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Ba.şvekil 
ÇARŞANBA GUNü MECLiSTE 

BEYANATTA B~LUNACAK 
ParU Oarapn ıaıı gtlal toplanıyor 

Ankaradan bildirildigine gör-:. mizin nutuklarında işaret buyur 
Büyük Millet Meclisinin paz!\ı-teıııi dukları husuııılar üzerinde 1'ükf •• 
gtinkil toplantısında F.nrilme::ıler metçe alınan ve aJınm:ılı.:tA ola.·. 
8eçimi yapılacaktır. Salı gürıll de tedbit"l.er hakktnda i1.aMı.t Vc'rlle 
Cilmhuriyet Halle Partisi Meclis cefi an '~ılrr:aktaıhr 
Grupu toplanacaktır. Ru toplantı. Bu itibarla .Meclis.in Çarsamba 
da meı:lıııin tatil b11tund1tğu devre günkü torlantısındR Başve!:ilim: 
içindeki dUnya h9.di,e1erinir in. zil' teyanatta bulunması da muh 
l:işaf seyri ilzerinde v~ Milli Şefi tmıel görtilmektedir • 

, ~~~----------------.:.... .................... ::.:... .......... ...::..:..:.:.:....:.... .............. --
r ovyet lnlıılA1HDID 

Val&liama 

EDEN 
Rus milletine bir 
mesaj gönderdi 
'' Diif manın İf gal etti fi 
yerlerclaa atılma günü 

ya}tlaımaktaclır .. 
Londr&, '7 (A.,A.) - Sovyet LDkılA. 

bmın 25 inci yıldönUmU mUnuebeti. ı L 
le İqiliz barjclye nazırı Eden Rus 
mlllettııe ıu bu1Ul1 mesajı gönder • 
mifUr: 

•'Bltıer Oidtaluma kal'fl kahra,; 
m.a.nea mukavem.UD{•. Ruı mWeU • 
nın manevi kuvvetini ve maddi kud -
rettni lapat atmektedlr. 
Dtlfmarıuı llC•l ettiği topraklardan 

atılma gUnll yaklaımaktadrr. Şimdi 

oldugu sibl bundu sonra da, sulh 
demlırlndeı Sovyet blrllti ile 1ngil, 
tere teıriki muaf edeceklerdir.,, 

MOSKOVADA BAYRAM 

htanbulun yakınd&a tanrdtj'ı değerli 
lclarechnlt ,enı Dnnlyel Mlldiiril ...... _......,,. 

Emniyet · 
Müdürü değişti 

B urdur v alis i 
Balllk Nlbat Pepe,ı 

Emniyet mldlrl 
olda 

Burdur valial HalQk Nihat Pepeyi 
İatanbul emniyet direktörtllğllne ta. 
yin edilmlttir. latanbul eınnlyet di • 
rektörlügü vazlteainl yapmakta olan 
KA.mran da Burdur vallli&"iııe t&yiD 
olunmuttur. 

Tayin emrt bu u.bab vUA.yete teb.. 
ııı edilmiftir. 

Yeni İııtanbul emniyet mlldilrti 
HalQ.k Nihat Pepeyf bUtUn :tstanbut. 
luıarın yakından tanıdığı ve eevdiğı 
değerli bir ldareclmlzdir. 

Kendisi Fatlh kaymakamlığında, 

AB SA M PO iTA i l 

Ç()lde mihver ordaımaua .rtaat l•tlkametlai ve lnp!B uıtıb b(rll~rlnla ku,atma barek&tmı ıa.t.erlr harita 

öldeki Bozgun 
Almanlar tarafından 

3 ltalyan tümeni 
t9rk 'edilen 
kuşatı ldı 

8 inci Ordu Elalemeynin 150 kilometre 
garbında mihver kuvvetlerini fasllasız 

takip ediyor 
o 

ingiliz ordusu kumandam 
·'Mihveri Atrikadan atacağız,, diyor 

Londra1 1 (A.A.) - Batı ~ölün 
de, mütt:fikler, meneal RomeJin 
çekilme«te olan kuvvetlerini ta. 
kibe devam ediyorlar. Muhabirle 
rin meuıjlanna göre muharcbcleı 
şim.tii El A~mey11in l:Y.> !cilomet 
re garbm1a ~reyan ediyor. E ' A 
lcuıeynden 100 kilometre uzakta 

Madagaskar 
teslim oldu 

Teslim olduğu zaman Fran· 
sız kumandanının elinde 

27 nefer kalmıtb 
Londra, '1 ( A..A.) - İngiliz harbL 

ye nezaretinin tebli#IM gört, lılada 
ıukar Fra~ umumi valisin!.n mu. 
racaatl UurlDe, 5 1<>ntetr!.n saat 14 
te muhasamat durdurulınuı ve mü. 
tareke lmzalaııınııtır. Hareklt mu • 
vattaklyeUe hltaına eth~tir. 

• •• 

bulunu Faka hava meydan: ıim. 
di mUttefiltl•rin elinde bulJnuyor. 
Muhn.birlet, Almanlar t.ara!ından 
te!"l:edilmiş olan Fotgore, F!reçıya 
ve Arento ltaıyruı tümenlerinin 
cenupta müttefikler tanıftrıdar. 
k"4'Ltıl<lığmı bildlriyor. Trcmo tiı 
meninin eeir edilen kul":lAndam 
gecı ·' 1 Skot'tur, 

Müttefik tayyareler, ~e-kilre~k.t"! 
olan dü~an kuvvetlerine a::"astz 
taarruzlarına ae,·sm cdiyl'rıar. 
Perşembe geoeıııi tayyarelerimiz 
dil,man koHarmı Bt"kiz ıııaat oom: 
balamışlardtr. D~a gtv.-t h~. 
yük ve kudreti yilaelt infilRklı 
bombalar atılmıştır. Dört m"törliı 
bo::ıb:ı u.;3.klarm!ız, ric'at :den 
dü~manı paniğe uğratrnı~lan:l!r. 
:&r.mbalarm ~tığı bUyilkve derin 
c:ukurlar dü~an taşıtlatını knr. 
makarışrk bir surette yı~m~. trer. 
le-r, kamyonlar tahrip cıfümi!IJ, 
korkunç tarrakalarla düı;:ı-.ıan dl". 
ııo ve cephMeliklcri havasa uçu. 
rulmu"tu. 

lıı~iliz rnd)'C'sunun m1ıh=ı'l-irı 
dün g-ece şu m~jı gönd~rmiştir : 

Norveçte 

Bütün Yahudiler 
tevkif edildi 

Stôöolm, 7 (..t.A...) - Ollodan 
ge!en haberlere: ~re:, Gu:aliuı;, 
Norvcç"in her tarafındak: yahudt 
er~eklcri tevkif etmek tmrinı ver. 
miştir. Norveçte b.lsn bUtiln ya. 
hudilcrin Li~vanyaya ve Foton) a . 
yr. sevkcdilecekleri rivayet o1unu. 
yar. 

MeYkuflar ar.:ı!mda Oa~o haha.. 
mı ile ihtiyar yahudilerc msh11u,. 
dU§kilnler evinin mtldUril de var. 
dır. Oslodaki bUtlln ya!.ut!ı n:ağa. 
zalar: Guisling partisi Azalarının 
idr.resine verilmiştir. 

Şeker satışı 
durduruldu 

• 
Verilen bir emirle ecker ıirketi 

bu ~abahtan itibııl-en yeni tir e:r... 
re kad~r şeker ıstarşmı c.lurdurmuş 
t'.lr Şekel° işleri Juıkkıo<ia A'll!a. 
rar'la yeni baz! kar11rl:ır hın:l:ın . 
makta olduğu haber verilmekte. 
dri 

lireti 

,, 

ata 
hineıa 

tez 
inat 

Gebelütta r ı kta 
Çok miktarda 
harp gem.isi 

toplandı 
ilmerlkadaa 

mltemadlyea 
u Uçan kaleler" 

gel~yor 
Madrlt, '7 (A.A.) - Une&d&n b.a 

ber verildiği.ne göro, Cebellltt&rtk 
üzerezıide bUytık bir ta&ljyet eörfll • 
mekt• ve çok miktarda. harp .-mtc. 
bu Umana topıa.nml§ bulunmaktadır. 
İspanyol mll§ahltler, Amerikadan gı. 
len birçok uçankalenın Cebeltıtt&nka 
çıkarıldığını ve mUtemadlyen Akde • 
nls latjkameUnde uçtuklarını b~ldir • 
mektedlrler, 

Stalinin 
günlük emri 

" 8 milyon düşman 
muharebe harici 

edildi 
S\alingradda muharebeler 

devam ediyor 

Londra, '1 (AA.) - Dllıı pce n. 
rw Koıkovad& neP'edllen ncm1 Rua 
telıılJtiM c&"e. .Almülana pl)'ade 
,,. tanklarla Btalia&T&dzıl fa'biilD 
b&ıge&Dde yaptıkları taarrualar pUa. 
kUrtlllmU,, 1000 Alman )'Ok •dilmlt. 
11 tank da tahrip •dilmittlr. N&!Gık 
cenup dofuaunda Rıal&r Alma.nl&rı 

tutmaktadır. Burada da ytl&l.e,c. 
nazj yokedUml§tir • 
Tuapıenln ılmal dotusunda malı&J. 

U çarpıımal&r olmu9. Alm&nlar& '• 
~aslı zayfat verdlrllmLotlr. 

STALlNtN Gtl'NDELtK DIBt 
Londra, 1 (A.A.) - St&lln Sovyet 

thtllll!nLD yıldönümtı mllnuebetlle 
kmlorduy& hltaben neşrettlti ıa.n • 
delik emirde Rus ordusunun. timdi,.. 
kadar Almanların ve mUttet1klertnın 
ordularından 8 milyon kitlYi muha. 
rebe dı§l ettiğini beyan etmlftlr. 

Kıbrııta ml dalaa 
tedbirleri tamam 
Londra, 1 (A.A.) - Kıbnı va.ıı.t. 

dün Letko§Ada, adanın mlldafa&41 1., 
çin her ıey!.n yapıldığUlı vı herhancl 
bir cjbettcn gelecek dU,man ta&rru. 
zunun güvenle karşı1'an&bl!ecetin1 

b!ldlrmlştir. 

Hoskova, 1 (A.A.) - Sovyet 
mahfilleri, Mııır ~öh.indeki lngiliz 
zaferini ıevinc;Je k8.J"!ı]Rmt~1nrdır. 
Ve bu zaferin müşterek davaya ö . 
nemli bir )'ardım olduğunu söyle. 
meıktcdirler. Bununla heraber, 
milletin bütün dikkati. komt.;ni!!t 
ihtilllinin 25 inci yıJfüi11tlmüne 
(e'lr.lmiıs buluuyor. Bu yıldôni:.mü, 
Hitler ordularının lruvveotterı Jüş. 
111Uş ve Rua batllusı kar~ı~mda 
ınllğJQp olmak Uzere bulunmu' gö. 
rllncliHW zamana tesdaUf etml"kte . 
dir. Bı.:günkU tartlar. bUytik şen. 
Ukl~re mU!•ait olmamakla herabcr 
Mo!'!;:c'-a hıırpten evvelki an 'an~. 
vt rJenlik gtin!"rini hatırlatTT bir 
manzara arzcdiyor, Kız:J r.ıey .:an. 
ve ana caddeler bol miktarda kır 
mızı b:ıvraklarl ~üslürlilr. Rura: 
farda duvar illn!Rn, f•olit1'Ü"ı> a. 
ıaların:n ve harp 1uıhnımanlarmın 
po"rtreleri görülmektedir. 

İstanbul va!i muavinli.ğinde, Çanka. 
ya kaymakamlığında bulunın~. eıı 

son olarak da. Burdur valiliğinde 

meşkQr çalıımaları kaydedilınt,tir • 

Viıl, "I (A.A.) - Saat 15,10 da Ma. 
dagaıkardan ou ıon mesaj alınmış_ 
tır. "Olaylar hızla ıeıiılyor. irtibatı 
kesjyoruz.,. MUtarek11 imzalandığı za 
man Madagaıkardakl Fransız ku -
mandanınrn elinde yalnıs 27 neteı· 
kalmı§tı. 

- Hiçbi!" ordu c;olcleki mihver 
ordusu kP,dar dövillmem~ı;tir Yol 
boyunda kıtal korl.unç c.-!7T'

0

uo;tı~r. 
Yol imtidadınca düzineler ile A?. 
man ve İtalyan cc~edleri bu11,n. 
:=ıuştur. Knmyonlsrla nııkle "i'. 
mekte olan rlilmnan '\Skerlc-rinin 
cesdleri atılan homl:nlann isnbl" 
tiyle yüzlerl'e metre 11ıaklara "· 
trlmıştrr. DU§D\8.11 ordusunun dö. 
'-ü!mesi M.ıa devam c-rtivor }.fa~ 
Hip nil§m:l.!lln tnkibinde h:~hir ~:~ 
~eme alameti görüJmUyor. ~l"l<!Tin 
ci ordu, tam bir ~evkle imlıs i~ine 
devanı eı:!iyor. 

15 bin teneke Urfa 
Ruzveltin bey~natl 

HalQk Nihat Pepeyiyj tebrik ede!', 
yeni vazj~ıjnde de candan muvaffa. 
kiyetıer dileriz. 

Ml11r zalerlnla 
blylk eıaemmlyeu 

vardlr 

SAHTE KARNE YAPAN MAHAL
LE BiRLiGi AZASI BiR BAKKAL 

Va§ington, 7 (A.A.) - CUmburre. 
lsj Ruzvelt, aeçlmdenberl ilk yapı • 
lan baaın toplaııtııuıda reylerin taı. 
nl!jnden sonra alınan neticelerin kon 
ıreye ka111 kendi durumunu neden 
dolayı değiftirmesinl ıca.p ettirece~ı.. 
nl anlryamadığtnr slSylemiş ve Mısır 

130 Sahte karne satllrmak suçiie 
ağırcezaya verildi 

da İngilizler tarafından kazanılan KUı;Ukpazar mahalle birliği idare nunun pollı marifetli• retirttlmeajn! 
zaferin bUtlln birleşmiş mllletler ıcıa heyetuıden bakkal Burhan, aabte o - ! karar vermiş, muhakemeyi ba,ka bir 
çok büyük bjr ehemmiyeti hajz gibi larak 130 adet bUyUk ekmek karne:tl gUne bırakmı§tır • 
glSrUndll,ğünU ilA.ve et miştir. CUmbur tanzim etm ıı, bunları HUaeyln, Ali - ---------------
~isJ, §ima!! Afrika çöıtlnde jşlerln is- Haydar ve Hllııeyjn Çakmak adında 
tenildlği gibi cereyan eder görUndll • Uç ki:iye vermiştir. Bunlar da karne 
ğtlnü de söylemiştir. CUmburrel<J, leri muhtelit kimselere para muka 
Almanyadan bahsederek oradan al<b bilinde satmıılardır. 
ıtı itimada tayan haberlere göre, harp Yakalanan suçlular birinci ağır ce_ 
jıUUallnln son ay zarfında işçilere za mahkemesine ver,lmi,ler. dUn de 
g&rterftmesı icap eden mUsnıı1ck:'\r - sorguya çekllmıgıerdir. Suçlular. ıu. 
lıklardan do!ayı hJrdenblre çok azal. çu birbirleri Uzerlne atmışlardır. Ne. 
dığını beyan etmlHir, 1 tıcede muhakeme ıelmiyeıı lk1 mu.. 

Parf ı!e kata ge11r. 
11 ıre11e lllbr&t yok 

Vl,t, "I (A.A,) - Para tUtUncUlerl 
bundan sonra bo' bir kibrit kutusu, 
getirmlyenlere kibrit vermlyc,,~ekler • 
dir. 

