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Bu sabahki 
haberler 

Vişiye göre: 

Almanlar 
klin'I tehdit 

Torpillenen Yenice 
vapurunun 12 

tayf ası bulunamadı 
ediyorlar 

rtzt\'l§t 23 CA.A.> - Lıbyada :tngillzle • 
.\lnıa ~11 oldukları taarruz 
l\;ın nıaruı Sovyet RusYada. ai. 
b:r ~ oldukları taarruz hareketin! hlç 

Geminin kaptanı vapurun batırılmasından 
pek az evvel bir denizaltı gemisinin 

priskobunu gördüğünü söylüyor 

ı.uretle hafifietmemıştlr. 

Kurtulan gemi kaptanları is tan bula geldiler 
ClarLl<ıoga gölünden Azak denlzlne ka. 
~uzan.an cephelerde Almanlar dur. 

l..!! n hücı.ımiıar yapmaktadırlar, 
~etı-ninırac1 garnizonu huruç hare _ 
tetıt-rınde bulunmUŞ ~e de bu hare _ 
llıış~r Alınanlar tarafından tardedil. 

r. 
C1c~..ı>skova clvannda büyük bir şld _ l; lllu.hıarebeler cereyan etmektedir. 
~Uha.rebeler ollhn~ VolokolamSlc, 
~cı~ Klln mınta.ltalarında cereyan et. 

edlr. 
tS~ın şehrinin 14ml ilk defa olarak 
l!ll(t <?dilnıektedlr. Moskovanın şima • 
l' e ve yaklnindedır. 

lerı UJ.a<ia Ruslar talk Alman kuvvet. 
lla Ötıünde geri ~ekilmişlerdir. Bura. 

P Alına.nıar ilerlemektedirler. 
l'&.V<fa razeteaı bazı mıntakalarda 

1 flrvam !'i inci s:t.vfadal 

Bir BoVJd eeJırl sokalttanJMla ınahatt.M 

~A,-m-an-'!'h-us-u-si~ 1 Ltbyada 
\J İngiliz 

tebligi taarruzu 
••aostov 
şebrl 

zaptedlldl91 

Tebliğlere 
gire son 
vaziyet 

r············································, 

Hububat ! 
hakkında 

1 

kararlar 
Yeni bir Koordinas· 
yon kararı da pasta 
gibi lüks maddelerin 

Bu sabahki 
"Diğer kesimlerde 
yapılan taarruzlarla 

muvaff akı yeti er 
elde edilmiştir,, 

/ngiliz tebliği 
büyük tank 
savaşı inkişaf 

etti, diyor 

ımen 'ini istihdaf ediyor Yenice Ta1J111'111\UD tamiri tsnUDMla aluwa .ır resmi 
1 Karadenizde torpinenerck batı .. 

Sovyet tebliği 
1 An'k.a.ra. 22 CHusus1> - Hubu.. rılan Yenice vapuru hi.diıesi eıt.ra • 
1 be.ta el koyma kararının 4 üncü fıooa tahkikat devam etmektedir. 

R,..'!O&kova 
0

23 CA.A.) - Bu ubahid 
---;;et reeuıı tooı.:ı-:: 

1 maddesinin 6 ıncı bendinin birin. Yenice vapuru bu aym 3 ünde 
1 ci maddesine göre k09um hayvan. İsviçre namına üzüm ve incir yük. 

l 
l&n büyük baş .için ayda 75 kllo, liyerek limanımızdan ayrılmı~ır. 

ile . Teşrinlaanide blltUn cepheler. 
hh!:'<i<let.ı1 muharebeler olmuş.tur. MU. Bı·r Alman generalı 
~r bllbasııa Kl4n, Tuta, Volo. 

toşulma.Yan nay"anlar ıcln 45 ld. · d ...::t. ıo, yeni ma.b.sul alnınıcaya kada.r Burgaza varan aemı ora a 7 ;;...ünü 

~· Rostorta tlddet keısbetmiştlr. maktul düştü 
~ günü a .Alınan tayyaresi dü.. "Tobruk kuvvetleri 

daimi terakkiler 
kaydetti,, 

her WrlU hayvan içın 15 kilo ar. h0taltnut ve ~azıdan l•tanbu.a 
pa ve yulıaf bu·akılmakta idi. Bu getireceği kağıd yükünü beklemiş. 
miktarın ha.ltw Uıtiyacın eok üs. tir. Fakat ayın 18 ine kadar oraya 1 tUnde olduğu yapılan tP.tkiklerden ki.ğıd gelmediğin<:l~n hoı olarak "' ~ ~ üs. lkl Sovy~ tayyareai kayıb. Berlin, 22 CA.A.> - Alman ordu1'an 

başkumanda.nlıtmın hwust tebliti: 

Almanlar Rusyada 
bütün kuvvetlerini 

~ ~ XlelA kınn•nd•sıM• 
ld &eri lı:uV'f't!'tlerle Alman hUcum kıt'•
Jan Pfdet.U mu.h,arebelerden sonra 
Rostov şehrini za.ptetmlşlerdlr. 

: (Devamı 6 ncı aaybda) hareket etmiştir. Gem. kaptanı Gem~~,;!P 
"" " Y ı t 3 30 d V llılal&Aa "-•maaer 0 s.hlbl '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' en ce vapuru saa • a a. ~v Jtaa 

ıilikos köyü civarına gelmitti ki den yalnız eüvari Mahud cı_ 

(DeTamJ 6 !Dili lo4)1&Gaj 

harbe sokmuşlar moskovanın 
batısında 

Alman tebliği şiddetli 
bir muharebenin devam 

ettiğini bildiriyor 

Almanya geni 
bir konf e·rans 
toplayacakmış ~ll<lra 23 <A.A.> - Sovyet Rusya_ h • ltalyanlar diyor ki: e<Tobruk· 

ııu%ı alın.ıwı haberlere ııore muharebe Rus cep esı tan çıkıı hareketi akim kaldır> 
l4 şktdetile devam etmeJttedir, Vaşington, 22 (A.A.) - Be • 

Q~O&kova cephealnd& VukUbulmakta yarıldı 'WPapizzo yazevden haber verildiğine göre, 
~llıUha.rebe er hakkında. Pravda g& • .sa. Vaşinglon'a gelen bazı haberler, 
~bunun a:scferin en şiddetli car. StolChohn 22 (A.A.) - Of 1: t d di bütün Avrupa memleketlerinin ik. 
~ ı. . olduğunu yaz°;1.aktadır. Bu Stokhohn'daki kanaate göre, Al- zap 8 il tısadi itibarlarının iadeai ve istik. 
' bu~ın AJmanıa: eı!erınde bulu. man kuvvetlerinin Volokolamsk ve J n . ~: 

1
_ ün kuvvetkrı muharebeye sok M . · -.ı'-'d t kl 

1 
u··h 'ım ge Kahire 22 (AA) _ Ortawark & e~ınin ihyas.ı. İçin bir formu.·ı 

~ .... <iırlar. o1al111K. e aç a ar m . .. - teııt trn '- Alm b ~ h d İngiliz umumi karargahının tebliği: ıro e eK. uzeze anya ır 
~ &kova radyosu Sovyer. askerleri. dikler neticesinde, Rus cep eıı un Dün bütün gün merkezi Caputz. 'konferans toplamak tasavvurunda.. 
'S 11~ mu-'tavemet ettlk1erml ve Mo9kovanın batıaında yarıtm"!§o~Ir. Gabrale. Sidi Rezeg üçgeni ol dır. Bu beyanatı veren Ruzvelt'in 
~ 'tır zayıat. veı·dirdıklerini; faka.t Abnan kuvvetleri. doğrudan dog • zo - LA ·bi E 1y 1 ·ı · k f ~ r ·1 1 kt mak üzere geniş bir bölgede büyük K.atı ar • ~gı tere~ın o~ e -

erlerde Sovyct kıt'alarının yeni ruya Mo~ova üzerine ı er eme .e d •· t dıl ıll tl l a._:c r 1 tl bı"r tan1' ıne·....lan mubarebeıi inki - r~";3a daynde e 'b enk ml ~ er ıat.l: -
~,.,- e çek.ilmek mecburiyetinde ~a devam ediyorlar. Allman kuvve erı, 7..... - ~ 

b "'<ti ö 
1 

· tedtr f f t iştir ıının lfl a ıra ı acaglnl ı ave 
~~ti.of~ Yş~~:u çdrpı.şmıılar de - Md od~ol vaya 85 kilometre mesa e • ta e ~Deva~ 5 lnci sayfaclal etmişıtir. 
~ektedir. ~e~ı~r =er~·---------------::---:-:::::-- <De,·amı 5 fnd sayfada) 

