımım1 almaga gitınis. 

tim ŞUİriyc hanını. . . · 
Kndn\:ağız N&mırcwn dini 

sıkarken. 
- Senin hanımın var b1 ıydı 

a ·beyim? <liye sordu. 
- Vardı ya. •. .Anın. burada de 

ğildi Aldmı 11eti~m. 
RÜ.~ü. bab;i.' geldiği ?..aman sa. 

km bir ~~Y söyleme cmi? Ye lta
dunn eline ı:ıara vererak ötcb~ri 
~mak için çarşrya gönderdim. 

' - Biliyor musun ne düşünü. 
yorum .Neı:.ıniyc- ?. . Hu Hİ(..5-"llll 
mükellef l>ir ,.;iyafet vereceğiz .. 
Sen saklru1aca.kmn. ~!iiı~. he:
-~Y hazır ola~'· B.en ı.~tu ~a
ba ne ~uya ıstcm•ye lsromı~c 
yem~~ ineceğim. ~re sen ?.nu ~ 
rada 1rn.rf'ılayaca tsın gulcre.c 
cevap verdi. .. 

_ Y"-ni cii.i~n EofraPmdn oy_ 
le mi? .. 
birden harıl, harıl paç:ıları sıva. 
dık Bir iki saat soııra .her ~Y 
h~ırdı. Aklıma d.~~~ 1~~!m bir 
şev geldi. J{arsı tut~nc~y~ l·oı::... 
tum. Telefonla Ruknuyu b.ıı. 
dum _.:ı· 
-·Be,Kcm:ı.l dcuıın.. .. .. 
Tele.fontrn knrŞısın?a. ~u!rnu 

nün ne §G$krn1ı:C ~cc,ırd1grn1 ha_ 
valen görür ~ibıydim. 

- Arlradaslara lıa'ber ~e~. Ak
Ram yemeğinde bende~ını?. de. 
dim . 

Bitna muttasıl O'gnyt ~nı)'or. 
du Ve biraz ~item cttı. O va 
kadan oonra 1'3rdıı ccıeym~ 000!1 
dedi koduyu ~n!at.cna.k 18~1• 
İı;im var dedim. \\l}amıı.. geldıgı.n 
zaman uzun uzun konuşunız. E_ 
ve döndüm Birnz sonra sol.ak 
kapmı calınüı. ~ükri:rc nblo.yı da 
m ıtfaAa soktum J;npı)'ı ben aç-
trr.ı. . .. 
Wiştü b:ıbı\. k:.m.r"ında benı_go. 

rlinco c:evinçtı. n ne ) ~paca:rmı 
bil<:'~Z oldu. Boyınınıa sarılclı. 

Z'U fr~dü: ı Biz bilMtis son derece memıwm r. l;: ooat 19 buçuğa lmdar mes.-ıile_ 
--;- Kim o~ Ne va.r"? ve h-ı vran :kaldığımızı hll<lirdik-tcn rlne de\·run etmiıılcrdir. 
Dıye eordu. Ben cevap verdim : son'ra <.ınümüzc mat.ilan ve oldukca naem nt!.'nauplan ·yarın radY.o evi. 
- Yemek isti'J·aru::, lliııc! 1 :.Wüıe!c bir :rnk2ma. 1baliK olan 'ııc- ne davet edılmi. !erdir. Matl:>unt u_ 
Pcnt-.eredcn !ka.;,.~u, beş dal.i· • sn.biI.'l~ı ödochlr, 0 rn~ binadan mas lıfüd:tlrü Sdun Sarp~ Azalara 

lto. son.rn gGne ~ltii: nynldik. bir tt~m :lyıtfetl ~erecektir. 
- GetfJ!riz. Geçen gtln Dfr ~n.uerle bil'& bo- • * ~ 
])lyeı·ek 'tekl'l\t• ~n lca.y- ZUS:UU" tum. Ştmdi Gı.mcmıt almak AııJ;ıır.c" :; - KO!lgt'C' Reisi· 

boldu. Rarnnlı.k w m'lde bulwıu • ıc·~. n·entiisine ~ k<>e!!ltarınm m· divanı için yapıls.n S"Çiınd .. rci.el!
!>'Orduk. 'Ra3,gele lbir :Joaopi)'l açtik. mCf}hur hanmda yeme'k vemetinj ğe Hunn R(lf!t 'i'ıı.ngut, birinci rc:ı:s 
ÖnllmUzde bir odunhrl• görtlfil<. tn:v iyo eWr'Y.imi rovlenıek ·lüzum _ valtllUf;·Jne Selim S'lrper, ikinci reis 
Bs..'}kı:ı. bir kap:ıyı· n~Üjf.ınız zaman, suz ... değ.ıl ~i? • veklll~!;inc Rcfık Ah!D t SC\'engll, 
Yenr f stanmı prova eden. ~'lak ve - klUplıklrrc de Bn. Uıı{er Atalar ne 

~~an ibir irn.!irıü."fıı:a.ış'Iaştıik. Bizi J nr.~Uiz gazeteı""rı· Salnh!ılUn Sönmez, Ali Rıza Gllrcoy 
~ıilncc bk '}l'.(4lı'~ kopnrrh. Ben i.? • m ve Tahir Kııraoğuz SC'ı)illlll§len.llr. 
<letiwl ika.p:cyı ~dmt. B ırk~ n. • 1S. •I/ ş Riyaret diV'nnının böylece te~kkl1_ 
dnn gerifeyin1'.e~lrinci !Pir Ç{ğltlt J. flİ iG., f ef İm f... IUnt\ mUtcnk1p Htı.."Wn Re.,ıt Tang"Ct 
duyuldu. Perili evdo o ğvmuzu riyuet kUr ll'!Unc gelerek ııu nut'ku 

7..nnnett;ik, Meğerse h!ıllCI •!Koeıtka- ı ~ ,· n n utkun u ..ı5ylemi,tfr: 
nnın ayağnıa t.ı&smıslnn. N Sııyrn nrkııdaşlanm, 