(Arkası o;ayfa S "lltun .'i de) 

"' gagının lnacerası 

T rabzondan Urf aya yoı lanmış, orada ye
ni bir halita yapılarak buraya getirilmiş 

C\'R7.J!I" 3 ünrü ~n\"fadn ı 

-..:.ı---~ -.:WMlıllılıl•lıilllii 
Çolde rfcat eden mihver orduı111na giı rülml'ınlt ıılddctte blll'UIDI& aj'lr Z&,.\ lat,ıı uğrattı&• bilcUrilea "-lku 

bombardıman t.ayyarelerlnden bl r(ae bombalar ytlklenl7or 
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Atilla Bizans 
imparatoruna ilk 
karı l divordu ? •• 

Y.azan: BIZA ÇAVDARL~ 

izmirde karne 
sahtekarhğı 
lld~ ,ebelıe 

rıtralaadı 
lzmirden bildiril<liğine göre, bıı. 

rada 'büyüklere ma.lısus ekmek kı"!' 
:Uillaya ~ bir silik~ tertip büyük' Fakat ne yapııymı 1ri Jıı. nelerini 3 liraya_ ağır işçi ka:rne. 

dilmişti. Gönderilen Vijilj namm. ristiya~hk ruhu bana/bu mııkad. lerini 7,5 lira,ya. &tan ik; f!.('beke 
da bir :.cfi'r bu i~i yaııaca.ktı. Sa· ı1es emanetleri siz~ teflliın etlirt· meydana. QTkarıl:rnıştrr. 
ikasdı tertip eden Krizauios bt:ın mecli Bu günahmı din namm.a ya. Şebekelerden birincisi 13 kişi. ~~~esinin kap!LIT 
tıulda bulnnuyordu. pıl;m~ bir ~ydir. Affedin! Ce7..a den mürekkep olup Zeki ve Melı.. kapa91~'ae -~li.yen ihtiYS: 

Bu js Atill:i tm-af.mdnn duyulur olmak üzel'e istanbulin kızı almak· met :ı.dında. iki kişinin klişe~ini göı.hl.lft!lii)ıı:...., )'6DID:l ,arrt't·· 
duyulmaz, Bizans fmparatonı Teo- tan \'llZ g~in! yaparak hazırlailikları !"8hte kar. J.aş ve.~can k ... eauuılll\ı-
dor'a hemen bir me"ı<top göndere. Atfüa bu i~ o kadar lm:mıştı ki neleri basmakla suçiudUTlar. dan ~: 
rek behemebaı Kriıanios'un keu· affı ~<lan bile ~irmiyordu. İkinci şebeke mcnsuplarr da ne.. _ AınıJ&. Zeynep Ue Ronz.b·i 
di~ine tc limini istedi. En·eıa: reden tedarik eyledikleri anlaşıla. sağrrdınız mı?, ~ - -...ı- ~ --· 

İmparator çok aciz bir vaziyet - G~n li.neliııe- ~cH m.ıyan birçok karne satmJŞlardır. Diye1.sorou. ~ 
tevdi. Atilli tınafmdım istenilen Di:ve bağırılılrtıın sonra: Diğer ta.raftan sahte karne ta. MU-ba.~ir, o ne \adar k:wiuda 
atİnmı göndermek klll·vetine sa. -· Güziim ım mel'unu ~i'rmesin! beden Nefa...c:.ct matbaası milrettip duramaz ha~<le ~e aks\nt" Find 

'c,,.~..:: .. u'" 1• 1"',~e ed- teme7, hemen ı · d M··"'dd' d ır. a ~ • ~ -· Jıip olmadığı gibi, Ati113.nın bir hü. .,.,._._.... "" u erın en uuı ın e a,.,.r cez y1ğı gibi $r ~'""Ir ayagını degı§. 
cmnnna da dayana.bilecek bir va. maiyetindekilerden birisi Kona. mahkemesince 1 sene 3 ay 20 gün tirerek.: 
:ı:iyctte değildi. tan<ı'm .kaftıStnr bj'r vuruşta nı:tır• müddetle hapis oeııasma çarptrrr~ _ ~-dık, liste~ ba.§tan a. 

Gayet kıymettar fıediyelcrle, bu du İ'itanhu' İmparatarun,. Sağ. na~trr. ~ğıya lka.daııl: ça.ğ:mdık amma, dedi. 
jc;j hal ile Atillayı tec;ki'n etmek dı~hk yaptınnak htiyen katip, ar. :&inac gelm~ Hflkim de "kıpat 
jı:inılnatolios ile lTJios'u Atillinın tık yn~aımyordn. T d 1 •ızm•ıt beledı•ye re•ıs•ı kapıyı,, cie'1ti. 
yanma !'lefir olarak gönderdi. Bir :Ci!ıanoı imparatol'U eo o.r < a, _ Şim'di olmıyacak mr muha. 
d'c munbede akdi'ııi t('klif etti. kız gönd'mJlek beli~ıncfan yak&· kememiz? 

Hediyelerden ~ok memnuu olan 5mı kul'tarmastı. Atillinın ,·:ık'nyı braet etti - Oiacak, olmaz olur mu? Şim. 
Atilla yuınu5acb. Ve bir muahede lıik:ive eden mt'ktubanu nlır almaz J di yine <;ağırırız. 
afoletmek üzere !!;eriye diineıı 4'cfir birc;.~1< i..ts.\'l'Oz çdıardı: - BeltH;veyim o haltle. 
)erin yanına. kendi hususi kati~ - AzHel' bizi kurtardı! ~uç ısnaJında bulunanlar Mübaşir ister istemez gi!ldü: 
(iollü I\oustnıt?:>'ı katarak İmparıı.- Dedi. Koca ı\tilli nr.l"!r y.ııptıl'• hakkında takibat yapdacak - Bunucla. mı ben sôylivcyim. 
tora "'Önderdi. nuyordo'.. Dedi ve kapıyı a~arak mahkeme. 

Efenüi>;indE'ft kadrn iptiliiaı lın İzmllten bildirildjğjne göre, amit cien içeri,y e gird:i. 
Gollü kfttibe de g~mj' oJacnk J'i VllAJ8fla tebliği belediye reisi Kemal öz aleyhinde, Bu ortadan krsa boylu, tombul 
Konst:ms htanbula gelir gelmez kendisinin imzaaını taşıyan mUhür_ v~tlu 16. 17 yaşlarında bir 
Jrnparatora hemen ~u teldi'fte bu. süz ekmek karnelerini istihkak 81\. genç kı~. -pardon yanlrş anla 
Jondu: Fatura vermek hibi olmıyan kiIWlelcre verdiği yolun,. ~ılriıasın, siz de ilk göriiştc Zey. 

- Eğer bana gıtyet güzel, zen· da. blr ibb&r " 8 idM& lizerine açılan nebi bir kız sanırdınız. Ha.lbuki 
gin bir kız bulup verirsen, AtilJa.. •• t k muhakemeye dUn başıanrnıştrr. tam iki .s:nelik e''lİ bir k2dın ot. 
yı ısize ııldırtmaz, ve f>izi daimi ve gos erme fznıitte çıkan M:ır.nara gaıete~i duğuııu biı'az sonra nlfl1ı'{.cmede 
bir sulh icinde bıra1'tmrım. sahibi Dr. II::ısan lara[Uldan telgraf· öğrendim.- <}Ok kalın s.imsiyah 

Zavallı imparator bu sa.ğdrçlığa mecbuı•"ı d f r la bütün 1s1aa.bul gazeteleri ne veri- kasları vardı. Gözleri de qynı 
iia :mzr oldıı. Fakat ond:ın en•el Jcn nı~Jümala göre saat 15,'.lO da re~kte, si•zgi~n. iri kirpikliydi. Kr. 
lfoıı;,tans kızı hnldıı. Kenuicıine - başlanın ilk celsc<lc müddciurnuıııt \.lretk saçlarının ön klsmınr, alaca. 
l;~r hisartla mabpus bulıın:ı.n Sa. 100 kuruştan fazla alış suçun miUi konımnll kanununıın lı ba.s örtiisiinden taşirm1ı:ı, galiba 
tınnin'in rrayet ,.İİ:l:el bir krzı ol. l d f · l siimuli ılnircsirırlc olrluğunu söyle· l:iraz-briy:;ıntin de .5ÜrmU~tü. K.alın .. "' veriş er e atura vermıyen er · 
duğunn ~Ö\ leıımi~ti. yerek maznunun lr!Ykifini istemesi bej rengi p.ı.rdcs~ünc rağıncrı kıv 

Atifülnıo katibi hemen fmpara.. takip edilecek üzerine lıelediye reisi gene le,·kif rak vüC1ldunun hatları, mütema. 
tma miirn<'aat eclerelI o kum l<en- Viliyett,.n tebliğ e<Hlmi'!tir: ediJmi~ ve muhakemeo;;i mc\kuCen uiyen oradan oraya sıçramasıyla 
disin<:ı verilmf'~ini ittedi. Bir kısmı tacitı:erin bazı yan. ı;ııut :W,45 e kadar de,·am cLmiştir. seziliyordu. 

Ilu sırada km ~rk ordulan ku 11~ anlaYI§lara kn)lıla.rak celbet Belediye reisi neticede bernat el· Yanında l::ir·•de yaştı ka<lın bu. 
mandanı Zeııon kaçırarak onu, tikleri mevad ve esyn icirı fatur~ micııir. lunuyor<lu Nihayet mah.l<erne aç:l 
1,ızr selen do,tu ı:urus'a. yerdi. a~madıld2rı ve fiyat müra-ka.l>t,cıine Bu ihbar ve iddiayı yapanlar hak. dı ve üçüncü duru~mndan !onra 
l\on'\tnnS lllUtees ir geriye (]i..miin· yarar vesi.k::ı. gö!J(&mejikl .. ri yar. kında suç isnadı ve ~dll nıakamlan ınübe.şir ı;erıç kıza doğru gii.le-
cc hali efendisine anlattı. Atil!i: tırıl an tetkikatta.n nnlaş•lrr.ı~tt!". fü.zulcn işgal suçlarından takibat ya_ rek: 

- Ilo ııusıl olur? Her tacir oelbettiği mevad v~ pılacaktır, - Zeynep, R~ziiii! diy~ oo. 
Diye b:ığırdıktau sonra, knlrm~ tl}ya için fatura almağa ve 1(1() - ğrrdı. 

ı.a.;1111 nımca tnıp:lratora bir mek- kunıştcı.n yukan !iatı,ıar iç'n mu~·- Elektrlll şebekesi· Zcynenin yüzü kıpkrrmıZ"ı oımuş 
t p yazılı. Kat"i ol.nal.: 5u11Jını is. teril"rine fatura vermeğe mec~1ur. tu. Üclı:ek ürkek ka labRlt5r vnrdı 
tiyordn: durlar. ala takviyesi Ye m~hken:eden iç.eri girdi. Ken. 

"Saturuin'irı lmmı Ve)ahut o Bu lazm:.eye ııi.a}'let etnıir<>~ler !stanbul, tramvay ve e!ektrlk şe _ disini bir- ~C'cuk takir eltl. - par. 
iı~arda. bit kı:cr hemen se!iıiıne h:rltkm_da Mılıt Korunma I<am>n•ı bekeslnde bazı teclbırler alınmasına clou, yanlr) an'tıı:;ılmasın. siz de 
'erec"l,sin I \'.~uliude dur.nanınk na tevfikan takibat yapılacaktH'. ait bir progr'\m hazula.ndığını yaz. Remziyi ilk g-örijşte bir çocuk sa. 
tıana nyıp de~il mi': 7..enon':ı le· Tebliğ olunur. mrş, bu meyıı.nd& bir indirici ve bfr ııırdınız. Hari>u.ki Z-eynciıir lrocası 
füp etme;> ~ine bah,f•rsa, srn de d~ y\lkseıtlci merkezin inşa ve tesis iıli- bu, Z•ynepten daha kı!'a boy 
onıııı m J,sadmı te bil et.m;_ İn de eılll.ıceğ!ni de iltı.ve etmiştik. hı, zayıf vi?cu':.lu, pek iyi 2"iyin. 
mek! Asi bir tebenyı tetlip ed~rcl• Ş8Jıer ithali Alılığuruz malılmata. göre, biri ikl nııemicır nih,ıvet 18 yaı;ında kadar~ 
kadnr ku\ vetin yoksa, hTI teılibe teaebbAslerl 400 kilovatlık diğeri gene iki 200 ki. üı. Herh;ıld.e kunduracı idi:;tli ki, 
ben gelip ynrdmı edeyim.'' Y U !ovaUılc takatte olmak üzere ikişer rarm'3kları simsiyah, bıçak ke"!k. 

Aknn ıtıılar duru~ orclo. Çok iiciı An karadan haber verilcliğ:ne grupluk iki yenl Ul.!I merkez. daha leri içir.deydi. 
otan lm,:ırutor Zenon'o teıJ.ip ede. nazaran Almen firma:arr zeytin kurulacaktır. Zeynep dıı.vaCI, Remzi de ela va 
c•ek kmvete salıi1ı değildi'. Atilla. yağı, keten tohumu ve ay ç"çcği Hal!':n şehrin mubtellf yerlerind'! edilen mevkie g~ip oturdular. 
nm ~elecrği halıeri kar.,ı~da i~e k bulunan iki tali merke:ı:in her birjna Hükim her ikisini de uz.un ·..ızun mukabilinde 10 lıin ton ~t'°' eı \'er. . 
tir tir titrem'"lti, Bereket 'er İn J;i 800 er kilovatlık takatte ilA.veler ya_ süz.dllkten s0nra. herhalde l.Vl.ı 01• 

j meyi tekl:f etmi~lerdir. ·· k' tıılib kendi'iı;ine y:ırdnn etti de m. - .,_ pılarak takviye euılecek ve yüksek duk\arma ilıtirnal veremcoı ·\_. 
1 lı'a.kat lıükfınıet zeytinvaın ı.rıra 

para tor ya~rn~ ı kurtardr. - b . ,__ 1 kuvvetll bı'rer merkez haline getirile., sordu: cım m~nettiginden u muır.:Oe c.. 
Atilli Sirmiek Sehrini 7ttpfettiği - k t ccktlr. Gene mvcut ilç tAli merkezin - Siz eYli tr.isiniz? 

- Peki, boşanma~ mı is~-~ 
sun. ~ 

- E-ıeıt... ;;; 
- N~c!enl 
- ~inem!YoFiiZ efenaim , 
- Niçin geçinemi.Y.orımı.u-ı? 
- ... 
- Söy'leısene k1zmı. 
- Remzi beni ilım.al 

fendim. 
- Ewelce hanginiz 

dav~r açmıştı? 

- Remzi c!encüm. 
Ha.kim Renı7.iyc döP .. n; • 

- Ne vakit? 
- Geçen eene,. 
- Ne oldu? 
- Mahkeme reddetti. 
- Bu davanın dosya numr.nı:<ıı 

tarihi nasıldır! -
- Bilmiyorum, 
- Sen kızım": 
- Ben de bilmiyor.ım, efen. 

dim. 
- Ne vakittenberi ayn oturu. 

)'O!'S'UtıUZ? 

- Bir aenedenberi. 
- Demek şimlli de !en ayrıl. 

mak istiyorsun. 
Zeynep k:ılm kara kaşl;, kara 

gözlerini yere indirerek: 
- G*n sene o, bıı seue de 

ben ay.rılmak istiyorum, e!entl i·n, 
dedi. 

- Demek lbu da reddohı rı::a ge. 
lecek ecne dava. ac;mıık crrgsı riııe 
Remzide. Ne ise, §ahit!orin var 
mı? ' · -

- Var iıtbii. -..,_ --
-· Gelecek celse<le şııhittertnin 

bir Jistetini, eYlenme cLı:!daıımı 
getirir.,in. 

- Peklla efendim. 
. - Remzi. <ha.it ne diyor? Sen 

de boşa~k istiyor musun? 
Remzi kat'i bir if:ırı .... :ı .. ,., • 
- Evet efendin 
- Neden? 
- O bo~nn.mak icıtiyo:muF. n~ 

yapayıııı ben de isterim. Anm:ı, 
ge<-'cn !'e'le ben iııtediğim ırn:nan 
o iS't•"!'emi~ti. Bakın ben yine o. 
nun d"!diği:ıi kabul edivvrum. 

Hakim her iki!::ne de bir bab::> 
tavriyle: 

- H.::!ydi, öyleyse. giclin ııiındi, 
c.:.av~nız ayı~ 21 inci g-Unil l'l'<CG.h 

Ieyindir. O g-ün gelirsiniz. ~en de 
kıznn şahitleıini, evlenme ciizda. 
nınr uutm.a. Dedi. ' 

Kiiçük evliler kalabahğrn gil. 
lümsemeleri ar.ı.smoa d!~an çık_ 
Ular. , 

Her ikisi de dokunsanız ı:ıslrya. 
cak ve bir vesile çlk.!!a de: hal ba. 
r:~acsk bald~ydiltr, F.ıknt t:ı:ı v~. 
sile hl"r ş !Y"'.! ra:';m~n ı::ıkm:ı'1r Zi. 
rn, Rt>m::i <le Zeynep de d:!'l;ı.r;da, 

beraber ~c lclikleri atk&dnşl'J'r'nıu 

~ 

Mara kimdir 'I 
B AL'IIK d&niı.indekj Rus fr 

filoso.oda Hara adınd' 
e~lıii bir zırhlı var; ara ma bu harp 
~;em;:'si ıetr:ıfmda. bombalal', toplllf 
ııatlar; yahut ba gemi, etrafJDll 
bombalar, gülleler sa~ar; radyo • 
la.rda. ismi g~er, gazetelere yazr. 
lır. 

