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[Kuru,tur 

Muht kir er telâ$1a 
Millî Ticaret Birligi kurulmasr 
e~raf in da ilk toplanti yapildi 
~. . .......... - -------
Japo~yaya ~ar~i Gizli mallar piyasaya 

I~gilt.~renin . ç1kar1lmaga ba,1and1 
Scsi yukseld1 • 

• 

!?ark eephesinden nisimler: Bir Al man motOrlü kolu bir Rus kosabasma girerken, iki Alman gèirüzü 

Al manier Siléllriyor 

., . -'\ 
Avam kamaras1nda 

MARE$AL 
BORD VUD 
UNNUTI<.U 

"Türkiye1 
henüz 

sakindir,, 1 

Amerikan ve lngiliz kuv
vetlerinin artmasrdrr ki 
lngiliz Ba1vekili M. Çor· 
~ile japonyaya kar11 bu 
kadar açrk ve bu kadar 
yüksekten konu~mah im
kân.rnr vermÎ§IÏr, 

Bunun Üzerine dün baz1 maddelerin fiatla
nnda mühim miktarda tenezzüller kaydcdildi 

TULA 
I~~, ~arp Vazlyetl t: 

Baz1 yüksck Türk ticaret firrna- blarm1 yapmi§lardir. içtirnada ce- ~ "= 
. . T ecerrüdün istilây1 

da vet ettigini misai· 
lerile gorüyor ve lari mümessillerinden mürekkep r ed fil< t ti . t' . R 

bir grup ihtikârla mücadeleye yar- d?'~m; ~~ tc:;.,t 

88m~e:.:::s:n za pted ,. 1 d .• ostof, uzun mu·· ddet 
drm edecek olan Millî Ticaret Bir. kurulmas1 için bülün esaslar pren-. 

i _iii-:-;:-u:-:-;~-~-ç:-ad_uv_nc_n:-i:-:-:-n.-,----<Bon_u_._sa_.3_s_u._s> BIR H:BERDE mukavemet edemez ~=~~~~~:r:~:: 
Yazan: Abidin DAVER 

D Ankara, 12 lkincite§Tin 

n llgiliz Ba§\·ckili l\I, Çorçilin 
Q ti~·lcdigi son nutkun en mü .. 

11im k1~m1, hiç ~iiphesiz, Ja ~ 
~«•;a;·a kar~1, scsinin tchditkâr 
'' §•k1!dc ; ükscldigi ~u parçadu: 
•Bu~· ük Okyanusta sulhün ida • 

~<>s1 •çin Birk~ik devletlcrce sar
~~dUc1. gnyretlcrin muvaffak olup 
t•rc'Yacagm1 bilmiyoruz. Fakat e. 

r bu gayrctler muvaffak olmaz
u" bi. vcsilc ile sëylüyorum vc 
. "nu soylcmcgi ktndlme bir va • 
'.'11> biliyorum ki Birl~§ik Devlét
l(r J~p<inya ile bir harbo g!rersc, 
~•i!t~rcnin harp ilâm bir saat bi. 

&ec1km iyc>cektir.• 

FiN 
notas1n1n 
akisleri ---··---
Timese gore : 

Finlandan1n emniyeti 
harpsiz de elde edilirdi ____ , __ _ 

;svEÇE GORE: 

inoilterenin ilân1 
harbi muhakkak 

111 
"•ncrikaya s1ms1ln boi;lamm§ 

lb •n lugiltercoin, Japonya ile A -
t ~t•ka aros1nda bir harp çikhg1 
ta"'•n, seyird vnzi;·etinde kalm1. 
h~Cag1 nrnltun vc muhakkakh. Bu 
.~ktrndan M. Çürçilin yukar1ki 

lii,leri mal\unn ilâm kabîlinden 
:•hlabilirse de, Rusyanm fena bir Helsinki 13 (A. A-} - D. N. B. 
•i·~·cte dü§tügü ve Japonyada, r'inlândiya cevabî notasm1n Ame. r•t, azimkâr oskcrlerden mürck- rika orta elçisinc teslimi esnasmda 

g•p bir kobinenin i§ ba§ma geçti. Finlândiya Hariciye Nazin M. 
1 !U siroda, lngiliz Ba§vekilinin, llte Witting, ayni zamanda Finlândiya 

llllekctin alacag1 vaziyeti açik· d 
:• .soyJcmcsi, Japonya üzcrinde dogu hududunun bir haritasm1 a 
c"'• icra etmekten gcri kalm1ya. vermi§ ve buna, Sovyetlerin bati.. 
,•li.tir. Ber zamon ihtiyath bir si· da yapacaklan taarruz münasebe. 
,,, tiyle haz1rhklarm• gosterir bir de 
~ •t takip eden Japon devlet a • izahname ilâve temiÔstir. 
t 

81lllari -.c be§ sene süren Çin 
"•tb· . b ÎSVEÇE G RE 
l •nden herhalde muztonp u - Stokholm 13 (A. A.) _ Finlân. 
~na~ J •J>on millcti, Çorçilin âde. diva notas1, bu sabahki !sveç maL 

l .h1r \cbdit mahiyetindcki sëiz · ' •ti buati tara!mdan derin bir tetkike 
1 

llden lngiltercnin knt'î azmini 
llhyacoklardu. tâbi tutulmaktadir. 
~ Bu tctkiklerden ç1kan umumî in 

ln · Çürçil, Japonyaya nüfuslarr (Sonu, Sa. _3 sil. _t). 
~ ~n irkmm hemcn bcmen dorUe ..,., .......... ...,., • ...,,__,,.,.., ..,..;...;. • .,..,.. ,;,._,,..,..,.....,.., • .....,..,.~ 

JIU ile kar§J kor§tya kalmanm, , - ·-
1~Pon niillcti için neticesi çok 
1J.1;~1i bir mncera olocag,ru .Oy. 
li .•g, gibi m<>Clern harbin terne · J:• lc~kil eden çelik bakumndan 
libPonyadaki 7 roilyou tonluk is • 
t, '•le mukabil, lngiltereyi hesa • 
8l) li.atmadan, yalm• .Alllerikada 
d·-~ilyon ton çelik istihsal edil • 
·~·n· d li; l '. hatirlatro1§, soma a, §U 
l •r1 ilâve elmistir: 

]~ •.11zak§?lrktaki Îngiliz meniaat • 
1-tint Ve bugün bahis ;mey '.uu o • 
'l)~~.ll'>ii~erek davay1 müdafaa için 
h un haz1rhklar yap1lmt§ltr ve 

{ 1Itnaktadir.• 
~, hgiJtcre ile Ameirkanm Japon
h, liar~ismdaki durumlarmm bu ' SiktTSki 
l :·~~•li.Jar sayesinde çok kuvvet. 

~;~:1~i ink iir edilcmez ve -~~'. ha . s .• k 0 r s k •. 
~ t Japonyonm da gozundeu 
~.;rn~niakta ol~a geuktir. Filvaki 
~j."rt Y•I, bugünlerde ~aponia 
~c !••1nda Amerika da, Jngilterc 
b;; ~olanda Hindistan1 da zay1f 
i;

1
. •Ide idiler. 0 vakittcnberi va. 
tt ta ·1 d •. . ti A li!, . niam1 e eg•§m•~ r. me -

Oi. 8 1'1Jipin adalormda ve Büyük 
~~:.:nustnki diger odalarda çok 
bilb et1"1ldigi gibi lngiltcre de 

••sa. Singapur etrafmda. vc 
(SôllU, Sa. 3 Sil. f) 

Kahirede beya
natta bulundu 

.--<>----

Rusyac"a 'imdiden 
150 bin mevcutlu 
bir.pofonya ordusu 

15 Dmc1 TESRIN'OE vücude getirilmesi 

~• ÇEK~~~ ümit ediliyor 
n~A ~o @@ Kahire 13 (A.A.) - Sikorski, U Q Kahirede vel'C!.igi beyanatta hâlen 

Rusyada tensik ed Imekte olan 
1 1 ~ J •:• Îggg Polonya ordulart için cenubî Rus. 
l......_:, -~~ .1§ ~ 'ggg yaya bir ziyaret yapmas1 ihtima • 
~•OO ; •gg (l>or..u, lia. l Sû. Il 

f ______ ,artlar1 n mey-

K1r1mda, Kerç'in Sovyetlcrin S1vastopolu tahliyeye ba~la- dana ç1ka b i 1 e-
• • • • • • d1klann1 go s ter en al âme t 1er vardir cegini biliyor 
l c;:gal1 b1ld1r1l1yor $ k Londra 13 CA.A.) - Royter: 'If ar ccphesinde son vaziyet, nrun bu sevkulceY§Î ehemrnyeti Lordlar Kamarasmda verdigi bii 

tebliglere ve muhtelif kay- büyük olan §ebri geri almak için nutukta Mare:;al Bird Wood, Tür-
Si vastopoJ ~iddetle naklardan alman haberlere gore mütemadî hücumlarda bulunduk. k.iyeden bahsetmi§ ve §iiylc de • 

• , §U §ek1lde hulâsa edilebilir: lar1 haber verilrnektedir. rni§tir: 
bombard1man ed1ld1 Moskova Sovyet rr.üdafaa cep- Donetz cephesinde mühim bir Nazarlarimm kendisine itimat. 

Herlin 13 (A. A.) - Alman or. hesinde d<:>gi~iklilc yoktur. Yaln1z degi§iklik ~am~tu. Yalmz Ma - la çevirdigirniz ve fakat ball kim
dulan Ba§kumandan!Jgmm tebli. Moskovanm cenubunda 3 mühim car resmî tebliginde Rostof'un be. selerc baz1 endi§eler veren bir 
gi: dcmiryolu kavru;ag1 olan Tula'nm men onünde bulunan ~ahi kasa • memlcket vardir. ~imdilik Türki. 

Kmmda Alman k1talart Kertch bir ayd1r dcvam edcn kanh müca· basmm i§gal edildigi bildirilmek. ye sakin duruyor, fakat tccerrü • 

1 
müstahkem tesi~lerine taarruz et. dclelerden sonra Alman kit'alari tedir. Bôylecc Alman ve Macar dün istilây1 davet ettiginc birdcn 
mektedir. ~hrin pek yakunnda ce tarafmdan zaptedildigi bildiril kuvvetleri Rostof §ehrinin onüne f~z~a. m~~l bulundugun~ .. vc ken-
nupta bir çok müstahkem mevziler mektedir. Sovyet süvari alayla (S u Sa 3 Sil Z) 1 dism1 bmm sa!1m1za suruklcyc • 

Yeni Münaknlât Vekilimiz 
Emekli Amiral Fabri Engin 

• en1 
Vekiller 

---·---
D ü n sa bah vazife-
1 e ri ne ba§lad1lar 

zaptcdilmi§tir. Kuvvetli hava te~-
00 

' • • cek ve kuvvetli bir rnüttefiklmiz 
killeri S1vastopol limanmda, Ker. haline geti.recek §artlarm meyda • 
tch bogazmda vc Karadenizin ~i- na ç1kabilecegini emniyetle bili • 

mal dogu k1y1lar1 a~1klarmda sey. \ AMERIKAD A [ yor. 
reden Sovyet g~milerini bombala. T u 1 a d a Akdenizde, Türkiye ... l\11Slr 
m1§Iard1r. hürriyetin kalelcridir 

Mihver kaynaklarmdan ahnan l marasmda Meb'uslardan Pilkbir.g. 
Tula i4irnl edildi 1 B i t a r a f l k Londra 13 (A.A.} - Avam Ka • 

bir habere gore Alman k1talan bir Alma n tazyik k hon §Unlar1 sêiylemi.;tir: 
ayhk kanh bir muharebEden son. l t) a n u n u • «- Rusya kendisini müdafaa et· 

(!lonu, Sa. 3 Sü. 7) devam ed iy Of mektcdir. Akdenizde Türkiyc ve 

5;;~-;ü·;i;~de R~;y;y; n Un ta di 1 i ~ hürriyetin kaleleridir .• 
-.. 

nakliyatta kullandan 

Arkanjelsk 
yolu kapanm1~ 

• 
KORDEL HUL 
boyle soyledi 

Moskova cephesinde 

oü,man baz1 
siperlerf) girdi 
Moskova 13 (A. A.) - ~ce Sov 

yet tebligi: 
12 son te§rinde kt talanm1z bü

tün ccphelerdc dü~anla çarp1!f
m1~Jard1r. 

11 Sonte~inde 25 Alman tayya. 

ka hui edildi 

Mebusan meclisi 
194reye kart•212 
reyle kanunun 
tadilini kabuletti 
Va§ington 13 (A.A.) - Meb'u • 

san Meclisi 194 muhtelif rcyc kar. 

Ankara 13 (Ïkdam muhabirin. 
den) - Millî Miidafaa Vekâletine 

tayin cdilmi§ olan Manisa mebusu 
emek1i Korgeneral Ali Riza .Axlun,. 
kal ve Münakalât Vekâletine tayin 
edilen Samsun mebusu emekli A. 
miral Fahri :F;ngin bugün (dün) sa 
bah Vekâletlerine gideN>k Vekâ. 
letleri erkâm He tam§mt~ ve yeni 
vazife!erine ba§Ia~lardrr. 

1KDAM - Y<:>ni vekillerimize Amerika Japon müna-
resi tahrip edilmi§t.ir. 5 tayyare 
kaybettik. 

§1 212 reyle bltarafhk kanununun 
tadiline ait kanun projesini ka - t 
bu! etmi§tir. 

:r:.uvaffa~ye_tler ~e~~~~i. edt'riz.~ sebab gergin 1e§jy 0 r (Sonu, Sa. S Sü. 5) 

Litvinof'un 
bindigi tayyare 
den haber yok .. 

Tayyarede Ame
rikan1n Moskova 
elçisi de vard1 

Havan1n fenahg1 yü 
zünden mecburî ini§ 
yapbg1 zannediJiyor 

Londra, 13 (A.A.) - Lllvtnof 
Steinharclt ve Sir Valter Mancit: 
ton'un bindiklcrl tnyyare hakkin. 
da Londran1n resrnt mab.tillerine 
hiç bir haber gelmemi~tir. Kulbi
icf'den hareket edcn bu tayyarc 
henüz Tahran'a geln1em~tir. 

Ayni n1ohfillerde snll günü Tah. 
ra.na gelJnési lâz1n1 gel en bu tay .. . 
yarenln havalar1n fenalJ~l yüziln
den gcri. dënmüs vcya mecburen 
bir yerûe kalm1~ oldu4u zanne
dilmekt.edir. 

Gianda ~aptedildi 
Nairobi 13 (A. A.) - Gargova • 
Gondar ana yolunun garbindeki 
Giandamn zaptt ile, Gondann ta. 
rr.amen ku~ahlm:~ bulundugu res. 
men h~ber vcrilmekt.edir. 

Erzincan zelzelesi 
Bir tünelde çoküntüler oldu, Er
zuruma tren muvasalas1 kesildi 

MarC§al Bord Vud 
Ankara 13 (Îkdam muhabirin. 

den) - Buraya gelen malûmata 
gore, Erzincanda vukubulan son 
zelzekden Erzincan ile Kemah ar.1 
smda bir tünclde baz1 çiikili1tüler 
olmu'ltur. Bu yüzden J<:rzuruma 
dogru demiryolu münakalâl1 ke. 
s;Jm;§t;r. Trenlcr Erzurumdan Ke. 
maha ve H.J.ydarpa~cdan Erzinca. 

p1lmga ba~lanm1~tir. Bu ar1zanm 1...,......,.....,.....,......,......, _______ ,,. . .,..,., .. 