~ ~~!ar bu şehri zaptettıklerini id.. C Aske· rl vaziyet ::J B I I ::-eti 1.; Orlarsa. da Rus menabd bu ha~ u gar•ıstan a 
11~1' entız teyid etmem şlerdir. Bu _ 
t~ beraber Sovyet menabf.1, bu böl 
tlı;ar etnı~~l~~elerin ehemmiyetin! --: • • • demiryolu münaka-

h
ingi'.izler Lihyada Libyadakı Ingılız taarruzu ıatı yakında başlıyor 

l • kı• şaf edebı•ıı•r 'I Sofya, 22 (A.A.) - Burada bil 

ava hakimiyetini nası ın . tr;~ld~~!:;;J:'~:,!::ı~".:~.~~~ 
el ld ki E ki I• General K D tı yakında başılayacaktır. Bu, TüT .. 

8 a ~ arını Yazan: me • • kiyeye mer'kez Avrupaal memleket-
• • K h" d ._ · 1 ·ı· Orta"ark or. Biz esasen bundan bir kaç iÜn !erile ticari münasebetlerinin gelit-

b 1 
a ıre e&.l ngı ız -s Jk' zd k b · ·· · b'" ilk k l 1 kl k ·ı d. . 1 duları ba1komutan.lığınm 19 İkin. e~e ı ~azımı Aa pr cep e.al u- I?cslne ur o ~y '· ar. vere;e .. -

ırıyor ar . , ·h · _ _J .. f'at ne"reyle. zerındcıkı umı.m.ı durumla Uzak - tır. Bu'lgarıstan, Ttın'kıye ıle iyı mu. 
tQ cıteııırın tarı lnue usu e ., ~- b _..ı b . d d _ıı_ tl ... d . k tı.,......,tıdra ' . w. 'k. A t bli w d Libya hu • şar~ta eı aeneacn erl evam e en na.seıoe erını ı ame et:tırme ar • 
~ llıaı~ CA.A.l - K.a~ireden ":- dı~ı ı dı resmı ; .

1 
g] e, işi başla_ ve henüz esaslı bir neticeye bağla - zusunun açık bir delifini gö.tero .. 

~t ~rtuı "-~k""ntazaran bilyUlc tndi~- dduv unL.ab umhumdıu~uenraeydo;ru daha namayan Çin macerasından ağzı cektir. 
'tı<>ltta •&<U"e .. ının e:ı şayam .... ıgı, ı ya u u .. J k "h · ı 
tılı...-, ' İnglliz hava kuvvetıerlııin §İmdiden 80 ıkHoımetre kadar gİ :- yana.n ~ponyanıın ço. ~ tı:a.: ı .. ve H • t • ı·k •th ı· 
~ 01,..,._,ile hava. hakimiyetini elde ırikliği, ayni günde yağan şiddeti~ çok metınane ~areketlnl. iOZOnune arıç en ıp 1 1 a 1 

t. ~lltı~rıthr. w urlar aekeri harekatın eüratlı alarak yakın gı.ıınlerde Lıbya cep -
~\ı ha.ıc~a. kUV\'C1.leri tesis ettikle. ~~:-7nkişaf göstermesine mani .o) - hesinde . Jngitizıler~n İnİsyatİflev ta.• serbest bırakıldı 
lı.\~ı.._4tuv 1Yet sayr.slndc dllşınan?1 da )ngiliz motörlü devrıye _ arruzi bır hareketın başlayacagl fık 
~ı.:-'ıtıa ~et.lerinı iz'aç. münakalat r~~ Sidi Ömer bat; ve cenuh ha. rinde ole.tuğumuzu biLdirmi;ttik. Bu. 

~r \'-...ava, akınları ile mühim za. erının h "" - l ..ı m ttikle üteakıb hari.r.te bulunan P:o Koordinasyon heyetinin verdiği 

b B l 1.. d · ı 'k' · ,_ H ~lltlazer uraıı urgaz su arına ve gnea aya ı e ı ıncı K.aptan ayrutlah D . . 
1 O mil mesafededir. kurtmmutlıardır. enızcı 

itte tam bu suada meçhul bir Geminin mürettebatı 
denizaltı ile karşılaşmlf ve ansızın Gemi mürettebatından 12 kişi _ 
arka arkaya 2 torpil yemitlİT· Bu nin e.kıbetleri belli değildir. Bunlar 
ani darbeden derhal batan gemi • (Devamı 6 ncı sayfada> 

Kuyuya atılan tüccar 

cesed dun cıKarlldı 
Suçlular hakim önünde ifadelerini değiştir· 
diler, katil olarak birbirlerini gösteriyorlar 

·••.ue~~lrl r tısında ucum arına ueva e - nu m ' ; . - üh' b' k .. b d . 

ı ~ ri ve düJITlanın az mukavemet gös - Jonyal.ıl~~dan. te~ıl e~lılen c;>'n beş 1? .ım Aır arara gore a ema ıp-
ll • termiş olduğu biTdirildi. bin kışıhk bır kuvvetin yanı tam lık ıthalatı ~erbe~ . hır.akılacaktır. t ) 

J 
Rıltere Mısırın . 

20 
lkincite rin tarihli teşekküllü hir tümenin Tobruk Ş~hıalar h~rıçten ıphk ıthal ede .. / ~ ah Kezalık, ş l . . h · "nd ·ı k d L bıleceklerdır at t'Ony "J } "k Ahn A tebliği de ngılız • cep esıne go erı ere ora a, on- · IJ,': 

L a ı e a a asını 
1 

. anb ree!.111.~ _ _Je ve Tobruk umu- drada müteşekkil Polonya hükü. - --- · tte erın atı ço unıu . kT b . k. p M h b• Al ııtaraD \r~ sın esini iste .:li mi İstikametinde böyle .~üyiice.k metinın başve .ı. 1 ve a~ı~te ı o- eş ur ır man Yukarıda kuyudan tııkarı~ •tada btlllel', apjıcla eesedl t 
~ttt 23 (A öl "de bir harekete teşebbus etmış lon1.Yalılardan vucude getırılen kuv. t • • .. ld •• kuyucular ve dnayeUn alalialılanndaD biri . 
-~ıllı:ıe ..\.) - Knhireden haber ıJ1 ki k b l etırnekle beraberjvetlerin başkomutanı tarafından ayyareCISl 0 U Cümhurlyet Bayramının ıkınci günU dün tam.amile .sona erınlşt<r. t "t Ja~öre İngıltere lıüküıneti Mı 0 ~ a~n;İn al~ilizlere ağır zayiat teftiş edildiğine ve batı çölünde Vl..Si 23 (A.A.) - Meşhur Alman Be.yoğlunda. İst.Lk!M caddesinde Ahtar MalQm olduğu üzere ~:ı = 
t~ ~ı v ~ konsolosha.nelerlnl .ka_ bu .are ~ tile daha ba~angl • faaliyette bulunmak üzere şimali tayy.arecllerınden albay Mölders dün a.pa.rtımanının k.apıc\ odasında işlenen kapıcısı katil Ha.Yd~r! v~Ur~ c\t,lkteJı 
'-ltb teeııtrı. e Ja.ı:ıonya ile milnaseba. verdll11ll~ iu::k t vkif edlldiğini Afrikada İngilizler tarafından ıe ,_ Br~lavda bir hav& kazasında ölmüş. :ıt.atitunç cinayet etrafında müddciu.. Mehmed oizW.yet~rın ~lada) 

tt.Qıış~ Mısır hük.üınetınden 
1 
cında ~ ar e (Devamı ş inci sayfada) tür, . ~ - - - --~..._ ınumiliıkçe ya.pılan talıltikat niha)'et. U>evam.ı nca 

~. kaydeyledı •. 