Harp gemilerinin isimleri kn~· 
,·et, cesaret, heybet anlatan ~ö~ 
!er olur, '3 nlıut bir uf eti, tanlı bıt 
lcuınandnıı veya Am)'rali hıı.tırlv 
tır, Bir olmyucmn Rusçada Mar6 
kelimesini balamadıtrnı. Rus ta.. 
rihinde de böyle bir safere yahut 
zafer kartnluıa tesadüf cd~m~di-
ğini söylüyor. • , 

So\ryet Rusyada Bo!5evi"rsıın , 
ilk zıwn:uılannda glirüş döşUniiŞ 1 
ufoldan pek genişti; Rusluk yok 
gibiydi; yalıut ö.rle görünüyordu. 
Bunan için tarihe ge~miş olaı, bi\ 
) ük ~~"Rlist veya komünistleri. 
lıunı:ı,'i milletten olurlarsa olsnnlat 
takdis etliycrlartlr, Hn.ttl ('ı kadar 
ki eı,;kj Rus Çflrlığr Osmanlı teb~ 
a'tı olan ortodokslara ait me,.~le 
lerde Bahıii.ljyi iki'de bir sıı.-ıştırdt• 
ih gibi Sovyet Rusyaıla Rusy& hu .. 
uutlannın clışarumdaki amele;ri 
kendi vatandaşı sayarlardı; acı1\ .. 
ı;.a o de\'letlerin işlerine müdalıa.. 
le etnı(!ldi; fakat her tÜl'lii yardı
ııu yapar; all'lka ~österiroi. Nite• 
kim 1028 t=enesinrle tng;Jtt-rt>dp 
büyük grev olduğu unıan İngill~ 
a~elesine 8ovyet ameleı,indPn pa• 
ra gebni5ti; bunu da fogifjz hükü. 
meli si'yaqi bir mesele ynpm15tı. 

Zaten Sovyet Rucıya ilk xrunan. 
lar<la açıl.ı;:ı. ''Düwa 1htiiili" için 
rnlışryordu: her BeYİ höyle bir za
~·i;re~en göriiyorda. Bunun iı;i11 
de n1e5elA bir gerıü)•e isim konur• 
J\en Rnshık çe11:eve. j içincfe mnh • 
ım~ kalmıyordu. Eıı arada bir zırh· 
hlarma. d:ı. Fransa ihtiliilinin rnf'5-
lıur ad:ıınbrındıııı Mara'n.:-n a.<lını 
\'ermi'?lerdi. 

Mara'nm aıı;Jı lspanyoltlo; ·~· 
mnu lsviı:rcs!nde doğdu; hıgilte. 
retlen hekimli11: di1ı1omas1 ııld:; ih· 
t\liU c:rkmndan en-el yanj on al
tıncı Lui' niıı saltanatı «ötf'J\sındll • 
Kont D:ırtm a'nm nmlmfız alayı• 
n:n hekinı!jğini' yftpb; birbt: .. ~f'J: 
rnzdı; ~szeteciliğe baŞ):ırlı. tiıt;. 
İaı çıkınca cana.var ke'\İldi; dört 
tarafa :roa.lclırmağs. başladı, O kn.· 
dar ilel'i gitti ki' iki def& te,·kif ka:ı 
ran Yerildi; lakin lugiltereye l'w;• 
tı. t'~üncli defasm•Ia bir do!;tnnmr 
t\"İndeo saklnndı. 'l'araftarlal':'. iıdi. 
dan alıp <lK. me~·<lan açılrnt'a uıil· 
lct mecli:.intle ~öriiniiyord11. Kür. 
~ü3 e ~l' ','•],,ısta bi~ok ki't'1ı:ip}erin 
id!\mlan lfmm ~elclii';indel\ bah'>e· 
cii\·ordu. O kadar ki bir meb',ı; 
şi;~ le b:ığınnı~tı: 

- P.u yamyama bir bardak kan 
'erin iz: susamıs ! • 

- O <ııraıla elli ya,formdavdı; 
"Halk dot;tıı,, W1Zetesini !,'lkl)rr. 
,·ordu Milletin rahatı nat"lma 2G9 
bin ki~i.n:n ba~ı :ke..,ilmesİ liiı.ım 
olılnğcınıı lınykırıyoniu. VHeudu 
~ilıu nlarln dolnıu!i;tu; suva ~irer, 
~azll:ırnır or:ıda yazaıdı. l~n snn. 
ra Şarlot Karılej adında hi" g•nr 
!az onu öldür<lü: kendbi de- iıla.ın 
oıundtı. 

b • ı k"I' ı.ıin y:ılnız ay çiçegi Vf: eten "• b - · R ırn hir araya !!elmeleri yfü:!.inc!.cn av .. znmıın uranın pıs {Oposu. ·ı ı e. k yüksek tevettrtilti tabloları tadil edi. Zeynep a::::ını yere e~<ı;, '! • , . 
· ı ı· '· ~d hur.ıu ile ynpılma!'ma !;1tl!<}m..ı ta. nı yere ~ittiltr. Yan\'·ma dPrd:J. 11ın ga~ et aymet ı nıu11.a11 eoı ema. ıerek yeni tevzi esasına. göre icap zi de ya va şbi:- S:!Sle: 1'> Sovyet sefiri Ankaraya 1 

· • K t • •· dır E 1 d' lar. Lllk!n birbirlerini 'lll.rıştı'". net erı'nı l)poı ansa te<ııım et• · k • d eden .. ekle konuLacııkttT. - vet, < e ı. do'·nJ;; ı)iiTer taraftan Ameıi nh~n a y k ı · b' · · · ı.r d -nıjc;: '-' 1 Bu yAn1· ynpılacak tadilA.t da in .. aat -- Evlenme cü?.dıı.nnr::ı Yei'i:·. 1 m:ı Ht; ıtısının a,ı:.ııı an gt-c:me. 

KADIRCAN KAFLI 

k;··.·1ı'ye•.ıı· mı'ktarda sekrr i+ha i ~ ... " 1· H t • k d k. b" '· ı B' "d" tt nb·1· m"""'r.c!\ ·- İcabeder>-e hnnlnrl:ı hilint fir1. ... • ile tesisatın kuruım:ı.!ma ait projeler - Bende değil. Zeynep ~aiclt. c ı. n t:ı o 1 ar l, ır J{'!' ın ır m•ı "'e e ~ ı '" • 
• b' . 1 için temaslar yap:lmnktadır. Run. HcllU~İVe takıldı; ıneml•'ketinde bulunan SO\'V•t rm yei necatım11.1 \'erır; ızı ımrtnrır. 1 tamamen haz1rlanmıştır. Bu iş bey. yN-du. Döndü: - '" • 

hın? da:ı b:ı.şka hususi Türk firma an nelmilel maruf fırm&Jardan bırine - Evlenme cüzdanını ver krz. NiHAT ŞAZ/ yük E!çisi Vinogndef d•in Anka. Demı'ctı'. da ~eker ithali için te~cbb,is;ere - Yanınıda yok. (Arkssı sa,·fa 3. süt.ur A tin) ra,ya dönn iiş ve Ru~ 9efaN<ti erkd. " • •• • 1 d' yaptırılacaktır • .J 1 t So ~lüten sıp bir hıristiynn olan gırı.ı.şmış er ır. nı tar:ıfmtJan kaN'ı anmış ır. v. 

A~linM~ti~K~ Wns~e~ı~~----1------------------------------·---------------------------~yclmilli ~~ı~ı d~n~i~e ~-hm Si!\'en nnmındnl•i biri<ıi rnsı r,iln ~ovy'!t sefaretinde bir knbul 
tnsiyle Rom:ı kili~e<;İ ııc göullerdi. tek bir modern tayyare ya[)8Cak rcıomi ven'<ce tır. l !'33 de Sosyalist pnrfrıilHlt'n nv ., _ k · 

rıl:ıralt yeni "ni7nm, otoı·i~e, mil. :Hi•yle<>c dini vazife"İDi' ifa rttii{ini Yaıiyette bıraktı. 1 t cl"sturuno 'Jii. ett'l,' -· nün 
zannediyordu. 3) !"ık r.,ık tekrar eden ~re,·Jcr clee~he~ bo yeni 1 ı:'hnil~l~e-ıl;;bııl 

htnnbnl İmpanı.tornndan kız \·c haftn.~:ı yalnız kırk ~ant ralı.,. etmişle.-·di. Mösyö Moutanyon mec 
n'm:ı c foin Atillavı lıikum icin fe<; numm hatk <'apJırsj pnıgram;ıırın. lis koridorfarmda gezinirken .. mi1-
' ik ed liicn pjc;Jwposun tr'llim P.t· ıla pr alnn<ı olmaqı (ha!<i!.atte kem mel ihtilallere haz•rh!t r1cv. 
t ·x.· k Jd 1 ~ 1 •;" ile cephenin 1936 ill .. ümm pro""..,ri,. ıı.ı;ı' mo nt es e"~·a ar me"e e J rir.d~ ,vasıyoru7 ... ., dile •>ı:iine ı;:-. m ·d"" "'·t mındıı hıtrt:ula lmk i°' oıaAti ya11Jı ~~ ...... a "'" r. - 1cne fil•-:·~ni söylii~·ordn. Uır mıh~ İstanbul İmparatoru iı;e, :ıorluk· dı>ğihli. Eu grewileri'n Ye jo.;c:j le- de~ ~onra, 1935 rle meb'u•lnra na-
l ·· ı b' '· b ) ·· J "k <öPkki•lleriniu ı"'rıı.n Hı.erine Blum 
:l gıae ır lil7. ıı ııp ı:ı;onc erm, zi haı·eketi.n!.n :,ii1 rHii:'İni 'ı• ıJ:ııa •· d" }

0

!C.l.:...,1etİllf" kıtbnJ Ptlirifmis. tir. l 
uzcrey ı. ua... mizmini ı;?.Ö'Steren ,.e iivcn hi!' ııut-

Atilla hemen tahkikata ~iri~ti. f•fe~li. 1938 nisanında, i'kiıı<'. .o) Her "ab11 ..ıa, bilhnsa. baya. kımn ıli'ıtl•tti. 1936 S:?Çinıir.rk môs 

'
' n t" d K st"' • ı· J n,ıum kabinesi :ramamnıh yeni bit' amele-.inin hemen hep<;~ lmmünıst ·~ ~ a 
e e ıce e on .. n ın e ı~ e, u , ,_abrusınd• mühı'mma.tın kifayı.?t"iiz- .vii l\fontnn:ro;ı, tekrar nıeb'uı; .,e T '"rk -ıu~una 't ...1111 .. 1 'nnf elen «re\' d"l~_·nsınJJt neliee..;j olarak olan JWııo fabrikal:ınna ısmaı·.an. "' • 

1 ıı o.. ~ aı '" .. s ı ... ıe ,.. ... · · · ı· b' .. k " ',·ildi, b·mun ii1erine hiı· miic det b ) ... m tt av 'nn 1 n 0 m . Frnn.-- tııv.yare fabrikalarınm lıeıl mıstı li~i. Bu kıfavet<.ız.ik mu ~·:; ·3(.,; ıı uy e nr e ... a• ı .. a~ a .. -- . kıımand,. lıe,·ct.·n.·'n kullardrı!ı -.a ~i)ztlen tm~ bo!ftu: tak:ıt 1 !l lfl ni-.. ı ·· ı·;;.· · d d ı l' • 1 b' av çah<-mndılar 40 sa.:ıtii j-ı haftn. ... ı 1938 ~·ı}nun - . 
gom erıı< ı,.,ını uyar ııynıaz >,ıp Sı am ır • . • 1 k:ıt mo.,.torlcln.n, f"k"t daha zj~·ıırle ı.:-nmdn, '!lltip lıir te!'aduf cı.;~rj 1 h . d' A)F n nnlkunnnvı flH'Va· sonnna doi7ru Dnlnd~·e tarafın< an .. " J . 

ere ın ı: '' nıno;rz ,.:c "' • · "' " olaral' Rcı'•ı~ l{,"'•1°n""«1"1111e ı',tı"hln • ·• ' o- nıı··, kald ld f k t ,. •· \'- ' ·"t kayl' 0 lınlk replıesi' hükumeti zamnn;:.ı. • •.. "" "' - Erp, it, dedi. R1°7. sana karı reriliu·i'n krı.ımPtinı a:t ~om.e .. e ırı ı; a a ,.,,. w•• -~ 
0 

• ·ı·~· · ·•·ın · t' •· •· '"I • •. kıızaıı d·• silnh \'C mühinımat imali.tının. rat nazırı o~:ın mi)syö Fro.;nr'm nlalnn dive t ta nimi tmp:ınıtonı tenıayildi. l•Tıı ııı.ıız tın nrecı •r..ıııı uı ıış ı \'e ,.:ıy.:ecıı en \'a i.,ı .. 

d ., n •!er mnl• "ol· mücl ··ı,ltı· .qiinden ~ne azalma."' ;yüıünden ~a~ l;o'u ohrak telaar nıevdana ııun O'ırtla"ını sfnıyomz. Hnlhul ı' olıltirm~nle itham e ı en n_, ' ~· ' ., rn . . 
'"' " h •· l r ı:ıktı. Mıis.\·ö Dea son nokta~·a f.eH bizim ordumuzn ... ·t olan "9- Kot kendini mıi<lafn" ederken hu J-:ıt,. J.'ranı;a.mn ni(~;., 8 "' rnten 1 ır. 

1 1 
.. ld ~ }!'1
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1 "' "" 1 b ı ) ı ~ · Fraıısı"" halkının hal"!lteo o.'ln ~.adar su lıçu o u:.mııu . " ı en nimetleri, bir diismnıı men•leket~ lıusust:n h:l\ a nn·1,n·lığma İ'l'ahNlen ınr e ıamr anmam ıs 0 c.ııç;uııa 
1 1 

f • , 

1 
k 

,. •• • • • .. • n.., "'ti<1•~r~n Ü" uz •, S"hen Jaha: nı>freti, Bitlerin i~:titl:ır me\·kiine ı ı~ri m_ı_ı!ıte '. '.·e·ıue e_ r ~ aı:ı taıı ll· oltın Rom:ı ·a g<inderiyorsun hn !. tahsiı..atr venneuı~ı ı<' n mn ... ~ 11 L·" " ~ - ı 19"9 ı 
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Hararet ve sıkıntı 

S O:\" !!ünlerde joıj bir haylı 'l• 
ğıı·la'!an, i t~e i~lerill irı 

"ğır meo;'n}!~·etlerini omu1~n rnıa 
\"iildenerek mmaffo~< olm:\k i·çira 
nalı..,an bir ~·tiY"e müthirünıi dun 
tr:l,;,,. •yıl.. ı?:iirdüm. nud.tk):uı " 
ı•uklıırnı"tı l"o!'~lll bir h!! li \'Brdı: 

- G~ç~jc; o'"on, fleılim. 
- Teşel<l<iir ederim. h:ı"tıTel· 

ten \'e sılnntıılan, ili~·:? ce' ap ,·er. 
di. 

llcl~ret ve •nknıtı? .• 
inön'iniin ,."! J-e' .. b~~vrk~ın lın 

·ıün1ercle ı.;ö liyec~<>i <1ö~·J.,T1en itil• 
tııldarındım -.onra nıuhter.·m mil. 
.liiri'n lıararı:tiuin baki •ud'11'&f.r. 
nı, faliat sıknhcıın•ıı mııht,.kirh•rc 
-e•''!f'ı>1ini' ıımabiliyol'U7. 

Onh•r, meydanın snndıld~r, ~ilıi 
l;o<1 olrnıt<fığınr ko'&)'f'ft l\nf'V't.e~Jf. 
1ardır a.mnıa. onl:ır için i~ işten 
~-"m'ş ol •ca'mıış. 

K .. JH]; ·lü~eJ• ai?lıunar. , -
Bürhan Burçet1' 
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Kaal.,,...,.. Kara Abmcde aı 

/r.---U NUTMAYINIZ----.... 
s.lıılbt .,. nepi,Yat mudurü 

hakkı tan us 
Bulldı~ -,er: VaJr..ıt Matbaaıır 

ABONE ŞARTLARI 
~rkil e ı:m~lıf 

Senelik 14.00 l<r. 27.0G kr. 
6 aylık 7.CiO " l 1.00 ,, 
8 •Ylık 4.00 " 8.00 ,, 

aylık 1,&o ,, 8,00 .. 
Gazeteye gondl\rllrn 
EYmk gerJ verilmez 

tel eri 
d9ri flııbrlbmDda ~an Haratanı . , ' 

h l fboa r.açyatı Jrapap açtıgı ıııradıı. 
azır anıgor •~:,.~~:ı~~~a~~, 

-,...----0 • ıarı, katları. kirpikleri tamamen kUı 

Evreli aile geçtndlren lll••lerla biç oıa.n H&ralambos, b&YJ'Dl bir haldr: 
Balıklı Rum bıutan .. fne kaldırıl - ; 

ıas lii" oımıyaa arabalanaP • .. QOOIJll OIGWOBtL ALmm..ı 
lbttll ver llecek . JlALDI 

· Akaar&Jd&, Yedlkuleye giden ıo • 
U"run m!lddettcnberl yapılmıyan 1 bır heyet vali nya TekUinill riyaae. iför, PancleMnin idareırindelrt otomob!l, 

llstik tevzlntına tekrar ba,Ianmaeı ti altında toplanarak tevziatı yapa_ ddıllliB Dl'fl taratma geçmek Lstl 

Herkese anladığı dille 
hitap edintz 

Müdf.faa ettiğini.Z bir meselede haklı olabilirıiniz. 
Fakat hakkınızı teılim ettirmek icin anlatmanız, ıöyle· 
dilılerinizm anlcı.sılmaıı icin de kar:mrzdakınin anlaya" 
cağı bir dille ıö1lemeniz la;,ırnclır. Zira anlaşılmıyan 
ıöz bir lcikmet de olıa ıöylenmemi:: ~ibidir. 

lçln ticaret vckllctjndcn verilen emir 1 caktır. (yen 7 ,.,aıda Burhan adında bir ço. 