.1 na kadar i~lemege ve aktarma ya. 

bir kaç gün içinde bertaraf edil. 
mesi için icap eden tedbirler der. 

bal almm1§ ve faaliyetc geçilmi~ 

~~~ASTA DA ZELZ~LE OLDU l 
Sivas 13, (A. A.) - Dün saat 12 

de burada 10 sao•iye süren bir yei: 
sarsml1s1 olmu~tur. Hasar yoktur. 

Ruzveltin 
mesaj1 

,,Muvaffakiyet, bütün 
imkânlari kullan1rcak 

Kordel Hui sonra kazan1lacakhr ,, 
Va§ington 13 (A.A.) - Mcb'us· .. -i lE~l [b IF'ft ILLDi-••aai•mœii. Boston, 13 (A.A.) - Amcrikam,., ye. 

Iar meclisi, bitarafllk kanununun , ____ _.;;.....--,i--------1 ni ingillere ktsn~rnda bulunan on dev-
el'an mcvcut, esasl1 iki maddesini l \c\ vallsi tara!tndan terl.ip cdilen yeni 
ilga Jâyfuas!Dl tetkikle me§gul o]. a a 

1 

ingll\erenin ••nelik konteransma gon· 
dugu §U sirada, siyasî mahfiller DA"©(§.KUN Tnnsom-Ai11 dcrdigi bir m•••Jda Rczvelt dcml~U 
cBirle§ik Amerika için kat'î saa . Ir' ~ 16 UWU •k;: Muvai!akiyct bUtün rncrjilcrimizi Ye 

tin yakmda çalacagm1> belirlmek· bütün imkônlanm1z1 klll'and1ktan "''"· 
tedirlel'. Arkada§lffi1' M. Ferillun'u n güzel bir üskîpla adopte etligi ra elde edileccktir. Biz .erbcst ins•n. 

B1t mahfiller, Japon - Arr,erikan 1 lardan mürekkep bir ll'illet s1ratile ya-
münasebel!erindc \!l'an mevcut Esrar dolu heyecanh ~ay~ tarvm1zi tehàlt edcnlere, namus 
karars:zhgm zail olmakta gecjk . ve lnsanh~ dtktatèirlerm ôkçesi altma 

b 
• b t ma n 1 ibnek h;teyeult-re kiTSl JY,ùdafaaIT'.ltl 

miyccegini ve Uzak§arktaki vazi - 1 r Z 8 1 8 r 0 llemln !çin büyü.k blr rayret sarrcctiyo· 
yetin. ban~la hallcdilip edilemiye. L\ ruz. Bizt. bekleyen. vaz!!e knlay. degi!-
ceg:nin anla~1lacag1m soylüyorlar • Pazar Günü ÎKDAM sütunlannda dlr. Müdafa•mm tenün etmolc dcrr.•. 

Atlantiktc, vaziyet ahnm1~tH· , ______________________ 1 n't' tP 'i"d'':erimlz\'.l bt k~sinmin A-

(Sonu, Sa. a Sil. 1) . • • (i9nt.. S. a Sil. Zl 



H zr hamme~ 
---VE---

iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(_.Yaa IYA ·-~=) 
Bizzat i~tirak elmcdigi harpler., (l\Ie'surJ idi. Ve bu k1!1C· kendisinc. 

de, kumanaanlara çok s1K1 ~aliroat' peded11den intikal etli • Resulûl • 
v~rir .. ve ~1 has.sl, ?1a1yyetlerinde-/ lah Efendimiz art~k çocukluk ya • 
·1 eirada .1<..lr§1 aauna 1y1 mu •

1 
~mdan ç1k1p ta silâh ~1yacak 

amclelerdc oulunrralanm cmre -1 bir inne dahil olduklan 1:iman 

~ehrimize verilen 

Benzin 
miktar1 
G~yri kâfi 
gorülüyor 

derdi. 1 evvelâ bu k!hc1 ku~anm1~lar. ve, Bel d" 
. HaZlrla1•::.'l k:t'::fon, büyük bir 1 Mcdineye hicret buyurun<:a) a ka- e iye, te§ebbûs 

d1kkatl t -ft;~ tfk.t l d b 1 k . e l! ~ e 1 en sonra, on. dar mùnhastran ayni kthc1 kul • er e u un a ca 
lara futaben de ek.s~ iya, §U me · lanmt§lard!1' • 
aide hutbe soylerdi · . . ' istaabul Belediyesi, -alâka. 

E .. h'dl . ' All h lkinci olarak malik olduklan kt- dar Vekâletl:er trrafmdan Îs· - y muC'll i er... rr na - 1 d d (G 
mina ve Allah ugrun:1 harbe gi _ icm a 1 ~ azab) yahut (Ait- tanbula verilen gùndelik 
âiyorsunuz ... Müsriklc~le vc Al • zab)dir. Rlvayetlere na<:aran (Be- benzin miktanm gayri kâfi 
laha küfreden k~firlerle harp e . dir) gazas;na te~rif edecekleri za. gfumektedir. Belediye §eh • 
àiniz. F(lkat harp ederkcn, hiç blr n::"n. ba ktl:ç k"ndiler:ne (Sâd rin zaruri ihtiyJc1 olan ben-
zaman ifrata kap1lmaym!z. Hiç / bin Jbade) tarafmdan hediyc e - zin miktaruu kai;'î alu.rcu<. tes. 
Oir kimseye ,insan vicdamnm ka-: dilm~tir. bit ettikten sonn~ bu mik • 
bu! edemiyecegi zu!um \•e gadir., Üçüncü olarak kendilerine in • tar benzinin verilebilmesi i. 
lcrdc bulunmaym1z. Yarahlart ol.., tikal edcn k1hcm ad1 (~ülfikar) • çin yeni bir müracaat yapa • 
dûrmcyiniz. Onlar.n hiç bir e.za- • dl!'. nu k.hç Kurey~ kabilesi' re • cakt1r. Ancak bu miktar ben. 
s~1 kesmeyiniz. Kadtnlan, çocuk- islcrinùen (Münetbih bin Hac • zin verilebildikkn sonra ~e-
l 'ht' l 'Jd" · · hirde zarurî bulunan baz1 o. an, 1. 1yar an o .urrncy1m~. caç)m idi. Bu adamm oglu (Âsi) .. . . . . . 

Dcd1kten sonr ''llle umurn1 he,,. B---'' h b' g 1. k b ktl tobüs serv1slen yemden 1~ • • •" .,. c."Ulr ar me e rr en u 1c1 , . . 
ete kat'§1 sam!Irane veda eder. Ve . . .. .. .eyeblleceklerd1r. 

GÜNÜN ÎÇÎNDEN .• ~ o·rozdbak 0-15 ™-™·-~ ma V azas1 •• ,QLtrr 
Anla~1/m1gan bir nokta .. 

Mesul müdürü 
tevkif edildi 

Sükût a J_1n 

Anla§alnuyan tâbiri belki faz. 
la. Fakat muhakkak ki benim 
anlamad1g1m bir nokta var. Bu. 
nu samimi. olarak itiraf etmek 
istiyorum. Mesele ~u: 

:tktISadda ucuzluk lenùn rden 
usul1erdcn biri de kooperatif • 
lerdir cliyebiliriz. Bilhassa is -
tihlâk kooperatifleri. Bunlar yi.. 
yecck, giyecek gibi mallari, or
tadan aractlan kaldirarak, dog. 
rudan dogruya istihsal biilge • 
lerinden aldddar1 îçin ucuza a. 
ltp ucuza satabilirler. Bu koo -
peratifler resmî te~ekküller ve. 
ya kalabadk müesseseler tara • 
fmdan lrurulursa kâr da dü~ün.. 
miyecekleri için daha fazla u • 
cuzluk temin ederler. 

Bir defa, bizde, her nedense, 
kooperatif çaresine aldm§ ediL 
miyor. Niçin! 

Fakat asil benim anlayama -
dtgun nokta bu degil. 

Y azan: Hayri Muhittir: Y azan: Prof. ~ükrü Babs.! 

l\levcut kooperatiflerin -ki H. arbin bü~üu safl:larl~ 
baza resmî dairelerde gorüyo . ---BJ ___ oldugu gibi, ~on günleP 
ruz- mailar11u piyasadan f: rk- Je, m«lis di§anda \B~1 

lt fiata satmayt~landu. Eger Dort ihtikâr suçlusu içînde her vesiledan istifade e#' 
bu kooperatifler mallarmt dog. da Adliy eye verildi ~k SJk s~k b~yanatta buJu~ 
rudan dogruya istihsal oolr-e • ltJ~ad edJDWI'§ bulunan 8~; 
lerinden aliyor ve anadaki :. a • ~illi Korunma Kx!ununa muha Britanya Ba§vœili Mister çorr 
cdarm ihtikânndan kurtulm~:!j !if olarak, zincirleme suretile ba. Kraltn nutkuna verîlecek et~'' 
oluyorsa, neden piya.,adan i:cu- vul fiatlarm1 yiik.seltmekten suçlu münasebetile, Avam KamarastPdl 
za mal satanuyor! Orozdibak maif.lzas1 mes'ul müdü. · soz aldtb sarada Hitlerin y1!4' 

Demek bu koope~atifler de rü Artur Mayer ile Sultanh~ma- bir agz1n1 açml§ 'olmasma itt1• e, 
kurulu§larmda yanh~. Mah dog. mmda Anadolu pazan bavul tma. derek diyor ki: 
rudan gdoruya müst:..bsilden al- lâthànesi sahibi Yani ikinci asliye •Susmanm ne kadar âJ.:ilâne ~ 
nuyor, istihsal biilgelcrindeki a. ceza. mahkemesince tevkif edilmi~ bareket olacagm1 bu da gosft11 
racilardan ahyor! lerdlr. l yor. Ben bile §U tavazuu01la # 

Halbuki bu kooperatifler dog- Adliyeye verilen îhtikâr suçlnlar1 ald1guu zaman ho§nuts.uzluk 11>"
1 

rudan doi:...uya küylü,.·e ba .. "lan. E · .. ·· d ,,.. h · . k - d d.mnak tehlikcsine maruz b11lll, 
6 • m:nonun e, ... a mi:; so agin a . N . . . · si" 

k b·1 K k 1 · h d 36 1 nuyorum. " <' der~eniz dey1n1:i: 
salar pe ucuza mal ,·ere 1 e - uru a ivec1 anm a numara 1 · 1 · · d b' h t ,_ 1 1 ·r 
cekler vo istihlâk kooperalifle • dükkànda Leon Marko, paketi 160 erBmiz e 'htrt· a ad~u mia JI ir;;i~ 

- u nas1 a m, UDY!!Dtn ' 
rinin faydasiru hakiki surette kuru~a sahlmas1 Jaz1mgelen 12 No. g"r d'"' b' h b' ·.d cdC 
isbat etmi§ olacaklar. BOyle du l:>akrr çivilerin 4:i paketini 250 lira. b~y~~ ~~~ ~~kû~~e: ~d::~mll ~~ 
zamanda her taraf ycr yer ko- Y\.salmaktan, . lây1k oldugu muhakkakhr. ffa1'1' 

Operatiflhrle orülmiic: olacakh. optanc1 kasaplardan Suleyman k t D k . . d i*' " ' 'T •1 . a en emo ras1 ccphes1 t• 1 
d d 

tak1p gel~t1. Fakat harp gunu 
sonun a a: / ' 

- Borçl.:mn z1, em.,netlerinizi yaptig1. n:ü~erid müoarezede, 1 Ekmekçi 4':Îrk f I"" "1 
hareketicrïnizin <!ncamuu, Allah) a (Hazre:ti Ali)nrn .k1hc1 altmcta can ~ e - l AD L 1 y E K 0 R 1D0RLAR1 ND A 
te\·~i cciiyor~.m. . , verdi. Ali, on•in üzcrinn: b~l':l • Jeri· kaJk ? ..) 

atarog u, perakend0 c1 kasaplara Angl S k .. . .k. q;'' · l . . o • a son zumrcs1 a 1 " 
ehn k1 .osunu 45 kuras::i vermes: la I yiI->- h ml k . u ,,. 

l 
• wr as1 ar1na Ç<' 1p uc 

z1mge ;rke11 53 kuru~a satmaktan, -cek su tt b tt ,_ 1u11d'' . .. . ... re e eyan11 a ull 
Taksimde, Cumhuriyet pastaha. Jar Al F"h . tkllll' . . man • u rer1, son nu •· 

D1yerek, sozlerme hitam \'E!rir-j nan k1ymettar e~adan h1ç bmne iyorm U • 
di. elini sürmedi. Yanhz, o kllt<:1 çe- • H • • k b • k 

r.es1, 100 gramhk kakao kutulart. da lng·11· t 1 b'r ça• _ . , 1 z asavvur ann1n 1 1 na 8,1 kuru~ 1stcmekten, larint A am K ..i1• . . .. . . . v amarasmm r.- . 

k
.Bayd·lan P;stl~dhsnVcs1dp'1kskuAvl1 tht1. gizli celsclcrindcki bcyanaUa» ~· 

Resulü Ekrem ,E_fondirrrz, herl ki? 3Jara.k.Resulü. Ek:rem Ef'.endi. Belediye bu hus•o.L<ta izmetcl lZ lT ere 
hususta oldugu g1b1, b1lha sa harp J m1ze gehcip t.akd1m etti. ~ 

artn an, '>' 1 ~ 1 e a ri emin. renmi§ bulundugunu • sakla111,·. 

yum !*fer tasm: 300 kuru§a sat. Iu"z .. d' B" 1 Il if 
mcydaularmda 1htiyata son dere • Zülfikarm, hiç bir k~ltca ben • te t k Î k le r ya pl yor ' • 
cedc riayet ederdi. Haz:P rneyda -1 zcm.iyen_haz1 hususi?:e.~leri vardt. !stanbul Beleàiyesi iktisat Mü. uyum U_4: hic uyanir ml 

kt mn gorme 1. uY e zarar li 
ma an, Galatada domuz sokagm. §alarin son misali R 5 . sefetiO 
da Piribilavski k1rlasiye ihtikâ. açilmasi ve Stalin ; 0 ;daasm g~1.~ 
rhml.dka.n, MdercaGnd~ Kâmil tahta çivi ta ycni bir cpehc kurulac,agJlln 1. nma gelir gelrrcz, kat'ryen harbe Ve ou yuzden de, butun kil:ç me. dürlügü ekmek meselesi etrafmda Y ' ' 

girrnezdi. Askerlerine -zamanm rakhlan arasmda büyük bir ~oh • tetkiklerine devam etmektedir. •1--------- 1 1 ann an, a·atada Beyaz1t so.. timadi oldugu" hakki dak' if11dr 
k - d . k 'k k Il 

1 ·~ ve \·aziyetin icabma gèire- k1sa ret kazanm1~tt ... Bu hususiyetlcr • Dün bazi, frnncrlar \'e ekmek i~ile 
~·cyahut uzun bir müddet istira • den birincisi, malûm olan ve kulla alâkadar kimseler belediye iktisat 
hat verirdi. Fakat bu " tll'ahat mlan k1l:çlar gibi birbirine müva- müdürlügüne davet olunarak din. 
mûddeli hiç bir zarr.an bir gece. zi iki taraktan ibarct olmay1p, lenmi§lerdir. 

,..L ... _naklar1ndan iki damla ya,1n süzül
Clügünü gôrdüm, Eminenin haline mi, 
yoksa kendi akibetine mi aghyordu? 

agm a y~rg1 "·si . e .mek. sat. sini mütcakip ingiliz ricah 
maktan adtlyeye venlm1~lerd1r. §imdilik buna imkân olnm·11'$ 

Beyoglunda bir kürk yolundaki kat'î sozlcridir. AIJ1
1
; 

ordularma bu surdle liizums~• b 
magazas1ndan 1400 Ruslar isin muzar ve tch1ikel1 f 
lira kiyrnetindc bir teminat verilmi5 bulunuyord1

1
• 

ri tccavüz etmczdi. âdeta gayet cu>ni~ di"li bir teste • H b .,-··-. ""' stanbul Belediyesi ekmek tevzi. 