- Y~e:k ode.ı!I lr.ı tnrn.f.ta.! d • D,.ni yUcc J;ong'r:enin reisliğine seç. 
Yt'rek hiddetle lltjilriCU &r 'k.oıı>. tefsir ed i 1-J.Or ınek .surcUylc ı;ö.0..terdl.ğini7. leveec:Uh 
nçt.ı. 1 :.7 ten dol0yı te!•b---!-:llrl •riml nrzedcrını 

- Yeme.ldı.ane.ıi.ı:n nerede oldu • I •~"-~A Sevinç ve minr.~ttarl:ğımı b~ldirlrJm. 
ğunn 'l:i,. ne bil~? DivA '~omu • ~·~ v ·.r~ İltincl relslıklere, ve kUlp!ıkler<" ~i 
nınk is':e1im; dilim boğa.uma kaıo· ı Jn;; '.:inün nutkunda sulhe len l\rkadnt:lar nnmma da {ekrarln. 
h. 1riyarı, Ya~i c;ünlerc~ tre-: oı- ait hıttım akademik bir mnktnn bllyUk h:ız duyuyorum. 
nı:1m ş ayr Gibi bir ed::ım :.ıi~ "!10; • t • • ı ·b l r l{"lngrr. silrUmUncc emir ve hlzıne_ 
ge,•llnfz'' ded.i. Yor.mın n.rgm Vrcr a.1m.n.rıen ı arct sa.}'t mn.r 
~ı. -" Umd~ bulunmıık b!zı:n için ,bUyiH. 
'"'C•rue alarok :kuzu lı:eb:t'hı ISll1 • lazımgelir lnchk. G:ırson: bir §ere! ve kazanç olncnktıı>. B ı 

(Ba5 t&nı.fı B üııciide) mUd<lC't lı;;!nde dlle0 ln17.e göre çalL5ıı· - . r eb:ı.btrnız vok. lsterncn:z 1 etli ha.mya. gctire;r~m. ii• füte.r gibi telakki cdılebilir. cıı.1' ve konu.c;mayı intihap buyııraca. 
Bıı yemclfın hulı.inU:<>u bizi çok ... 1.iwcr tarafmdı:ı.n Balka.nlar ı g-mız müzakere usulü dnires!ndl' yap 

sevfndiJ.m. ~k 'l)r <'t"Y"'. 
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a.t ".1 kın.da tntbik edilen siyaseti mı~n ı•eık ı'M<kat c>l!ece~fm. 
TürkiyNlin svip,etmediğ"ini ve Böylocc ~nlı~mnlurrmız csnnıııında 

~nrn ~smn '\'Uır.ünU '"Ö e'bil -
dik, la'kln lxıın}a. ·falnn göremcd.i.k, bvzıt k{'ndi tGpr.ık b•ittinltiğ(ı yfüı.sck mllzaheretınlz benim için r.n 
ndnının e1leri ho~tu. Jıai1mı0a ise.hiç bir teklif kabul bUyill• ynl'dır.ı olncaktır. 

c-tmiyeoeğirıi ~nlrıtmaktadır. Kongre. basın birliğinin b!rlnd·kon 
- Etli bamya bitmiş!.. 'I'imes ~wtcsi lnönü'niin nut- ı;re~ltl!r. Bund:ın evvel dört sene ön_ 
Diye mmld.':uro·. linryon: kuna öiğer b'r makale daha tah- ce b.r kurultay ~eklinde topıanmı~ o-
- O halde bi7.e sıcak bil" kY si. etmiştir. Bu yazıda deniliyor ııı.n hPV('t, bu b!rliğin buny<:Etnl vU. 

:;Mir. Ne \"Rl""~... k ~ 
l3 

·ı: cude. ... etirmek için l.anun ı;ıkartmak 
lr çeyrek d:rlta bffirlcırn.ok icap Cu 1. • • t ·· · · .. 0 

tt . mııun-eısı nomi nun, nut- t<'dbirlnl ıı.ldı Ondan sonraki fevka. 
e ı. Gamon ~dince: k • .. , ... ı · · d · · ·unna • ur aycnın ış sıynsct~!l- lldc kongre bizi te:ı'ldbltlnnmıı yolu 

- Size piliç getireceğim. d n de yani bitaraf, tecrit edil-~-~· ~~ 
.ı.Jl:Ul ve atay!boldu. rn_.....:z bek· mi"' ve kuvvetli muhariplera' ı M.,. ~'-'U ., ~rt e.,ned nberı na,.ıl çarpL,acağı· 

e~ı.A. \Nihayet nmr ..,.;...;i ii~ünU ,....., riillıir.: bır memleketin siu<>f'e-<l ·"C'" .; - • "' ·~ ~ ;ı g.,; mI?.ı 'e memlekete naol <l:ıha föy. 
uydtiJı:. Bu defa. ibir hardal 'kutu u tmdcn bahr.etmcsi icabetmiştir. 
tiı ı dalı ol:.\bll"ceğimi:ı;I tetkık ettik. El. 

ge m.ic:ti . .Masanın üzerine bmılth Cumhurrei~i Tü::-kh.1e)'e kom~.u de e<lih..n tecrlibNere d ıyanarak bu 
ve .• gene gitti. Be~ nltı dakika oon ola•ı memlclmtlerin hiç b;rini 
rn nvdei edince hardal :kutusunun masun bırakrnıyan harbin niir.-
lt-r değiqtirmediğine emin olmak t..1I·~I inkiııa.fındau e'di~e etti. 
13 tcr gib~ masamıza lblr göz. :ıttJ; ve ğini t "bii olarak 'söylemi~ir. 
aı ka..<•mdan ka.pı iknpandr. Bir n.s:r i Cumhurrdsinin Almanya - 'l'i.ir
sonra. knpt açtlmea. garsonun bir ki\'e münasebetlerinin simdiki 
tabak ııatates ıgetiroiğinl gördiik. • chirumttndan memnuniyeti~ bah

- Piliç nerede? 1 ootmekle bc-rn.ber münhasıran 
Diye sorma.,~ cC'-aret ettim. Ce· tedafüi mahivctte olan ln..,ilterc 