O • • d 1 üzerine ticaret ofısj vjlAyetl~re göre 1 Ş~hrimjJSde de ofl..tiıı t&luıis edeceği teu#& çarpmı,ur. Çocuk baından ağır un en tevzlat lislelerlnl hazırlamaktadır.! lasUkler beD!lz almmallll§ olmakla t9'1rette ;yaT&l&Dnllf, Cerrahpap hM,. 
onıı blllUn vllD.yetlerın o•omobil a • 1 beraber emniyet altmcı §Ubede te,ek- • taneain6 Jı:aldmlmıttır. Bugüne 'ı dedınl esas tutarak buna göre vilA.' kül eden bır heyet tev}at ljııteleriııi • 

lngiliz>erin bir ctalar sözünden su mana cıhar: 
- Deliler içinde akıllı, bııdcılalcır araııncla 'Zclıi gÖ' 

rWımenin akıllıca ve zekice bir hareket olmadığı ıöy· 
lenir, karşınızdakinin seviyesini öğreniniz, ona inmis, 
görününüz, ıonra onu ıeviyenize yiikseltmeye çafııJınız. 

' • yeUere bjsse ayırmaktadır. 1 hazırlamaktadır. Vali 1Da&'f'ini Ah • ı ... ,. llaaaUza•• 
-.ı ••• • • •• •• • • • • ••• • = Bu defa tcvz1 olunarnk ıutlklerjn met Kınığtn rlyaaetl altmda yapıla.n • a daha colı muvallak olursunuz. 

S t 1
1 

• ytızde yırml beşi resmi otomobıllcrin bir topl&ntıda tevziat eaasıun &'Öl'tl. J08D ll8mlD a 1 n 1 n ihtiyacına tahsis olunmuştur. Dlğ'er 1 ~lmU~tır. !}nıell afle ~ 
yüzde yetmiş be§i vllAyetlere gllnde. klmaeıerın hi~ IUt.ill ~ryan ara _ JApll8CÜ Lokantalarda tabl

dot usula kabul edildi 
• • rileccl<tlr • balarına tut.ık ~lecektjT. Tlca.ret öiNedCimize göre, kuruluı 

b 1 r n U t k U Her vUAyctten içine otomobil sa - otım. on be§ gGne kadar Mtthl ~ aeıPü · bütün dünyanın hay. 

-
ikinci cephe 

Y alncı: biı:e değıl, müttefik· 
lere de lazım olduğu için 

Mutlaka 
kuruıacaktlr 

ısovyet inkıl~bırun 2ö inci yıldönü. 
rnu mUnasebetllc Stalln Moskova 
Sovy<'t divanmm toplantısında be. 
ya.natta bulunm~lur~ 

Stalın S-On sene itinde Sov~e!ler 
birIU;i tarafından yapılan işleri göz 
den sccircrck bilhassa şöyle dem l-ş 
tir: 

''- Kızılordunun karşısında bü 
tUn modern silflhl:ırla teçhiz edil • 
miş üç milyonluk bir ordu '·ardır. 
Karşılaştığunız silciüklerin ne ka· 
dar clrldl ve fevkalade olduğuna 

~-0 faşi t müstevlilere karşı girişti 

ği kurtuluş harbinde Kızılordun•Jn 
ne buyük bir kahramanlık göster · 
diiJini şimdi tasavvur edebilirsiniz. 
Raşka hiçbir meınlekel, hiçbir ordu 
faşi t Alman sürüleri ile müttefikle· 
rinin böyle bir hücumuna cfoyana· 
maz, ve bunların hakkından sele· 
meı. Neticede ikinci bir cephe k11-
rular.nk mıdır?,. 

Arka sıralardan gelen birkaç 
es "evet kurulacaktır.,, CC'°abını 

\•ennislir. 
Slıılin, -;özlerine şl'Syle devam et· 

mistir: 
•

1
- Evet, e~eç ikinci bir cep 

he kunılaC'aktır. 1kinci bir cephe 
l aJnız bize Hiz1m olduğu için ıle~il . 
nıuttcfiklcrc de !iızım oldıı~u 1çın 
kıırulucaktrr. Müttefiklerimiz şunu 
ınlamalıdırlar ki, Fransa harp dr 
~ında kaldıktan sonra fasist Almnn 
';na karşı ikinci bir cephenin me\' 
• ud olmaması bizzat müttefik mil· 
•,.tıer de dahil olmak iizrrc bütiin. 
hüı-ri;cle hağh memleketler için 
hfr frH\kct olabilir. 

Rillercf Almanya tarnhnd:ın mil 
Jetlere tahmil edilen harp e~n:ısın 

da iki muhasım taraf teşekkül et· 
miştir. Bunlardan biri ltah·an • Al· 
rnnn koalisyonu, diğeri İngiliz • 
~ovyet • Amerikan koalhyonudur .. 
Karşı karş1ya duran bu iki koalis.. 
'onun muhtelif ve birbirlerine zııl 
nrogramlarla sevkedildiği inkar c 
• lılemez. İtnlyan Alman koalisyonu 
u &aretlc vasıfiandınlabilir: 

Irk kini. seçkin milletlıerin ns
unluğü, topraklnnnın zaptı yolu i· 

le dl~er milletlerin esaret alayına 
lınm'.lsı, mağlup milletlerin ikti<>ıı 

ıli esareti, milli servetlerinin kiy 
ıncltl'n diisürülmcsi, iktisadi hüı·ri 
\etın ortadan kaldırılması ve her 
ı mırta Hil!cr rejiminin tesisi. 

lnı::lliz - Sovyct • Amerikan koa 
• ı.,vonu programı j<;e sudur: 

lrk mc.'-;elcsınin ortadan kaldırıl 
na'<ı, milletler arasında hirlik ,.c 
ı,unlııra alt toprrıkl:trın kcn"iizd<'n 
masun hutıınrlunılınno;ı, c~ırct al· 
lrnıı alınan milletlerin 1..-ıırtulmac;ı. 
"'e bun]nrın hii.kımirct lı:ıklarının 
iarlesi, herkesin jı-;inc S<'lrn rdilT'i 
intihabı. muztarip mcmlckr!lcrr 
ıktisadi y:ırrlım ve bunların m:ırtcli 
rrfahını ı:lc.'rı-cklc~limırk için yır 
dun demokratik hiirriYrtin inrlt!c;i, 

' 'l . 'C Hillrr ~riimh1 i11 ynk r•l• rıı('o;• ... 
MISJR C'EPJIB!ö:fNTltı: r>ONKO 
VAztl'ET 

DUn neoredilcn ortAşark !n~liz. 
tebli~nde dllnkU muharebeler hak -
kında ~u malO.m::ıt vcri!mektedlr: 

Sekızinci ordu dün Iıüliın ı:iin 
düşm::ını firara mecbur ctmi~tir. 
Zırhlı kuvvetJcrlmiz l>cbanın lı:ıtı 
1nın çok !lrrisindc clii~m:ının düm 

darlanvlc lem " lı:ılin ılc hu~unm.ıl, 
l >dlT'. Günrlüz C'n ım 4 bin c~ir da 

a alınmı'itır. Mıılı ırcbc mc' rlenı • 
rın cenup kcsimlntJr motbrlil Al 
mıın tr~killrri trır:lf nrl:ın rölrl<' hı 
rıh.ılın ıs olduğu ı .. ııııcuiku bin:oh 

hiplerinin de dahU oll\Cağı on kişilik !erin liııteleri1tj g6ndernt;ı ı>lace.ktır. ~ ve t~r :nazarlarmt cel\>t;den 

15 bin 'teneke Urfa 
"' gagının macerası 

lıii4lfımet mıeriEıe.limil A nkaranın 
ell mlhiDl ncmaıı tM'Rft olat• ';le. 
}rir kanalİBU)'OllUDUU --.mt'Vl'llt 

şart:tsa rağmen- hemen yal)ıl 
111M1Da kwu' ~. Anka.. 
ıa Çn ~ ehemmi~ haiz "'· 
ıan Jran•lirPl!l)al ~k~nin me. 
...-.. ~ giucrw'k Myıin o1un. 
maıs proje .....-nen haznolanmış. 
tır. '~ kmm inp. nlunncak bu 
bltytD; ~ ~ ıni1yoon liraya 
~. 

Bunun tatbikinden sonra yemek 
tahdidine doğru gidilecek 

T rabzondan Urf aya yoilanmış, orada ye
ni bir halita yapılarak buraya getirilmiş 

Son günlerde §ClırjmJze Urfadan ı yarak Urt&ya D&kledMmit wıe orada 
mUhjm mjktarda yağ gelmektedir. Urfalı yağcııarm gayet iyi bildfkler! 
Fiyatlarr da geçen senenin piyasam. uaullerle yom. m m.lııetPde lrabak_ 
na nazaran oldukça dU§Uk olan bu fçl vea.ire ~ .Jlllti ııa- ıw.. 

yağlardan 8000 te.nekı?lik kadar bir Hta vücude ~ttr. Buadan .a 
stok hasıl olduğu gibi 3500 teneke ra yatlar Urfa IDllllei oilarak ı.t.. · 
de birkaç güne kadar gelmi§ olacak.. bula mtıteveceJaen ,.ala Çtkartllnftlr. 
tır. L&ldn, diğer tarattan bu yafları Bu f&J'l.lll dikkat id<ti& ._rindi 
gorjp bir macerası alAkadarlara l1l • gerek belediJ'fl ıenıime mmten U..., 
tikal etmi§tir. ret mlld1lrl1*6 elıemml,.eue darln&k. 

İddfa'lara göre, bu 7aflar ı.tan. tada. Bu yafJann Tonrl Ja~ 
'bul a Trabzon yatı dt~ gelen yaf - ' ve civarmdaıl kilosu 2'50 lnmlftan 
ıarm aıııl menıei olan Tarul yayla • toplanıdJll bltinmektedtt'. 8cmn ,..__ 

A~kara kalHllisalı)'Oll !}eb•i(eıs:. 

ıtin ~ili ehemmiYet1i bir 
?Mtlele tetldl ett1ğinden sebekenir. 
i..- lm tıeMldt; .. hı bttyttrllııkte 
l>ir .İf ~ olan bir t irket Vf'j':>. 

fbwa:,e. ilm'lıe edil~r. 
Blttfte 'binoalantt Meeftl}a.nnm 

lıe ~ 'fVlilJDeli ın~~btırj~ 
ti lıanılıacc)ı:lli • 

MllU ulerler 
lllJ••••• Jana 
•'rp• llapaaıJor 

Belediye Deimi Encilincni nih:\ 
yd uzun zamandanber: t:tkikln 
yaptığı lıoıkantalard:ı tabldot ı:ı,ı.ı. 
lü hakkında blr karara varm1§tu-. 
'.t"nbldot usulünden sonr da bu e. 
aas üabiliDde ~mek talı<r.dine 
doğnı gi.dil~ek ve bu karar da btt 
ay içinde tatbik meYkiinc- girc~ek. 
tir. 

Do.Unl ~cilmen lorantalarcı.. 
tabldot u911fün11 kararlaştır~en 
Uçüneti 11ı1nı:! ldtantalan t:tt kara 
ra dehi! etmemiş ve ~dilik il~n 
cü muf lokantalerda aemcst liate 
usulüne mlleaade etmi,ri!'. Li.lk!, 
birinci ''e ikinci smıf lo&antalar. 
da vcril.ccek tah\Oott.an ycmeırler 
üç ~P§it ola<:aktrr. Çorba vcy." p1 

1iw, etli yeır.-ckler, scbz•ler, m~ 

teriler bu ta:m.if daıhi.ıiodı p~ 
len yemeklerden dilediğini istiye. 
cC'ktır. Lüks loJrnntalard<ı tabl. 
dot ye:nek 275, brinei sın'f.arda 
175, ikinci Slmflarda 125 1-uın.ş o. 
jscaktır. Eğu bu Jokan.Lale.rda 
~ em-:k y.enilirken caz veya <.T.f.ıell'
ra yani, muzik bulunursa mii;.tr. 
riler 25 er kuru., para ödiye"ck. 
indir. 

LCıt9 •c birinci 11mıf Jolı:ıint:ıJar 
tabldot yemekle hariciııde isın. 
koz belık ve turfanda Ytmekler de 
bulundurabilecckkr, her rorsiyi'. 
nunu 75 k~a ,·creeeklerı~ir. 

Bu karal-, bugti!ılc~e Daım~ 
Encümen tarafından ıı~r:-diie • 
eektir. 

mıdan toplumı§tır. Bunu toplayan • de .2ti kan§tırllarak kiloda 80 kul'Uf 
tar bu suretle 15000 tıeDeke kadar, maliyeti ~. Şimdi fe)ııri. 
bir yağ birlkttrml§lerdir. Bu yağlar miade toptan 350.'°° kurut arumda 
buradan nakli~ masratma bakılml - A.tılm&ktadlr, 

ıt.wte,n bir halta enC'l İ'ltilrlil 
eaddainde Tobtlıyan oteli ki'U'§.1. 
mıda ~ 11e ~ İstanbul 
lıalkm:m cieğil ci•&r bl.aycller bal 
kmm 'bile dilııbt ve alüasım cet. 
beden mm ..,. lıtit diyorp.ma~ 

Mıstr cephesinde 

Valinin tetkikleTİ lzmirtle bir lalwilıa "11iitliirii ıııer.gisi J'lllnl seee yaneı 1ra.pana. 

V .. ıı· .... beJ•dı'ye r-'sı' dokto~ malJıim olJa caktlr. .. ... " ..... Memlt*aintıiğn ilk de-fa san•. 
Liıtfi Kırdar dün sabah 1stanbu1 1mıirdeıı haber 11erı1dijbte gö. atn.r Vedat Ar ta!8fmöan "riicade 
memu:r an ve müatahdeml~ıi koo. l'e, NMcl&.ea Paıaaliat t.lıiilıaM Ptİriiıla ._ 811&1 Eııılin~n• Hal. 
peratifine giderek yeni ttt'tkkü. mücllril İDgiJia Cm!, fabrftııa idl1 ke'iİDİR ~ }llU'dım kohl tara. 
lUn mesa.i&i ha.~nda izahat •,. verilen Irak k&nttrllnden bir kla. fmdaıt ,..dlm edB.n faltiriere 
mış, bazı dirdttifler v~rmietir mnıı muhaee&eei!i İtalyan Sn.o. •erileeek W* iate maddeler: 

Vali bundan l'Onra. mahl"'ııka~ O. yotiye Yermil Ye ;rakalaDal"ak bl"DllJir gibi ~ 'tll'\'f bil' maksada 
!isine giderek ycn,i tayin olunan 1 ma.hke.me)"e llıf'Ykedı1mitttr . tab8is ednmiş olan ~rgiyi dün Ye 
Umum mUdUr ~li general Sey. 1 Muhakeme aoaanda m6dlr ~ bug&t ~e bdar Maarif M'idür 
fiYi ziya.re~ e.mi§, Ofisin çalı1mL ay hapee .mahkQm edı1ı.nittir. F&b ll!ğü-ıtee ya.ptl!lll!J olan prograıt: mu 
lan ba.klmıda uzunca bir göıiiş~ 1 r!ka miidilrü §imdi hapishanede cibince sra ne m~Jer gtzıni.ş. 
yapmşta bulunmaktad... lır!'dir. Sergiy; lıugtın v.e y::ı:mı ha• .:.....:._...:.:., ______________________ , kln ~ fmtatı nrchr. 

İtalyanın toplanmasına devam edi! 
mcktedir 

Trento fırkası kumandanı He 
erkanı harbiye reisi de esider ıtra 

sında bulunmaktadır. 

ltu'l'fttlerjni inhill&Dla utrataa Pıa • 
diki muharebeden a a.çarak f&yle 
demiftjr. 

,._Bu gbel btı' mubaNbe olmU§. 
tar '" aeticesladea §tiphe,e a&ba! 
)'Ok.tur. K•wn•n -.ter tam "" mot 
ıutır. .Almular t&mamf3'1e imla& •-

Dün en az 59 lıaı:,·an tankı ile 
20 Alman tankı zaptedilmiştir. 
4, 5 İkinciteşrin gecesi bomba ile dilmigılerdtr . ., 

Zater haberi~ dÜflll&llDl yapılan hücumlar sahil boyunca :ri 
Panzer hrk&lan a.rumd& iki gedik 

cal halinde bulunan düşmanı möes açtıktan zaman gelmlftir. lfilttetik. 
sir surette hırpalamıştır. lerin zırhlı tırkalan h&liJIUn'd& mllı,. 

Dün başlıca hava hücumlannm! ?er ırunet.ıerlınin priıdnde hareke~ 
Fuka ve Baguşdaki hedenere ~ d 

icra etmektedir. Alman lnlman a cib edilmhtir. Av uçaklanmn: mö · .__. __ 
heyeti motörHl Jnıınetlıerini .. ___. -

temadiyen kara kuvvellerinm ü1.e- bir 
mak m&lı.ııadile 1- lmnetıeri a. 

rinde dola,.mışlıırdır. hil..._ kA1n Sidi 
• • 1'1l;y& toplamlf -.e • ...., 

Jılillf zaleticrtmizin c~nh 
olanak yqatıtdığr ee.rginin An. 
kam 'ille ağeı "Viliyetletoe gön. 
dıeri!mcs.i f!::ı"n milracaatfllr yapıl. 
m~. Sergi eneli Annnya gö. 
tiriiteeelrt.ir. 