ar e, daim a salJahleyin er • re cribi, n1u" t~add1't bo~umlardan l 1 kl k d b l d ,,- " ~ atmda gorü en aksak 1 arm ~eh. Hizmetçi olmakla gon!ù, .bir ta • 

kim tabiî arzulan, hensleri, go -
reneklcri yok degil ya . net'.ce i . 
tibarile 0 da bir insan .. 0 da ri . 
yen, içen, yü~üycn, dü~;inen, l:o . 
nu§an bir varhk ... 

pencereyi açar, bakkalm mahdu • 
mu da bir canbaz çevikligï ile içe
ri damlar; tâ~sabah arala"rmda 

en en a· ar 1. ~a.> et o vakît ba§ mürekkeptL Bu bogumlar kabza 
lamal mumkün c.lmazsa taarruz . . ' 
saa!ini ùaima og·1 d ' b 6lpermdcn yansma kad:.r devam 

e en sonrava - 1 •• d V d 't b rakirdi · eaiyor u. e yansm an 1 1 aren 
Bir koy \'e ka.Ylbayi i,gal ettPi de iki çatala aynl.yo-r. Bu iki ça· 

rin baz1 mmtakalarmda te§ekkül 
etmü.; bulunan ekmekçilik !1irket. 
leri tarafmdan ihdas olundugu ka. 

naatindPdir. Bu itibarla mevcut 

sasen Ahnanp,, Hi lèrin • ,iut1'11~rt 
manto çahnd1 da tekrarlad1g1 gibi, bütün C'1 

dügün, dernek kiyamet.. Evvelki gece istiklâl caddesinde 
Gel zaman, git za'l!an, çekirge, b" .. k b' k" k .. d"kk. 

b
. k .. ·d tal da a •rica zaman, 1r aç gun ora a kahrd1. 

faglùplar ile sulh muahedesim 
( Deva.mi vaT) 'i:rketlerin lâgv1 hususunda telkik 

Ier yapilmaktad1r. 
Bfcndim Emine is1f'.indeki bu 

k1zcag1z $i§lide, bahçe içinde, az 
çok sosyetcde tamnmL~ bir ail~ -
nin ko§kûmsü evinde Mzrr.rtçi .. 
Bir kac zamandanberi de civatda 
oturan • bir bakkalm genç rr.c1hdu. 
mile â§lkda§hk etmede . 

bir s1çrar, iki s1çrar, üçüncüde c. uyu ir ur çu u am, vitrin 
le geçer medlûlünce bir ak§am, cam1 elmasla kcsilmek suretile 50• 

ortallg1 silip süpüren, çama§lr y1- yulmu~. 1400 lira k1ymetinde as. 
kayan Emine çok yorgun dül!mÜ§, tragan bir manto çalmm1~tir. 

sahil cephcsini Non·cçten lspll 11~ 
ya kadar geçilmesi ga:ri mfi1J1~. 
bir hale sokmu§tur. Fakat ut' ri 
tan da olsa bir endi~eyi ,.e 1<'

0 
• 

tarafn ihtiyath huhmmak mctlt / 
riyetini kiikünden siikü11 :il~. 
ta biiyiik bir menfaat oldugu .:~ 
hakkak dcgildir. Bu ihtiyat~.1 
fikirler, ingiliz Jiarp kabinesi • 

aktcder, emnï:-et vc âsayi~in ïa _ · K-a ti·l A 11• R 
1
• z a n 

1 
n 

desi i-;in icap cden tedbirleri alir. 
d1. Ancak tabiî hal avdet ettikten h k • 
sonra oradan uzakla~rrdt. 1 mu a e m e s 1 n e 

Hulâsa .. Resulii Ekrem Efendi -l d e V am e d Ï l d j 
miz, -bugün bile- büyük bir ku-1 . · - · · 

d . • Fahhte n~anhst Hayrunnisa ile 
man amn, malik olmas1 lazLm ge. k d c;.-kr "Id.. r Ali 
len evsaf ve meziyetlerin cümle • f al' a a~i .,,u am L • ~~ ~ 15 

sine mal'kt' v b .. t .. R:zantn davasma b1r1nc1 agir ce. 
1 1. e u mus esna mum d d'l . M"dd . 

taziyetleri dolayisiledir ki zada e\•am e 1 ·n:~. u e!umu. 
manm harp sartlarm ' -otaza.. mî tahkikatm tevsii ve §3hit Ek. 

~ a V(! vas1 • . lb' . . t d'". d d 
!arma nazaran- t.> t<irihe kadar rcmm œ 1~1 is .. e 1gm. en .ur~ll-
hic bir l·u _, .1 1 d • ma ba~ka b1r ga:-:c tal!k ed1lm1~ • ~ mnuanm na1 o ama 1g1 

mm·affakiyetleri iktiasp etmi~tL ti•r!·~~~~~~~~!!!~!!!! 
R sulü Ekrem Efondimiz, harp = 

Küçük haberfer mal.:emesine de son derecede e • 
hca.miyet verirdi. ilk devirlerde, 
harp vas1talar1 pek no~an olan is
lâm crdusu, klsa bir zaman zar -
f nda ihtiyaçlanm ikmal etmis.. * tnhlsarlar idaresinin ~arap is. 
o dcvrin en mükemmel silâhh bfr tihsalâl1 müh.im mikyasta fazla. 
askerî kuvveti haline gelmi~ti. la§IIll~hr. Tekirdagda t-evsi edilen 

Hiç bir dünya malma en küçük ~arap fabrikas1 ile Müreftede te~
bir h1rs \'e tama hissetmemi~ olan kil edilen imal.ilhaneler tam ran. 
Resulü Ekrem Efendimiz yalmz dimanla faaliyele geçmi§lir. 
silâha ve harpte binilecek hayvan. * Beledi;;e ma: mildùr~ügü §eh 
lara ehe.mmiyet vcrm~ti. Bundan rin Beyoglu ve ;il~li mmtakalari. 
dolay1, harp levaz1m1 hususunda, na ait imar ve tanzim plânlarm1 
epeyce zengindi. · ikmal etmiiitir. Bu plânlar belcdi. 

Baz1 rivayetlere nazaran (do • ye riyaseti tarafndan te§rinsanî 
kuz), bazi rivayetlere nazativi !çtima devresi iç.nde $ehir Mecli. 
(on) adet ·lulK:.l ve bu ktl1çlann sin~ sevk olunacek ve mecliste tas 
bepsinin de, ayn ayn adlan var- ,dik olunduktan sonra bir keredc 
d. tetkik olumnak ùzere Naf1a Vekâ. 

Satye davas1na dün 
de devam edildi 

Satye davasma dün de b!rinci 
agir cezada devam edilmilitir. Bi. 
nnnm lmar plântn3 dahil olup ol. 
mad1g1 hakkmda .fünakale Vekâ. 

letine yapilan mûr acaata gel en ce. 
vap okunmu~ ve Yekiletin bu hu. 
susta «demi mal:l:nat beyam üze. 
r]ne bu sefer de !ktisat Vekâletine 
sorulmas1 için muhakeme ba§ka 
güne b1rak1lm1~tir. 

Tarihî konserler 
Filme al1n1yor 

Belediye konservatuvan tarafm 
dan verilen ve çok ragbet gëiren 
Dede Efendi kons.~rinin filme alm 
mas1 kararla~tinlrn1~t1r Bu husus. 
ta icap eden tar.sisat konservatu. 
var bütçesinden aynlml!ï' 1r B'ele. 
diye konserin filme almmas1 için 
film ~irketlerile de tcmas etmi~ vc 
mutah1k kalm1~~1r. Bu hususta 
Cumartesi gününd.n itibaren faa. 
!iyete geçilecektir. Diger taraftan 
Dede Efe.nd1 '·onser'nin 11ehrin di. 
gEr b:;.z1 semtler:nde de halka lek. 
i:r t-dilebilmesi için tctk:klèr ya. 

Birbirlerini o kadnr .,evly1,dar -
rru~ ki kosk.oca gündüzlcri b1ra • 

k1p geceleri bile aynh'l'llyorlar -
m1~ birbirlerinden ... 

Genç hizmetçi kmn deyi;ine 
bak1lacak olursa gecelet·n ses.iz • 
ligi, bahçcdeki çam ~gaçlarmm 
esrarh golgecikleri Ve:' kimsenin 
gormek ilitimali olmay ·!imdan ile
ri gelme bir pervas1zl1k, a~ka barn.. 
ba~ka bir lezzet katmùta imi~ .. 
Bundan tam istüadc için de artik 
bakkahn mahdumile, Emine ge • 
celeri bahçede bulu~up saatlerce 
ba~La..~a kalm1ya ba~lam~alr .. fa • 
kat ne yaz1k iyi gün!0r o kadar 

tcz geçiyor ki.. niha~et sonb.a~ar 
hulûl etmis, havalar iy:<len 1y1ye 
serinlemi§ . .' bahçcde sarma~ dola§ 
mehtap safalan da art1J: mayna ... 
Hani bir â1f vard1r, ca;.~m11 ku -
durm:..t§tan beterdir• d:=rler .. Emi. 
r.e de bir <lefa bu gcce bulu~ma . 
!arma kendini kapt1rm1§, 
h:ç vazgeçebilir mi.. bakm1~la1· ol. 
m1yacak .. Eminenin od&st zaten 
alt katta .. pencerel:e1de demir fi · 
lân da yok .. 

tam sevgilisini içeri almas1 là;nm Bu magaza Jozef Bi§er admda 
geldigi saatte horul horul derin birisinin Dogan Tilki adh kürk 
bir 11ykuya dalmaz m1? .. Yüregi a. magazas1d1r. 
teîler içinde yanan, geçirecekleri Vaka hemen zab1taya haber ve. 
gecenin teferrüahm. sabahtan ak- t·ilmi~ ve tahkikata ba§lanm1~hr. 
§lima kadai· dil§ünüp, zihninde Magaza evvelki ak~m saat 7 de 
plânla~trran delikan!r bir de pen. kapanrru§trr. Magazanm vitrinin.. 
cerer.b êinüne gelmi§, l>akm1~ ki, de te~hir maksadile kepenk yok. 
1;ims1kl kapab .. hafif haCif, tur. Kesilen vitrin cam1 da bir müd 

«- Eminc, Emine'.• dettenberi kenarlarmdan haf!ifçe 
Diye seslenmi§, ne gezer .. k1z - çatl;im1~ buunuyordu. Aglebi ihti. 

cag1z Yemlih.alar (!) uykusuna mal, h.rs1z veya hus1zlar bu çat. 
dalm1~, hiç uyamr m1 .. carru. tik tik laktan istifade ederek bir elmas. 
etmi), yeniden seslenmi~, olacak tra~la vitrini 20 santim geni~ligin. 
gibi degil .. eh bir deia o gece için de kesmi§ler ve buradan kollanm 
yüregine at~ dü§mÜ§, cay1r cayir sokarak vitrindcki astragan man. 
yamyor oglancag1z, bu nâm azizi toyu çalrn1~lard1r. 
(!) nas1l bir defa bile pus etme • Zab1ta îstiklâl caddesi gibi gece. 
den b1ralnp gitsin.. hâ unuttum nin her saatinde msan bulunan bir 
soy1emege; Emine de enine boyu- caddede hir31zl1k yapmaktan çe. 
na, kalçah malçah hani yaghca kinmeyen suçlulan §iddetle ara. 
soyundan... makta ise de henüz bir ipucu eldc 

Giizleri kararan delikanh, ,;;y!e c-dilemem:~tir. Dükkàn müstar.de. 
pencereyi bir omuzlam1~. bir da • :r.'lininden bazilan malûmatlarma 
ha, bir daha derkcll gecenin ses - rcüracaat edilmek üzere zab1taca 
sizligi içinde bir §ang1rti ctraf1 da\·et edilmi~lerdir. 

'Bir adam sektei 
kalpten oldü 

smdan eski Harici e Na:i:tt1~, 
elye\·m Va§Îngton sefiri Lord. 

1 
lifaks gibi en nüfuzlu siya~• bll' 
damlardan biri tarafmdan 111'11 • 
at -;ütunlarmda, ted:.vüle siit~i. 
mü~tür. Londra haherlcri bll 

1 

§aah ancak teyid etti. e1r 
~lister Çiirçil grda mad~ f 

baknmndan lngiliz dnrumunu111~~ ~en y1Ja nazaran daba müsait 0 

dugunu siiylemekle berabcr i~, 
de darhk oldugunu giz!emeftl1~1' tir. Esasen bir çok zarnrî ve . bj 
yaç maddeleriniu vesikaya t~b~e · 
lunmas1 bu s1kmtmm madcU 

lilidir. J6' 
Büyük Britanya adalarin•, f 

yanm en zcngin kaynaklar1Pll ~~ 
lik oldugu halde biiyle zor 
mevkie sokan âmil denizittl1 ri' 
tayyare harbinin nma11s1z bir 1' 
da sevk vc idaresidir. ,,,, 

Elynm Ïngiltcrede esir ' " 
misafir gibi oturan (Hes)in af(.J 

. ra agzmdan kaçtrd1g1, ')lister ,.1 

çmlatmi§ .. bakkaltn mahdumu bu 
hal kar~1smda agz1 tir kan§ aç· Iip 
1nih gibi ap1~m1§ orac1kta... Evin 
her taraf.nda elektrikler yaniyor, 
ko~u~malar oluyor, Emine hâlâ 
uykuda .. genç â:i1k oyle bir afal • 

1 çil larafmdan rivayct edile~ ~(' 
Tarlaba~mda CO ya!llarmda Kos. lerc gore, Naziler fngilterentJJ r 

tantin iki gün evv-el ëilen oglunun hk ve srktnti ile tcslime mecb11' .. 
t-:sirine dayanarniyarak dün bir. lacag1 kanaatini beslemckte ir11'1' 

Ïlk malik oldugu klhCUl ad!, letine .eonderilecektir. 1 ' kt . .>t•ma aair. Hcrkes uyuduktan sonra klz 
(Sonu. Sa. 4 Sli. 5) 

Fatin Fuat NARLIKAYAi denbire kalp sekksinden Olmii§. Ier. llalbuki divor· Ba~vc!cl 'r' 
t' c "€d' ~ d dl' • ' . ·tif ur. c:. 1 muay.ne e en a 1ye bapta 1941 scnesine ait Üll11 ~ 

---------~------ - ------- -------------- ·---------

-Hayata I:. ~yor •• 

Yaza-n: lRF AN DOGAN 
Edebî Roman: 58 Al!ll!llma1amm# 

'aime hamm, kard"'~·nin bu ha yutkundu. Karde§'I ise aym su. 
hakl1 si5zü üzerh•e birdcnbire ce. alde inat gêisteriyordu: 
vap ycremedi ve yutkunarak se. - Cevap ver ab la, beni il na el? 
bep arad1. Nadir" hamm isc, abla. - Sen 90cukla~1yorsun Nadire. 
simn bn zahndc1n istifade ederek Evet çocuk1a~1yorsun. Çünkü, K<!. 
vc sanki b:r hafta evvel k!Zlm li- , malin d~licesin.e seven bir adam 
:.rn \"C sukutu hayale ugratan ken. j o.lrlugunu itiraf ettigin halde, ne. 
ais: dcgilmi§ g1bi, 1srarla cevap l!cey1 benden soruyorsun. Fakat 
istiyordu: madrmki soruyor5un, yine her va. 

-Sôylesene aLla? Benim bu mi- k!tki sêizümü bir kere daha soyliye 
salimdeki k1ymetli oyuncakla mi- yim: Sevmekten balika ~ir ~ey ya. 
mar Havrinin nt• fark1 var? Hayat pamI) an a dam. ki..rdugu yuvaya 