~ap_ vc-rnneksizin arika:sm1 döndli, ıttifa.kına sadtk ~k husu
oluıı knrnnhğmda göooen kn) ..>">'· I suncla Tiirkive hiiknmctinin l:a. 

du: rort'lı '~ b:t;:ır;ı.fhğmı ih,iH ede· 
B"'n sinirlendim: bi!('l:'('k tnv'z'erc muvafakat edil-
-: Kalk ... ;'delim, Maryon ! m!\ c<'.'ğini ac:ıkça belirtmiş oI-
t.kımiz de kapıya do·m lı"cum m:ı.~ı manalı ~örülmektedir. ft ıl:. F:ı.kat biz c\ sümıc;;e Yakı• Cumlıurrci i lnC>nü, B:ılkan t 10madan kapı ibil'dcnbire acılrıı - m<'n'leketk•J·inin istikbali r::ı.k

'· ~ hızla, garsonun göbeğine çanı ı·ında rc.eşru endişesini ifade et_ 
~1~. tan kendimizi tut~_.::..;.;:. r: i•ı mi t;r. G<'ıiiı;ü<>~ göre b:ı cihet 
b c 1 tab<ı.k yere yuvaı~.rıdı, tuzla T hk • Al"llan müuaseb~tlefrıi 
'~iz ~l<lıı. S'lkin bir tnvırla cl'<Udı, tn vin edt'n k.::ıt'i bir fı.m:J olacak-

sefer de biri'• n!zıı.mnaıneıılnl çıkara· 
o.:eğı:ı;. 

tsUnnt eltığimlz kanun, basın bır -
llğlnln mancvt §:ı.lı:ılyetlnl ve bu ma· 
nevt ~ahsiyet! aile halinde ll' kil e -
den c!rndın ml\tekab·l hukuk ~c ve· 
7.alflnl tn vln cd{'r Btınlı:.r bıı ın ııll • 
h,n n frrtlerl olon ımtiya~ sııhıpleri. 
başynzarlnr, ynzı jr'~n mıı<lı1rırrl ve 
ı.lhayl't tnftı v • i vd lcPİ\ le çlllı an 
fıl.lr, hUtı!.'r \'C cm0 'c i ' r r ki rn_ 
nun bUttln bunların hal:! rmı \'C \' • 

zift'l.,rinı teııbtt c~ml .. ~ir. 
Bu kanun fy!c bir ~,ıhıııy tle yııpıl. 

ını~tır ki le~k k ettiğimı" wınnu 
hlılJ•m"tl h zlm lclm!zde ve blz •en. 
tilmiz hltı«ımetln .hliviyetind bulabl· 

llyoruz. 
Şu he.ide bu l"\C'w1.U Uurlnd koraı, 

m::ılarımız:ın nıahlyctın. önced ;ı 1• s
tircbll!rlz. . ıııı ç Nll~as m verocn toplnyın tır 

naa:um-•?S:N:ı"IX~ .. • 
l . , 1 - WWWWC::iWJAW 

Ziihrenin yüziinü ,,.österir • 
" sen. 

Zührenin caı·iycsi birclt:n • 
bire ııaşaladı: 

- Bu dn neclcmek? ! lıer
gün Zt:hre sultanın yüzünü 
görüp ne yapacaksın? 

Kurnaz fcllalı buna da bir 
kulp buld'..l: 

- Laf aramızda kabın 
yavrum! Sultan KutbcUin 
bana emir verdi de. Hcrgiin 
ne yapıp yapmalı, Ztihrenin 
yiizünii görmeliyim. 

- Peki anıa bundan ne gı. 
kar'?! 

- Orasına senin aklın er 
mez .. Zührenin babası, k11.1 • 

nın ~-hhrtini merak ediyor 
da. Hcrgün çehresindeJd de
P-isikli ;:;i ~örmek anlamak İs
liyor. Hükiimdarm bütün 
mahrem <lüşiincelerin1 snna 
aTı!atacak değilim ya. 

- Pekali\. Bu güç bir ı~ 

YAZAN: ISKENDER f. SERTELLi 

• 25. 
değil. Fakat, sen de sözünde 
durt.caksm .. Annemi gizlice 
saraya ..çağırtıp benimle gö • 
rüştürcceksin, değil mi? 

- Hiç merak etme! Sen 
sözünde durursan, ben de 
,•erdiğim sözü yapar, ve hem 
men yar~ annenin bulundu. 
3u köye haber gönderirim. 

ı· d Annen, ge:ınce o amda bek . 
le tir ve seni çağrrırım. İs'ı.edi. 
ğin gibi göri.işiir, kokl-.:\ırsın ! 

PEMBE KA ANI· IL 
SEV1 1C 1CINDE 

Zührenin hay~tında (Pcn .. 

be Ka"ranfil) in biiyük rolii 
vardı. Zühre b•J cariyesini 
çok :;ever ve kendis~nc h:?r 
hususla itimat ederdi. 

Pemhc Karanfil, kara çalı 
nm sözlerine inanmıştı. O 
aece sevincinden uyku uru -
yamıyord'l. Bir iki giin son
ra kendisini arayan ve hns • 
retini çeken annesini göre -
cek, tnmya.cakh. Onu seraya 
c-cl~ kiicük getirmişlerdi. Ziih 
renin cariye"i anne~ini ha • 
tn le.yamıyordu. One kü~ük· 
lcen ''senin annen yok!,, de. 

mişlerdi. O, annesini öldi\ sa. 

myordu. 
Penbe Karanfil annesini 

görme!< hevesine .düşü 'e, 
Cafer ağanın her ıstedi ~ 1i 
yapmağa karar vermişti. • 
ten ağanın istediği de mü • 
him bir sey değildi ki. Sade. 
ce hergü~ Ziihreyi görmek. . 

Bundan ne ç.1karch? Zi'hre 
hıu bahçeye indikçe, Cafere 
hr ber \'ermekle kcı.ra çalının 
da gön,lünii hoş etmek mi.im· 
hün değil miydi? 