• Aılkara.da l~ t,tcaret beyetfle 
y&pd&n m.tiz&kereler mtıAait bir ıekfl_ 
de deftm etmektedir. On giine kadar 
bir netioe)"e Yarılacatı thnit edil • 
mektedtr. 

* Bilecik Taliai Rıfat Şahhlba§ De 
lıspe.rta nöai Sallhadctin Uner beca. 

(Bq tanlı 1 ind •JfMa) 
CE.'lllUPI' A SABD,AN MİR\"t:K 

IlJVVETl.Eftİ 
Kl'RTUl.MIY ACA'K 

a.cmıdnl. 7 (A,..t..) - -- 91-
~illlde eon glnlerde eııııir eclka Al. 
man .mıı kunıetleri ke1w+danı 
general FOll Ritner, milrTer •ııv. 
vetleri kin -dunmıun vahi-n oldu. 
ğmıu v~ -mit.ver kuvvetlerinin müt 
tefitler tarafmd&11 kullanılan. ~ 
ni tibiyeye mukavemet edtme • 
dik~rini eöylemi§tir. 

Gcnera.l Montgromen fU bf>ya. 
:natta bulunnıurtur: 

- Cenııpta ~eVT•len mib-.er kt."V 
•eti~rinin kurtuJmuma imltln 
yoktur. Bunlar (l!!İr edilr~ettir. 
Har<.kitt ge\rı;eteceğimizi sar.ma. 
lınrz. Ba!llmruıa de\'am edeceğiı: 
Ye ruihveri Afrikadan a~r.. 

Abanozda bir 
yaralama vakası . 
Ahmet, do•ttı Cemileilen 

harçlığını alamayınca, kaclı" 

"Berlie, 7 Cl'.P.) - Almft!l lla. 
riciye Nezareti sözcüsü, M:sır ~u. 
har~sfnin yapabilı:ccf.i qiyu: 
tesirlerin netic~lcri hr.kkm "laki 
IUQlc, bu husuı:.la ancak muharc. 
"9iD etceei ııhaklonda mütcm 
m;nı malftmat alındıktan llo!lra bir 
tf'Y ~yıetıehilir, cevabını Vtrmi~
tir. 

Herhalde, muharebenin netice. 
si halttuıda, Alman lba!'ılrumandan 
ltğı ZILDWJi J?:tldiğidc, tc~ini 
neşredeccitt ir. 

\'tŞtl E GÖRE 
\'ili, 1 (A.A.) -- AJmal'\ bey. 

nelmileJ haberler bürosuna gelen 
ba~rlere ~öre, .Alman ard~:lan 
düşme.na n:ukavrmet e~kt" ve 
bul nokta.le.rda karp taarnız;ara 
geçtiklerini bildirmekte<nr. Ba 
mukavemet. Fuka ite Maınııa Mat • 
ruh arum<!a vukna gc~ktedir. .......... 
Şimall Fransay9 

200 uçakla 
bir akın yapıldı 

ltahıreden verılen mUtemmim ha • .Abel Ahmandan Te~lmantra,a 11Z&D,, 

·berleNı göre General Mongomeri. eeir ı d&ire -klindeki --------------
d'l Al At makta olan ,arım ~ ZAY1 - Polis m11d11rltıtGnden al. 

nı taıla yaraladı · Şimali Almanyada da 
Yi§ edilmişlıerdjr, 

e J en man rika se!.erl kuvvetle. bl-. hattm ..ımal b&tmma sevketmiı- ... "~t d ..._ bi • 
ri ku d 1 R ! T 51• d•ıı..m -""'at kıııı.ıdr-· za,.; ettim,. ~ a m,_ r .ııeyyar satıcı man anı gencra ıtter on o. 1 tuk U Kanı& aMtnılı '6' e.ı..u.u "'"& .... " 4 

,,....ft ı. 1 k l 1 tfr. Almanlar . a e Yenisinı' alacaıı..mdan eskı·..:nı·11 hu.'k • dün p&raııız ka.lmıı, Abanozda dostu ...... yı yeme1>e a ı oymuıı ur, ....__ ricat etmeğe 1>' -• 
•• 1 arasmda sahil .,.,,,Y•-- mü yoktur. Cemileye giderek bir miktar harçlık İki general, çol muharcbeııJnden A.ı,_....akt&dmar • .l'ak&t mQttetikle • •-

..__,___ · ._.,..,.._ Beykoz - "l'alıköyö ~yır maballe. ""temi§tir. ua.aeetmlıılerdir. General!er konuşur. rin tayyareleri kendjlerine mOtema,. 
ken muharebe §idootle devam etmek diyen htıcum etmektedirler n dil§ • il Çittllııtip 11 ltWllıaPa Hain Özte.k Cemile ~rmemi~ buna kızan Ah. 

le idi. manm baflı~ OfJllllUbll ,armlf olan Y1 (l'1136) ı met .ııokakt&n bir kaldrnm ta§1 ka • 
GcMral Mongomerinin bu nazllcA.. mllttetiklerin an1ı1r ttımenlert b&liha. ZA - İstanbul bölge sanat oku. parak kadını baııından ağır ııurcttc 

ne hareketi ile ya.kından ali.kadar o.

1 
ZI?'da batıya dotra çekilm~e çalı • tundan U.6,939 tarihinde aldıftm yaralaml§tır 

lan hıırp muhabirleri, generalle, RiL §&n btlttln :ndll9ıer ka.fılclerjni tehdit taııdiknamem yanmıotır. Yenisini al. • 
ler r,on Thoma ile neler 1;öriiştilğüne j etmektedirler • . mak kere makamı aidjne bıı.şvura . Cemlte tedavi altma alınmış, Ah. 
dair birgey ııöylemeııinde ıarar et.mi§. cağımı bildiririm. met ;yakalanmı§tır. 
terdir. Mongomerj, bir mUddet tered stR :n;RSt LOllllN'D Nojat Afar 
dUt ctt1kten aonra vunıan i!be ey. JlONFEBANSI 
lcmi§tlr: 1ngtlterenjn ffld Aab!'9 Myük 

"- General !"on Th-;,ma, b1.na ka- elçisi Sir Penll Loren dün LGDdra .~~ 
naatına göre mihver kıtalarıom na.. haıkevinde bir .konferans •ermi!I· •~ 
Zik bir durumda olduklarını söyle • TUrk _ lngillz illltak muahedestn ~ .. ,. 
miştir . ., den bahsedel"ek '* muahedenln ik; ., 

Mihver topçusu geri çekilmekte o. mill~t arasmdlPJld dostıutu tevailt et. ~~ 
lan mihver kıtalarına nıUttdikler ta. mi§ olduğunu :söylemiş " ednıle ~~ 
rafından atılan 400 top mcrmııııne demi§tir ki: ~ 
mukabil ancak ı mermi ile mukabele "Bu doııtıutmı bir emniyet ve mü, •~ 
edebilmektedir. tekabil hürmet havam ıotnde nasıl ~~ 

Muharip Fransızlar hepsi seçme kök salarak kuvveUendjğinl tarih .. 
aııkerıcrdcn nıUrekkcp olan para§üt. henUz anlatmamıot.ı:r. Fakat tarihin ~~ 
çUlerini Romelin geri haUarma indir. bu ııayfaın yaZ1lacak -.e berkeı Tilrk ~.,, 
mj§lcrdlr, Bu parnlrl!tc;Uler Dabba, Si. l"'°ıe tnı;illzler araaındald dostlu~ 
di Haıımen ve l<'uka hava meydanları dünyada hiç ltjmeeyi tehdit etmedi- ~~ 
nı i::ıtila. ederek blrkaı; dakika jçlnde ğinj, ba§ka hlı: lıir dostluğu myt! • 

JASCHA HEİFETZ'in . 
ANOREA LEEOS • JOEL MAC CREE - GENE 

REY ~OLDS ıle b~raber yarattığı 

iLAHi KEMAN 
Musiki barlkUtnda 11a hafta 

SARAY SinemasıWda 
yerde bulunan f6 mihver tayyareainl latmadığmı aulb -.e anla§ma yolunda Büilbl .. ~irallert ~""'· Mutki Dlsal&n .,.....,... ,..... __... 
yakmı§lardır. ~yizlj bir itblrlitf fki milletin bOtün .._ .. cılddalı ealllııl tlREbttlr. 

Mısrrdakt İngiliz kuvvetl!!rl bıtfiku dostıarj?e bir f~irUt k&pısmr açtıft. IL.m111ı1••~11u-;re1;;~;~~~---~1-~ıİİ«IAfF.mİİİİ'ııi...,,ml~mo..İi31aıDı1.ı•rll.IJIM•••••••Nr' mandam general Mongomcri mihver nı anlayacaktır.,. 1 ı:.ımmcmc- ıw: fil 

muhtelif yerler 'bombalandı 
Lonclrt., ; (A.A.) - 1~illz han 

kuvvetlerine mensup uçaklar §im1\H 
Almanya(ia bcde!lcrc taarruı <!tmi;,. 
lerdir. Osenbruck da bombardım11.n 

edilmiııtır. 
Öğleden sonra, Spjt!ayer 11v uc;ak.. 

larmm refakatinde buluıı'.ln Boston 
bomba uçakları şlml\11 1'~rao .. 'lcla he. 
de!lere taarruz ctmltlcrdjr 

Bu taarruzlara 200 Spit!a~-rr uı:a. 

tz i§tirak ctmiı;tlr. 
Felemenk limanlarına da hava 

akınlan ,rapılmıfilır. 

<Ba"' tarafı 2 inri ,;eyfadn > 
- Nedir l'OM1ğuın cvl<'nccck 

misin yok~a? 
Renızi: 
_ A]ay mı c·liyorı;un A\'"!',~ tey. 

re, bir dn ha kendimi Rtt. : atar 
mıvım! Dedi. 

Zevnep bu .söze ic;erlemiFti. be. 
rahe; gclo•ği y:ı~lı kac!ım kolun. 
d:ın ~ekerek· 

1 - Haydi Patma hemn-, g:'3 •• 

i
l lim utdt,dedi v~ dtrin clıcrin i~i 

(et'ere"k kendi!tini ~'dt ~z 
I~ t2.ltip '?ıi~u R~alD .. "". . •en ,.,~.~t" c:ıt;, 

~~,\71 
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Onbaşı 
Aradakı ıark l 1' üljans fomay 

Daoasıı 
BİZ ~azetecller tali.siz a.damlanz veııselA.m ... ne yapsak, ne 11öy1e. 

sek, bir tUrltl kendimizi .beğendiremeYiz. Hıı.lk, ·blzl sevmez. 

Korkunç bir gece l 
Verdeğlmlz bıı.berJere ••yalan!,. derler, Şu, şöyledir, deriz, "inanma.ym, 3 Stacy Aumonier'den nakleden: İlb&D TARAB 
gazeteci ş;şlrmMl,;nl bastırırlar, Tenkld ederjı, "sa.mlmt dedlldir., der_ Karyolada yatan adam ölüYdü .. \ Çelik çubuk, firkeleniıı ucund;. 
ler. Şlkaşet ya2:ılarr yazarız, "llf olsun diye yazıyorlar . ., diye haykı. Dehşetle, hay~tle, bu mumya ki muma yapı~mışt, fakat sert b:ı 
rırlar. MeôhU 15ena. ederiz, hemen ''d&lkllvukhık!,, derler. ,;ibi sararmll} yüze bak:ırak. f.lsıl· hareketle hemen ayrılabilirdi. 

Velhaezı, ne yaz:ıak, ne eyleııek.cka.bil değil hota. gitmz • .Apnnrz.. dadı: Bir ısaat on dakika uğraştıklıu· 
!a kuş tutl!e.~ bile. Yalnız halk nn?,:~ama.n zaına.n, gazetecilere hücum 

.'\nriyet'in aıtnesi' , .e bnu:ı ... ı da eden, lıa.ııyncu Artıir düfurnıantel - Mösyö, .mösyö\ sonra, kapının tokmaihnı :yerin« etlen ga?.eteclcr çrkar. Hem de öyle bir lisan J<ullanrr ki, ~B.fmamak 
.,.,uit yeriJl'D ı;~kil<lil;tcn sonra bu yııbaneınm Füfjans Jonu~y ol_ Jn\bjl değhdlr. GfüUlen, meydanda olan 'bir PY yazmı~ diye, buıı.r Sonra yüzü.nü eUerinin i('ine sö· taktı -ve çeYirdi. 
~ıra Binl.ia!::• ~ak Befı!;c·~·c ~elmişti. madığmı ı;öy~li. Ha.tta müdılel'U· merek inledi: Kapı acılmışu. 

lrn ıa:vı ! 
Dinba.sı maiyetinde ynw· ı ota. mmuinin "bundan emin nıMniı., Nıı,;\n? I\:iml>ilir? Fakat gazetecinin vazifesi, mugalAt& yapmadan, - Zavallıcık, zavalhcıkl Gözlerinde sevinç Te yorAunlıı1 

ak ~alı:;an ,Jomay'ın m:ıddı 'e ıHye , ·aki olan rsr.tn kıı• ·.:ıı..;ında tahrif et mı: den hakikati sô"'emek, bağırmak defil mtdir? Kendi vaziyetini unutmuş gibiy yaşları akıyordu. Birden korido ı 
maneYİ durumu lı:ıkkıııda ~unları onbaı;ıya. deı·in bir m'kkatla. haktık Halk ı; :ızetccilerl sevmediği için, memlektiınizde gazete aa.lı§r, nü_ di. Gayri ihtlyari yalağın önünde fırlayıp baykırunak arzusunu da • 
flyledi: tnn sonra ''eminim,. dedi. O ak• ~usumuza. göre pek aı;dır. Meııeıa., ~\in çocuğu ge.zet.e meraklıındır. eğilerek dua elli. rade~inln kalan en son hamle~il. 

- l!'ulj:ını;; Jonı:ıy nla.yn ilk ~am sekiz buı;ulaa ~ladam Rıı ile fakat baba öyle değil. Oğlunun elinde gazet gördü ınU, kudurur, deli 13u büyük tabii hadisenin karşı- zaptederek bir müddet dışarısı ı. 
~eldiği , ·akit biitün erlere lirnek konu,anın suı;ıu olrrıa'!ı iml•anııız. ~il:>I olur, p:ıyJ:ır; bir daha almaması içln, tenbih eder, M.aamarih, ga,. sındn hirk.aç dakika, kendi derdini 'dinledi. 
olara!\ gosterclıileceğ!nıir. bir tip. ılır, yanılmıyorum, madam nu ile zcte aevtt.ler ve onl!uz yap(l.mıyanl&r da vardır. Fakat pek e.z, unutmuş gibi, hür.metkar b ir sessiz Ses yoktu. Kapıyı sessiıcc kap. 
ti; a~!-erli'k ha.ratmıı. çabuk alı5tı. konuşan lurk Yl."şlarında, çirkin Garip haleti ruhlye. lik içinde kaldı. Ölünün önünde, yarak, küçük bir fıtı·e gibi, bilişik 
ıitP.ki UC'CIDİ erlt'!rin altı nyı.hı i)ğ• denebilec~k kaclar ya'luşıksı" N'r Blı ~:tlırları yazarken, Uet&dım Ahmet R<ı.slmin yazL!lt hatırıml'I. knpt topuzunun yerinden çıkışı., teki odasına kaydı, derhal kendin; 
rend!kleri'ni iki haftanın İ<:inde aclamclı,. defü. A\'Ul•at bu adamın !:.:e ~dj . .Mevoz.uuma temas ettiği içln aynen na.klediYorum: hir yaban~ının odasında mahpus yataj:tının üzerine aUı ·re hemen •' 
it~rentli, iyi giyiniyor. gii~cı siiz duruşunu, bulunduğu yeri, şahide "Tra~ ba~. dönUlt göz, yelken kulak, tek bryık, keçi .sakal, bir de. lrnlışı ne lıasit, ne ehemmiyetsiz kn anda süngerini ve sabununu ölü· 
,.;;,·lii.vor, i,:\'i anlı,·or, Yerilen e · epeyce tarir ettirdi. Ak~am on · bl • lk ..... Ulk _.. h ı biti tk b h ed "" Jıvordu. Halbukı·, bu edam, nasıl .... ha ,, d .ı .ı h . rı r .ıu~m , ınrtta. a,,,_,eıı , onıu""'a av u, § a ç e Ufafiını J nün odasında unuttu;;unu tır~a ı 
mirleri tam::mi~·le ynııı~·ordu. O ikiden sonra eYine dônerk~n i tı. paylıyor: bir jnsan olursa olsun, artık dünya 
l·"<lar ı . 1• .·ıltı av !;ıOnru "la . konıu. ~ar ı.Jalun dUkkllm ei'Tarınch cliirt Sonradan. o meşum geceyi dir "' .. " - ... " - M:eohmct ııana. söylUyorum, benim evime gazete girmez, bir da. nın üziinlülerindende, zevklerinden h'"d' 1 ·· kW 
tanı onbas.· ıtıVrrıı inha etti, bir a,_. ki~inin konu~tn~nu gören heykel. şündi.ikçe, a ısen n en mu~ ve 