yir.c K~mali aram1yacak m1? Sa. saadet getiremez. 
adet sa:idet diyoruz aa, kmmm - Kemal ba~ka ne yapabilirdi 
a .ardanberi dehcesine seven bir abla? Sevdigi k1z 1çm b1lumum 
adamdan ne diye ay1rm1ya kalk1. haklarmdan feragat id1p, ~imd1C:en 
\ oruz? Kemalfn, Hayati mes'ut e. sadak&.t gosteriyor d1ye, çoci..l.da~ 
~lemiyeccgmi d:.i~ünürken, Ha ri mi§, hastalanm~ vasf1m vcrmek 
be) in kucak kurak saadet getire. dogru mu? Ïzmir gibi büyük bir 
c ~in 11ereden R"liyorsun? muhitte, koluna ba~ka k1zlari ta. 

:Na:me hamm. yan ofkeli, yan 1 k1p gezdirmed;gi için mi, eglence. 
<l asal>i btr vaz,.1eLte bir kerc da. den eglenceye ko~muyor di\·.: mi 

anol'll\al sayiyorsun onu. Biraz ev. kuyorcm. - Mektupta ne yaziyor? 
vel biz de genç k1zd1k diyordun. • - Gonlün ncden razt degil Na. - Hayattan ald1g1 k1sa mektup. 
Ben de sana scrar:m: Genç krzh- dire? tan bahsediyor vi! izin ahp gelemi. 
gmàa bu crercce s1:vilseydin ûzim- Cevap vermedi ve omuzlarmi yu yecegi için üzüU.ügünü soylerken, 
tü mü duyardm l!evinç mi? kan dogru oynatip dudak bürerek bu mühim haberi sab1rs1zhkla ve 

_ Belki sev·nç duyard1m, fakat cbilmem• gibi bir barekette bu- merakla bekledigini ilâve ediyor. 
bugün de mub.akkak ki bcdbaht lundu. h k Amma bunlan neye anlahyorum 
olurdum. Naime hamm karde§inin bu a sanki? Mektup yammda, al oku. 

- Havir abla, beni bu i;ekilde h sükûtunu asabiyetle bozamiya. Zaten sen okuyasm diye y1rtma. 

ed . · C" k- · ka • la a.:aoa ka!V.1p va. m1shm ikna emezsin. . un u sen:n • cagm1 an ymca, J " • • • • 

dar ben de g m: k1ltk geçirdim. j nma gltti. . Ayaga kalkt1, masa üzerinde du. 
Ben, belki degil muhakkak sevmç 1 - Sen çocukl~1yorsun Nadire. ran el çantasmdan ç1kard1gi mek. 
duyard1m ve bugün muhakkak ki Bu ~~in hiç b' • güç tarafi kalm<:di. tubu getirip ab!asma uzath. 
bedbaht degil, kat'i olarak saadcte En miihim mese,e Hayata. ~c:ilmak .. Naimc hamm, sahrlar üzerinde 
kavu~urdum. t .. Kil. nas!l olsa bu Î§Î bihyor vc goz gezdirirken, Nadire hamm da 

Naime hantm asabile§ti: 1 bclki ah§tt bile. Gt'ri tarafta ne kal 1 o~u tetkik ediyordu. Ablas1, kü. 
_Ne dcmek 1stiyorsun yani~ 1 dt sanki? Kcmarn annesi, çok.çok çuk fasrlalarla giilüp dudak bukcr 
_ Hakikali anla!:\·c::-t::r. â;;:&. : c1ru namma üzi.:lür, fakat iste cde J k€n, o, bu gülü~Jn neye delâlet 
- Nctice? •. 1 i~temcse de kabul eder.. . .. eltigini anliyor ve üzülüyordu. 
_ Netice yine sizln bileceginiz 1 Naimc hamm kahkaha ile gul.. 0 anda içerid2 uyuyan Hayat, 

sey. Çünkü ablam oldugun kadar dü: . . annesinin bu üzüntülü halini, bel-
~nnemsin è!e.. 1 - Ya Kemalin kendlSl ne ola. ki rüyasmda zebanile~i~ bir ~-

Sozündcn ç1kr:1ayacag1m1 bilir. cak abla?° Bu h-1beri i§idince çtl. k~lde gërüyordu. Çünkü ilk darbe. 
sln. Ben yalmz fikrimi so ·!üyo. d;nr vallahi . . YI teyz€sinden rlegil, annesinden 
rum. Hayat, benim oldugu kaadr 1 - O zatcn ~imdiden çrlgm, :i1m- :,iemi~ti. Ve o bir annenin bu ka. 
senin de k1zm say1hr. 1 cliden de Ji. Hem Hayat ona her ~- dar zalim olacag;m ve ilk tekLfn 

- $u halde? vJ ha ber yermemi~ miydi? ilk saniyesindenb-eri hayretle ka:·. 
- Sen bilirsi~ abla. Fa kat ben 1 • - Hanr, Kerr al Î$În esasm1 bil. J §ila~1yor ve me~denin hakiki s· f. 

yarm Kemallerc gidemiyeccgim. miyor. É.vvelisi gün gel-en te1graf.

1 

ha. sm1 bilmiyordu. Yarm uyamnca 
- Nicin? tan ve dün müvl·zziin gizlice ver. ikinci bir halle kar§ila~acak, o ·:i. 
_ GÔnlümün raz1 olmad1g1 bu digi mektuptan hiç bir ~ey bilme. i,;t teyreslne daha çok di~ bile. 

.reiL Jni .hece.remiYeccilimden kor. citi!ini anlad1m. (Devami var) 

tabibi Ez:iv~r Ka~an defnine ruh. kmldtgi s0ylenebilir ... Cok i~il 
sat vermt~hr. yath konu§mak itiyad1nd8 't ( J 

kabine §efi muayyen ve u111~,~ 
s G z a 1 L • , 1 b~ .~a~an çerçevesilc. mut;s) 

1 gorunuyor. . t ,. 
" J Bütün bu sozlerden ~u ci!JC i 
lhfikâr OIUr mu h. ? ç1kça teba~üz e.d:yor: Ingilte~t.; 

IÇ en kuvveth s1lah1, bu batl1 ·JJ B ir okuyucu gazetelerden bi. cski bogu§malarda, abluka s• ~· 
rine §ikâyette bulunu~·or: olmu§tur. Avrupa k1t'am11 5!1'

1
/ 

Sabanca, Bursa, Rizc taraflarmda muhasara ve açhga mahkîtll1,l 
yeti§en \'C (Ay1 üzümü) dcnilen rck dü§manlarm clinden si 1 ~ ~ 
yahani bir ot, küçük be§ kuru~ - takabizlik yüzünden dii~jlrjll 
luk kutulara konularak çay diye an·ane\.Î bir politikadir . .1. ·11P"1'. 
kilosu 16 lirndan satihyormu§. Ha. da ikiuci Vilhelm de büylece jll I 
kikî çay 10 lira iken bu yabani o· lûp edilmi~lerdi, Hitler AJi11P11>~ 
tun lG liraya sahlma~1 ihtikâr de. sma kars1 da ayni usul tatbi1' '~ 
~·1 'd' ? d' ' yil g1 m1 Jr. 1yor. 1ncktedir. Fransa 1sp:iuya, 

Degildir. Çiinkü ahlatm i ·isini nistau Belçika 'Fel~mcnl> i 
ay1 yer, dcrler. Boyle Hiks bir hay- milletÎerin bu~ünkü vaziyctlet / 

.. .. ·· .. 16 kuru~a .. · 11111 
varun ~~u1_n_un~ ~ ,,.iye • kar~1 çok s1Ju davramlma~J ~ 
cek dcgildi!. a... Hgâne saiki bu müthi · silab• ~ 
AÇ GÔZLV FIR/NCILAR Îctmemek arzusudur. Fakat gl y apùau tahkikatta baz1 fmn· lüyor ki bu abh:: a âlet ve : 1~' 

ctlarm noksan ekmek ç1ka. iki .~ iizlüdür. B~) iik Britan)•;l 
rarak kendilerine verilt?n unlarm ru11ay1 ·c Alrunnyay1 abhtl>~ 9c" 
bir k1sm1111 tasarruf edip sathk . ken Almanya da ingiltcreY1 ci~ 
1 ·c , ~ 
art anla~Ilm1~, cezalandJrdm1§lar. muhasarnsma almakt~dir ' [il 

Eger bu f:mnlarm bütün ununu di Avam Kamarasmda teh8.~ 1el"' 
ekmek yapmalari temin edilmi~se tirilen ke~iiyct açhkla !ngi e~~ 
yeter. nin tesliruc ic~ar edilcm 1Ye~111 t c' 

Çünkü bu, bu. aç iosliiler 1çrn Ilalhuki açhkla tcslime .,, .. c a: fl 
kâfi cczal CllUDL1 11nu. S : 3 S 
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Valiler aras1nda 
degi,ik ikler yap1ld1 

If' 

icra vekii-< 

Jaoonyaya ka·r~1 
Ïngilterenin 

sesi yükseldi 

Sükût alt1n 
(Ra§taraf, ? nci say.ada) 

mamak mcn.fî bir davad1r. As1l 
müsbet arzu basnu açhlda tesli • 
me mecbur kllmak idi. •. 

Mister Çorçil bu mnkaddeUicyi 
ileri .'lilrünce bunun manhkî ve ta· 
hiî neticesini ç1karuak diyor · Jd: 

•Bn ha! -yânl ablukan1n mii , 
es.sir olamamas1- Hit1crin cesarc-Ankara 13 (Îkdam Muhabirin • l li muavinl Cavit Çoruh Valiligine, 

den) - BaZl val!!iklerde yeni de. Çoruh Valisi Sa!âhattin Isparta 
gi§iklikler yap1lmaktad1r. Valiligine, lsparta Valisi Tevfik leri heyeti Yeni tayinler arasmda, Erzurwn Hâdi Kütahya Valiligine, Kütahya 
Valisi Fehmi Çanakkale Valiligi- Valisi Hâmid Eski~hir Valiligi • 
ne, Çanakkale Vali.>i Ali.! ldare ne, Elâz11t Valisi Asim Erzurum 
liey'eti Azaligma, ~ebir Va • Valiligine tayin edilmi§lerdir. 

Diln Ba~vekil Refik 
Saydam1n riyafe-

ingilte1 e münalSulh teklif leri 
kalât na z z ri davetli devlet
m ü hi m b i r lerce igi kar§l-

j tinde haftahk top- · 
lant1s1n1 yapt1 

Ankara 13 (A. A.) - icra Vel 
killeri Heyeti bugün saat 15,30 
da Ba§vekâlel te Ba§vekil Dok. 

1 tor Rcfik Saydamm riya~ otin. 
1 de haftahk toplant1s1m yapmI§· 
. br. 

nutuk sôgledi lanmam1§ 
Londra 13 (,\.A.) - Ça~amba 

güi:ü Londrat è>ir r.ut .. k soyle • 
Yen ingiltere münakalât nazm 
Lord Leathers, §oyle dem~\ir: 

•Rusyaya mal verecegiz, Ver -
diklerimiz_in çogu ~in:d:de n Rus -
yaya \'as1l oln:u~tur. Bir çogu da 
yoldadlr. Daha !.Jir çok gi:inderil<-. 
cek te vard•r. Mosk ,,•aya yaptig1-
tl'llz vâdler •tamamen yerine ge • 
tirilecektir. Yard•m1mizm §€kli, 

teferriiatma kadar tesbit edilmi.~. 
tir. Eger bu muazzam plân hak -
kmda size izahat verebilm~ ol • 
saydcm bu sizi memnun edecekti 
Bu mühimmalm Rusyaya emin ve 
seri bir ~ekildc \'Usulünü temin L 
çin mümkün olan her §eyi yapl -
yoruz. Münakak yollarmdan bi • 
ri, lrandan geçiyor. Halihaz•rda bu 
)'olda münakalâtm daha büyük 

1c mde yaptlabil .c ci için bl.~ ük 
gayretler sarfedllmektedir. Bü -
y;jk Brilanya demiryollan idare
si bu mü§kül i§i ba§armak için lo. 
kom?lif ve vagon vererek bize ge. 
n~ mikyasta yardtm ediyor .. 

Bi; habere gore 

K1z1lordunun 
Orta~ark lngiliz ku
llland an hg 1 e m ri n e 

verilmesi isteniyor 
Bud.ipe§te 13 ~A. A.) - Stefani: 
Kml orduyu orta §ark ingiliz 

kumandanbgi emrine koyarak tek 
l..ir ingiliz • Sovyet kumandanhg1 
l~kilinin Londra hükûmeti tara. 
f:ndan Moskova hükûmetine tek. 

!,r edild1g1 haber vHmektedir. Bu 
teklifleri gcnelkurmaya bildirmek 
üzere Samaraya bir ingiliz askerî 
he)"!ti gcimdr " ,tir • ---

Kordel Hui 
~!l.lf taraû l inci saJfad•) 

Amerikan müdahalesi bir ernriva. 
krclir, yalmz bir i~tirakin !jÜmulü 

n:rselesi vard1r. 
Finlandanm So\'yet Rusya ile 

niûnferid bir sulh yapmas1 içm 
Birle~ik Amerikanm vaki olan tek 
lifine Finlanda tarafrndan verilen 
ve dtin Va§ingtona gelen cevap, 
Birle§ilc Amerikanm durumunu 
deg~tirmemekte, fakat Japon va
ziyetinin kalk · :as• keyfiyeti OO
lay1sile hususi b1r ehemmiyet al-
maktadlr. · ' 

Londra 13 (A. A.) - Bir Al. 
man si:izcüsünün halihaztrdaki har "'-=~=========(/ 
bin bar1§ yolu ile halli iQin. bir 
konferans wplanmas1 hususunda 
Almanya tarafmdan bir te§ebbüs 
\'ap1!d1g1m tekzib ettigi sêiylen. 
mektedir. Alma::i. teklifler.inin Vi
>ana konferansma davet niyetinde 
bulundugu memleketler tarafm. 
dan soguk ka~anmI§ olmas1 muh 

• 

BA~VEKIL 
• 

Yar 1 n Me r sin veya 
lstanbula hareket 

temeldir. Viyana konferanSJmn te. d kf • 1 1 
hir edildigi.ni bild'ren daha ba§ka e ece eri an1a§1.1yor 
sayialar da vardrr. A§ikârdrr ki, 
ingiliz, Amerikan ve Rus mukabe. 
lelevi sulh te~ebhüsler: için cesare. 
1 i k1ran bir hava yaratmaktad1r. 

Ankara 13 (i:tdam muhabirin. 

den) - Uzun ve faS1las1z b'r çah§-

ma devœsinden sonra tatil ve isti. 
M. Çêirçilin Mansionhouse'da rahat ihtiyac1 hisseden Ba>vekili. 

soyledigi ve Ruzveltin mütareke. 
nin yildêinümü münasebetile irad miz Doktor Refik Saydam'm me
eltigi nutuk, demokratlarm galip 1 zuniyetini geçir:nek vc ist.'rahat 
gclmek ve hürri)"!ti her ne bahasi.. tm k .. C t · .. .. h 
r.a Olurs 1 k rta k h 

e e uzere umar es1 gunu ~ • a o sun u rma usu. 
sundaki azmine hiç ~üphe b1rak. 
mamaktad1r. 

rimizden !stanbula veya 
gidecegi anla§!lmaktadir. 

Mers'. ne 

I\ H a ir IP> V a z i y et 1 ~l: 

Rostof, uzun müddet 
mukavemet edemez 

<Bae 1&r&f1 1 illcl oayfadal Almanlar da bu roaksad1 sezdik -
gelm~lerdir. Rostorun tlaha uzun Jeri için §€brin bütün limanlanna 
müddet mukavemet edebilecegi ve sefer eden deniz vas1talarrna 
IJfÜph<>Iidir. Ancak Sovyetler Kaf· §Îddetli hava taarrurlar1nda bu • 