Hergün 
İngiliz - Rus 
lşbirliAi ilan:hage 

1 Devam edebilir mi? 
'-----.-c.F'.laa.ı em Uıaklııil ...} 

G I ngiltere Hariciye N:ızırı fngil. 
tere • Rwııya munasebetlerın _ 

den bahseui. 
Re mı söykvlerc verdiği müşte.. 

rek bir fıuMJSİyet vardır adına <ıNik 
b1nlib deriz. ' 

İngiltere Hariciye Nazırı da son 
nutkunda bu czeti kaideye tabi o. 
larnk nikbin göründü. Muhterem 
M er Eden'"n sözlerine göre iki 
devlet arasında bugun mevcud obn 
münasebedcr iki mtittefık arasında 
mevcud ohnası tazımgelen müna. 
scıbetlerdir. Hatta b .. fki biraz da"l a 
s kı-dır, sıkı görünmektedir. Zira 
muhterem Mister Eden: 

- RU9)'anm kaynakları bizim H _.. bl "f ,_. '.k nkl . ...ı er gen'.r.e r za , • r de kuvvet çarp!flyor zifı hu • 
ayn arlml2:<:ı r. Bizım kayankla_ suai meyllerlnln tfddetfnden kuvveti de ileri .1ılma kudretin. 

r mız cin R\15YanEl emrindedir. b.. den ileri ıellr. ' 

Olgun çağda veya olgım çaiı eeçmlı olanlarda kendilerine yakın 
gençlere kaqı vıulfelerl oıllann kuswlannı ve meziyetlerini göre. 
rek kendilerine a.nlatmaktar. . ..... -.................. -.................................................................................. _ ... ____ ·-··-········ ... . g·tı reden Rusyaya tayyare , .e .. -········--····-·· .. ..._ ..... .._...---..... .. ........ . 

tan& yÜkü ile dolu olarak giden va. / 

puTlar bizim için pek kıymetli iTk 1 ş e h . a b e lft.41 e r .,.. l 
ma (' dlarak g<"Tİ dönmektedirler. 1. r A 

Dıyecek kadar da ileri gitmi§lir. \,, 
Muhterem Mister Eden'in kana. '-::-:--.-----':':"----,-~=~----------:ı--~---..;.----------------------;, 

Tak~im- Eminön:i 

Neler oluyor 
Neler o!acak? 

\,., __ Burhan Cahid 

aPetrol muharebesi gelecek yıl 
başlıyacaktır. Bu hurb sahnesi K•f· 
kasya, lıan, Irak ve Suriyedir.ıı 

Bunu söyJiyen Hindistan ordu • 
ları başkumandanı fikirlerine ıuıııı 
da itave etmiş: 

- «Japonyanın harbe gırmesİ 
dünyayı yeni bir ateşe atacar.ıtır.11 

Gerçi harb propagandası gen f 
ölçüde iffİ}"Or, resmi ağızlardan çı
kan sözlere de emniyet cdiıeıneJ.o 
Fakat görünüş te bu mütalea,> a ku" 
vet veriyor. Hiidıaeler çetin gıdi • 
yor. Sulh alametleri yoktm bılaklf 
harbi devam ettirecek büyUk çııpt• 
hazınıklar var. Japonya mıüı dıı· 
vasını kazanmak için acele ediyor 
Fakat çok ihtiyatılıdu. Cir.ş c i 1 

mücadelenin neticesini emnıyetb 
görmijy>or. Uzun sürecek bir harbill 
en !hazırlıklı millctlc.ri ne hale gt• 

tirdiği güz önünıdedır. Ok bır kert 
yaydan çıkınca işin rengi dcöişiyof• 
Fakat Japonyanın bu ter;ddiida 
devam ederse gelecek &) lar artı*' 
mmı dava dosyasını evrak haziııO
sine koyup üzerine bir battal işare~ 
ti çekmek gerek. Çünkü bugün aaı{ 
ba!l.Bn Amerika yarın bumundıı11 

kıl aldırmıyacak kadar kuvvetlen°" 
cek11ir. Bununla beraber Japoıı1"' ~·i~~~~~:~~it~~t~~ T edebe yurdları Fia murakabe ve iaŞu 

decektir. için Parti teşk ·ıa . t .. 
cel~~ .. ;~,.~=.; ;:yı:~~ .. :'~;. harekete geçti 1 .ını evsıı d h 

.. 
20 

kendi halinde kalsa harb gene uı,.. 

arasın a ergun ı rnak tehlikesinden kurtuhnıya .. ak. 1 
tır. Çünkü bir tarafta milyarları ıl• 

gı müşterek nildbinlik. da~ası aL bazır~ıkları 1. erıı•yor tında mütalea etmek hata ohır, aa.. Vniva•ite talim tabura bina· 

otobu··s ı·şıeyec-ık j!c girişen ~erika bir tarafta b~ 
;J tun Avrupayı işgal akına alnuş, bil' 

yük Rusyanın hemen bütün hıı.zi••e .. 
lerine el koyımuş Almanya daval.-m mıyete, hatta oahai kanaate de •ile ealıi bir medruenin mrın· 

LUyiı-'k bir yer ayı:nnak İcab eder. 
Zha Mı er Eden eıenelcrcc evvel bir tazam bir yurd halinde 
Rusya aeJ"abati yapmı~. bu acyahat. meydana çıluırılman Fiat mürakabe teşkilatı resmi tattı saatlerindt 

de ekipler halinde faaliyete devam edecek 

Belediye Rei• Muavini 
Lutli Aksoy Ankaradan 
bu hattın miisaadaile 
döndü, •elerler yakında 

baflıyor 

1 
rını yürütecek kudrettedirler. 

Aradaki irili ufak.lı devletfotİtlı 
yıkılıp gitmesi bile geçen ha bİ~ 

ten Rus ülkesinin kabiliyetleri hak. lıo:rG"laftırıldı 
kında büyük ümidlcrle dönerek 
)ng·ltl"reyi Ru9)'a-<İan ayırabilecek Birkaç gündc.ıA>eri ıelırimizde . . . . 
h çb T menfaat ayrıhğının buluna. butu._wnakt~ olan C. H. ~·genel sek.. ~n. alm8:~ bır kara~a şebrı~ı~ı Dığcr. taraftan yeni kurulacak o. 
mıyacağı clü,ünccsile vatandaşlan. rctcrı f ~laı Tu~CI'! Vati ve Beled1: dck.ı fıat .murakab~ ve ıaşe tcıııkila. lan te!,ikılatla mühim bir meselenin Blrkatı &'iin evvel Ankara1a ıU. 

nıiş olan Belediye Rı-ls ıcu:nlııi 
Lutr. Aksoy dliıı Ankaradan edıJi 

siper alıp veren hareketl~ri gJbl" 

j 
mevzii zafetler sırasına geçti, harb 
mi'kyası değişmiştir. Dünyanın ell 
olgun milletleri kıt" alar üzerinJ~ 

1

1 hakiımiyet 'kurmak için ~alı~1yorlat 
n bır Rt 

5 
dN!ll2 ğu t u yesın. y~ AReısı Or. Luıtfı ~war. ~e Parti j t~mn .yenı~en .. ~~m .~l':':narak tcv. de ~nlledılmesi dü.,,"IÜnühnek.tedir.