Penbe Karanfil ilerisini 
dü§üncmiyordu; ~aten dü • 
şünmeğc de muhakemesi \•e 
zekası mi.isni'. dcö-ildi. 

Pcnbe Kn.nnfil, annesini 
görünce, ondan ilk istiyeccği 
şeyleri clü~iindü. 

Yirmi be~ ye:> ~ına g"lll' iş 
bir kız annesinden • koca • 
Jan ~kcı ne istiyd..ı;j~r::1'? 

Ziihrenin cnriyc::: s~raydn. 

Bug{lnkli koı:uımı:ı mevzula~ 

cn~rını..zckkl ruzo~dc t.e.sb!t'f ~~ 
yin edtlmi tir. Konrrremizi 'l':vnm~ 
ce •ah~i\ctl r nız mem?~ nn.J:rfle . . ~ 

1lC yfl'lerlndo buın l§ini ~ ~ 
nıl§, umumt fikirlerin fiktı.ı..harckıe(t. 

le.rint, menfal\t ve vicdan t~ 
bı>1irm yerli temaytlHeQni mBJ:!ld 
hr.yatımır.a ckllycrek imtizaçlı· iDr 
\'atan ve mtllet fikrl dokumak gn. 
rcUndedlr Kimimiz bu Ynlan ve mit 
l"t fikrini en kt1çU1;: lçtimnt topl.ulu
ğa kadın· yayıp s!nılirmck vnz..' !!lı:.I 

uz.: ... rlne nlm!.'!tır. 

Arknd l.ar, devletin malüm o
lan üç kudret l nl'uru gö;ı:"'en geçi.. 
ı ilirken lıasm içın de dor'Cl" iı un
ı:;ur d ... ni.l.r. Bu kudret içmdc bu • 
lunduı;u ictimai he\ t:'tin bagdn rk 
,.c ~nn. ı:k meselclerın J ı atıl -
ma.: nd:ı, Ve d.ı'..'"\11.ması. da d ı:lm 

ba.,.cılıca it.mil olmuHtur. Bu her ver_ 
de bvvle olmuştur. Bb:dc de bö.} le 
olmıdcta.<hr. AnCAk 'Ilirh eür.1hurl
yetinin tıütün dünya~a örnek ol _ 
mak llzerc meyd:ınu koyup canlan
uırdı ~1 idare rC'Jİın "ide- te::C n:ırti 
\'e tek ~,.._·at CS!IS ill.J.h• z e .ım;ıt 

oldu ~ıı ~.1, yani i< •·111·i ni,arnd:ı 

de\' kuv\ctlcrini biı iı'ııc 1.aııı 

ayr.r. ayrı un&urlnr ol ıı : ı!c:ı;:ı. 
birb dne birle m· . kr::n !->Il1~ ve 
bnğd Rm?S tamamlayıcı biı b'ı:lik 

h:ılinde tutmakta asıl bir iıstunlü'k 
gördtiğÜD}iıı: için matbuatın uör _ 
clüncii ltm"·et olarnk tel: kki.sınde 
d bu cihetleri söz önünde tı..tma. 

mız. fa~daıı olur. Tüı t\ devleti tek 
partili blr he) et olnral: kendisinin 
kudret un url.ınnı blrbir!rlnde 
milııdcm1'· ,örü)or. Tef:l'iİ, icrai ve 
kazni kudretten sonra matbuatı da 
d('vlctim'ıin kuvvetleri arasmda 
rn~dığmuz giin matbuatm hh~meti 
her \'nkltki ·den ~ üksek olur. 

\'c koııırrcml?. niza.mnamcslni 
çıkar rkcn bıı lmdret unsurunun bu 
~o'da <' l• r.1a 'mkiınlarmı hamla.r
sn nıenılckete a?an1i hizmet etnw.;ı 
c..lur. 

Son ~ ~ oiara.k Türk dili üzerin_ 
de kol\'! -n<ık i.ı terim. F1ldr ve ses 
~arı , fi~·k (ı(ln~eye biti~ oldn
gu .<" n I· amızda parla~ an bir filc
ri c k g vdemizin malı olan 80S 
l ı t ın yPrle iği 1:.:Ullnn n.sildir 
'e o Y,\l '•tı zl.hniyetim•zin malııdrr. 
1$ yıl eV\'el;dne bakarak zihniye. 
tit'"ız n~ rütbe biz:m olduksa, bu
gün u d i.nizdç o nı..!rtebede tilrk. 
cc o'm le ı·ınn gelirdi. Mcmlel:ct
le t h il cıınlı bir sekildc mül,.ma-

(1,iıtl'cn -:.) fa~-:ı C'C\iriniz) 

geçen esnret hayatından u • 
sanmıştı. Bilhassa Tahi:- Mar 
dine sürüldükten sonra Züh· 
renin neşesi kçmca, Pcnbe 
Ktm:ı.nfilin de h·.ızur ve raha. 
tı kaçmıştı. 

Penbe Knranfilin bir der. 
eli daha vardı: Evlenmek i:ı ~ 
tiyordu. 

O vaktilc sultan Kutbclti
nin gözdelerindendi, o za -
me.n hcniiz on dört, on beş 
ya~larındaydı. l' l\tbcl'~inle 
bernber sabahlara kadar eğ· 
]enir, avunurdu. Hayat sonu
na lca<lar böyle eğlence ve 
ne._ .. içinde si.irüo gidecek sa. 
r.ıı-dı. Hnlb1·ki. Kut.bettin iki 
L:c \ ıl sc.nra ondan• bıkmış, 
b~ş-ka hir kıza tutularak kc~
d i ini ihmal ctm1. ti. O sırada 
vald sulr.n onu yanma a.1 • 
. l't~ clpl. ~onra clr~ Zührenin 
:ıizn•;t~~c ~ ~ı·mi~~i. 