kaslarm kapist sayibn bu §Chrin lunmaktadirlar. Sivastopolun tah· 
müdafaasma büyük blr ehemmi • Jiye edilmekte olduguna dair ha • 
yet vermekte ve Kafkasya ve Ha- z1 belirtiler gêirülmektedir. Al -
zar bOlgesinden buraya asker ge. manlarm Sivastopoldan harekete 
tirmektedirler. muvaffak olan asker yüklü Sov • 

K1r1mda Kerç §ehrinin Afrnan· yet vapurlarmrn üzerine büyük 
lann eline geçtigi hakkrnda Bu • ve §iddetli bir hava hüeumunda 
dape§teden bir haber wrilmekte bulunmalari bunu gôstermektcdir. 
ise de Alman tebliginde bundan Zaten Sovyetler için arllk Sivas
bahis yoktur. Almanlar, yalmz topolun müdafaasmda mâna ka! • 
Kerç §ehri êi!!Îindeki tahkimata maml§t:r, denilebilir. Çünkü Sov
taarrza ba§lad1klanm ve §ehrin yet donanmasmm burada barm • 
ccnubundaki deniz istihkâmlarm1 mas1 imkânsrz hale gelmi§tir. Bu 
zaptettiklerini bildirmi§lerdir. Bu- vaziyette Sivastopolun müdafaasr 
nunla beraber Kerç''n bugün, ya. için mühim kuvvetler ay1rmak da 
rm dü§mesi beklenebilir. Çünkü dogru gorülemez. Buradaki kuv -
Sovyetlerin buradaki mukave vetlerin Kafkasyada daha mühim 
metleri Kmmdan çekilerek §ehir. Y<'rlere gonderililiesi Sovyetler i.. 
de toplanm>§ olan So,·yet asker - ~in daha do~ru bir hareket ola 
lerinin Kafkas bolgcsine 1,akle - cakt:r. 
dilebilmelerini temine matufdur. 1 

Koca s1n1n evir.dcn\ 
kaça n kad1n ve ~ost_u 1 

Adliyeye ver1ld1 · 
Fatihte, Çe~e sokagmda 1 nu

marada oturan Behzadm 17 sene. 

lik kans1 Nezaha~l, Cavit isminde 

bir g~nç bundan l.ir ay evvel ka. 

ç1rm1§. Kadm da giderken evde 

* 
Seyrüsefer 
talima ' amesi ---··---
Yeniden esash 
tadilât yaplfacak 

.. ., (Ba1makaleden devam) 
Birmanyada, mübim k1,1vvetler 
hb§id ctmi§tir. Holanda Hindis • 
taru da müdafan haz1d1klarm1 çok 
ilerlelmittir. tini elde edince sür'atle bizi doi; . 

italyan donanmas1n111 Akdeniz - rudan dogruya istilâ etmek 1çm 
de zebun bir vaziyete dii§mesi. taarruza geçmesi lüzumunu art -
yeni lngiliz ve Amerikan zrrhhla. tirmaktadir .• 
r1nm hizmete girmcsi, Alman de - Esasen Büyük Britanya Ba1ve • 
nizaltt kuvvetlerînin büyük bir kiJi yaz ve ki§ biç bir mevsimde 
mevcudiyet g0sterememeleri ve adalarm i.§galine t"§ebbüs edilmi-
2.3 Alman urhhs1nm Brest'te ka- yecegine kani o\mam1§ ve ber nut
panlp kahnas1, Îngiltcrcnin Uzak· 'rnnda memlcketi U) •mkhga da -
§lll'ka hayli mühim bir ftlo gon · , vet etmi§iir. Rusyad; i harbin bu 
dermcsini mümkün ktlrru§hr. Bn kadar kanh, ve lagiliz Rus kay • 
y1I sonunda, l~giltere.ni110 be§ yeni naklartna gore, Almanlar içîn çek 
zirhhs1n1n be§• de b1tm1§ olncak- vahim zayiath bir sa!haya girme
br. Bltnlarm veya diger be§ zirh • sin ragmen Alman l>•§kwnon • 
h~u~ Uzak~arka gl;n~eri\mesi ka- da:hgmm dogrudan dogruya ada
b1ld•r. 0 znm~": dah1, Avrupa su. ya bir hücumunu birdcnbirc ka • 
Januda 13 ing1hz zrrhhs1 kalacak- b 1 et k .. k"l g" .. nektc · u me n1u§ u orun1 .. 
L" . dir. Bâbusus ayni Mister Çorçi! üç 

1 giliz donanmasmdan b1r kl • .. 1 M . H 'd k' h1' 
.1... • • ï gun ev•e ans1on a\'Z a 1 • 

1>uu kuvvctlerin Smgapura g• me- ta.besindc arti.k havalarda Alman
si, esasen saytca Japon d~nanma - ya ile müsavahn elde cdilmi~ bu. 
stndan üstün olan Amerikai~ do k lundugunu da temin etmi§ idi. Ge
nanmasm1 daba kuvvctlendtroce Iecek ilkbaharda bir Alman laar • 
\'e 10.12 kadar Japon zirhl:sma ruzu !O§ebbüsU Londraca bekle -
kat§l Demokrasiler en az 22 nrh-: niyorsa o zamana kadar Rus sefe -
h sevkedebileceklerdir. rinin tasfiye edi\mi§ olacagma ml 

Î§lc bu kuvvetlcnmedi'r ki M. inarulmaktad1r? Yoksa Alm<n)a 
Çorçile Japonyaya kar~1 bu kadar iki hattâ Libyay1 da hesaba ka • 
aç1k \'e bu kadar yüksekle" ko • larsak üç c&phede birdcn mi taar-
111u~1nak in1kânuu vcrmi§lir. ruz edecektir? Ve o za111an bilo 

ABIDiN DA YER yine Misler Çorçilin ~c~igi, gi.~i: 
---'o-- -• ~unu da iyi bilmchy1z k• ~".'!-

Fin Notas• man baZlrhklarmL yapmak IÇID 

(Ba.ft&ra.!1 1 lncl 1a.1rada) 

tiba, Finlândiyanm kar§lSmda bü. 
yük Britanyamn hiç ~üphefliz ha~ 
ilân edeccgini, fnkat bunun ameh 
Ehemmiyetin'n k•ymetsiz olacag1 
mahivetindedir. 

• TiMESE GORE 
Londra 13 (A. A.) - Timr ga. 

zetesi, Finlândiyar. .n Birle~ik A. 
merikaya verdigi cevab1 •cl.'>lam. 
baçh deli!ler lhtiva eden sert ce. 
vab• diye tavsif ederek §èîyle yazi. 
yor: 

Finlândiyanm emniyeti, harbe 
müracaat etmcden temin eidlebi. 
lirdi. $imdi de harpt" israr dme. 
den clân lemin <'dilei!ir FinLtnd'
ya hükûmeti ba§ka türlü harcketi 
tercih etti. Vakralar, ne ise odur. 
Ve ne •. celeri nasil gerekyiorsa èiy. 
le olacaklrr. Bedihi olan bir hâdi. 
se vard1r ki, o da. Fin.lândiyal1la. 
r1n ~imd1 Rus arazisinde uzaga git 
mi~ olduklar1 ve hakikatte kendi 
istiklâllerini kazanmak için degil, 
bütün Avrupada Nazi tahakkümü 
tesls maksadile mücadele eltikleri 
dir. Finlândiyahlar, hürriyetlerini 
muhafaza için mücadele etmek §OY 
le dursun, hpk1 Rumenler ve Ma
carlar g~bi Hitlerizmin boyunduru 
gunu kendi üzerlerinde vc diger 
hür memleketler üzerlerind tesbit 
için mücadele ediyorlar. M. Cordel 
Hull'ün aç1kça soyledigi gib: ayni 
z<.'!landa Birle§ik Amerikaya kar. 
n mücadele ediyorlar. Büyük Bri. 
tanyJ, btpimizin l: 0 r:nl ;ark cep. 
1'emiz olar>k tamd1i\•m1z cepheye 
hücum için 30.40 tümen asker gon 
deren memleketlerle daha ne ka. 
dar zaman sulh lâk1rd1s1 konu§abi~ 

çok geni§ zaman bullnti§tur. 
Bu memlekcte kar§I bir taarruz 
ya11acaksa bunu mulnd merbamcl
sizcc usullerle ve dcrin tetkiklcr 
mabsulü olarak en küçük teferrü. 
alma kadar hesaplauu~ oldugunu 
da unutmamahylZ•- faik kuvvet. 
lerle mi yapacaktir? 

Prof: ~ükrü BABAN 

Sovyet er 
bildiriyor 
(Ba~tan!t l inci sayfada) 

12 Sonte§rinde 5 Alman tayya. 
resi Moskava yakininde tahrip e. 
dilmi~tir. 

TULA DA 
Kuibi§ef 13 (A. A.) - Reuter: 
Tass ajans1 Almanlann her ne 

pahasma olu~sa olsun Tul~yr. .a~ 
mak için emir verdikenn1 brdm. 
yor. IIalen Tula Onünde muharcbe 
Ier cereyan etmektedir. Alman ku 
;mandanhgi yeni ihtiyat kuvwtkri 
getirmektedir. 

Pravda gazetesinin harp m 1•ha. 
biri, Almanlann Tula cenubunda 
ki kovlerden ç•kanldrklarmr yazr. 
yor I:Îunlar yeni hatlara çekilmi§· 
lerdir. $imdi ~imal ve eenuptan 
Sovyet müdafaa hatlarim çevirme 

ge çah~ryorlar. Alman hava kU\'
\·etleri Tulava devamh taarruzlar 
yapmaktad1;. Halk her tarafta ba
nkadlar ve tank tuzaklan yapmt§
lard1r. 

LENiNGRADDA 
Londra 13 (A. A.) - Ahnan ha. 

berlere g-Ore, kuvvetli bir donun 
ba~lad1g1 Leningrad etraCmda §id. 
dctli çarp1.;malar olmaktadrr. 

lir. ~ 
BÎR AMBRiKAN GAZETESI DE MOSKOVAL -

NE DÎYOR? Londra 12 (A. A.) - hloskova 
Nevyork 13 (A. A.) .:.._ D. N. B. radyosu bugün b'ldir'yor: 

Ncvyork Sun gazetesi yazryor: 'on 1 ' : . '1 s 'k' gün zarfmda Almanlar 
. · · · . , Moskova cephesmm sol cenahm<ia 

Fm!und:yahlar Sovyetler B.rh. h b . taze kuvvetler sür. _. 'ti' t t . 1 . . . mu are e)e 
gme ' m.a e. m1yor ar ve •hmat ,'· mü~lerdir. ~dddli muharebeler 
çin de h1ç brr s.ebep yoktur. Fm olmu§lur. Diger kesimlerde d* 
cevabmm .me~I.' ~lacag1 kolayca man siperlere girmi§tir, Volokola. 
lahmm edilebthrd1. Va§ington, ce. "'"" kesiminde Almanlar son 24 
vah"_ m~za~e.re kap1lan111 _kapanu. I saatte ~ir hucum tümeni' getirmi§ 
, aca~1 um1d1le d1kkatle mœl:ye. 1 d G" .. .. .. b' ta • . er r. orunu~e gore ir arruza 
C' !·t · r. hazrrlamyorlar. 

.v!rzkûr gazele, Finlândl,.ahlar1 iKi KASABA GER! ALINDI 
müttef1klerle h•rle~me~ btr defa 
daha da\·ct ve ~ksi takdirde müs Londra 13 (A. A.) - Moskova 

SAYFA-3 

( ___ D~A--G·==À=R=.ê==-1K __ .. _ ....... ) 
Kucagzma otur, kucagzma ! 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Bunu ben gôzümle gonnedim, 
b:risi, bir yerde anlahrken din 
led.itn. $imdi de meseleyi ben 
anlatayrm. siz dinleyin: 

Ak!fllm tramvaylarrmn birin. 
de i~e atacak yer yokmu~ ... 
Herifin biri de e!leri, kollan 
dop dolu, ke.ndisi de biraz çak1r 
keyif, yahut da oldukça kütük 
bir halde, aym tramvay1n orta 
yerinde zoraki durakhyor ve 
tramvay, arada bir sars1ld1k~a 
beriki de oldugu yerde sende. 
liyerek saga, "o\a dü~ecek gibi 
oluyormu~... Bir arahk araba. 
nm son ve yaman bir sars1h~1 
ile lieri.f, arkasindaki kanapede 
oturan ~an ve ya~h bir ko. 
cakarrmn üzerine y1krlir ,gibi 
oltmca kocakar1 hiddetle ç1k1~
m1~: 

- Kucag•ma otur be herif. 
kucag1ma! 

Vay sèn misin bunu sôy:-e. 
yen? 0, bunu duyar duymaz he 

Sikorski 
(11114 tar:i.!1 1 !Del nyfad•) 

line, dolay1sile bir telmil: te Lu -
lunduktan sonra, fakat bu Po!'Jn. 
ya - Rus mutabakatmdan sonra 
cereyan etn:ekte bulunan dipla -
matik gi:irü,melerin neticesine bag 
hd1r. demi.§tir. 

Sikorski, devamla, d ·m;§tir H: 
cBu mutabakatlar, as1rlarca 111U

har!'btden sonra dost!uk mün.sc. 
betleri tesis edebilecek olan :ki 
de\'letin tarihinde b1r donüm nok
tast te§kil etmektedir. Rusyada bu.. 
lunan askcrl:k çagmrakl büt1n 
P.'.>loriyaitlar hizmete ginnekte ir. 
Ve Rusyada §Îmdiden silâh altm. 
da r.n.ooo Pqlonyah '"'rJ • 150 bin 
mevcutlu bir ordu vücuc< ' getiril
mesi ümid edilmektedir. 

ln,<iliz hükûmeti, bu efrad• tee. 
hiz etmek vâdinde bulunm~tur. 
Ve •imdiden, 105.000 askeri techiz 
ede~ek kada1· malzeme gelmi:jtir. 
Amerika hükûmeti, techizat bede. 
lini Odünç nrme ve kiralama ka
nunu mucibince Odemeyi vâdet • 
rni~~ir . 

Muktekirler telâ~ta 
(.Bat tarait J Ulci ...,.fada) 

sip itibarile kabul e<lilmi§tir. Mü
messiller bu hafta içinde aralann. 
da bir toplanh daha yaparak faa. 
liycl programm1 hazrr lamaga ba§
hyacaklard1r. 

Diger taraftan Millî bir ticaret 
müessesesinin kurulacagrn1 i§iten 
spekülâtOrler end~ ve telâ§a dü§ 
mü~lerdir. Bunun neticesi olarak 
muhtelif madde!er üzerinde stok. 
lar vücude getirmi§ bulunan bâzr 
tacirler mal!arm1 pivasaya dok • 
mek mecburiyetinde kalm1§lard•r. 
Bu sebeple, badem, balmumu, \'e 
diger baz1 rnaddelerin fiatlarmda 

' 

men ~i§man hatunca~zm kuca. 
gm!l çiiküverm:~ .. 

- Ne yap1yorsun be adam, 
sen ç1ld1rdm mi? 

- Ne yapaca~1m? Kucaguna 
otur! dedin, ben de oturdum i§. 
w! 

- Kalk bakayim §uradan ter. 
biyesi:r:! 1 

- Yumu!18k yeri buldum ya, 
zor kalkar•m! 

Kalkardm, kallcmazd1m der. 
ken bir ba§ka sarsmh ile bir 
ba~ka yolcu da bunlarm üzeri. 
ne yuvarlarunca kocakan fer. 
yad1 basm•~: 

- Biletçi yeti§ ... P~stilim çt. 
kryor! 

Bilmem yalnn, bilr.:em sahi, 
yalansa bunu ·iyduran fena uy. 
durmam1~··· ~~hi isl?, ak§am 
tramvaylannda saga sola sen 1e 