1 
de bulunmu~u. Ne çare ki 

0 
zaman vılıeyet ida:re lhqyetı reısı Reşad aı cdıhneaı dutÜ!nÜıfrnÜftA.ir. Bu ka - B\Jg\Jnkü vaziyette fint Mürakahe 

İngilterenin azim ekseriyeti en baı 
1 
Mimaroğlunun İllirakile dün Parti rarın kısa bir zamanda tathik mev. Bül'06U ve buna bağlı olarak faa _ 

ta muhafazakar partısı ola~ak bu !vilayet merkezi~e ~İır toplantı ?"a-ıkiine getirihnesi için nazı~ıklar liyctlte bulunan kıontToLörler resmi 
mutaleanln tamam ite akeine inanı pıhnış ve uOnıver&ıte Yurdu» iş - yapılmaktadır. Bu arada bugun fa_ dairelerin tatil saatlerinde çahşna. 
yordu. O derecedir ki resmi fngilı; lert etrafında müzakerele~de. bul~ - ali.~efine de':.nm etmekte ~!a~ ~i~~ ~a.ktadırlar. Halbukı bazı muhte _ 
hükUıneti SO'Y[Yct hiıkUınetini sene. nu~u1tur. To.pl~ıda, ... Ünıve.rsıt:e Muraka~e Burosu laıe Mudurl~.;u k.ızter bunu bir fı.rsat bilerek, gny _ 
J rce tanıtmaktan 

1 
t · nkaf ederek talım taburu bınaaıle dıger esikı bır de tetkıkler yapmaktadır. Malum rımeşru aatı ları, ekseriya ak .... am 

Almanyayı muhtemel b"r Rus teh _ medresenin tamir ettirilerek «Ta • olduğu üzere yeni tcıki.latın ÜÇ kı. 17,30 dan son:-aya veya Cumartesi 
lıhsine karşı muhtemel bir silüh !ebe Yur~u». lh_aline getirilmesine ı•lm üzerinde kurulma~l kararlaştı. ! gün!e.-i (;°';.le<len somaya bırn'kmak.. 
ol rak gömü eon zamanlara kadar karar verıhniştır. rdmıştı. BurJlandaın (fıat) kısmına tndırlar. Bu vazİyrl d~ muhtekir • 
da bu yolda çalışı. Bına!arın ~.Laline geti~ihn;si ıimdikl Fin: Mürak!be Bürosu_ §efi leyin cünnümeşhud halinde yaka • 

miııe ~elmiştlr. • 
Lu fi Aksoy Ankurad:ı .Bcfodlyeyl 

alakadar eden muhtelif işler eka 
fında ali.kadarlarla temaslarda bu: 
lunmuş ve bu tcmaslarclan ıuüı;bd 
neticeler elde etmiştir. • 

... '\ngLo Sak9C>n ve Cermen ıtl nıırtı 
bu ko~unç davan•n peşi.nded;r)ef-1 

' STav ve Latin kitlesi ikinci dt'r~~ 

1 
ronere düşmüş görünüyorlar. Vaı1~ 

1 

yeti hu cepheden görmek lfı71rrııelı': 
Yarın henüz karanhk İçindedir. A"fi 
dıT'J·i!a çıkmak icin de dah-ı Ç~ 

Bugün İngiltere Rusıyantn mütte. etrafında Üniven.tte ve Partı mı - Muhsin Baçın, (m~rakabe). ?uro ~ lan~amalarını i~taç etmektedir. 
f k <l r. bütiın A"-rupl\yl gal ed n madarı çahtmoJara .~aol.amı!lar~ır. suna. da !~fet Oru~ u;n getırıl~esı Yeni kurulacak Fıat Mürakabe te,. 
Almanyaya arşı Rusyayı 8onuncu bTa

1
1 mdtakburu ıçın mun~sıb 1hıf hın~ kk·esbı ~~t ıybet :~~ştFı~. BMu .:·azkıybet ~ı t ~ a elemanların ckıpler ha • 

s li:h ve sonuncu ürn. d ol:ırak gör. u ~ ~ tan 8011l1l surat e nşaa -~.rştsııwa ugurıuaı ıat ına.: e lınde çalışması ve günün her saa -
ektedir. Bu nolkıa üz.erinde tered. faalıyetıne batllanaca.lctır. Yurclu.n Burosunun kurulacak olan teşkılnta tinde mürakabe ve kontrol işini ya. 

:i'ü<le mahal ~· Fakat i.st'.lı:hal~ bütün ~ah~e ve ;nol>ilyası Parti- hazırlık oiaca~ . ~kU.de faaliyetine 1 pac ~ .memurl.arın hazır bulunma. 

Belediye Reiıı :"\lu:ıvhıi Ankarada. 
s h,.ln miin kale \•aziyctl l'trarıııda 
yiikselı: ınakamlara lubat Vttmls 
\•e ı.tanbulda Yl'ni o obüs st"ferlf'rl 
ihdasuıa mü .a.Mle lstt-m~r. Bu 
müracaat alikadnr yükl>f!k makam_ 
Jare:ı D!l:ı:arı diklu•te alınmış ve 
Taksim ile Eminönü arasında oto 
büs selerlerl yapılması kararfaşt~ 
nlmıştır. 

Bu batta herıün 20 otobü.q isli 
yeeektlr. Yeni c:efcrler balı:ıssa. ~= 
balı, öltle, akşam ilzerll'rl tiyatro, 
slnemalann daf'ılma saatlerinde, 
tramn,ylarda soriılen lzdUıamı Jaa.. 
tınetecektlr. 

işbirliği idbal n mes 1eaıdır. Bu. ce tıemln edılcccktır. devam etmesı ıçın çalışılmaktadır. ları ıçın tedbırter alınmaktadır. 
tün Avrupaya hakim olacak bir in.. 
gikere kartısM'Kla Ru• d'irunc~ı gc Maarı·f Vek·ıı·ını·n iki muhtekir tevkif 
lecek zamanlann muadal aid.ir, bu • • 
bahis üzerinde Mister E~en nıhııyct donku tetkı.kl"'r·ı edıldı 
b\· ahmın ynpm>t o4ab1lır. \. . F d 1 k" lngilt b - Çıçekpazarmda, ın ıklıyan ha. 

Unutmı~1 ım \, fikı er:ıı:aRlli .. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel nında Awam ve Sabatay ViBi i ~ 
Rusyanlnl fı.fn B e kili A"•am dun de tehrimiuleki tet!kiıkler~ 'ıaimleri.nde iki manifatura tacirinin 
~eraber ~~ t~: i;i~:~ı ilim eder. deva

0
m. etrn~,ıir. V ~itil. öilcden ev. 1200 liralık malı 1900 liraya sat. 

amaraa l ·-~ ...ı_ ge,..,.,İ• olan vel ~ıveraıteye ugramlş ve Terim mek ve sahte fatura vermek sure .. 
ken gazete erlJlli!Ze ac: ...,.. •• ,. Koorclına.yon b t" · .ı ı· 1 ·ıe · · ,_, k utk nd k ·· izmin lngikerece f 'k ·tt I . eye inin munte ıf U ıhtık&r yapttlU'arını yazın~! . 
n ·~· 8 hlrur:jim okluğll'rtu ve a f C:. ~:O aıd mesaileri etrafında Suçlu1ar adliyeye tesiim edile -
•ıevıft ıyen1· yaromnlnı Rus rniltetİ- pro esol' en bazı izahat ehnı~ - re'k, aeliye ikinci ceza mahltemcsin.. 
ng eren n tır. d ...ıı,,__ 'l · ı 

ne yaptığını ehenımİyetie kaydetmi. Div t aft O . . .e aıuın aargvya çeki mlt er ve ne -
zum .gchrm.ıştü. Hi · e 'ok k :.er ar ~ ~v:nıte mer • ticede tevkif .O)unmutıfardır. 

ve muharebeden aonra lngiltcrede e,~ Sın~~ yanı ~l urunan «Ya - ,,. .......................................... -, 
ki. b"" .. ,_ d v• ·krk.. nlıL ara,..ar» ınamı e maruf Alipa§8. I 
de. Rusyada da uyu11. egışı 1 konağtnıın cs .. h 'bir tckild ta · 
ler olacaktır, fa'kat bi!diğ mize gö. euirilerck burada ikni tasn~fi h~;r 
re İngiltcrenin demokn.sid-n, ya. mode?1 tertibat1ı bir tehir iltütüb ~ 
hud Rueyanm bugünkü ıdare tek- hanesı yapıhnaat hakkındaki kara 
l nden ayrılmasına aid bir karar ve. nn ıtad>ikı etrafmda alakadarlar~ 

Belediye 
taşınıyor mu? 