( /)( 'f/11!• t'" 
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Baş-Diş-Grip-Nezle- Kırıklık-Soğuk algınlığı-Romatizma-Ne\I 
ve bü iin ağrıları derhal keser. isim ve Markaya dikl<at. GftıPiN verine başka marka verirlerse ş· ddetle red 

t 
ed · ye ı 

v D€'klller 1 
ueuız iAevaıım satın ş~ma 

____ ıc_o_m~ıs_y_o_a_u_ı_u_111!8_.!_ı __ ...... __ , 
Mannarn Ul!liubnltrı h. Sahnaluıa. Komlslonundcuı: 

4.11.1941 
18.03 Radyo salon orkeE• 

trn•t, 19.00 F~aıl heyeti, JD.30 Ajans, 
19.4;; Scrb~st 10 dakll.a, 19.5u :Mubte 
lif şıırkııar, :>o.15 Radyo gazetesi 
20.~5 Amatör saati, 21.00 Ziraat tak 
v!ml, 21.10 18 \'C 19 uncu Mır milzlk 
edebiyatından, 21.10 Konu.,ma '(100 
Rene önce na .. ıl ya ıyorlluk). 21.-15 
KlMm: Tiirk Milzlği pr<>urnm1, 22.8U 
Aj<tns, 22.45 Dana müziği • 

Tcklıf olunan tılat Teminatı 

Hakin1 ve rnüddeiuınunli!ar arasuuıa 
naki · ve becayişler yaplld~ 

Cin!i I\:ılo.r.ı Kuru Sn. I.\ru 
Nohut G0.000 21 :;o ıo:ı.., 

, ?0.000 21 CiO 6tn 
1 - Yukardtı miktarları yav1t nohudun 15.10.011 gUnttnck yapııoın p;,ı:r.nrıı. 

1;ınılıı tcl·l ~ oıunıın 21.:iO kuru§ fiyat ~·.: •• sek gönıldlıgUtıden ayn ayrı 
şartn:ım.dc olarak ikinci defa pa.z.arlıkları i lk.nclt~rin !111 cuma gUnU 
snıı.t H ve ıs te 1:-m!tte Ter.sa.ne kapu;ı:ıd.ı1d komlsyou binaııındtı. yapt 

.A.akara, 3 - Altmış lira rnıı.. dciuınumı eskt muavini Suat Ber. 
.;a Af.yon mOddelumumll!ğinc l~ı1-
calıa.mamdıı.n Cevdet K:ztıoğlu, Zon. 
gald&k aaliye ceza hlUum llğin-0 ts. 
ta:ldnıl ııulh ha.kimi Ktımll GUna~. 

:t.bmbul sulh htılıimllğine ba~mUd-

~ gcnişJ.Clllcldc halk odalan 
her her tnrafta. yurtdaşl:ırnn1;-.a bu 
imkinla.rı hazrrlama.X için her tür. 
lii tcdbirderi aJmış bulunmakta
dır. 

Matbuatımızın da her şeye 
rağmen bu tedbirlere müzahir 
olin.as1 ve memleketin kültür ha
.rclretlerinde kendisine dü§'en yük 
sek vazifeyi hlisnü süretle ifa et.. 
mesi ve nihnyet memlekette o. 
kuma kudret ve 7 •• evkini artırrnı
ya ve asılamıya calışıruunru he
pimiz bütiin kuvvetimi?Jc temen
ni ediyoruz. Dilimizi bu hızlı i
lerleyişin kolay bir amili ha.tine 
getirmek Tiirk basmınm borcu. 
dur. 

1Jiim'3, Büyük .Milli Şefimizin 
ded;klerı gibi, ateş i~risindedir. 
Ate~ içinde olmakla. beraber fr 
kirlerimizi mürekkep halinde ka
ğıtlara akıtılırken nıhumuzcla 
ve vicdammızda h~ bir sıkıntı 
ve zay • .flık lıissctmiyoruz ve ka
fa1n.rımı.z \"e ellerimiz fikirleri
mizi sayfal;ı.r üzerine dökmekte 
hiç bir itiraz ve ka;•gı duymu
yor. Bu en biiyük saadettir ve 
bu saadetin en güzel misali ola
r ak yarmm matbuat vP..zifcsini 
tanzim icin top!c..na.n şu kongre. 
ileri sürülebilir. rn~ bu giinleri 
i&Ak ettiren Ebedi Şefimiz Ata
till'kiin lıuzun:ı manevis;nde şük
~ ve hbr~le eiilmcyi bü
Y\!k ~,bilirim 

' Gene bUWinilinüzün büyük 
sebebi "\'C yarmmuzm ümidi Bü. 
yük Mfüi ~efimfain adını milli 
birlik ~ası.olata.k anakoDKTe
~ esec:Iı ve hayırlı b~arılar di
lerim 

Koİlg:re, bu nW:.ku tal;boo 
prcgrıaım..-.besa.p w nw.amn?.."lle 
Ill01l9U~nru ~ıniş ve merke· 
zi ida.rc h(W)•eti.ni ba.ern birliğinin 
fki yılhk.<'.alijna.la '.lna'ait rapo
runa ıtti!a. kcsb<!..ntl~ri. 

Milli Şef .runet !nöfü.ı. Büyük 
•uıcl Mooli6i TI.cizi AıbdU~alik 
~1'endnj'8., ~vci il Dr .Rclik 
Saydamn ·, • p, rti r, ... nd sckretc· 
ıi Dr FtF.ri 'l ~re kongrenin 
tazlratetinin bil<liriunesi h;il.;km
dnki tt.kri.rl ıin ittifakla ta vi
binden .xın.·n ko ~re i za "rI a
yaY.ta iki dakika. Mikut etmek 
mn~tiyle ölüm ncl " ·ı ~roıarın· 
dan n• rılm p, bul· u'n m~l.k ar
kaıdar.İarınm Jıntıralatmı taziz 
eylemi. rdır. B-..ırda.n sonra kon 
gr~ umu' i 1 ıl'C U encfü11en!c•rin 
ç:ı.iı '!ll:ll:ıuna \:akit bırs 1uı,ak ü
z<m> bu ilk t'lp!"? tron'a ~ı. vcr
mi r. 