.... - l ı"I almıya~al<sın ! de uzaklaşm1ş bulunuyordu. r 'k' • d f l ' · 
t.onra bıı ı'nltıı. ko.,11:kt .. n g•elmı's.·ti, ci Altre<l KurinüOJ de o:uı.:tunun hu en feci tara ının ı ıncı e a o ara.; , 

u• • .. _ Ne sa:ıp yaşayı~mıız vardır! Arka sokakta. cocıılc ınlivez:ı:i ".m Birden, koridorda peyda olan 1 di k 
n \rkı't kendı'sı'nı' alay karure:ahı. adtımlnr arasında olma.ılığını ısö~·· T k ölünün odasına şıir P ken mar a· • gırak gibi tJeıt l:e, cmaı~ıı emalell: bir ayak scsile kendini topladı. e - b 
na yazıcı olarak aldım, Burad& ilk led&. Hu ifadeye l<a~r Jomay mah. sını taşıyan havlusunu, .sa ununu 

.• .,. d f - Tn~ fır... rar odadan çıkmak için caro ara• dl 
n.~Jar i-:-erhinde "oiı iyi "Blı'ltt, fe- lceme1ıin ba'mdo.nberı ıuo. e a "· Kt•a 1,1.,a·· almak olduğuna karar ver • · "' "' ı b' h 1 " • " mala başladı. Şimdi, içinde bir 6· kat bu _,·eni' mevki oııba!lmın esa- larak ketulir.i top a.mt!I ı'r a do İkinci defa olarak kendini 1ata-• JU b• - Tat in! }{} bultınRn bu odadan uzaklaşma"l 
tıen meveot olan ....,rurunu attır. "ı,ahitler rloğrtı ~oy yor. ı:& iki ..,..,, d ı k h s·a alınca bir müddet hıAı..ı.rarek ,,_ k' • 1. di'k" Diye bıı.ğtrıyor. =.en in n omıusıı peneeredl!n nrkmış, oruç L evvelkinden daha çok lüzumluydu. "6 
nıı~. v. üksekten atmak, \'e Ü'\tün ı~ıy( ık \'e ~ece ~'ansı 1 ıiô.ndlln k , ı a:r.ladı ve a~laması dinmeden QOCUk - k _ •.. k l '· d llyle, \:ıaııta takkeııi, çıpla ayağında. t&kunycııj evin kapııımd.an .. ır ı. Gece yarısı, yabancı bir erke~ln o· " n 
ı.:•irünmek h~mı luurtt>ılamı"tJ. ı:ı tıgımı7. \'ll'alt onu"mar '"• os- lar aibi inillilcr, ic ~ekmelerle bö-

~ ~ 1 - • d t'I d yarat· c~ıı6ınn re.ğırıyor: dasında bulunmak renaydı oma, blr "' -
.\rkadaCJla.riyle iyi ""~.indig"ini Jıu. < O!(r•ı ~·oırımuza evam et 1 c,. e- t lt"ınen hunımelı bir uylmya daldı .. - .., ki 'kt'f tt• - Ahtılet! Ahmet! (Sabah) da al, ( kdam) da al! Ko11 ~tek! ao. ö10nün odasında sabahlamak dah:ı. 
her nldun. Bir iki defa kendicıine me e ı ' a e ı. ıı. \f hk M d l kaS'o. .ııapıyorl beterdi. Cinayet işlemiş olmakla Sahulılcyin on birde IJ1'A1ldı,.. ı 
•htar ettim. Hatta aza.rtadmı, o · 

8 enıe, - 8 am. Ra~ 'i ve İşte m&lbuatı dördtinoU kunot olmaktan dUıUren farkl Ruh mu. d lth dil btlt dl A b zaınnn, odaya bol glineş 'dolmuştu. 
1,;8 -.wnda ...,0 k muti, "Ok muı:.y1·- Lni Dadava mnrlam R.n,el'e tak. a, am e e r . man yara 

-.. -.. " "' .. .., Jetin tamamına :r:ıutu:ı:: etmedikçe lbu !a.rıc z&ll olmaz. 'bl b iki d ı d H Sokaktan ve otelden sesler ııeiiyor 
lıir adam ,!!,örünliyor, fakat ~.·anım. <lim eden banka memurunu dı\ din , e e onu asar ar ı. ayır 

-• I d' (Kmllle)do iken geveze bir berbere tutuldum. Herif bent hem tra, 1 k" ti 1 '· r 1. dıı. Geceki hadise yoksa bir Jrlbu 
ılan a.nıldıktan ı;onra eskı' sert ve e ı, bunlar da poliste ,.c ıor~u asmaz ar, ıyo n e ,ıa asıııı .. eser-

) • k' 1. . ediyor, heDl de Arap !Jlveııllo yüzUaıe karıı: 1 d' F d h k ı tan mı ibaretti ? titiz tavrını takııuvordu. nu &ıra. '" ını ığmdeki sözlerini tekrarla• er ı; •rnnsa a mu a eme o unan-
" d - Allah bin bela versin bu gazetecilere! Aldılar paraları, aldılar .k. K ı··· k k fi k ·1 !arda ~arlı,..lug-a da bn~.·lamı_str. Si- ılar. ların a ·ıbeti oydu. a uı or u e carpara zı c 

V'J paraları, §iklrdılar bu k&vplarıl iL ı• d'• b d 1 ° 
h~yet sarho'" oJarnk erleri dög-dü- Bu il<i ~ahit de ~kildikt~n !ion- Dickens'in bir romanını ve ora· .uastı. ·am o~am r o aya ıı rınce. 

'J Djyordu. Ne Ahf'nktar, ne tınnet etza ·bir ittlham ... halbuki bizler ö 1 Jd ıt k t 
~ii iı.'in mahkeme,·e verilrli Malı. rn mildrleiumomi mua,·ini av:tğl\ daki kiyotin efsanesini ha!ırladı. rüya g rmem ş cı ueuna anaa ~f' 

• • pna.sızl:ktıı11 tın tın ötUyoru.z! f k Ad b keme hapsine ve rütbesinin alm. kalktı: \'e: Bir papas, kınnm takkeli bir ccı· tirdi, kızın gözlerf ev al e lr 
Evet, namuslu gazetecilik jÇin mllletlrı rUhuna nUfuz etmenin bU. d 11 b ld 

nıasm.a. karar verdi. Hapsi'ııi bitir. - Dosya.da isimleri mevrut ~.ı. H'ıd ... Yok, yok, muhakkak bu oda· heyecanla parlıyor u, er ı e yi.ik bir mazhariyet olduAıınu itlraf edetjm. Hatta. bu mazhariyeti ce. tHkten sonra Joma:y nslanmıs_ , es-- hitlerin dinlenmesi bitti, diy~ "ii\. dan sessizce çıkması lazımdı. !Jirşcylcr duymuş olmalıydı. 
b' r ve ~ldderin kUçültemfyeceflnl de billrim. Heyhat! Ne fayda ki kU. J l 'I 

ki uyanık, ibı.ntll nt>fer hUviyetini ze bn')ladı, ,.akıa. eli'mitde <;o~ITI• Kapının kilid ~·erini d ikkatle - !Atfen çayımı gclJrlr mis n z · c;ük dü§Urenıcr bulunuyor, Aradaki bir fark da bu! 
talnnm••tT Ara.dan bir "'I go"tik · nun bu cinayeti işlemiş old11,i;nnl'I muayene etti. Anahtar deliği yoklu. - Peki, madam. .,,. ,, • "' Senden Jlnht g-ene bU mekrtı fitne, 
te nsonra Jmmotana bir me,{tnp isbat edece-k kuwetli deltllc.>r ,·ar. Müşttıri islt:rse, kapıyı içcrden h ir Kız, penı;ereleri acma.k öahane-
~n.rak tekrar onba.'ı nasbını ri- Fakat mf"<lelenin hiltlin tef.,•rruat· Ru mekrtı fitne ~ne 11endP.ncllr tllh. LAEDRİ sürıtü ile kapatabilirdi, dışardan. sile odada oyalanıyor, hlr tnrlfi ı;i· 
ca etmiş, komot!l.ll bu mektulııı tıa_ tiyl~ aydm]anm111 olduğunu siiyle- kiliulenemıezdi. Bu zavallı aclam demiyordu. Heyecanının sebebini 
na verdi', \"e fikrimi sordu. J\en. mek de fıula iyifııerlf':4< olur. Talı. :o1ımkt neden odaya girince kapıyı anlatmak nrzusile kıvrandıiıı her 
disini ı;n.ğrrdnn. KUtii hare!<et!cri· kikn.tı geni~letmek için elimiule E k• d k d hl v ı.Urglilcmemfşt" -Oyte ~apm1ş ol!;ay halinden belll idi. Nlhai-tet yatağ1 
nin sebebini sordum, gözlerınden imkanıar mevcut 0ımıtsa lm ım- S 1 zaman a a ın ŞU ugu cıı, l\fi!ly'nin başına hu derd scı • yaklaşarak, acteıa fısıldar aıbı: 
~u~lar nk1o aka: ''sormn:\'mız bin. darla iktifa t!debiliriz. FııkC\t., meo:, kendi odasmı buluruu. 

Müd... • • • '--kl • b - Ah mııdam, 'dedi, kimseye 
ha~mı, Ce\'a.bmt \'erıli, bir ıı.ile fe- ueıumnmı ın:. ennuv..:n u Kadınlar, ~. uhhıl,Jarı :ı..·üzündcn , bir makasla kesip klrpı'k halı'ııc c•('. Tokmağın tnkıldıJh celfk çubu· · ı · · ~ · ı • 1 · ·ı "' - • 'SÖyleıncmeği vaad ettim ama, dün 
laketi o zamıın büttln i'radem'ı mah ı-ôz erının haklm er \'e dın ev.rı er '.·alnı z s,lmcli u eı:il , eski nen de ş. tirl"or. ğu ı<örUyor .. fak.:ıl dı"arı cekme~e · · ı h ı • d'll>' · · ~ J ' gece otelimizde pek müthiş blrşev 
\·ettinnM. i. ne yantrgım~ ı bilmez iı7erınc e U'ln <" ~etır ı ,... ı teııı!'ı kenccli bir hayala t.nhammu··ı eder. muvaffak cılamı'-'ordu. Firkete ile ,. i\ nu İ\I de hitlıırr, ~iizellik müıc. J olnıu~ Yilz on ·vcdi numaralı odR· 
bir halde birçol{ kötü hareketle- ~örmek idnmi-, ~ib~ bir 1 lı/I\ su•:• lcrdi. Hattıi, giiıcl görünmek der u!lraştıkco, çubuk daha ı.ıeri~"C doğ · ' ' -
rim oldu. Bundan ötürU ne ka. tukt&n ıııonra. ha~a bir r\iml<' ile eli, knrlınlnrı, C:chennern rızııbbı '';ı, hassısı, bir denıtri nleşte mtıyr r nı kn~.· ı:\'.·ordu. Artık mllcadcle ede· ela bir ölü bulmuşlar, ınüştoerileri . 

b 1 1 .. ün d tt' " ,.c o nunla kirpikleri kıYırıyor. mi::rlen biri! Rica ederim, benden. 
dar Jlİ~manlık duyduğumu bilemez il' ıy&ra < MZ e ev&nı c 1: şamı:ra bile kn\landmmışlır. cek hnli de kalmRm ıştı, bayılacak . . ' o r k h"k'm· h rl r Gö1 ikapaklarmdukl iş bö•·lecc tn. duydıJRllnUZU kimse~·e söylemeyi:-. 
'°'ID)'Z.' delıkantınnı nedamet getir· - e e sorgn R 1 1• ~ ıe,,e fştc. :fö sene evvel bu yüzde•ı "' glhi oluyordu. 
mi!!! oldugıı- na ı'ııanarnk '·omutana. yüksek mahkeme tarahnılnn .lin mamlandıktan ~onra, hıı bereli, J,a. Sabahtnnberl , doktorlar, jandann"· ... en hüviik ir.1 ı rnplara l. :ı llanan lnzı Kııpana hılulmuş hir hayvan gl· 1 lehinde s .. a.hadet ettı"m. \ re kendı'. lenmemiııı ehemmiyetli bir ~nlıi,lin ııayon göz kapnklıırı. hir hezle kl.. ar, :znbıla memurları ttelip gidiyor 

kaclın larııı çektikleri ir.tırap: bi, odada ümidsizc~ dolaşıp etrafı- 1 N h' 
sini tekrar büroya .. ldım. ı•ıı defa me,·eucliyetini haber \'ermP:nl" mi.i. patılıyor, hu ıln . on iki sarıl, göz·... ar. • c miit ış, ne mülhl,t .. • Hir miitchassıs, saçlarııım l' ll nn bakınıyordu. Balkon olmadığı 
onbasnn hakikaten uslanmı• ..,0 .. ru". ~nadeni:ıi rica edece~im Jl.:lirr.info rin ür.crlndc duruyor. Yataktaki kücilk kadın hiç sesini - ~ ,., ~Hzcl ve en uzun tellerini çckiyo:- gibi. oda da otelin beşinci katın· 
nüyordn, \'azifes'ı d'!L'md .. ··e 1·,.,1• 0 _ ki clelillerin en ehemmiyetli Bıı zavallı kadının lıir "İinahı nıı 0 cıknrnıadı. ~laamnfih, oda hizmet-·~ ... T ~ Sonra hu saç lclleriııclen birini ıı · r ,., daydı. rtnlık nydınlnnmağa baş-
de hi'~bir fena hareketinı· "'lirme • si bir ~-ırtık mektup 1'nrfrdır. Rl'· var ki, lıöylc azalın, i~kcnce,-e kı~. çisi, onun korkudan donup kaldı· " • • ğ nc:y-c geçiriyor ve kndının gö:ı: in. ., lamıştı, nerede ise şehrin \'e otelin 
dik. lfatt!lo vnk'adan yirmi ylr- no hepimiz bılıyoruz. Fak11t ~ıı:llı· !anıyor? ğını fıırkedemiyccek kadar heye • , p:.ığının kcnnrını tutarak, bu !la : ı faaliyeti lı ıışlayacaklı. , 
rni ~ ~ün evvel lmmutan ,Joma...,. nun cehinde veya. cUulanınd·\ ol· Jiayır .. onıın, lı•ı n~.ııhn tnhammü. Ad i d canlı ve geve:ııeydi: .ı· oraya dikiyor. Sar. gÖ7. lrnpnijın • ı, ' " ıımın masasının ilzer n e ya-
~.a\'U!lluğJ. bile inha etmis.ti. maın lAznn ~elen bu mek•uıl 7ar. lı"ı, y-'nt", au···1.rllc· .. mck hc"c~. ı'nı' tat. ı ı " d. dl - En dehıı.etli tarafı ·.aa, tiu "• • • 1 ken1r111<l:.ı bir bukle serisi teşkil e. ıu " .. " ~ • ., yı ı < uran eşyasına g\,ı gez ır : u " 

Binba..~mıa bu Üadl'sinden son- {mm cınayet yermıle bu ıınmaıı;;r.ı eliyor. minclen ibarettir. Ustura, sabun, kAHtUıır, kalem, Jdlı· dam kimmiş biliyor mısmı%, ma• 
ra. da .,.erek iddi'a mllkamı ""erekse ba~it bi'r te!-adüf netiresi olıırn.'k rı· ı, si"ıırıı ve bı'r kuul balmunıu. elam, ? Boldhu iml•, Vlncenneı ci-" ~ k b 1 -•· U kü ıtü r I t Bu iztırtıplı nmeliyat larnnmln Kadınlar, gilrelllklerl rlerccesiıı. ,., ., Metr Labure reisi vasıtasiyle ı-a_ a 0 etm~ m m n r, a •:ı n naycli !cin poli~"C eranen adam •• , "' h rf · · · d b l 1 nıncn, lııı ,1r.ra. o huklclcrl, kiiçli:· de, ku ş beyinli ohıyorlar. nlmumu ! .Muhakkakki, her ic:ıd ' 
bide bir talmn sualler b<>nlurdular, u za ın ıı;ens1n e 0 un'!n m~.,. Kııı ~aın"nlı' · ta hoı:rnıı•, vilcudunu, 

b l b · tl ı-ı. J bir ihtiyaçtan cloi'uuşlıır. Za\'ath - 0 
" "" v i<Jdi.a. makamı bu ıuallerı·yle J•"- tu un < a u cınaye e a :ı .. nc nr d " d k 