Milli piy<ingonun 
son taı; il~ri 

M1ll1 P.lyangonun 15 Sonteşrln çekL 
Hş'Jl.de ~ye Jıtaı.anan tal.hlilerden 
b:.r aosmı bellı olmağa başlam1'tır. Bu 
keş!.denm pı,engo zenginleri. a.rasında 

şu isimler vanıır: 
20 bln liralık btlyUk ıtramlye Ada. 

nada bir !halıcı yanında çallflUl Per. 
raç Altınoluk ve ortağına çıkmış, 10 
b!n lirayı Ankara.da polla Nıwninin 

taYlllv.ald~ Melek Akalın tazanmış_ 

tır. İkinci on bl lira Ant.arada 1sınL 
n1n neşrhı1 istemıyen maruf bir şah.. 
styete. beş bn liralık ıımunlyeler A.. 
da.na mensucat fabr!.kasınds işçi KA. 
mü Bayraktara, Bursada Kuruçeşmede 

Taksim _ Eminönü otobiis tervl. 
ıııinde halk lcln ueu:ı: bir tarife ha 
arlanacaktır. Yeni tarife baıtiU: 
leme Daimi Eneumene ver11Cf'ütlT. 

Ol-0bü.oı l'cl'erlermln h:ıreket saat 
leri de bQKiinlerde ~bi\ ve ili~ 
edllcee'ıttr. Ol4>büs seferll"rine d"r 
hal b3$1a.naeaktır. sererler lcfn lil. 
zum1d benrin verl1eCf'ktlr. -

Veşilköyde bir adam 
tren altında 

ikiye bölündü 
r·hnemioıtir. Gerek lng"ltere, gerek d" ı~·n •~ O .... d h·ı . d ır.eıL·ll ey "Y'e111Tiqı<ır. nivetait 
Rusya ba•a devletlerin. a 1 i 1 • a7 profesörlerinden mütetekkil bir he: Bina maili inhidam 

·görüldü, yer aranıyor 

,Bayan Slmo SUlana, Cihangirde ita.. . Dün aabah, y eşilköyde çok feci 
satur& .sokağuıda Şaban Şengülene, hır tren kazası o'lımu§tur. 

: gene istanbulda Romanya vapur 6 _ Küçükçekımeceden hareket eden 
centası memurlarında.o Oluvjye cık 21 numaralı !katarla lstanbuldan 

relerine müdahale etnı•yecekler ı nl b ,_,,..,,,_L . • • yet u ~anenın tanzlm ve tas 
ııö:Ylemit olmalrına rağmen aradakı nifine nezaret edecektir. 
h ie, menfaat, hedef ayrıl klarl he- Hasan Ali Yüce} bilahare Oni 
nüz o'tduğu gibi durmaktadır. Tek. vemiteden ayrılaraılt aaat 12,30 d~ 
rar «i"l m istikbalin i~birliği isıik. Eminönü Halk.evine gelmit ve Halk 
halin muadelcsidir. Eaaıw:n bu lba. evi 'l'Cisi do'k.1ıor Yavuz Abadanla 
his üzerinde Mialer Eden"<len .anra bir müddet görüıltükten eonra Fo. 
eöz .öy\iyen Rue sefiri biraz daha to Namık GöJ'1(üc;'ün aerııisini gez. 
ihltiyath bulunmıya lüzum gönn~ mişıtir. 
olacak ki, günün işbirliğini kayde. Haaan Ali Yücel bu ak.tam An. 
dedu~n i.ıiıkl>alde çıkabilecek zar- karaya hareket edecektir. 
lu4Clara ipret ederek bu zorlukların 
da önlencbilccdl'teri ümidini irn r 
etımi,tir. Zira lngiltere için olduğu 
gibi Rusya için de İngiliz. ve Ame. .. -.... _. ................. .-.................... . 
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rıka yardımını azami hadlerine cö
türcrek temin etmek teklinde bir 
gıiin zaruret1eri vaııdır. Y okaa i1ıtik.. 
biti muaRalctad• . 

&ketun Zl,aklu;-il 
················-···········-····················· 

60 f&I' yatındaki hırsız 
kadınlar 

Nacl.Je ve AdJe ısl:mlerlnde 60 ya_ 
mda tld kadın Mahmudpaşada b r 

dUkUnm önünden Mehme::t isminde 
b:.r epahsa ald pa.kotlert çalarak. ta. 

ken p.kalanınışlardır. 

Hırsız t.a.dınlar adlıyeye verUmlşlcr. 
'...l'. 

Limanlar Müdürü döndü 
Müna.kallt VeU.let1 ile temaa etme!: 
rıerc birlcao gün evvel Axıl".araya gıt. 
nı, bulunan Devlet Llmanlan İşlet. 

.. _. ________ icıı-.i-=-a'.<'I esi Umum MlldürU Raufi Manyas 
dün &abah şehrfmlze dönm.ilştlr. 

v. n oo 14' sı ıa '~ 
E. 1 15 U '6 1" - 1 ,, li 

Beledln Reis Muavini Rlfaı Ye 
nal dün Fen İşleri l\lüdürlütünd; 
~ ohnuş, mam inhidam ıörii.. 
en Belediye merkcs btnaslle koo = Mnaauun dctlştlrllmesi eı: 

Be te~ercıe bulunm~ur. 
a.d ~~~ ~? blnaSlnda ilı.tı. 
eun m:rı liiiilnun bulunduğu Ju. 

• nde btr sarsıntı hlsscdll 
lll4tlr. Belediye l~ln bazı miinasib 
binalar bllhm t .ı •• mus ar. Bunların w 

J'e.. te&idlt edD'llleldecl•- • ' .... 
••••••••••••• J ·······························-*' 
iSTER iNAN 

mıştır. - kaEknn 18 numaralı katar saat 8.40 
<> da Y eşllköy.de karşılaıımışlardır. Bu 

A\tm fiaUarı yükseliyor arrada 2 ı numaralı katarın arka 
vagonundan Kleanti Knracaoğlu is.. 

Son bir hafta içinde altın fiaıla.. minele bir yolcu inerek, trenin ar. 
rında bariz bir yükse'Pme müşahede kaaından ge91"D-Ck istemiştir. Ayni 
edihniştir. Pazartesi günündenberi dakikada diğer tren de hareket et.. 

ı~ f 1 nd k" ··1taeirn 70 1_ miş ıolduğuudan Kleanti birdenbire 
a lln ıat arı a ~. yu e. ~u. kaçamamıt ve lokomotifin altına 
rut kadardır· Kul'çe altın ıse 352 düşmü~ür. Loloomıotif Kleantiyi be 
kuruştan 362 kuruşa çıkmıştır. Bu linden ikiye ayırmış ve zava.Jlı a. 
yübel'ıneye müvazi olarak bazı es- dam çok feci tekikle öhnüş;tii'I'. 
ham ve tahvilat fiadarında da nis. Hadise etrafmda zabıta ve adli. 
bi bir y\icselme vardrr. yece tahkikata başlanmıştır. 