· Ko ~r nı ı bugfü,ki.i top! mtr 
sınde. kor i V-011l::ı.r~ S('rmi<; ol
dııi{u mureb:ı·~"!:ır <-unl::ırd1r: 

Pr rem kr,ın: ·onp: r..ı n.taz 
Fn.u· l<' n k, F.tem JZ?.Rt. E ... nice. 
Doğan Nadi. Refik \.h'lu: ~ Se
ven!r;i.l, Oıbrın H.ahmi Gökc:c, 
Mecdi &ıyrnan, . aci Sn<iullnJı 
&!kara. 

He 1n kom·s··onu: IIa:·dar 
Rü.c:~u Oktc:m. C ih· t B !h:ı.P, sP
liını Çdcnk Emin h tl1C'c-cğl1, Bi
ltıi C"'.ü:vdm, Rıfat Yüer. Basri 
Erkmen 
Niza.nm~e komisvonu: Bur

han F 'C'J·, 7ıevnrl F.c··~·\.:', Pe
Y!J,'llli Safa, ~n·."1 U1'al, Hikmet 
'I'lma.. SCltlmi Sedes .• 

tan, 

liı) llrn maaşlı •atım hukuk Ml~lm 
liğ'ine Aksar:ıyJ.:ı.n Kflmalcttin Ya. !! 
lrn, Ceyhan hukıı'< hllkimllğine Bor- n 

ela ı Necmettin özenli, B:ır bulrnk " 
lıAklmllğlne Orduclıın Yümni Oktar 
Saray hıl.klnıllğ'ine İstanbul ağır ce: 
za. nuıS'l' Hıılll Ccy.ııel, İstanbul ağır 

ceza e.~11.ı[!tna s11lh hAklml Nn. ·ret... 
tln Bi1gl, İstanbul hfıkim muavin'iiti
ne Ankara e11kl a:ı:~ muav!ni hukuk 
doktoru Salt önen, 

M lira mıı.1.\§lı '.:llevııehlr 8Ulb hA
klmllğ ne :MDMtan Rlrat 007.UbUyilk 

lac~'•tır. 

• 1şbu nolıul b.r veya ayrı :ı.yıı taliplere ihıı.le cd'l bilir. Şart.Iıamesi be· 
del.siz o]nrıtk koml:;yondan alınır. 

Pn=nr1ı:a i~tııııl> c.lecek ietekiilerin hit:al:ırmda ya%tlt teminatları vo 
tica~ct ,.e,.lkatarıl" blrı;:.tc belli gün \"e sıuıtt.e komiay<>ııa ml.iracant,. 
lan. lPS61) 

• 'I • 

Marmara 0'ısl Balır! &, Satıaaıma 
Kom~syonunGaa 

Kundura itanı 
oğlu, 1 - Bir çiftine ( p;:J) lrnMı!i fiyat tahmin olunan ~000 çi!t kundurıı. lldncl 

35 lira ma~lı lşkendenın ha.kim defa pıır .. ınltk ta cknıltıncye konulmuştur. 
muavbıtlğine Urladan Nar.!! Erglileç, 2 - Pavırlı~ı il ık!nclte~rL-ı 9U per~embe g11.,U saat 14 te lzmittc tcrsa.'le 
Sandıklı mUdde!umumllığınc Ka~r... k:ıpısrndaki J:ornlsyon tlnıısındn yap•Jacakttr, 
mıındnn Şadı Ccb(oceli, Kağızman 3 - Nllmım-?ııi kor.ıl.3;,·ondn mevcut oiup r;artname!i 195 kuruş mukabıilnde 
hA.k.im ınuavin11ğlne Yıldızltdan Abbas almablllr. 
Ali Çetin, Zonr,.oıldak m!iJdelıımumtli 4 ~ lııtcklllerin bel11 glin ve saııttc ticaret ve11iklllıtrm ı vo t'> :m Jlrl!d!ln lbıı. 
ğine Kolpııdan mıınvlni JT!lı11i Dura, ret tem!natı11rilc birlikte konıi"yona mU:-acaatları. (IH92J 
Dursunooy bı\kim muavinliğine Pl:ı - ---- ____ ---------·c 
mıardan Ekrem Aysal, Dtvrek mlld. ~ 
dciumumlliglne Sinoptan ~:ıayıp Kor, fF 

MJft!!iı!lll----._ 

Tlrktye cumııurıyotl 

ZiRAAT BANK Si 
sın<>P milddeluınumiliğ'ine 1'arnburun ı ı 
d:ın Ahmet Ülgen, Kuıı.dcni:ı: Ereğıisl 
h~kim muııvlnllği:ıc Şeİ'li'lkııratı'!la" _ 
dan lbr~hlm öz~ng!cloğlu, ~c...-~blr 

• l\.W-WU! 
mUddelumum!liğin" Yıl:Iızeliden Ali • 

't4.7"ıh.i: 1888. -- ~mayesı. ıw.ouo,uoc Türll 
;-Şube ve Aj:ım adedi: 265. 

Rıza. Kunutku, Çfrril mllddclıımuml 

mna\1nlıtlne Gördcftten Ali A1'ın. 

Karaburun mllddc!umumt muu!nliği
nc Be;şchlrden K~mil €!:-kcr..t, Kıırıı. 1 

hlaariı h~kim nm:ıvl::ı!iğ·ınc Er?.!ı~enn. 

dan K'!mal Fehnıj Alaköı, SO\"g'U ha· 
kin-.l!ğlnc B ı;adan Mnhmut Ytlccteş. 1 

U:z:unköpdl ht.1dm nıııııv"allğine \'i. 

ra.n,eh'.r<lca Mehmet EngUnl\n, r..:r.,.·n 
cnn mUddciurnvmt muavinliğine Kc!. 
klt~n Jtl/nt (~ten, Hafik nıllddeiu- 1 

mumı muavin11(;in" Mesud!ycden )tuıı 
tafa Tarlcan. 