.... td &.. k • Almanyada mabpaılar çalııtırılıyor Mi11y, vaziyetini nvchaınelini \'e a· part•n parça Ofjra 1 · tan ııonn ayrı mavm icabında. b:'- c:nayet 1• ... le- o u,.unu \'e bu me top ('ınareıt . 1 .ı .r ....... ~ dtla hir hııyat ıne.mat mücadcleo;l· ayrt yerlere ~ak Rmll). 
mekten bile sakmmıyaca'k bir a. yerinde meydana. çık:ınlmannn 

l • h d ld • ı· · · Alrnnn.-.·uda. malıpu~Jar da, harp ne, Ulet tamir cıtccck lınk!l.nlar nı· ne F:iricti 11foi mildrik olmasa. öm• Pek fena bir adammıs, , madam. dam olduğunu tesbit ettirmek j 5 • ıır zaruret as o ugumı ı uşun - , "' 
k d k 1 b• .ı · u halinde "alısn.·orl.ar. 1\lmanv. ndaki rilmMlt. Fıu:lıı olnrnk bunlara a• rUnüıı sonuna kadar o anda keşfet· pek fena!. intihar mı, yok~a scktei tiyor, a' ul•a.t ise suı.:lunun bir ruh nıe e pe yan J! ır (nış nrt> ' . ~ 

• "a,,,,lma.., Su .. Ju bu m ktubıı k n mohpuslnr, evvelce cie, zarflnrrı 1'ır ~.·üklcr de l::ı ş ıtıln,·or. İııs,aat tcı Ligi lrdlıiri bulamazdı. kalp m i? Belli cie~ll ııma, blrrlcıı 
hastası oldağunu ifade edecek bi'r ". ·:· ""• ~ ,"$ e e : " 
kaç cümle sö:yletmck oluyordu. l'tı· dı"ı.?e .Havı: ~a. ~l!ıan .. ır~rp~!~t~. zamk siiııııek ve~ııire gibi kolay İŞ' kahlarında ela, ç :ı lıştıkhı.rı görülü ~ :\Jıınıları, kibrit ale\'iııdc erillik· korkutl da iilmü, olması da muhte . 
kat binba.51 Jak Bege bu 1ı1uaUere I ~-.~ lsm~~o bınsllUJl gontlerd1gını lcr görli)orla nl:. ) ·or. Bunlar, bu i şleri meccanen y;ı ten sonra, uzun bir tirkelenin uı;n melm iş. Belki de nAdim olmuş, in· 
iki turnfın <la beklediği cnaplan 

1 
"1 <.ylekmdı~t.,1 bu~ ~la c;nhıt: "· Mahpurlnr, şimdi, mühim i~Jcr pıyorlar; ~ünkii hu s:ıyede, hapıs na iyice bulaştırdı ve daha ~1c~ık tlhnr rtmişlir. Sütünüzü kahveli ın ı 