Mühim bir konferans 
Emhıiinil BaUtulnden: 

' iSTER iNANMA! 24/11/1941 Pa.zarte61 @Unü sa.aL 
(17.BO> da yüksek mimar Sedad ee. 
tıntaş ~fmda.n Evhniz salonunda 
<Türk abidelerinde yabancılann 15. 
rUş sakathklan> mevzuunda proJeksi. 
yunlu bir konferans verıleeelttir. 

lJlus'ta bl.r nıesleltfa!>lDlwn 
Jtuıuuyornz!,, batllfı aıtnada n.;~ 
bir fdmMI& •• aatırtar sö:ıtime 11141i· 

- ~e İsbnbuldaıı r; .. ıe~ 
bir &ft""aıımız, dönerken ıllyoTitu 
kl: 

lan. •ihlm :meYld aahlblerl de var 
dır. Bu evlerde ıö:ı kamaşkrım bi; 
::'d~ ~ lhl.işamtle k:ırşıla6. 
ınra. u büfelerde boy boy, sıra 

«Ankarada. b\'r'çok 
girdim, ı;ıkt.mı. Çotu 
turuyorlar. fcl,.eAJı4a 

medcn~ ::: ~staı takımlar ,bir 
dosfı evlcrlne hl wJ'e misafirlere tee 
'l·enlşchlrde 0 sı:ct!'un~t bu nlerin pek a: 
ııck &alunm1Ş: kiı&b ~... ~CDÜ7C>'bn • bir 

iSTER iNAN 
iSTER 1 NAN MAi 

~'-----------------------~ 

Bu lron!eraruı için davetiye yoktur . 
Gir.!ş serbesttir. 

1 .Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Fatih Ast. Şubesinden: 
Sama.ıt.ya eınvnll.nden mruı.5 alan de • 

Diz As. Adll hAkiml GUmülcUneli İs.. 
mail Oğ. Musta.fa L~tfi (259>. 

"Itb. TeGnı. Rıe-~d ören 136-1 ı. 

bekTıyec.eğimiz anlaşılıyor. Onıı g 
re davranmak gerek. 

c23u.chan Ca/uJ 
···-················ .. ························ .. "" 
Sarhoş!u y z; 

arkadaşlarını 

bıçakladı 
Hacı Bayram., Kamil ve 1\ıefl • 

med Ali iaimlerinde 3 arkad .. 
Çapada bir meyhanede rakı içıııif'1 
ler ve adamakıllı sarhoş olmuşl•1"' 
dır. Bu sırada satboşluk. yüzünd'°' 
aralarında kavga çıkmıo ve git~ 
çe şiddetlenmiştir. 

Bir aralık Kimil birdenbire '; 
çağını çekerek iki arkadaıını 
muhtelif yerlerin<len ağır surelf" 
yaralamıştır, 

' Yar alil ar tcda vi ahına alı nınl~ 
lar, suçlu yakalanarak hakkında 
kibata batlanı'knış,tır. / 

1 
1 HAOYO) 

FAZAR 24/11/941 fjf1 
8.30: saa.t ayarı, 8.33: l:la!il ~ 

<Pl.), 8.45: A,lwıs lıabel'lcn, 9: ~ 
lar <Pl.), 9.15: Evı.n saati. u.so: 3' : 
lar <Pl.>, 12.so: saat ayarı, 12.,6 : 
Mahur makamwdan ~rkılıar, 12· ti 
Ajans hnberlerı, ıs: 'nlkslm, .şat~ 
türküler, 13.30: Radyo sa OD orıte~ 
sı, lş: Saat ayan, 18.03: aa~o ~· 
orkestrası, 18.40: Karışık şat rl~' 
19.30: saat ayarı ve ajans haber~ 
19.45: SerbeSt 10 dakika, 19.55~~ 
no aoloları <PI.>, 20.15: <?J __ _. ı 
kon~uyor>. 20.30: Suzina~ ~tJI' 
mından şarkılar, 21: <Zıraat. Sil uıet• 
21.10: Oyun havalan ve t~ 
21.35: ~ra son!>ahar at ya 1,rıı nın neticeleri, 21.45: Piyano solo ,,ı~ 
Emine M.fbter Çelebi, 22: J)8llS j;ıı' 
ziği <Pi.>. 22.30: Seat ayan ~e 111 

haberleri, 22.45: Spor servisi. 

lstanbul borsa'1 

22/11/941 a~·:·~::::;::; 
Ç&KLKJ& ___.../, 

,ıı.J 
A'ı.lıı n k!ı.> 2' 

Lorıdra 1 Sterlin ~ ııO 
Nıw-Tork 100 Dolar 132~ 
Cenen• 100 tavıora Pr. 
Madrid 100 Peoıı& 
Yokoh.ına 100 Yen 
stokholm ıoo tano :Er. 

Bir altın lira 
24 ayarlik bir ııram külçe 
altın 

KahamnTab~ 
:li:rruniyell ~ 5 938 19 'I 
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c-~TRO~HATIRALAR~~~ 
Sıov'h 3/f 

bb" 
__J yi duvarlara savurmak ıçıU :kim bJı~ 

1 b d 
, sin!rlerl ne lı:ad:ır bozulmuştu! E:ı ,n. 

aru
•• e ayı· ı·n ~akta~:~~ ::~ı~t~:~d.):LŞ:-

mlı san alkı\rdan artı b'ze hayır ge' 
mlyec-eği dıaha o giin.deıı belli idi. 

Baş ağrtlar1, b: llibaş~ı nevi erile 
sebeb,eri ve izalesi ç releri 

Antuvanm a'itm.eden mühim ~le_ 

es k 1• g u· • n 1 e rı· n de ;l:~~~ı~;~l'~;:dm~~:~~ll~~~~ 
bıı raporu tercüme etwrmcsl olmuştu. 
Bu 120 maddenln bence en d1kknte 
faYlall o!ant de., Antuvanın, Türlı: ka_ 
dmı sahneye cı.itmaması zaruretı yü_ 

Yazan: Doktor ibı alıim Zati Öget 
Baş. ~ğnlarıların millı m s b b.c. ın_ 

den bll'lsl de s•eri 'l' ne\ r n ı::e 
nilen sinir ha t ı,kl nclı . N , r.. ·ıİ 
de hastalar sabah kalktık nıı , . t , .. 
gün tin d!ğer sa:ı.t eı ı dt' b~s· 'ın ı~ 
tam tepe h'1.a.s nda tazy k rd c, b r 
ağn hissederler ad a bava elem ı b r 
kasket konmuş da tep,.yl ve 1x şın e~ _ 

rn:fmı tazyik ~ yo ımış g'bl bir ağr 
duyulur. Zat.en bu b. lı tıı.ların u. 
mum! sinir vaz·yet!erı de du.kUn ol 
duğundan derhal çflrpıu Lı, .ka:b ı;ı ın. 
Lı ı, baygınlık gibi haller ve uykusu&. 
!Uk da baş gBsterır. 