Mudurnu h!l.klm muavinliğine Kı:ın. 
tRdtm Abdürrnhmnıı Utku, B;J clk 
h!kim nıu:.w~1ıı;ınc Elhığaan Nuri 
ı;tangı:ır, AC:apııurı mUddeiurııuml 

muavınllğine Petl.rk den N•ıri Ergun, 

I.lileburgu .ııor&u blı.kinıllğlnc Y.er 
zlfondan lhean Orhon, Ankara bil.kim • 

1 
muıw!nliğtne Kocncllden Fuat F~rdo. 
ğa:n, E'lztjt mUddPluınuml :nıı'lvi.oıl- ; 
('ıne Tunc!'llodcn Mehmet Artın, Bur 
ııa nıUddehımuml mu:ıvin' ~ine icra 
ııPnı:ıru E:rtuğrul Alcr'l. Çorlu hll.- : 
kim nıua"'ınııt;ine H.aswı Glirknn, 1 

Kolplu mUdd .. luınuml r.ıuııvlnl;ğlne 1 
Omcr Yüce, Ot hAkim muavinlıı;"ne ' 
Orhan Demirhan. Cizre htı.ktm mua. 1 

vlnlıı"tln" Sedat Aksoy, Ak<la~ıade
rJ nııiJde.umuml m1:nvlnliüinc C.hat 
öuuı.n, Andirim ınllddclumumt mııa • 

lm.rt t•f ıırt11i "t? oı.tt·ı htzr:kn n:UAmE1PlP.ri. 
ran "1rlıı Ureatrın ııl.~00 ttr" ı1ın.1nlf't ftr1)"'.)f 

.. rıl.ıı.t :ı•·-·- .. ,... rr 1 
'( ı.traK tlUltır:A."ll&t'I ~'\l'ı!f • ~r· ••ı ıecek ~er. n .. aı;.sı;-ı::cli; 

;HAr..a ~ort- ooıunı·;t .l<t~::tlar:o ':?. 

t M'~ ı .oot • ırıı tııı ' .ouıı ı,.. ıo< W&rı ~a Ur 1:'11 ~ <WlCJ 'jı-

• • ıı.ec • ı.~ ~' •c • "-"-Ot 
, • !:,. • ı ,o.,.. • ıO' • ~ • uut 
-~ • 10) • 4,00< • 

OlXKA ı·: HN1l4>1artnıJa.k• 9'~1.U Mr ffftt fı:bl& ~ llnıdluı ~:.. 
7tlf"~1yt:Je:-t .ur..mı1• -:ıktıg1 :.&klllrdf 'ic at re1.A.3! ~et1rftt4,. 

t1.'!' -: l J V.ar:. ll rin!rıuı 11 li.J 1ill. U Blrlnclt::..r urı 'Aı11 it' 