leyenlerin yanmh pek oturma • 
mah! 

Almanfar bildiri yor 
(Ba$tara!1 1 in~J :..yfa4a> 

Tula ~ehrine girm~lerùir. Sovyet 

süvari k1talan ~ehri iot.irdat için 

mukabil taarruztarda bulunmakta 

d.Lrlar. (Ankara radyom) 

KERÇ ZAPTEDiL:-rf$ 
Budape§te 13 (A. A.) - Stefa . 

ni: 
Yar1 resmî mahfillerden b:ldi. 

rildi!:ine gôre. Alman ve Roinen 

krtalan Kerç b~rzahmdak• iler!e. 
melerinde Kerç'e kadar varmt§lar 

ve bu ~ehri ele l!eçirmi~lerdi.r. 

SIV ASTOPOL LIMAN1 
BOMBARDIMAN EDlLDi 

Berlin 13 (A. A.) - D. N. B. n:n 
askerî kaynaklardan ii~rend1 ·•:ne 
gore S1vastopolca gem.l~re i.- :r. 
mekte olan Sovyet k1talarma klr. 

§1, 12 Sonle§tinde Alman hava 

kuvvetleri boml.-a ve mitralyiizb 
§iddetli hücumlar yapm1~arrur. 

~vikler agir ve kanh kay1p:a. 

ra ugrahlm1§lard1r. Rthtrm tesisle. 
rine ,~e ta~1ma gemiler:ne b! r t_;O:i 

•sabe~ler kaydolunmu~tur. 

~ehrin liman dvarmdaki maha'. 
lesinde, yeni btiyük yangmlar gO. 
rühnii.§tür. 

Karadenizin Kafkasya k1y1smda 

Anapa lmarua da yeniden muvaC. 

Cakiyetli hücumlar yaprlmi§hr, 

Sat1l1k--.. 
,.- otomobil 

kilo ba§ma 10 • 25 kuru§ gibi mü. 1940 modeli, be~ ki~tlik De. 
him tenezzül!er rnkua gemlil;tir. liiks, Ponçiyak marka. üç a~· 
Bit çok maddelerin <iat!armda bu hususide kullan11im~ bir olo· 
suretle fiat dü§künlügü beklen • \ mobil sabhkhr. ist•kli,lerin 
mektedir. Bu maddelerin piyasa. Nuruosmaniyedo numara 51 
Jan bir kaç gün içinde kararsrz Bay Taceddine miirocaatlar1. 

bir §ekil almI§tir. ..._~~~~!.!!!!~~~~~~~ 

SINEMASINA 

Ko§acak ve LIZZI V'/ALDr.1jLLER 
THEOLINGEN • PAUL KEMP 

taraf1ndan yarablan 

istanbul Belediycsi, bir kaç sene 
evvel hazirlanmrs bulunan \'e ha. 

yükte hafi( bahada ag•r ne varsa !en mer'i olan seyrü s<fer talimat. 
hepsini birlikte al:p gôtü:rr.u§tür. namcs'nd~ yeniden esash tadilit 
Evvelki ak§am B~hzat Sirkecide yapmaga karar nrmi§lir. Harp va 
Anadolu birahancsinde ber ikisin1 ziyetinin dogurdugu baz1 mü§küL. 

b. l'kt k 1 C .1 e Neza lier bu tadilâl1 zarurî kilmakta 1r 1 c va a ami!?, aVJ v .. d -
~ ir. 

Filhakika, M. Hull'ün dün ba -
sm loplanttSJnda i~aret eder gibi 

gi:inrndü~ vechile, Arkanjelsk yo· 
lu, Finlandarun askerî hareketin . 
d!'kt inki~;;f ci~13y1sile hkanmt§ 
buit nma1<tau r. Ve Sovyetlel' Bir. 
li!! ,in la,csinin büyük k1sm1, ci
\'anm Japon ilahriyesinin mura . 
kabe cd 01le.:< 1 ve Vladivosto!< 

hat 
Y<> li le temini • -~'"' etmektedir. Bu 

adliyeye teslim edilmislerdir. B 1 d' b 
· 1 e e !~~e u !adilât1 yapmadan 

sebt't>I!' Ja'DOl> • ile Birle.<ik A • 
1 .. ~ - .. 

lllt'r1Ka arasrndak.i gergrnligin art· 

c,·ve! tal:ma' nar vdc yap1lacak de 
Ruzvelt gl§iklik'.er hakk:.,da alâkadarlarm 

takbel sulh müzakcrelerinàe müt. radyosu, Krzrlorduya mensup k1. 
tefiklerin F:nlândiyanm ihliyaçla. Uarin Mosko\·a cephesinin §imal 
r:m hesaba kalma.~a lüzum gormi- kes '11'ncit> muvaffakiyet!i muka. 
yeceklerini kayd<'tmektedir. Li! t~arruzlar yaphklarmt ve iki 

FOPOLO D! ROMANIN FÏKRI kasabayr geri aldoklaruu per>embe 
Roma 13 (A. A.) - Helsinkiden sabahi erkenden haber vermi~ler. 

MADAM LUNA 
Egl.enceli §&rkllarla dolu, parlak ve modern operet filmini 

takdirle a\kqla)'acaklardll'. Filmin musikisi ruhlau ~k§ayacak 
\'e zcngin lüks dekorlan gozleri karna§hracakhr. 

Musikisi: Operet Krah PAUL LÎ.SCE'nindir. 
Bu ak~am için ycr!eriuizi evvelden aldmn1z. T•I: 49369 • 

<&.Jtarar1 l lncl sayfadal fikirlerini sorrna~a karar vermi§- \i ~~ingtona verilen cevab1 me\·zuu dir 
bahsecien Popolo Di Roma gazetesi KIRIMDA 

---, •. ··--t ,,_ ~ Jarr olan h;iberler, Va§ing. 

t~nda, arlan bir dâKa ile takip e
ùiLyor. 

zaml · verimle tal:.$tnas1 deinek olma- tit. mer'i buluna:'.. talimatname bir 
d1!in1 sr.Ta;r.nhy1z, r..rudaf;i.o.m1z tcmin kac nüsha halir.de tab ettirilerek 
etmck demok i~in bü.c·n lkliscil tak-1 alâkadarlara go!'derilecek ve za
sl ·nl demcktir. Ayn! zamando müda. rurî gë.cülen tad'lât hak':mda fikir 

§ôyle diyor: 

F'nlândi~·adan baîka hiç l:.r k~v 
vet, Ameri!<a demokrasisine siya. 
set ve •' hliik d!'rsi vercmezdi. Fin. 
)ândiya, Düsmanm üstünliigüne 
ragm , Avrupado Sovyet Rusya. 
ya kahramanca mukâ,·en•e: ec!on 

Moskova 13 (A A.) - Bugünkü 
Bütün Türkçe fibulerin basllâf.. rekoru kmldl.., 

TAKSiM Sinemasrnda ' B:oz1 k1msel<'r, maliye nazm M . 

o:,.nari K.aya t::ra~:ndan soyle -

nen nutuk ;,~ ·'""akt tezahürle • 
~in, J aponya larafmdan meharet. 
le tatbik edilen sitfir harbi sahne

letl:'d,n olduguna .inannoakta de. 
varn crliyorlar. 

B kLT:Seler, bir anla§ma yap · 
:n in da~ma n1üm ·ün oldugu ka. 
1la~tindedir!er. 

B:indan ba§ka her iki tarafm 
kntï b1r durum alacaihn1 ve M r- b 

\.i,.,rusu'r.un Va~1ngtc~!a rr.u.vasa • 

roamiz için hayatl ehcmm'ycti olan leri sorulacakl1r. 
n1uh\ell! maddelerin b!nlcrcc \-e bin-

terce f:J.brikolarda imali demeklir. Ev

velce gerginl!k devîrleriadc oldugu gibi 

§in1di de z.ahmete katlunn•Bk ye tedo.

k:trlikta bulunmak icap ediyor demek .. 

t!r. Bunu biz ylne yapacai:it., 

Muhiddinin 1nuhake 
rr.esi karara kaJd1 

Gazhanede bir kadtn meselesin. brr'nei millctlir. Bu küçük fakal 
den sabrkah Hayati'yi tabanea ile hakikatta c:ok i>üyiik Fin milleti, 
b!düren Muhiddinir. birinci agtr bütün harp kudrelleri ve aç ka!. 

1• t · · · . cezada dün yap· Tnn duru,masmda mak tehd1'd1· kars.·:smda .··aln1z, ~e-a mm ner ilu taraf nokta• nazar · . .. .. ' . ' 
lar.ndaki uzla§rnaz mahiycti gOs. suçu sab1t kgoren kmudde1umumi ief ve haysiyetinin icablanm dü. 

. . kailhn Tur ceza anununun 448 •ûnerek ha!'Ckete geçmi§ \'e Avru. 
tern.ekten ba§ka b1r l§e y:;ram1 • , . · dd · 'b' 1 d · · • . . 111c1 ma es1 mue:. mce ceza an 1. pada b:r millet fllmak duygusunun 
yaca;ilDl tahm:n edenler d;, çok- rilmasm1 istem•~. muhakcme ka- telkin elligi lüzumla muka\'emet 
tm-. rara ka!m:~hr. letmek karar1111 vermi§lir 

Pravda gazetesi yaz1yor: 
Kmmda muharebeler hcr g:in 

biraz daha §iddclknmektedir. Bi! 

hassa 11 Sontc~rir.C:e, Almanlar 

Ke1 'ch civannd~ Sovyet hatlanm 
çevirmege ve K1Z1lordunun cena. 
hma taarruza te~bbüs ett!lderl 
vak.it bu manevëa zamanmda .ke'
fedilmi§, deniz, hava ve kara ku,·. 
vetler:nin mü~terek gayretlerile 
akim b1rakltnlna~ttr. Slvastopol 
civarmda yapolan muharebeler 
Almanlar için hiç bir muvaffaki. 
,ret 1emin etmer.i~t:r. 

Ciha11$ümul slnema romanlarinln serefraz1 •DEMÎRHANE 
MODORÜ• ndcn adopte edilen 

KA 1 KALBi 
(Türkçe sozlü • A rapça ~arkth) 

Büyük hayat romano, a§k ,.e 1ztirap deslan1 ... 

Üç gündenberi ist.anbulun her tarafmdan ko~p gelen bi.nlerce sinema 
meraklllarmm ÇO§kun tezahürat1na, sürekll alk1$lanna math:i:r oldu. 

Ïzdihama meyd&n verJlmemesi için lùtfen tam seans 111••••- 1aatlerlnde teirU olwimas1 rïœ olwiur. 
, 



Birinci 
Sati~ 

Sulh Hukuk Mahkem<si 
Memurlugundan : 

Ïstanbul Dordüncü Îcra 
Memurlugundan 'i stan~ul Levaz1m Âmirliüinden Yerilen Harici Askeri K1taat1 ilân1 

Faik, Ane Cemile ve Gülsüm iln tasarruflarmda bu-lunan Fatib.. 
te Kâtip Muslihlddin mahallesin de Kalpakçt Çe~mesi sokagmda 

eski 8, yeni 16 kupu No. L. bir tara f1 Halil aga ve Ifoseyin efendi ha
ncleri v-c Mardiroz aras1 bir taraf1 harap set duvan bir taraf1 Sü

leyman bey han<? ve bahçesi bir tarnh Kalpakç1 Çe~mesile mahdut 
554 zirâ mikdarrnda ve 1588 lira k1 ymetinde bulimun ah~ap ev izalei 
~uyu z1mnmda 9/12/941 tarihine mü.sadif Sah gûnü saat 14 ten 16 

ya kadar mahkeme ba§kâtibinin odasmda atîdeki §artalr dairesinde 
aç1k arthrma su:.etile satilacagmd an o gün muhammen k1ymetin 
yüzdc? yetmi~ be?ini buldugu takdi rde ihale edilmc·ie aksi sur tte en 

son arthranm ~eahhüdü baki ka! mak üzere 19/12/941 tarihine mü
sadif Cuma günu ayni saatte ve ayni mahalde araamaya devam e. 

d 1ecek en çok arthrana ihale edi i.ecektir. 

Haralanbos Antopolos nam111a b\rin .• dereccde ipotek tesis olunan ve ta 
.namma üç yeminli ehlivukuI tarafmdan 1500 lira klymcl takdir olunan 
Topkap1da Merkezclendi m«halle lnin Seyit Nizam caddesindc eski 1, 2, 5. 
6 ve yeni 2, 6, 8 ve 10 numarah kulei zemin vak!mdan saï: taraf1 kale du
vari arkas1 mukarldema Osman dede hissesine tahsis 1<1lman mabal elyevm 
TŒn Hüse~ln tarlas1 ~ol tara!! Yedlkule Cêddesi ile Hendek mahalli cep. 
hesi Sili\•rikap1 caddesilc mahdut ve mezkür numarala-rdan at:k 6 No. li 

rl1111dek bah~·eli 2 No. 11 dükkâm nii~lemil J , . ., 5 No. li lki kat Handek tar
.alarmm 12 h.isse it1b;·nle 3 hissesi 22&0 No. kan un hiiklllll ne 1-c' l:kan açrk 
artttrmaya ç1kanhn1~tir. 

~aguia yazih mevadm kapah z..i.r!la eksiltmeleri hizalarmda yazih gün, saat \'e m;1hallerdeki askerl sati.Il 
.. :ma komi~yonlarmda yap1lacakhr. Taliplerfa kanunl vesikalarlle teklif mektuplarm1 !hale saatinden bir saat evvel 

EVSAFI: Kap1dan girilince çini do~eli bir arahk buradan gtçi. 
lmcc bir oda ve zemini t-0prak ve k1smcn çimen:u do 'èli harap 

matbah burada bir kuyu ve arka da Yasi bir bahçc olup miilcadclit 
yemi§ agaçlar1 vard1r. Kap1dan gi rilinœ çini do§el; arahktan 7 ayak 

merdivenle ç1k1lan bir oda vc bir sofa ve halâ vard1r. On iki ayak 
mtrdvien ç1kilmca bir sofa üzcrin de iki oda v~ rnatbah yen vc halâ 

vo b1r ufak balkc111, a~ag1da merdi ven altmda komùrlük vard1r. E. 
vin arka taraft saç kaplamahd1r. Ev ah§ap ve ta"m:re muh'.ai;tir. 
MÜZA YEDE ~ARTLARI : 

1 - Artt1maya girecekler yüz de yedi nisp-etinde p y akçesi ve. 
receklerdir. 

2 - Artt1rm3 pe§in para ilcd ir· Memur tarafmda kanuni 
h 1 venlebilit-. 

me. 

3 - Müsecc-el ve gay:ri rnüsec cel hak sahipleri tarihi ilândan 
itibaren on be§ gün zarfmda vesa iki ile beraber sati§ mcmurluguna 

rnüracaatle haklanm tesbit -ettirm eleri, aksi takdirdC' gayri müsec. 
ccl bak sahiplen, payla§llladan ha r.ç b1rak1lacaklard1r. 

4 - Üzerine ihale icra k1lman mü§teri b-edeli ;haleyi miadmda 

v~rmezse gayrimenkul yeniden a rttirmaya ç:ikanlacagmdan rnÜ§!e. 

ri aradaki fark ve zarardan mes'ul -0lacak ve bu !ark bilâhüküm a. 
lmacakbr. 

5 - Tarihi ihale~ kadar Ma ilye, Evkaf, ve Belediyc vergileri 
hissedarlara ve yüzde 3,75 tellâliye ile 20 senelik evkaf laviz bedeli 
mü,teriye aittir. 

6 - ~artname herkcsin gorebi lecegi. surette bugünd:n itibaren 

tiÇlkhr. 

Fazla malûm:it istiyenlerio 941/190 
yetimize müracaatlar1 lâz1md1r. 

sati§ numarasiyle m<wuriy. 
(8025) 

Topkap1 Maltepesrndeki Satin 
Afma Komisyonundan 

G<y•ur enkulün umu'lli \'az.ycti Gayriir.ei.kul SihH1kap1 \-e Yediknlc 