Bundan b.raz daha fJldd llsi de Ja 
(Devamı 6 nt•ı s::n rada 1 Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

etraf_ A X ııel'i, bir köşede nasnn! bir tablo ve yığın yığın bizi seyntmek için 

~'11.. z!a ıokurları.ın ! Burada size bir sedirin ucunda ben.. brşıma.d da ta sıraJamruşlardı. 
llıa<i b1r sual sorıı.ca~un ve si2il yor_lbirer is.keınleye oturan iki kızla ana_ Ben sanki bUylik bır günah, hattA 
iti ~~ • _zaten uzakta~ınız, baş.ita tUr_1ı.an... bir cinayet lşlemiş.m ı-bı müthiş bir 

11 
anı mı var?_ cevabını cıa keıı- xadın meseleyi anlattı. Bunu onun heyecanla. talbim:n çarptıjını bisae_ 

ı.:;: veraceğ'!m. Evet, s:~ sorss.m kA dili ne nakletmesi güç .. bunun .çin ge diyordum. Sanki g r<i ğ m evde bir in_ 
le b~ı~ınız veya tanımad~ğıuız .bir aL1ne kendi üslt1buınla hillA.sa edeyım: san öl~ürmilş ve i~e kıımı da sırtla_ 
ets bası yahud anası. s.ze milr.acaı.t1 Etend'm, bu Madam:n bi.lyük kızı yıp daga ka.çıny0roum. Bu basit ma_ ç;; ;e Jc zın bır mektebe yazdırmak bl.r yerden .lşiWl.ıŞ, bir tiya'.ro mcl..-tebi hallede b!r Türk gene nın bir rum e. 
..,. ~rın 7J sorsa, hat.il yardımınızı açıltnJşını.ş ve burliY& devam eden ta_ vine girmesi işte bu kadar h.ılyret ve 
k;:e ~e oevab verirs:n.z? Ta.b-U, milm !ebeye gündelik ms.srafl.arı da verili~ telaşla. karşılanmı.ştı. Hele .şimd, be_ 

o.an yn.rdunı es.ıgemrzsmız. lyorm.~. Ao:ıba kendı ıı.ızı da bu mek. nim evin buytik kızı ile yolıı duştügü.. 
b ış ~~dı ,ban~, dUııyıı.1a_ ±>unda? ta._ tebe girerse nasıl o~urmuş? Eh, kı~a. mü görünce blrço~unuıı .hayl't:tlerı 
ın.. o.ab.lır d.yeceks.n1z. Ace.e et_ ğız rum mdctei>inde epey b!r şeyler dehşete kadar vurmı~tı. O kad.ar iı'l. 
it. \~9ve llit!~n .~.ın~ kabul buymun öğrenımlş, biraz Fransızcadan da an. lcşmış, kor'ka.k go;ı>;..erlt: bana bakıyor_ 
..... n en tab.ı ş.yıer, z.:ımana ve I.ıyoı-uş kitaba romana ve tivatroya la.rdı. 
.,4un.te . ... .ıu • , • Z-<id göre bu tal>. l.gın tamaın!le da meraklı Jroiş ner ne f.cıe meseleyi Bunun neticesi ne oldıı biliyor mu 
cıı ~ bir teU'ıkkl lle kıuşılanabil.r. Na.ıanasma açmış, ·0 da razı oluyormuş. sunuz? Kızı .DarU,l).:dı.yr~· yaıdırdığı~ 
ıseıec!x6 ze ,b r eskl zaman masalı gib: Fakat gene yukarı.}:! mahıı.lle~eki bazı halde an~ üç gün_ de\·.ım edcb idi. 
Vak' o;.an aşağıda anlatacağım.han!Illlardan ı.şitm".5ler kı benım dıı o Mahalletılnın psıkoloJısı, gene b r rum 
b t ~ bUtUı_ı basitl.fi iç nde bunu !s-'mektebde vazl!em varmış. Ş.mdl ne o_ kıZının bır Türk. gencin n de1A.leti ıle 

:e eoekt:ir. Baıkm, ne o.muştu? )iurmu.ş, bu kızcağızı götilrilp o mek_ san'at aleminde yedşmes~e bu ma_ 
Uzer: ı::a~ gene oarü!beday·e g:tme_t tıebe yazdırsa ımış;m. F<ıkat acaba bu_ oolledek.ilerln 1ıer h.allerlle, bakışları, 
l:.tn ş taştad evden çıkmış, bı~ na d.a para verırler mi im:şı dedikoduları ve ltirl\:&ıar,:e engel oL 

&{;ağı ın:ıaallen n. yoıkuşundan inm!~ ve Önce ceva.b vermeden biraz kızla muştu. 
tıı h~.Ien n sağına kını.arak k:On"-1 m Hayreti konuşm~ anası_ un bir yilrtıytişl~ ttl trnnıvay yoluna --u . &na gelince, bu hale g'llmi!k .ın 
b.ı.ctar <ievıam ed k P nın.kine hiç ben~emlyor. O zıunana ağlamak mı ıazııııgeld:ıi' ni bır tUrlil 
ın B en so .ı sapnuş_ göre bir rum kızı için çok temiz ve kestırenüyor ve Reşad Rıdvanm: 

Yür;ı .u ~ak~a heııüz bir kaç adım,düzgtin sayılacillı: b'r Ltirkcesi yar. ae_ . 1 . 
rsu Iniiştüm kı l(apısında kilı;ük ve sı de tatlı .. yüzü de güzelce... - Rum kızı n·c n ge mıyor? 
r ı:el bir rum kızının iri s'.yah gözle_ - Peıki, Ma.dam, dedim, kızınızı sualine akla y;ılı:ın verecek hicbfr 

gel,p geçenleri seyrettiğ, bir Ev:in, d' ek:teb cevab bulıı.mıyordum. 
ence. . ıceırı m ın mildürilne ııötilrilr, * 

ıesınden bir ses iş ttim. Bir rum tavsiye ederim. ıta~ını bana h tııb ed yord'.l: Bunun Uzerine, kızcağız hemen h~ Bu anlattığım glllüııç lııidisa, BU. 
- :Bru f d d ytlk Harbe b z:m de gırmtro z üstüne, 

Şey s.. "e en ı.. a:ursun uz. Biraz bir zırlandı, ba.$ına şapkasını ı!ydi ıve a. n oyllyeoek n.asile küç.tlk hen1J1!resine adiyo ~e. Antuvanın pılıyı pırtıyı toplayıp ve 

ka urdum ve kadın kapıya ieldl, ar. relr. sokağa ı;ılttılı.:. Şehremaneti ile mukaveler.!ni bozup 
sından da o ıı:üotlk kala daha bü_I Evet, sokağa çıktık, faka.t ben der_ g.tmesinden sonra vııkubulmuştu. E. 

ii1k b'r ikinc:.nln başları belirdi. hal hayretler ıcinde kaldım. Ctiııltü, sasen .An~ana. daha Fransızlarlıı. AL 
-- Ne var, Madam? bütün karşı evlerın pencerleri ve ka_ manlarm harbe tutuştuk!arını haber 
Deuiın. pıl&rı, gen<;, ihtiyar, çeş'd çeş!d kadın aldı~ı gün ader,a delıye dönınüş 'Ve 

b -- Biraz bııyurun ıcerı_ anlatacak başlarile dolmuştu. Müslüman kadın. odasında oturam:yarak bir &şatı bit' 

zünden çingene kızlarını TUrk a'lf:eri 
içinde yetlştınnemiz, ta.vsiyes! idi. 
~e Antuvan.a s..d bL!d ğlm bir ~~y 

varsa, o da bu sahne ü;t.adının is 
banbulda t!yatro l>nası denebilecek biı 
tek bina bu!amrı.m:ısı :dı. B.r gUıı 

("Son Posta,, mn buİ;ııcası : 14- sı 
kendisin1 gen ştlr d ye Ferah tiyatro. 
suna götürmüş!er. fakat o, tiyatronun 

BunlaTdan 30 tanesini hallederek bir arwlt:ı yollıyan 
okuyucumuza l)ir hedive takdim edcccği3 

salonuna girer g!rmcz: Soldan sata: ) 9 
- Burası mükemel bir gara.fdırl 
Demişti. 