, crmed~ iddia maka.mı "bunu e\'. ara ın enmes~ı ısüyo!;ım. öğrclilıniş, oo;kcr elbisesi. çadır, haneden kurluluyorı.u· ,.e açık )"Cr 1 iken k:ı pııun de!iAlne do~ru uıattı gclirq iııı. modam? 
, ·ehl8l kestinnelk imkan~ızdır,. ee. 1 (Devamı \ar) battaniye dikecek, her nevi maki lcrctc yaşamış oluyorlar. ve orada soğumasını bekledi. - Yolnız kuvvetli bir fincan 
vahiy.le sustıırduğo gib~ avnkatın çay, lütfen! 
~~~~e~~~·~Unroabnd~P-•••••••---------~-----------------~·----------••••1-~---~--~ -Şimdl,madnm. 
ine verilen her \·azifeyi iyi anh• ''-Hacer oerbetfme zehir l<oynıu, - Seyit Haıtlmlıt bftşvrzlr olmasını Kız ~illıkten biraz sonrn, l>lr gar 
yan, muyaffakıyetle yapan, mu- tn .. iı;med(m .. gert g(Stnrdl1 .. dedi. ef'n de jstJyorsun, öyle miT .son kaJıyn1fı tcpslslle odaya girıl' .. 
hiti'nirı te\·ecciihünil kazanmak yol_ - Vf':ılr yalan ıtöyter ml '! - ~Upiıeslz. Çünkü o çok verimli, Milly buna şaşmaktan kendini ala· 

-17- foplayan: Muzaffer Esen 

!arını çok iyi biJ.cn bir adamın de· - Kendimi gUc; tutuyorum. Bu merhametli bfr ,·er.lrf!•r. Ayni zaman ıııadı. Muhterem kardeşinin de söv 
jenerc olacağım hiç sanmam,, cc- bah!lll burada luı.payalım. Reıtt ıhln. da tatlı ııöı:lü ,.e glller yllzll1dür. lc<li iı i gibi Fransır.Jar acaip insan· 
, ·abtyle Metr Laburi'nin eline bek. yanın en bUytik n mıı.hlr yalanemdır. - O halde akşamları afyonu bjr ~ lnrdı . llir erke~ln, garson ı1ahi t1l· 
ledi*i .-iJfihı \'ermedi - Ne garip ııey! Bu gece senden TAR., H'I ROM AN rara bırak .. ıen de Racere ve ;.'r.~ sa. kadınların yalak odnlartna " : r• 

1'"ihayet; mnheke.;,e reisi suı:Ju. şimdiye lmdar duymaılığrı:ı ııö:r.leri 1 !';'ardım et. Bu l~ muvaffak ıJmak me~I biçimsiz h !r şeydi. M:ıamafih , 
.ra döndü: duyuJorum. Ve~ıre yalancılık İ"nat i~ln, her ııeydt'n önce ~nen.J tutma- büztilrııcklc iktifa elti. Garson 19-

- Şıthidin söyl('(]iklerine karsı etmek. Aman allabun, nelere ,ahit .. 74 YAZAN: ISKE.NDER F. SERTELLi lll!ln, anlı.yor musun? keyd Jıir tavırla tepsiyi kar~·o)anın 
lıir (}j~·ec~ğin~ var mı? olu~·or ,u kulaklarım. - Anlıyonım. Çenemi tutmak için baş ucuıııl:.ıki ma sasının ti stilne br 

Jomay ayağ& kall<tı. hazır ol ,.... - Bunları bir ~ey detıı. Birl<R9 lerjnl nlmı5tı.. takat, hallfenin ıı:ırn. :nıyonım. Btnlm bir şeyden haberlo:ııo bfr çare '·ar, de41m ya .. birkaç ak ~ rukıp çıktı. 
ziy~ti alnııs oh1.1asm:ı. raimen ,,_ gün sonra dab& duyup öfrenecek,ln! ymda hemen hemen başvezlrl seven yok.. !Jftm afyon ~ckmlyec('ğlm. Ça.,·ını, içerken, geceyi odasın · 
mıızları dii~li'l<tü, sesi titriyorılıı : - Ne olur ... bunlardan bir kısmı. yok gibiydi. n.cşlt kırmadık, lncitmıı. - O halde timdi haberin otı.un.. Koridorda dola,an harema~arr da ~eçirdifii adamın, kadınlan paı· 

- Hayır, binbn<;ırnın ı;i\yledik- nı bana da söylemez m!ıln? dik kimse bırakmAmııtı. Hacer, Re'ldln ayağını knydırrna.k herkea yattıktan eonra 4'clalanna ~-

' 

ça p nrça doğraya n miithiı, bir kalı l eri tn.mamiyle doğru<lıır. -Ben, gö:r.ü kapalı ın111anlarla ko. OBfcr hazın bir tınula. bıı,ını ıml. Ye yt"rine hazine naı:ırı ISeylt Haşimi k(ldller. 
olduğunu düşünüyordu. YataiJının 

Bınıdan sonra sıra Mndam Ru'. ntışmaıımr sevm~m.. ladı: geçirmek istiyor. Sen dt• ayağmı Hacer de odaıına ı:-ldlp yatm~tı. 
ıııın di!ld,ii.11 kom~ulannır. \'e j)ı. - Yahu, benim gözlerim kör de, - Şimdilik ıö~ lrııt·< l'k bir ,ey yok. denk at. Bu arada tekerlenjrsen, ko. !!!o.rayda dönen rızıı entrikalardan önünde eğilip düa dn ctmlıı,ti, ZR• 
lİ)llr kadını malctıtn. yakından ttt. Birkaç rün ııonıır. haır;lne nazırı ile la.y kol&y kurtulamazsın! l•imsenin hl\berl yoktu. ~~: yok,, belki ıı damcığaza edilen, 
tanıysnla':'ln <linlenm<'"i'nc a;:elmi~- - Kör delil ama, burnunun ucu. Reşit arasında biiyUI< hir kavg1' ola. - Sarayda tehllkl'lltr ~' aöıtrrdl 1 

"
0 son dua, lıuydu. 

ti, sayısı tam on <lokuz olıın b~ nu bile Jt"Örmüvo"9uo? Ya kul:ığrn.. . <'ağını sanıyorum. ht.e o kadar.. ılesene?... DALKA\'UKLUK.TA YARIŞA Jluyır, hu vakadan, ne kard~in" 
sllhitlcr de bir .. r birer n•a?ıl<eme Kırk )·ıttık sağırlardan dahil duy • - Bu ka.\'ganın sebebini ~ı>rann.r. - litı yeni, değil. Tl'hllkeler çok_ ÇIKANLAR ne kimseye bir kelirno bile hllhse-
ka"nına. g .. çti(er. Fal<nt hiçbiri maz bir bale gelmj,. nıryrm 'l tan bai~öııtl'rdi ama, ~imdi meydana demezıJi. Kendi ınnsuııılyettae lı.:ııni 
e ll!ih bir ~y söyfamcdi, hiçhi'riı;;i - Bt'n eımdl nerdey1t çıldıraca. - \'ay, Men bunu bilmiyor musun 1 ~tktı. I•"akat, no yıızlk lii ıenln .ribl 1.irtf'lıl •Un hallfeye bin altm llzım olsalar bile, nralarına bir ııo#ukluk 
~:ıçlıı.n 1o'ıı ke~ilmiıı zııyrf nclamı Jrot. Aen neler 1oiSylllyorsun. Ca.fer. - Ha~ır.. l~ih-ler hAlıi bir ııcy görmüyor. olmu11tu. girebilirdı. Milly hu karan ,·erdik · 
lnnım:ırh, \•e tıi~ biri!'Iİ kendill'rine cıtım '1' Benden bir ~ey saklama Al. - Sen g erçekten ııyaktu 11},ıyor. - Hakkın vıar, Cafercıtım, bak • Halile Nlsır bu altınları kendlılne ten tonra yataklım kalktı ve "a:ıt 
Jıirer bıl-er ~örsterilen l•asketi \'e lah a,krna .. beni de uyandır! fttın a blrade-rl Hazin!! Ml!trı !!leylt km \'ar. Ben afyon çekmekten dUn., muhalif bur kabile ,~yhlel'(ne datr.. 'birde Cenubi Amerikndın •elıcek 
pnrde.sl!rll ~·e elbiseleri kimcıenin Cafer aka, Hac.eri ı;:ok tıl'\'l!lft laa . Raeıimln \'ezl raı:a.m olma!( tıew!>inc ;\ayı a-örmüyornm. M.ıı.dem'kl Seyit taeaktı. Haremafuı ,..,ı .. ıHe b.. olan kuzenin! kar~ılamak itıere :ı• 
~ırtmdn ;ftm1crli1tT~rini sö)'lediler. remağalannılanılı. Otekt arap *' d8'tUğUnU duynındın m1' Ha,ım başvezlr olacak .. bu işe ben de zine n&ZIJ'nu ,atlrtt ft ona: ~U' ağır ha:ı:ırlanmafa başlııb_ • 
\ 'al:'n. akc;~mı (Hen Jmdrnrn o:-laı;ın· ~idin uman uman bolca baht!"' • - Vallahi bunu .. ımdl ıı~ndıom du. lriitün nrlrğımla çatr,mak hiterlm . (De\ anır Var) 
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'1 SONTEŞRIN-1942 

Vatmar.ı, Biletçi 
Alınacak 

......, 

1stanf;u1 elektrik, tramvay ue tünel ifletmeler1 
umum müdürlüğiinden: · 

latanbul tramvaylan için vatman Te bilelçi a.lm.acaktır. Sıbb! durumu 
iyi 18 yaımı bftirmi§ olmak ve okuma yazma ile biraz da he.eap bilmek 
şarttır. 

İlk gfrl~te vıı.tmanl&ra 165, blletc;lle!'e 1'5 kunı§ gündelik ve ~veten 
Yilzde j7irml be§ pı.Jıalıltlt zammı ile her çall§ma gDnllnde ayrıca yirmJ ku
ru, intizam P~iJD.j verlllr. Bundan l:ıa§ka bir kap yemek ve yarım ekmek 
meccanen tevz;t edilir. Haftada blr ist)rahat eden ve çal11:nıyan iş~ o gtln 
i~in tam gündelik alır, İşçiler eltmek tovzı balummdaıı hl1ktımet1mizoe ağır 
işçı telAkki edt.:1r. Eibla' kasket ve palto parasız olarak verilir. Hastaıarm 
tt>daviEt ile ua.çıarı meccan1dir. Bundan ba'ka me\'ZUU be.reme göre eene • 
den seneye gUncleliklere za.m yapılır. ııesaı h&tjcinde çalışanlara yll.zde o. 
tuz zamla fazla ücret verilir. İsteklilerin Galata Tr.amv•" b.a.ntllet. dalre • 
sine m'..i.."&ea&ü.rı. (719), 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

1 - Muhammen beı:!eli 51500 Ura olan bir adet 190 amperUk ele
1
ktrlk 

kaynak cihazının pazarlığı 10.11.942 salı gUı:ıtı aaat 16. da l.Zlllitte tersane 

kapısında ki komlsyonda yapılacaktır. ·•il, 
ll - Te:utr.atı 825 liradır. Şartname.si komjııyonda gö:1lletillr. 

3 - lateklllerin ilgili ticaret vcsikatarm.ı ve yuks.rda yaZ!lı teminat 

tnıı.kbuzlarjle birlikte bellt gün vo saatte komisyona. mllra.caatları.(100.1) 

!zmit Deniz Satına/ma Komiayonundan: 

;nşaat ilanı 
l - Ke~lt tu~rı 402C,83 2595.91, 2997.99 liradan ibaret otup gostennı. 

ee'< mahaldE' yaptırılacak olan Uı; bfna inşaatı bir §a.rtnamede olarak va 
bir taUbr: !haltı edilmek auretile pazarlığı 10 ikjncite~rln 9!2 aal.ı: gün!l es.at 
1 5to tzmitte Tcrsaneka.pısmdakt komisyonda yapılacaktır, 

2 - Feıını ve bu.sus1 eartne.mesinl: resim ve projelerlnl. bu l'lbi işler_ 
le ehliyet ve emniyet veaikalaruu hamil olanlar hergtln komisyonda gı:ı, 
reblllrler, 

3 - Ps.ı...-irlığa ı,ttrak edecek istekljletjn 1442 Ura 18 kurıq teminat-
larını ,.e ıklnci madded~ yazılı vesikalatjle birlikte beUt gUn ve ııaatto 
komiayon::. mUrııcaatları, (1064), 

/Jtanbul elE:ktrik. tramvay ve tünel ifletmeleri ..• 
umum müdiirlüğü.nden: 

ı - 20X20 sım. ebadında 30000 ad~t çimento çiııJ pazarltk uault?e • _A 

alınacakttl'. • 
2 ~ Pazarl:lf lt.11.942 perşembe gtlnil saat ~ t• 114'.etrohanm.uı 6 W"' ka. 

tındaki koıntııyon odasında yapılacaktır. 

3 • - ıruvakkn t t omtnat 270. Ura dır. 
' - isteklilerin \'&.rası:z olarak. verilm~kte otan şartna.m~lert levaztmda.n 

almaları ve muvakkat teminııtlarlle lli\n edilon glln ve saatte koınjs.. 
yonda huı- t-ul•ı:;ep;rı. (1057) 
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Haber'in bulmacası 
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Soldan suffeı ve yukarıdan aşaifı: 
1 - Bir uzvumuz, Pu, 2 - Ecdat. 

13.33 Türkçe Pl~klnr. 13.45 Ajans 

haberleri. 14,00 RiyascUcürnlınr 

bandosu. 14.30 Ankara Sonbahar 

At koşularının tahminleri, 14.40. 

15.00 Temsil. 18.00 Program ve 

memleket saat ayarı, 18.03 Radyo 

dans orkestra~ı. 18. ıs Radyo ço

cuk kulübü. 19.:ıo Memleket saat 

ayarı ve Ajans bahcderi. 19.15 Ser 

best 10 dakika, 19.55 Müıik. 20.15 

Bir Sel'li harf, Bir hay-yın, 3 
Bir, nota, Emtia. Riiığoır, 4 - Bir 
sesli harf, hayvan değil, nebat· değil 
Siı, 5 - E!;ki bir lrnıı şairi, bağış• 
laınak, Dir harf, 6 - Bir harf, ve, 
Dinle, Duy, 7 - Bir renk, br halk, 
Sanatkarımız, Bir harf, 8 - J:Hr 
çalgı, Deııkleşrnck, Cilne, Bir işaret 
zaıuiri. 9 - Meşhur bir Inı:ıiliz si• 
yass, br, harf, Br ~er, 10 - Bir 
vilayetimiz, Bir hayvan,. 

Diinkü. bulmacamı:ın halli. 

1 - Yasa, Fare, 2 - Ayin, afak, 
3 - Si, Bi, Bi, 4 -An Ut, İp, 5 -
Bu, Si, 6 -lt, Un, 7 - Fa, Su, Et, 
8 - Af, fn , Si, 9 - Rabi, Eser, 
10 - Ekip, Lira,, 

ŞEHiR 

Wı J\! llf ııu 

TiYATROSU 
Sftal ın .ıo c1a 

OHı\llıl li1811t 

Nuh 
KOMEDi IDSMJ 

Asrile§en Baba 
Oumartesl ve Pnmr ~nıılerl 

16,30 da Hstlne 
Her Peroembe 1188.t 16,30 da tarfbf 

111.atlD• 

Şubeye davet 
Fatih As. Şut>esind-?n: 

r Köpürfülü Uıfzı oğlu 3ı9 do. 
ğumlu ~titat Kural :yedek l\'akliye 
teğmeni (48181). 

Radyo gazetesi. 20.45 Müzik, 21.0ıl ~~ Yedek istihkam teğmeni C'c· 
Konu5ma. 21.lS Dinleyici istekleri. nt Eşref oğhı Cafer Maruki 

21.45 Konuşma 22.00 Radyo salon t!t0909). 
99 

. :f. Yedek demiryo} tei;meni Nu. 
orkestrası ....... 30 Memleket :ı;aal a · Tİ oğlu Ni'yazi (50819). 
yarı, Ajans h:ıberlcri ve lıorsala!", • Yedek demiryoı teğmeni Ah-
22.45. 22,50 Yarmki progr::ııu .ver ıli cğla Vefi Pandır (52090) noı 
kapanış. , \ bemen ışoheye mi\raant etmleri 

1 ilin ohmr, 

; __ ;, J.o,U.z satınalma komisyonundan: 

inşaat ilanı 
y -"lıru.M:nunen keşıl bcde ı H6 Ura 11 kuruştan ibaret olup göste. 

rllecck bir m!.hatdo yaptırr!acak oıan bir fırın binaaıntn puar11~ 12.11.9'2 
pe~mbe gtlrıl' saat 15 te İzmjtte tenıane k&pı.andakı koml:ıyonda yapla. 
eakt.ır. 

2 - Mu,·akkat teminatı 4232 lira 30 kuru§lur. Bu i~e :ı.lt fennl ve hu. 
sual şartnameler, kc~lf, proje vesair ilgili evrakı, mabalU emniyet mllı!llr. 
lüğünden al.1o:ııı.n hilsnühıı.l ve nafla mUdllrlilkterln<len çıkarılan eh.!lı'et veeı. 
kalaruıı ha.mu isloltliler horgUn komisyonda görebilirler . 

3 - Pazaı!ığa iştirak edecek taliplerin yukarda yazı!t teminat makbuz 
ve vesikalarllı' birlikte b"lll gün ve sa.&tte komisyona mUrac'3.a.tları. (10631 

- -
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-

~ 8evlet .DerniryoUan •e Linıanlua İt}cl.m9 
Lı. Um •..)_ • "l.!:...o..t...-, uın JGMresa ,,..~. ·- . .... 
Muhaır.men bedeli 51120 (elli bir bin yUz yirmi) lira olan 1600 Rul 

takriben 568\lO Kg, karton bltüme 23.11.942 pazartesi güntl saat 15.30 d 
kapa!r za~ uauıne Ankarada idare binasında toplanan ınerkez 9 uncu a..~ 
misyonunca tatın ahnacaktır. 

Bu işe girmek lattyenterln 38()6 (Uç bin sekiz yUz altı) liralık DllI\ 'l 

kat temjnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gür. v 
sa.at 14 e kıı.dar a.dr g-eçen komtsyon reisliğine vermeleri l~mdır. 

Şartnameler bir Ura multabilinde Ankara ve lfayd&rp'§& ve:ıael81'inl2 
tedarik edilebilir, (ll8~) 

M.M·V. lst. 2 No. lı ıatınalma komisyonundan: 
1 - Ke~fl mucibinc:ı tahmin edilen bedeli 5484.66 lira. olan Bakırkö 

barut !abrjka~ını::ı ahşap kömUı· jskeleslnin yeniden yaptırılmasının 23.lj 

942 pazartesi gllnii sa.at 16 da M.M.V. 1st. 2. No. ıı satınalma komlsyatı.un 
da açık eksliımesf yapılacaktır. 

2 - İlk tt>mlnatı 411.35 lira olup ~a.rtnamesl hergün f§ saat{ dahiUnd'. 
nıezk<ır kcmtsyo!lda görülebilir. 

3 - 1stL1r1ilerjn 2490 sayıır kanunun isted;ği vesikalar!& blrllkte bel 
gün ve saatte komisyona. müracaatları. (ll78) 

IJ'.~.M·V. lst. 2 No. lı •atınalma komisyonundan: 
J - Ke~t; mucjbjnce tahmin edllen bedeli 1896.35 Ur& olan ııal.t paz 

rrnda veka!Pt den!z. yollatnd mUdLlr!UğUne alt bina.nın bozuk olan e!Pktri.J 
tesisatının ta.mlrl 23.ll.ll42 pazartesi gUnU saat 15 te M.M.V. lat. 2 numara! 
satmalma kocıiayonunda açık ekslltmesl yapılacaktır. 

2 - llk teminatı 142,23 lira olup şartnamesi hergll.n i~ l!laatl dahilin 
mezkür komisyonda görülilr, 

3 - lsteklilerin 249:> sayılı kanunun istediği vesikalarla ve belli gU 
ve saatte k•1mlsyon& mUracaalları. (1177) 

M.M·V. lat. 2 No. lı satınalma komisyonundan: 
1 - K~~fi mı.clb:nce tahmin edilen bedeli 1993.70 lira olan vck!tet m 

nıu! anbarma s.ıt binanın bozuk elektrik tesisatının tamiri 23,11,942 pam 
tesı günü saat H. L'~ M,M.V. lııt 2 No. lı ı;atınalma koıniByonuncıa a~ık 
sil~esi yapı1acaktır. 

2 - İlk teminatı HD .90 lira olup şartnamesi herglln iş sa.ati dahllln 
mezk(ll' komisyonda ı;örUlebilir. 

3 - lstckllJcrln 2t!n sayılı }{anunun istediği vesikalarla ve belll 
ve saatte komisyona mUracaatlarr. (1179) 

lt!!(ftlt§ltij,il 
(Gazetemizin birinci sayfasında 

başlık yanındaki tarlb ~er~veslnt ek. 
llyenık gönderecek okuyucularımrııu 
ttcarf mo.lılyett haiz olmıyan küçilk 
UAnları parasız ne,rohmur.) 

Eolenme teklillerit · ~~~ 
• Ortatah.sllU, 17 Y&§mda blr &-en~, 

yazı iş.terinde ehven şeraitle ça~malı 
iatemektedlr. (Ak.saray tnebey ma• 
ha!lesl Namık Kemal cadde11t No. 33 

M k&t ' de Ahmet Köse~luna mı.ı
racaat. 

* 19 yaşmda, b&basnım malt vazı • 
yeti tahsiline müsait olmtya.ıı bir 
genç, herglln saat 13.30 dan akşama 
kadar, ya.z.ı ve hesap işlerinde çal13 _ 
mek ıstemektedir. (A.K. 14) remzine 
mUracaat. 
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• 1ktısat fakültesinden, muhaae 
beden, muhabercden, ka.tiplik l~lc 
den anlar bir ge.nç, mUes~. tf 
ha.ne, ıılrket, V.S. ya.n'llda 6ğled 

sonraları çalışmak üzere lc.anaatk 
bir ücretle ili aramalrtıı.dıl', (B.D. 
vah) remzine müracaat, 

Aldırınız: 
Aı:ağıda remf7.leri yazılı otan n 

ku~ unılarnnı7m o~mlannll ge 
mektupları ido.rehaneınlı:deu (pa'l.af' 
.farı harf~) herı;-ün Mhllhtan öğle 

kadar ve saat 1'7 den son..ra aldnm 
Jarr. 

(A.U.) (A. Ş. 37) (Acele lııLK.)' (B 
kimsesiz) (Bulunmaz) (Bay Fa 
'(B.T.K. 3 (Çabuk olsun) (Da 
(E,M. Glln) (F.U,S.) F.D.K) (H. 
(23 iş istjyen) (İ.N.D) (Kısın 

·(ME. 49) (Ol.) (ÖZbaba) (P, 
(R.A.) (Sa!) (S.!3. Çabuk) (Samim 
(Ya~mur) 

r 



Türk iye Cümhuriyet Merkez Baokası 28 .. 1Q- 942 vaziyeti 
AKTiF. -Alllnı 11&1' ~ ..,,...., 

u~ 

l>&bllı0'*1 Muhablrlerı 

ftrtl r...tr.. 

Bariçtcı&D MuJıabll'IB: 

'M.116.6'ıl 

• • 
1 

1 1 

Alt:n.: Satı Kllogra.m 28.914.450 
Altma tahvtll k.abU eerben OOv. 
Diğer dlSvt.ZJer ve Borçlu ldlirtna 
bakiyeleri • • 

llazlne TaJJvtller1. 

Deruhte edlleıı evra.kl ııa.ltd!y 

karftlığı • • 
Kanunun &--8 ıncı maddelertM 
t.evttkan Hazine tarafıtıda.ı. ~aı. 

tedlyat • 
8eaedat Ottzdamı 

"'lcar1 senetler • • 

J 
•• 
' 

Eııham Ye TaJn111t Clbdaaıı 

Deruhte edilen evrakı ııaL 
~lyeniD karşılığı eaham .,. 

ta.tıvllAt (1Ubaı1 laymetle) 

Serbest eatıam ve t&bvilAt , 
&va.nsları 

Altm ve döru llzer1ne avam • ı 

T&bvtl&t t.lzerlne ava.na • ı 

Hazineye kıaa vadeli •vana • • 
Bul.neye l8l50 No. tu lranuna rnN 
&çll&D aıtm IULrf1l1k1ı avam • • 
ID-ed&rlar 1 • 

Mü&eW t ı 

ıot.9s.ı.o.ıs.09 

9.093.585,-
151.091,31 

2.2ö2.S40,sı 

<&0.Ul0.>186 ı, 

-.-

"8.56~ J8 J ,G 

168. 7,18 . .568,-

ı4 80.5 482,-

89ı IJ7.6 121 .61, ,. 

(5.028.689,93 

ı 0.506.448,2.ı 

Ll26,9: 
1.809.568,-
1766.000,

!.'iO 000.000,-

Sermayec 
bıUyat Akoemb 

Adi Ye tevk&llde. 
UU98.661J.4ıl KIUl.Lld 

~ . .., 
1 

. . 

89.235.968,2. 

154.4-U 101,-

l'edıa.1Udeld Barıkn~ 
Deruhte e<:lllen ıvraltl oalldiye • , 
Kanunun ~ IIICl maddeleriDe 
tevfikan B&ZUı• taratmcıaıı n.ld 
..edlyat • • 
oen.uıte e<111en evrak> aakd1y• 

oaıcı.yeaı • ı 

Kartılt~ tamamen &ltm alU'aJI 
ıJAveten tedavWe vazedJJq • • 
t .eeakont mukabW Ulveı.ıı c.da. 
vWe vazedilen • , 
HazSııeye yapılaı. aıtm Urplıkb 

ava.ııa mukabfil 8902 No. b anUD 
ınuetblne UA.veten t.c!&vW.e ya. 

S9-l.976.1!1,6l• zedllen 
aıntVDUATı 

l'Ork Llrua 

• • 
• • 

Altm: san Kilogram 87U22 

!1850 No. 10 &amma sGıe ba&Uı.eJe 
65.535.083,l < açılan avam ımılCabW &evdi ola. 

naa aJtmJar: 
:i&tl Kllogn.m 

OOvta Taa.lıhOdatı: 

AJtma tabVW b.bil dtlTtsler 
!39.576.689,9" 

D!ğer dOvtzıer n aıacı ıuı 

nng bakiy~ 

f.500.000,- uuıııem 

11.163 812,4' 

l.065.883,286 ı 

M.Ml,930 

t.411.W,7~ 

1.000.000,-

1&87&1.aU.-

tUOS.482,-

J.M.44.1.ıoı.-

'6.000.000,--

JAl..500.000,-

m.ıoo.eoo.-

110.'81.1I0,'1~ 

USUM,0, 

'8.1%U8"1,9 

--16.809.'°8,6 

Un 

16.000.000,-

U.W.186,18 

llO.Ml.11t1 ,-

1lL"121.81N.S: 

11.1%U8"1,90 

•.no.au.ı' 

l.OU.881,"8,~ 

... 1 I'emmus lll" ' tarnıtnt1en itibaren 

iz.mit deniz ıalmalma lromittyuHun..ıaılö 

Ketif bedeli 
Ura karat 

teminatı l'aı.arbtt taat.l 

lı1anbul jandarma satınalma lıomuyonuntlan: 
Miktarı clnat kilo fiyatı Muvakkat Elulltmtnln pO 

kilo 
57000:66000 aıfn' eti 

kunıt 
110 

bp.11 art 
ıı.ıı.H2 cuma aaat U 

6 

~ - ....... . - - - - -· t4er zeyi o1en d•mle fSt•ftır . ..ffena tıu11enı1•ft 1»1r a.,,. 
elektrik cereyenı dehi isreftır. Bunun i~n fen• biı 
ziye verdikten mHd• cereyenı yutan eıkl }tmbefarı 
•uııanmamehdır. 

~ U N G S R A M 1( R f P T f> N • empullen glalerl lcede• 
cClzderu d• korur./ 

TIJNGSRDl~(:lö r?iJ@J W. 

~ 
17078 81 

6792 49 
6792 ., 
3505 10 

Ura kanıt 
2581 07) 
1018 87) 
1018 87) 12. lklnelteşrtn 9U 
525 77) 

18 SOOOO .r.eytlnya17 
20000 .abun 

lN 
ua 

temln&tr 
Hl"& 
4880 
'180 
1721 

1uı.N2 puartNI aaat ıs ••Rılc.;.~~ T F 
1 - Yukıırda. yazılı dört kalem in§a&t iti ayrı ıartnamede bir veya 

&yrı ayr t11ı.;...6re ıha!e edjlmek suretlıe pazarlık eksiltmelerı hizalarında 
yazılı gün ve Pantte lzmitte tersane kapııındakl komlsyonı:la yapılacaktır. 

2 - Euıı.ıyeı vesikalarını hamil ıstekliler, keıılf, şartname, ve proje. 
lerlnl hergün komisyonda görebilirler. 

S - Taliplerin bU gibi lt~ri yaptıklanna dair nalla mUdUr!Uklertnden 
alacakları ehliyet vestkaıarını ve hizalarında yazılı teminat makbuzl.&rile 
birlikte belli gUn ve saatte komisyona mUracaatıan. (1062) 

M.M·V. lst. 2 No. lı ıatınalma komiıyonunclan: 
Muhtelif matal!erden kamyonla 88 ton kadar hurda naktettlrllecektir. 

. Bu l§e talip ol•nlarm 10 lkjnciteıırtn 942 aalı günU saat 10 da pazarlığı ya 
pılacağı.ıda."t beıl• &iln n aaat~ kom.layona mUracaattarı (118-l) 

1 - Miktar, cm•. muhammen fiyat ve muvakkat temlnatlarD• •1mllt. 
me gUn "e .aatteri yukarda yuılı ile kaiem fqe maddeal htanbul . Tak 
simde janoarma aatmalma komilyonumuzda kapalı art •luiltmuil• atm 
ahn.acak.1r, 

.. - Zeytfnyafı Ue abunun bir arada fty& &11' 1&7ft ı.wıuıen lbalt.ı 
caiz olduğu ıııbl istek vektuıu bet bin kilodan nolu&a olmamak ,artııa tbr 
kaç fıte'<Jjye de Cı&leef caizdir. 

8 -- Yat ve KbUn nUmunelert het'sb komllyoa4a r6reltlr. 1Ct f&rl. 
nıuresl 8tl3 ıcbun Ue zeytlnyatı prtnamt11 de 408 INl"'Uf bedel k.artdrtm. 
da kol.'l'Utıyorı:.n:ıuzdan alınır. t.tekllleri.n kapalı art ••kllf mektuptarmr 

-< lltMe ımaılnden bir nat evveline kad&r kom.layonumuaa ftl'ID•l•rt " 
•ıı.a taf•,IAtı <il\ fartnameden okumaıan. (829) 
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YAVUZ 
lnpg lrııpo.n lıuma.flannın c:eltlifini IO)'lll 

nne bildirir. 

M.11.~·. lstanbul 2. No.lı Sahnalma Komisyon.undan: 
Elektrik kablosu lmaı edilmek Uzere S mi m kutruııdll IDrs&Df Ratin• 

b&1ur tellerd'!>tı muhtelli kuturlarda tel Qtıktlrllecektir. 

IŞartnaıHm bergün komtıyonda görUleblllr. hıteklfüırtn \1 ttnnclt ... 
rin 942 tar\ttne kadar Hklttlerini ko'l1tıyt>T11l veroıı•••rı t •099) 

... - . ; .. 
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