caddeler; üzerindc Yed1kule suralnmn IlenC:e>k \'e scd mahallini te~kil et-
1nekte olup kô;e noktasu.r!a 2 No. h ;,"hvthane olup k;,hvcha11Lnin i:in tarn
fmdckt s11r Handeg!n lk! dllm:m miktan ,l'J1sp· \'C sa.re c kili \C cliget vksom1. 
"H' metrÎlk buhJnrlujtu. 

l - i~b11 goy ·ime'1kt1liin artltrn1a ~a i•iamesi 15/11/941 tar:hlndcn 
itibaren 939/4671 numara 1lc htanbul DordllnC'ü icra clalrcsiuin muayyen 
numaras1nrfa herk<' in goreblhnesi için aç1ktir. idinda yJzlll olaL artlan.fazla 

malùmat allllak i~tiyenkr, ~bu ~artnamt>yc ve 39/467! llo ya No. ~ile memu-
1îyct.im:zc müracaal ct111cl,dîr. 

2 - Arttirmayn l~t ir:ik 1ç11 yu ka l'lda yaz1h k1ymetin yilzàc yedi buçugu 

ni.!<belinde pcy \•eyn mil!i bir bnnkanln teminat m~k'ubu te' d: edilecektir. 
( .. tadde 124) 

3 - Ipotek raL;b: a ;.icakhlarla (.,ge1· al;,kada.-1. w1 \'C 111.lrak h~kk1 
gah:plcri11:n gayrlm •• 1kul lizcdnrfeki haklal'lm hususilc f;iiz ve 1 1a-rafa rlair 
iddialann1 ~bu i!â11 tadh.r.cll'n illb<.ren on be~ gün ;çlndc c\'ralu m(..,1;,,tclcn.,. 
bir; "'e n.emuriye~in•ir.e blldirml'ki1 icap eder. Aksl hnlclc h;:kl:irt tapll ·1 • 

cilli ile sabit olma,llkça sati~ bedelinin payla$n:asmdan har;ç kahrlar. 
4 - Gôcterllen günde arttirmaya •§t.J1·ak edcnler arttirina 5artname>ini 

okun·u~ vc lüzumlu ma!Ctmal1 alm1~ ve bunlan tamamcn lrnb1.J clm1~ r.d ve 
itlbar olunurlar. 

5 - Gayrienkul 5/12/941 tmfü.ne 1. ,..!. _ _; ! cuma günü "'Ill J4 den 16 ya 
1 kadar istanbul Dlirdüncü icra mcmur lugunda tic dcfa bag1r1:d1ktan son ra en 

çok artt1rana ihale eclilir. Ancak arttmna bcdeh muhammen k1ymetin yüz
de yetmi5 be$ini bulmaz \°€ya sati~ is tiyenin alacn~ma 1ilçhani olan digcr a 
Jacakhlar bulunup da bcdeli bunlann bu gayrienkul ile temin edtlmis ala. 
cakl1larmm mecmuundan !azfoyn ç1k mazsa en çok artt:raum taahiidû baki 
kalmak üzere art1rm~ l 0 gün da ha temdlt ed.luek 15/ 12/941 tarihine müsa
dif paz:irte~i günü saat 14 den 16 ya kadar istanbul Di:irdüncü icra mc
murlugu odasmda :irtt1rma bedeli sa l1~ isti~nln alacag111a rüçh;,m olan di
ger al<ikadarlarm bu g.-.yri mcnknl ile lemfn edilml!i :ilacaldan !'wcmuundan 
fazlaya ç1kmak ve muhnmen ktymetin yüzclc yetm1$ be~lnl buln ak ~artile en 
çok arttmma ihale cdilir. Boyle bir bedcl elde cdilmeZl'e lt.alc yap1lmaz 

ve sat~ 2280 numarah kanuna tevfi kan geri bll'ak1hr. 
6 - Gayrimenkul };endisine ihale olunan kimse dcr1':\l \'Cya \"erilen 

millùet içlnde parayt \"erwe·LSe ihae karan fesholunarak kcrdisind~n evvel 

en yüksek teklifte bult.nan kimse arzetmis oldugn bedelle ulmaga raz1 o. 
lursa ona, raz1 olmaz veya bulunmazsa heir.en yedi 6Ün mi\ddctlc ar:lll 1 aya 
çikanhp en çok arthrana Jhae cd1hr. Ïki !ha e arasmdaki fark ve gcçen gtin
ler içln y1izdc be$lcn lwsap olunacak faiz ve dij(er wr arlar aync·a hùkn1e 
hacet kalmaks1zm memunyelimizcc al1c1dan tahsil olunur. (:\1arldc 133) 

7 - Alici arthnna bedcll haricinde olar<Jk yalmz tapu fcrng h•1rcm1, ylr
mi ~cnelik vak1! taviz bE:c\elini ve ihal~ k:irat pullarm1 vcrn egP m:!cburdur. 

~il olciugu komis;y.ma vermeleri. 

Cinsi Mildan 

Odun 
I~oyun el1 
<\:urn ol 
i' ~~ dt\•ar. mctre n1iki•P 

kilo 
1,500,000 

12,500 
532,000 

1000 

ADLIYE 
i\oridorlaranda 

(~ tarala 2 nel sayfad) 

lami§ ki ne ileri ne geri bir adm 
.-!~imyor .. nihayet h .rs1z var yay 
,:urnlan arasmda Ç'lCUgu yakala • 
y p polu;e teslim ct:ni§ler .. bak. -

.kalm mahdumu da, ne dediyse 
derdini anlatamam1~, adliyeye tes. 
lim edilmi§ .. 

Evvelki gün evin beyleri, ha -
nimlan, hizmetçi Emine takim 
taklavat mahkemeye gelmi§lerdi. 

Cesur â§1k bir ko1ede durmu§, 
melûl melül Emineyi ba§tan a§a-

1 g1 süzmcde .. Emincya gelince, o 
da boyuna yutkunuyor .. ha aglad1, 
ha agl.yacak, müthi~ bir buhran 
gcçirdigi belli k1zcag1zm .. aradan 
bir 'ki dakika geçti gcçmedi bir -
denbirc bir ç1ghk; 

1 •- Amanm a dos1:ra .. bana bh 
§eyler oluyor!.• 

Emine :;irakkadak orac1~a dü • 
§Üp bay1lmaz m1?. Hemen ctraf -
tan yc.:t4;tilcr, k1zcagtz1 kucakla -
d1~al', dugru CLokt-0ra ... 

Kii~ede hiç bir harcket yapma
dan bu hâdiseyi sevreden delikan. 
!min .yanaklarmda.n, dudak ç · 
kur]arma doj!ru iki damla ya§m 
süzüldügunü gordüm. Eminenin 
haline mi yoksa kendi âkibetinc 
mi ighyordu acaba ... Kim bilir? ... 

DEVREDÎIECEK ÎHTÎRA BERATI 
«B:1kmn ir~rlcnî §ek lde o!arnk inhi

li1l ve tckr:ir tcfrikine 1m.taallik usub 
hakkmd:1ki 11 tl1 a içln ik.tl.,at Vekâ. 

Tu tan Miktan ÎhQle gün, saat ve mahalli. 
lira lira 

28,125 2109 26/11/941 10 Çorum. 
609,38 27 c c 15 Eski§diir. 

29,660 4449 25 « « 15 Ke~an yerlisu. 
lll,~00 6750 28 « « 16 Ge11bolu 

( 1362 • 9784) 

* Asa~1da yaz1h sebzelerin kapah cksiltmelerl 19/11/941 çar5amba günn 
sa.at 14 de Yc~ilki:iyde fü;ffpa~a kll§kündeki askeri ~atmalma komi~yonunda 
yap1lacakt1r. Taliplerin kanunt vesikalarlle tekll! mektuplarm1 !hale saatin
den bir saat evvel 1tomisyona vermeleri. 

Cinsi Miktan 

La han a 
!'rasa 

kilo 
39,000 
54,600 

* 

Tu tan 
lira Kr. 

2398 50 
4333 32 

( 1830 • 9588) 

100.000 kilo s1g1r eti almacakhr. Kapah :i:ar11a eksiltme~l 1/12/9'11 pa. 
zartcsi günü saa t 15 de Amasy:ida askerl satmalma kom1syonu11da yap1la
caktlr. Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teminah 2250 lirad1r. Tallplerin ka
nunl vesikalarile tekli! mektuplarm1 ihale saatmden bir saat evveJ komis-
yona vermeleri, (1356_9752 

* A§ai:ida yaz.ù1 mevadm kapah zartla eksillmeleri hizalannda yaz1h gÜJl 
ve saaUerde Vanda askert salmalma komlsyonunda yap1lacaklir. Taliplcrin 
lmunt veslkalarile teklif mcktuplarml ihale s:iatlerindcn bir saa t evvel ko· 
misyona vermeleri. 
Cinsl Miktari . 

Me~ odunu. 
Me~e odunu. 
Fabrika unu. 
Fabrik.a unu. 

kilo 
900,000 
700,000 
:159,000 
453,000 

Tu tan 
lira 

36,000 
35,000 

114,5~\ 

92,86~ 

* 

reminatl 
lira 

i700 
2625 
8595 
6965 

Îhnle 
Oün, saati 

26/11/941 JG 
25 < • 16 
20 c • 16 
21 « ( 16 

(1318 - 9576) 

2000 ton bugday klrdmlmas1 pt1zarl1kla eksiltmeye korum·~tur. Îho.lesl 
1/12/941 pazartesi günü saat 15 de Erzurum askerl satmalma komisyonun<la 
yapliac;ikt1r. Tahmin bedeli 39,000 lira kat'! teminat1 5850 Uradl!". Sartnamesi 
komsiyonda gi:irûlür: Taliplerin belli vakitte komisyona gelmclert. 

(1398 - 9959) 

* 4025 lira ke~if bedelli dizcl pompa grubu pazarhkla satm a1.nacnkt1r. 
Ïhalesl 22/11/941 cumarteEi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satlnalma 
kom;syonunda yap1lacakt1r. Taliplerin 603 lira 75 kuru$ kat'i tcminallarile 
belll vakitte komisyona gelmeleri. (1386 - 9915) 

l l arbiye Y edek Su b a y Okulundaki 
Sabnalma K omisyonundan: 

1 - Îhalesi 10/11/941 pazartesi günü saat 9 da yap1lacak o!an 4.500.000 
kilo oduna taliplerin verdigi fiat komisyonca yüksek i,:üriilmü~tùc. MczkOr 
odunun iklnci defa pai.;.rl1kla ihalesi 21/11/941 cuma gJnü saat 9 a b1rak1l. 
m1~t1r. 

2 - Ïsteklilerin teminaUarlle mezkOr saattc Ïstanbu'<la Torkar1 V.alte-

l\fütcrakim vcrgiler, ., nvirat ve tanzifat vr tcllaliye resmii,den mütcvellit 

b."cdi;.c rüsumu ve rotiteraklm \'aklf icaresi :ihc1ya ail olln;iy1p arttlrmn 

bcdellnden tQnzil olul'u:. i§bu gayri menkul yuk:inda gi\tterilcn tarlhte is
tan.bul Dèilc!ü"cü icrn n'emurlugu oclasmdn !§bu ilàn "" znsterlicu artt1rma 

!ctlnden Hih•nl cdi lmi~ olan 18/10/938 li•••m•am•mm:Z11m•1:1:=iam•in•111mm•mm11mmaalll 
pesindckl 350 a,;kerl posta satmalma kom syonuna müracaatlan. (9936) 

Topkap1 
Alma 

'altepe indeki Satin 
Komisyo~undan 

1 - iha:esl 10/11/941 pazartesi günü saat 9 da yaplacak olan 2,400,000 
kilo oduna taliplerin vcrdigi !iat komisyonca yüksek giirülmü<t'lr Mezkûr 
odunun iklnci defa pazarhkla ihalesi 21/11/941 cun-,a günü ~a"t 9 a b1rakù
m1~r. 

2 - istcklilerin tem!naUarlle n.ezkOr saatte istanbulda Topkap1 Mal-
tcpesmdeki 350 askeri po~ta saltnalma knmisyonuna n.Uracaatl11r.. (0034) 

Topkap1 Maltepesindeki Satin 
Alma Komisyonun an 

1 - ihalesi 10/11/941 pnartcsi günü sa:it 9 d:i yap1l:ic<?.k ofon 3.900.000 
kilo oduna taliplerln verdigl !!at komlsyonca yüksck gi:irülmü~tür. Mczkùr o
dunun ikinci de!a pazarhkla ihalesi 21/11/941 cuma günü saat 9 a kadar 
b1rakllmJ$11r. 

2 - isteklilerin teminatlarile mezkûr ~aatte htanbulda Topkap1 Malte. 
pesindeki 350 askerl posta sat1nalma kom!syonuna müracaatlari. (99~5) 

Topkap1 MalteP- sin~eki Satin 
Alma Komisyonundan 

1 - ihalesi 10/11/941 pazartesi gü1tü saat 9 da yap1larak o!an 3.900.000 
kilo oduna taliplerin verdigl fiat komlsyonca yüksek gi:irülmfü;tür. Mczkûr odu 
nun lkincl defa pazarhkln ihalcsi 21/11/941 cmna giinü 'Saat 9 a b1rakiln 'ir. 

2 - Îsteklilcrin teminatlarlle mezk\n· •:iattc istanbu!da Topk11p1 Malte-
pesindcki 350 askeri posta satmalma komisyonuna m~acaatlan, (99:!7) 

Beyoglu Tapu Sicil Muhaf1zhg1nden 
Eski Haskoy yen! Piripa~a mahal lcslndc eski Efrcmog:u :rcni AY..,yig,.t 

ookagmda cski ve yen! 17 kap1 nu'llara 11 Mihaldan mctrûk \"C mülga mLhtclit 
Muhadele komisypnunca hazineye devr«lllen arsamn t p1.;da ' iydi olmnd1-
gmdan 21/11/941 tarih!ne müsadif cum:i günü mahall:nde t'lhl,'kat yap1la
gmrlan bu gayrimenkul üzerlnde blr h.1k tasarruf idd!asmda bulunnnlar var 
Ise resml vesikalarile b1rlikte mahallinde bulun:icak olan nem 1r•1muza ve 
y.thut daha mukaddem Sultanalur.ette Bcyoglu Tapu Sicil MuJ-."f i:hgina mü. 
racaatlan lüzumu ilân olunur. (9157) 

~artnau.c , <l<dre~indc satilacag1 ilân olunur. (8023) 

O. Demir YoHan 1 letme U. M. llânlan 
3/11/1941 taa-.h.nùt CK&ltmcsl y~p1lm1~ ik<'n h l.rarln, llt7.11m gôrül<'n '"' 

m\lhO.mmcn bcùcu (180.000) Ur11 olau 20.000 aùet kaym koprü tr.,vcrsi 27/ 

'11941 per~embc gûnü s.1r.t 15 30 d1 k~pal1 zarf usulü ile / r.km:da idare blna

u1da satm al:nacakl1r. 
Bu i~e g-1, rr.à islcycnl r'n (10.250) l:rahk muvakkat ternir ;.t ile kan~m·? 1 

tayin cttigi vcs.ku..irl \'C te:kliflcr!ni ayni gün saat 14.30 a ;,ada . irom1w1o11 
rcisl'~ ' ne vcrrncleri lftz11nd1r. 

Sarlnamcler paras1z ol~rak Ankara'da :Malzcmc Da.res!ndcn, Haydar-
pa$a'da TcscllÜm ve Sevk ~efl!ginden dagIL11.1c;,,kt1r. (9842) 

Afyon yed:nci i~letme Müdürlügünden: 
Muha'llme11 bcd<el, :!1.000 J•rn oLm 15.i!OO 11.etrc mik;,p balast Afyon -

r.skl~ehir hat\l ùzer.nc!c kilon:dre 40 + 000 oc~iimdan lh.J::>!I i~inln 27 / 
11/941 per~cmbe gün!i saat 11 de Afyon 7 nci i~letme müdi.Jrliil\Ü binnsm