vlnliıı,ne Ömer Altındnıt, Tunceli l 
ı ı 't!d lo.ıru :nıl m·::ı,·inliğinc .\ htGct lı•mı••İllı••••111•m•11rmm•+al!li:lll!tlilD&l&l! ..... !!•••g~n!l!WWL 
Orl:ak, Terme h!kım muıwi.,liğine 

~~~ 

:::~~i:,~~:::~~~~;ı;!;:a:;~ ı~ ~A~h::-:.:i:;:nl: • ~~: 
Siirt hl.kim munv!nliğ:ne Zl:,rıı J.~r- , ~ J ',ıkı.\m J'alluıl:ıınr ~·ı."ıa~ '.'iu ı •4 

gilven Vlrıı.n~cMr mllddelunıumi mu. ~ ı•u.3rdan nııt.tdl\ ıı•·rguıı !mat ı ~ ., 
;n·!nlıtine Rıza G!ı:;çc. J"el:.ıt mGdde! '~ 4 Mı ~onrıa, l'f' l l'forı t~l~i .! 

&i WWWWA 
Doktor Hıfzı Bakım 

su 
~ 

1 

DA.HtLtn; MtlTEllASSl!!I 
Tak'lim: Talimban~ Güngör 
arartım3n hergilıı Oğ'Jcdcn fOQtlra 

1 
. \stanbu' Levazım amirliğinde11 

narım as.tarı ıutaatı uanıarı -Aşatıda yazılı me\'audııı pazar!ıklıı. cksiltınelcrl 7.ıı.ttl .-,., ... _ 
hlzalı:rtoda yazılı saatıerJe ı-:;z:.nedc askeri eatmaıma koı:nig681) 
cıılttır. Taliplerin belli vakitte kor.tiııyona gelmeleri. (l327•ırı109d 

(,'insi :Mllttıırı Tutarı Tc 11'6 
kilo lir~ 'ff/111 

Sr~r et-. 
Kuru ot 
Sığrr eti 
Sığır eti. 
Sığır et! 

2~.000 98.000 ıJ'lf 

:?00.000 12.1500 -
11 o.ooo •e.200 s1flll 

60.000 25.200 ,,,. 
76.000 31.500 

:(.:f. ~ 
ıoss metre mlkA.bt k reııte hiçtlrilmesi pazarlıkla c ~ 

t·ır. Beller metre rnll<ı\bının biçme ücreti 1650 kuruş ilk -"' 
CiO ktıl'U{ltur •. thalcsi 7.11.!IU cuma günU s:ınt 16 da Baıık 
tınalma komisyonunda yapıla.ca'ktır. (1315·9537 ...... ~ 

n.-:1e:lnc tahmin c:dilcn Ciyatı 11 lira otan 15.000 adet 
!ı41 c\lma gl\nU !3.ııt Hl te Anltanda. M.?tr.v. 11:ı.tma1nıa. 1< 
fl!ll! zarnıı PkSllll.n!.WC lrnnmUljtUr, İJl: tem!nnlt 9'500 t~ad:t 
rıul'I VP" 't:il<ırJlo teklif melduplormı ihale &a.ctlnden bır 11 

yona. vcrmc~cri. ( 13:?::' . 9:'.iSl) 
• ;ı.:;.:(. ıı.t'1: 

5000 kilo l\:ldc:yağı almncnktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28-
n'l ::aıı.t l{ te ı.·eı zıfor.da aakcrl sP tmıııma ı.o.ıı!ayonund!\ Y~ 
mln redcll S2:>0 lirıı katt tcm'nııtı l23'i llra 50 kuru~tur. 'l' 
'Jllc k<:m.s,o:ıa gclm lc:-i. {13li.~5i5) 

1-"f."' ~ 
G0.000 kilo sığır eti alınacaktır. Paznrıtkla eksiltmesi 

o;aRt 11 te Kam ~ö t'dt' rısk~rl ll.J.tmalmn ltomisyonunda _}'Saııpl .... 
mın ocdeh 16 250 11ru ılk t m!natı 1218 lira 'l'ri kuru~Lur, 'f 
kitte komlııyons gelmeleri, (1S2P. 05Si) 

Jı'..\>• ~ 
.A.,~ğlda yuz!lı nH•\•addm knp:ılı znrfla eksutmcleri b 

gtiıı ve ~aatl..rdc Ocb:z:edc aııken .ııstmalına komlsyonund'-Y~ 
llp!erin l::ı.nuni ''l'S~al:ırile ~klif rn"ktuplnrmı lhalP •natl 
e""'"cl kom .s~ (IOil \ erıncler!. ( 1319 !J5ii J 

ç;,ı=ıı lliktnn 

Rığır eti. 
T<>:; §:":ker. 

kno 
270.000 
15.000 

Tutarı Tenıinatı 
lirıı lira 
ıos.wı s1()() 

7.200 5•0 

'!-:(.* .,;' 

IO:ay~c: !do:ı ;:::.~ 11 l!ra 28 kuruş kc'lf bedelli ~Mt f~l ıt ~ 
~.:tmeyc konmuştur. lhal"sı 2i.11.9-!l pa.uı.rtcı-1 ı;ilnlı saat .-ıs 
ı.~ M:.V. Hava satmaıma komisyonunda yapılacaktır.İlk t~~ 
kuru.,tur. Şııı·tnamcsi 39:; kuruııa kom!syondan a.l•nır. Tal..., 
!~kal.'.trlle teklif mc-ktı.ır!armı ihnle saatinden ~ saat ,..,., 
mt-!eri. (1321. 'J379) .... .. .,. 

5000 metrı"? nılkCıbı kerrııt" nıı.kliyatı pazarııkla eks!Tt~ 
ihalesi 10.ll.94.l pnzıı.rtesi günll .!B!Jt 15 tc Ça.ı:akkaledC Jrlll' -
l:omlsyonunda ~·npılacaktır. Tahmin bedeli beher metre J11~ 
lcm!natı 18.~00 liradır. Tallplerin belli val<ittc komisyona ,.,,, 

(1297 .. 9 
umumi rı unvlnlif;'lnc Faılt B.:;c.n, Na. 

1 ~ ~~ 
zlmiyc mJddcluraurnt mut.\•inliğine 1 :..~:-r.*:..::.: .... ~--~ 
N id!r A'pan, }fnra11 Alr-nl~mak müd
c:ı umumt mu:l\'inllglne Ccnıal Sakallı 
o~ıu, Yı'dıı:eıl ht\kim mu:ıY!nlitine 

f{rmal Çıne, Pauı'<:ık lıı\klm mua. 
vln'iğ ne Hayati ŞPner, Pe~urge mild 
d•iumuııtt muavlnliğlr.e Naci Uğuzel, 

... ~... ,,. 
Aşağıdıı. y:ı•ılt mc\•ııadm lmpıılı :r.a.rf!a ekslltmr'~rl h':-i'.llannda yazılL gün ve Mı.atlerde İ~ 

satınıııma kı:ıml.:ıyonund"\ 'tıııılceaktır. Taliplerin kc.nuni \"e'Jlk:ı.larile tckllf nıııkt•:plarım Uıale salltl 

Mesud1yc mli .. <leiumumt muıı.v?nl"ği 
n,. ~""mırettı.-ı Gılncy, l'rfn mU11 .. iu. 
mu·c.ı mua\.nli,, ne f:."'11Zi Oner, 
Do<"Tub<1yazıt h J.kln muav nlığinc 0-

r ı \" ' r ı: o ;;; t ! 
lEPP:X~Şt 
ORA 'l t\l-;171:-."Hı\ 

.. kç1•n :.:tı.ım ~a 

l-IAfJLf.T (5 ocrde ) 

m "'r 1.Ut.f, J;ol'•"'nlı, GörJcı; milc:dclıı- talan müddeiumumi mu•w.:ıliğı.nc !'\u 
mumt m:ıavinl!ğinc Yavuz Dindik. rı Erkan, Göltaun hAki:n mu0 nnli~l- ı 
gll, Mı•zigrt hAklm muc.\•in!iğine n,. Ş.c!ik S( r"n. 131$1\ h!lklm nıııavin , 
Hamdi Ayta~. Kurtalan mllodelumu- ı llğiııc Ccvdot Can. tayın e<lıla\i~lcr.1 
rut muamrftine Hamdi A~, "'2'r ı dtr, 

CV\"'e~ 'ı:om!syona \Crmelerl. C\'S!l.'.' ve fBrt.Iıa:n~lcrı komiı;yonda g"ÖrUlUr. ( '1Zi7·9S17) 
Cınsı Mfktan Tutart - Teminatı lhale gillı ,.e saati 

Sığır eti 
Patates 

Sab:.ın 

Kuru aN·an 
To:; ~"ker 

Pırlnç 

Bulgur 
Butgıır 

Fasuly• 
Odan 

kl'o lira lir& 

90.000 il).ö!lO " 3037.50 
90.000 9.000 6i5 

H.400 7.200 540 
122.500 i.656.25 574.22 
ıs.ooo 9.000 875 
22,(;0<J ı 1.250 84.S.7~ 

31.500 6.500 472.!50 
31.500 6.500 472.50 

14.4,000 30.:MO 2280 ....., 1'2;MI -· 

7.11.9'1 15 
7 .. " J5 
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10 
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15 
15 
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