da kap:ilt zar! usu!ile tksiltmesi yap1.i.cakt1r. Bu l:,c girmck 1,·c~·cnlcn~ 
':i75 Jirallk muvukko.t tcminat ve mah;us kinunda .tt:yin l'dilen \'PS kalanle 
t,•;dif mektuplarlm ;oyrn gün saat 10 a kPdar komisyon tcislll:;nr vcnnele~i 
!âz1md1r. Eksiltme ~artnamesi i~letrne komisyonunda paras1z o:nrak al 111o')·_ 

(9B07) 
l'r. 

Haydar a~a Lisesi S ten Alma 

tarih ve 2675 No. h ihtlra beratmm ih
tlva ettfgi hukuk bu kcrre b:i§kasma 
devir vc yahut icadl Tlirkiyede mcvkli 
fille koymak f:t!~hiycli verileceg! tek
lif edilmektc olmakla bn hususa !azla 
malùmat edinrr.ek istcye1tlërin Gala
tad~, ArElan H.1n 5 1uc1 kat 1 ·- 3 No; 
!ara muracaat cylennelcri ilàn olu1:ur. 

ZJ\Yl - Ï.kenderundan gelen N. B. 
rnnrkuh ve 1253/55 No. 3 "oalye pumuk 
iplig '.n e ait namm1za cirolu 5920 No. 
lu 1/10/941 tarihli irsaliye varakam1 
z;,yi cttik. Ycnisi ç1kanlacagmdan es
kis!nin hükmii yoktur. 

Nelli Bahar ve Ortag1 

Zlihrcvî vc clU ba<iahklan 

Dr. Hayri Ômer 
Oil •den sonra. Beyoglu aga
ramil kal"!!L-Stnda Jlasanbcy Apt. 

No. 33 Tclefon: t358G 
..... ill!ll-ll:llB! ___ _.. 

1 ÎST. BORSASI 13/11/941 fiATLAP.I 

1 

1 Sterlin 5.22 
1 OO Dolar 132.20 Komisyonundan 100 Pcçeta 12.89 

- · b k · salthnas1 a-1 100 isvcç }:r. 
Hoydarp:i~a hse~mde blrakm1$ olan 1500 aclet 0$ tene e11m ESHA:\! VE TAHVÎLAT 

çlk ar ttrmay:i konulmu~tur. . · 1 Anado n • 1 1 •e JI 

31.60 

Artt1rma 27 /11/941 pcr~cmbc 1n'nü saat 14,30 da Beyoglu I•t,klâl caddesi Anad ;Il M~m.ryol u ' 

Karl man magazasi k11r~1smda lise Ier ahm oht1m kom!sy J;rn binas1 içindc 
0 

li umessi 
• ' 1 

topl<mBcak kombyor.da yap1lac:.khr. Te. fk<'ler ve ~arlnamsc1 hH gun me.< 

ttp1e gctlilebilir. 
T<.h:nil.i bc<lel 525 lira ilk tcm:nel 39 hr ù1r. ist.d<lil<•r!n belli gii•1 ve 

saa:te k1, 11iisyona n.uracaat etmeleri. (9è91) 

49.25 
45.50 

-·-- . ------------- ------ - ·------------------

ZA Yi - Di:irdüncü ~l.beden ald1g1m 
31/14130 f.ay:h ikamct vesikam1 zayi 
l't\lm. Yenisini ç1karaca~1111dan eskisi
nin hukmii ynktur. 

Arnavut Tabnn>indan Mina 

0 
Karada kadinlar agbyorlard1. 

Hizh yürümek ~artilc vapuru ta. 
ldp etmek mümkündü. Çünkü 
•Ükyanus• mendireklerin arasm. 
<lan ç1kt1ktan sonra sür'atini artt1. 

• racakti. Bag1ra bag1ra gernideki. 

lerlc konu~anlar vard1. 

- cAtalantik> e rast gelir&en, 
imutma, Dugode'ye dersin ki ka
ris1 ... 

- Kurlultlu n~u? - Müsaade eùrr mi~intz? 
Mosyo Lconek cndh~e ile koca- - Siz1 otele kadar gotürclim ... 

man burnunu komisere dogru çe. Mr-gre korkütûk S(rhos olan ve , 
... 

virdi. hôlâ yumrugun.i gemiye salliyan 1 
_ Ah. sizi gordiigün-e ne kada~ Jan • Mari'n:n 1'abas1111 g'"rdü ve •iiëiimiïïiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiill.~ 

mcmnun olclnm ... Tahkikat ha11s1 i ba~1111 çcv1rdi. 

sdhada? I - Rahats1z olmaym1z rica cdc. 14 SONTF~RiN CUMA 
- H~ç .~ir safhada d(>gil... . rmi... 7.30 Program, r;aat ayan. 7.33 Ha!if 

- Yan!.··· 1 l\fo-~·ë L<•on"k ~ordu: p:m:al;11" 7.45 Ajans habcrleri. 8.00 Sen_ 

P
udra sürmemi~ olan ve cildi par. - Hiç ... B,lmiyorum... .1. fi>nik pari;-Rlar.. 8.15 Edn s~ati. 8.SO 

" l - Onu J"0m1.er 'e nakel<lcb 1 ir s r k hyan Adel idi. Komiser sordu: l\îa ·: •01 u·11â açt1: en on1 · parçalar. 12.30 Mcmleket sa-
F k P . ? ~· Î\' z -< ao· ~? $uphcs i bir 1·ok at fiyr r1, 12.35 Kar1•1!c •ark1lar. 12.45 

B l<l 
? - a ·at iyer .... ,,, • " .•• c .. ... • ~ , • 

- uzy~ ne 0 u. . - Arne ,yat muva:ffaki~·t>tle ne. C:ccl•kocl· :ar oia<·o!> amma... Ai~ns haberlerl. l3 Ka ·"k ~aTkilar, 
Ha·•r a kaçt 1 Ba~ma 1~ ç1ka 13.20 K~n~1k 1,ro.;ra111. lG Mcn1kkct 

- • • ·· ~ ' • tice'endi... ZannC'derscm kurluldu. M;n. is•:rhnm',âr "t• :erlc 1-:omi. 
cak diye korkuyor ... Bende alaâka • d h"I '? 1· t" 1 , • _ 0 

_ , ,;aat ùyun. rn f'5 Fasi. Hcy'c't · lG.40 ·-- . .. . l -. r~sum 'E'i;l m: ... sir iam e. se1c bi;.i;.:yoruu. Yuzu sararon.~.1 Knri k ;,11 :i(lr. 19 (Î1 t• ~t saati) . 
m. esttg1n11 scyleyu:c~... Fakat ; b '- . Id ' · . k L"'kl c1er.m auama cnun masum o U· 1 _ Mademki masum u;dugunu l!l.15 Sa,. F.~c1lcri. 19.JO Memlckcl sn 
çocu, o en~r>eolJu? • .. , . · t · · i-B'l . gunu rn)'.eym1z... SO\"lllyus.inuz!... a ;.yar1 19.45 K!âs1k Tiirk mu< g1. 

- J miyorum... Bütün rul1;ie konu~uyortlu. Ve D 'd \ ~ r la'grnd1 20.15 Raûyo g'1.Zelt'si. 20.45 P1yasa ~ar-
- Soyleyiniz rica cderim... ..... Megrc: ona b?karken un ~ ne son- A" ;yC>d m1n1 '~.ncl 1. ·a'·~''.~ldc_.'' . k1lari. 21 Ziraat tnkviml. 21.10 Tcmsil. 
F k t M . , _. . . gzrn an ~u soz H 01-(U 11: 22 lfaclyo sr.lon orkestras1. 22.30 Mcm. 

a a egrc ;,:ar.1nuan uzakla&- ra ne hale gele~gm1 tasavvur ed1. . : . . , . ,· leket ~nat âyan, 2245 Rndyo salon or-

5/ J 1/941 günü ihalesi ilân edilen 300 ton patalcse tallp ç1k.nad1g111dan 
ayni miktar patates tekrar pazarhkla münakasaya konmu§tur. E~sa! ve hu
susi ~artlarl kom'.syonda gtirülebillr. Beher kilosunun muhammen bcedli 13 
kw·u~1ur. Îhalesi l~/Îkincite~rin/941 cumartesi günü saal JO d:i yap1lacaktir. 
Tallplcrin teminat'arl!e Harbiyede Yedek Sul>ay okulunda komisyona müra· 
caaUarl. (97Ô2) 

* Kapah zarf usulile 13550 metre mikap kercsle münakasaya koncnu$lur. 
KC're>t.enin evsaf ve eb'ad1 komisyonda gürülebi!ir. Muvakkat teminah 5300 
Jirad1r. ihalcsi 1/1 incikânun/941 pazarl.esi giiniJ saat 11 de yap1lac:JJ>t1I'. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel tekl!! mektuplarile Harbiycde Ye-
dek St;bay okulunda komis'yona mü ·ac:iatlan. (9941) 

* Pawrhkla 700 mctre mik5p ktreste satm ahnncaklir. Kerestcnin ev,a! 
ve eb'ad1 komlsyonda gërülebillr. Bu mlktar bir talibe ihale ed1lebl!cceiii gf
bi k1s11n kJSim da ihalesi için teklif kabul olunur. Behcr metrc mlkâb1 
kerClitcnin muhammen bedeli 60 llrad1r. ihalesi 15/11/941 cumartesi günÜ 
saat 11 de yapilacakhr. Taliplerin Harbiyedc Yedek Subay Okulunda koml!'. 
yona müracaatlari. (9940) 

Tekerlek taban demlrl ile dingilllk demiri verilmek Ga1"tlle 2100 adct 
çi!t ath nakliye arabasuun 17/11/941 pazartcsi günü saat 11 de pazarllkla 
sat111 ahnacakt1r. Sartnamesi her gün komL<:yonda gi:irülebillr. Bu araba. 
Jar 5'00 arabadan asa-g1 olmamok üzcre ayri ayn tal!plcrc de ihale <'di'<h"J!r. 
Muhammcn bedeli 296100 lira olup kat'! tcminah 211as lirad1r. iste~lile· 
rin belli gün \"e saatte Fmd1khda S:itmalma komfayonuna gclmelcri. 

(9789) .. 
Gümüssuyu hastahanes:nln 2610 lira 54 l uru~ ke&'f bedelli kalor:fer 

tam 1r~ti 17/11/941 pazartesi günü sant 10,30 C!:i pazarhkla lhale ed'lccektlr. 
K~if ve ~rtnamesl her gün komisyonda gërülebilir. Kat'î teminati 331 JJr::i 
na kuru~hir. îstcklilerin belli llÜil ve saattc k~I" -1 ves!kalari Ile birliJdC 
Fmd1k'1da Satmalma korn.isyonuna gclmeleri. (9670) 

. * 
Be~ ton koyun etl 21/11/941 cuma günü saat 15 de paziir 1kln salm al!· 

n:icnkhr. Sarlname"...1 her gün komisyonda gorülcbilir. isteklilcrin belli giin ve 

3aatte Fmd1khda satmalma komisyonu na gclmeleri. (9965) 

Istanbul P. T. T. Müdürlügünden 
idare ihtlyac1 tçin 50 adet büyük boy 50 adet de küçük boy olmak me

re 100 adet müvezzi çantas1 almrnas1 açlk ek~iltmeye konulmu~tur. 
Eksillme 19/11/941 çar~amba saat 15 de Büyük postahane binas1 birizlc' 

katta 1dari muavinlik odasinda toplanacak alun sallm komisyonunda yap1la· 
cakhr. Beher çantantn muhammen bedcli 11 llra hepsinin 1400 lira, muvak• 
kat t~minat 105 lirad1r. . 

isteklilcrin olbaptaki mühürlü tipe esas nümunelerinl ve alln'la esas ~art
namc,inl gërmek ve muvakkat teminatlarmt yahrmak üzere çall~ma günlc
rindc mczkûr müdürlük idart kalem levaz1m k1sm1na eksiltme gün ve saa· 
tlndc de 941 senesi içln mutebcr 'l rN odnEI vesikas1, muvakkat tenli!l~I 
>Cakb11~1:~ o,rJikte komisyona müracaatlan. (9446) 

Deniz LeTa:um Satmalma Komi1yon111 llânlar1 

Marmara üssübahrî K. sat1nalma 
Komisyonundan 

În~aat ilân1 
Hava hâlâ kapah idi. Rüzgàr 

da.g<.lara cepheden çarpiyor ve 
dfmizde bcyaz kopükler husule ge. 
!1yordu. Fanilâ pantalonlu bir Pa. 

risli geminin rcsmini çekiyor, ya. 
r.rda beyaz es,·aph iki klz gülü. 
) ordu. 

h. SahildC: bir g1 up gormü~tü: ~ 0rdu. $üphesiz babasma btinziyc. - H'lmiyorum ... Siz bcna-!n l) 
1 

k.estrasi. 22_55 Yarmki program. 

Mari Leonek, babas1 VC' madam C'l'k vc ci-ddi tav:rlarile magazanm bilir<;inii... 1 
Megre ... Üçü de b!r arabk bulun. mÜ§terilerine hürmet telkin ede. - :Mü<ande "rf.·rsin 1

;r. egil mi?.. - MEVLUD 

duklal
.
1 

noktanin h·.·zasma kadar cEkti. Si,." b:r ~i;y 1~mu~lan•ak isivorum .. 
· l\Il'rhum valdcmiz Mal.bule Qkc. 

1 _ Kc~H bedeli 12989 lira 43 kurustan ibaret olup gi:istcrilecck b~r n1~ 
halùc yaptmlacak olan bir bina in~aat.mm . kapah zarf usulile eks•J.tme _ 
25/iklnci tc~rin/941 sali günü saat 15 de Iz.mitte tersanc kap1s1ndak1 kO 
mi!yon binasmda yapllacakhr. 

Megre donerk'E'n bir kadma 
çarpt1. Az dnha devirecckti. Kadm 

koluna as1ld1. 

- Ne haber? ... Îyile~ti mi? ... 

B kadm saba!1tanberi yüzüne 

ge1m1·~ olan gem1·.,-e aogru· dün. - Kaptan1 o1clürmC'ài... EL· ~::;~ ~ampanya.... · h . . S . p 
• s • ' mn ru u 1ç111 16 onte!?r•n 941 a-

1\1l .. 1~lerd1. Mari· Leon~.~ h"''-·ecanla: Ded1. Sonra kar1s.,·~ do"11c'u'" ·. - Te <'kkür i.!J~rim... · d ,, '-" 'J • "n :..ar ;.:linii Aksnray Valdc <amiin e 
- Onun gemrsi... .- Par:skn b:~· te:graf ah 1111 .• - Ôyl( ise b!r,'r kadch Bencdik. o~lc namazuu mülc11Lip Mc' lûdu 
Diyordu. Megre suratm1 asarnk Beni çag1r.yorbr... tir. 

1
rdim... ~l'hcvî kraat eclikccginden bil -

agir ad1mlarla ilerledi. lVlMina av. - Ne çabuk? ... Yann sabah için - Siz b1l rsin1z... ciimlc akraha ve dosllanm1z1a ar. 

c1Jarm1 ugurlam1ya gelrn kal. SOZ Vl'rmÎ~lÎITl. dt'D!ZC girl'('ll\ 'Jn... 0' clr,:: P" d, m • f i;rc bi1\'U1Jan. J m cdcn ZC\ aho te~rifkrini rica 

km orasmda onu evve â kans1 Korn~111m ba!;:~mdaki rnânay1 ni J•,•:-:rliyorrlu. l cdcriz. 
_c:ordü.. <1nlad1. (D.?1:ami var) Oglu: AlâMJi• ÔKK 

2 - ~art.namcsi ve projesi komlsyonda. gorüleb!lir. Mu\'akknt tem!r.~ 11 

974.21 liradu. ·r 
3 - Ekslitmeye i~tirnk edcceh talip:crin, bu gibi i~lerJ y;.ptikla11r.a. d~!. 

N;.fia ,Müàürlüklerindc11 alacaklan vesilc:ilarm1 ve yuk~nda yaz11J tcn1 1n~·11 
larile blrliktc tanz~ edcc<k'.~ri '.cklif m~k~,:'p!:mm belli gün ve s~;)c 
tam bir saat en•elme kad~r kom1syon rc1slig.11e vermelerl. (97~ 

Sahibi: ~ i Z Z E T, Nc~rÎj a4 DinktOrü: CcYdet Karabilgi' 
Eastldljl 7ei·: .So11 Te~a.t- M.atbaaa . 