Sonra, o zaman !Ağ olan Ha'k 

ı - Si!bze ye_ 
t şt.r len yer (6), 

Agızda. bır uzuv 
c:n. 

san'atlı:arı Abdurrezzakı oynarken o. 
na gıösterm şler ve Ant.uvan: ~ - Sırta ırYL 

Jır t3ı, Kölule_ 
--;- .Eğer bu adam J:i'ransaıla olsa Jd. m k, b:'ddua et_ ' 

ve ıYı b r tah;:,tl ~le b r koııs~rvatuvaı·. nıek csı. 

dan çıKsa ıdl, muhl:\;tk.ık Goqııellıı( 3 - istanbu~ 
C~ok.enı g.bi l.ıtiyllk bır san'atkfı.r ·n-(lım etrafmı ~evi_ 
tf.şirdt. Bu, ne har kullı.de m:.ınıı!t'er ııren <3>, rs:m <2> 
Dıye luı;yret!e karı.}1.k ta. .. dlrlerl.ni 4 - Kor gene. 

bild.rmıştı. ralden sonrny, ve 
Bilytik bir sanne adamı olan bıı· ec r lcu sıfat f2), 

neb. agzından ~·:tan bu sözler laıdar Vuman çıkar <4> 
Türkler.ıı san'at ka.b ; y t:nı hang. C:e . &1 - Tc,eronda 
lll dalıa kuv\·etle La5d ıc e""b 'ırd; söy.enır <3>, Ön 

• -<L • .. deg.l (4). 

Ne Yazık kı o zamanlar bu büyük • 
""n'at k ı ~ 6 - 'IB lı bir .,.. ze a arımız n. ıı.vct tulüa salı . , • madde l:>). 
neler nde v.a lıi' aı mı "'ÖSteı <>b im şl~r- 7 _ B r renle 
dt. İş'ce o glinle l.ıugilnil mukayese e. <:.!ı, Tıaınvayı 

derken, h m hlı ·u:ı hem if• hnr duv ku :anan f6). 
m~ bunun !ç.n laıb ı değ ld.lr. · a - Su ı2> 

Hasılı, bugünkü moden t.yutrmnud 9 -- Tecc'drlild 
önünde o karanlık mıı.z yi C:i.:şUnUrketı <7ı. B;r nota. C2>.' 1 
bin b!r mahrum.yet iç.nde ve en ba&g ıo - B:r gıd.:ı. nuıdde& ,2), İli\_ 

1 
'l 

en tptldai ~hne 711rtları arasında var_ hı 1 ık C3ı. •• 
lıklarını gös eren o h:m'rn\A.de İıt.tlk 11 - Kö;:ıek <4), 
san'aıt.karlarını b'z d" Antuvan gibi 12 - Ağır, ya.vaş C4>, 
hUnnet ve ta.kd!rıc anm"'ıvız Yıı' ı Avrupada.ki kaleli lcoşkler 

Yukarıdan aşağı: 

Beyg'.r m. 
(4). 

onların mezar t<\ş~arında büyUk blr 
san'atkA.r ismi yazılmam:ştır ve kim 
bJlr belıki ot:.ar ve dıkenler ktıplam~ş_ 

ı - Mus'klde kalı~ ses <•>, Sonu_ 
na <m• gelirse Suriye.nin meşhur t:ı>r 
şehridir <2>. 

a - Çok yiyen (4 l, Blr uzuv 12). 
Sonuna <Ş• koyun gJzümU.zUn üstlln 
de blunsun C2). 

raısı olsun (3), Başına «A• koyar.ss 
nız bir erkek islmldlr (2). 

5 - Dalgaların tes•rllc 
devrilme.si C7), Dudak (3l. 

s'indalll' 

6 - Menfi edatı C2', Köpek <2). 
7 - Vazg""ınelt, gerı dönmelt csı 

Sı>0rcular bağırır r:n. 
8 - Dahi edatı <2>. San'at c:;n 

:s.u C2> Bir mey-1,\ ~3>. , 

tır, fa.kat ne z'yanı var? D~il mi 1-.:i 
bütün bir nesl'n ('OCU"<'uk ve grncl!k 
hatıraları içinde ve en s.yah b:r de. 
Virde, onl.a.rm neş'e\I. ve sevimli yUz_ en oınuu... ıa.nn ba.5larında başörtUleri vardı ve yukarı asabiyetle koridorda dolaşmağa 

ti l!aYret.ten ziyade merakla içeriye nmı, ennenl nırlstlyan kadınlan ise. ba.~iamıştı. Haıttl bir aralık yanından l'dını.. djlrmaddın saclarını b:le dilzel'me_ geçeııken, ıkendi kend'sine: leri uzaktan gonü!lerl aydınlatıyor. 3 - Almanya ile Fransa arasında 
ıı~enı, mütevıu:iane döşenmiş bir 

0
_ den ve hflP'Sl eY ha.Hle, kiminin önün_ - Nous somm~s foutus! Bilmem, o mıır.i için bıı kadarı cıa~b:r havza C3>. Blr renk C2), Gazete_ 

a aldılar. Duvarlarda. resim_ de prostelAsı. k!minln elleri hamurlu, Dlye söylendiğini duymuştum. az bir Şi?Y midir? ,erde yapılır CS). 

9 - Ver:nek C3ı, Damarlanmızdı 
bulunur <3>, Den;z s~vlyesindım a.şat. 
me.şhur bl.r gi:il \ 3 l . 

10 - N"ıy.a?: etmak (3), Avuknllımn 

_.._,..~~~-....__.~__,~~~~~~~~~'-"""'"""'"""'~~~~~111\ıt--..~~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~~~~ 4 - Sonu.na. "11j 1~tı.ri11 l!\.lİKflf pa 
oemlyetı ( 4) • 
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M .,hur gece luısııı (Pas~mnacı M h 
r.an ı bun an ~vvel ltar .c ım.le tak.. 
~m c m ·. İstanbul zabı asmm kırk 
:i ı p ,..nde ugraş ığı bu meşhur gece 
hırs zı hl t.ı.K ıQvu dOkü m.Uş. gjz.er.n!n 
fL i kucı.cıış b.r kw't gıbı :ıh~ yar h.al_ 
d~r. 

.Mııs erih o.unuz. gec.n n karanlı. 
ğında, yatağınızd.:ı. sere sspe ya.a.:-.-en 
Pastumacı Mıhr~ .artık bir Vanke. 
dls. g bi odanıza giremez. 

Zavallı Mıhrnnl AnlatmıŞ ık ya .. Ka 
pa ıçar~da o rederarasınaa ı.Me hm
~stırmacı> rken, bır Rnma:za.n r. ce. 
s nde, Şehzaof;başında b.r tlya~oda 
bi.r <şaniöE> e tuıulnıuş ve nılı.ayet 
b r eece çarşıda sa.kU\na~~ıc blr .ıtu.. 
yumcu dU.ıe..~.unı soymak 6ure ile ye_ 
nf işe _gec h•rsızlığın:ı_ baş:am ştı. 

M hran ile br nıııam ,fmlz olmuş. 
tu: Bır gün Kürkçü hanınWı. ya1.ıba. 
nemde oturuyordum. Ka ı b rdenbi. 
re ve ancak Uç dort paımak •.n:ki..S.:n 
da açıldı: Bir göz içeri baktı. Kim.dl 
bu?. Yüreğim oyna.dl?. Pal s m yoı?. 
Jandarma m:ydı?. Alacaklı mıydı?. 
Yoksa benim ıcıcll~rden> b r hamın 
mıydı?. 

Sonra kapı yav:ışça daha z!~ade a. 
ralandı. Nihay~t pastırm'lcı Mihran 
ata meydana çıiı:tı: 

- Mihran!. 
- - Buyurun!. 
- Yahu.. niye öyle kedi gibi fl"lL 

yor un?. 
- icerde klmse var mı diye bok_ 

tl!Jl. 
- YC>k .. yalnızım. 

- Ta.kib olunuyorum da~ 
- Seni kim talt b edıyoı ?. Alacak.. 

lılar mı?. 
- Alacaklılar do'audmcılıarı tak!b 

eder, b z ell~r n:le tabanca pol sıer 
tak b eder. 

- Eyvah. arkandan tabancalı po_ 
r rde mi geleceır.? 

- Hayır .• ı,ılmd ı 1ı: o t hlıke yok. 
Hanın kapısının önll.Je k.ı.dar otomo. 
b"l e geldim. 

- otur kahve içe1:m. 
- V ıct:m yok, o'omobll bf.tl yor. 
- Muhakkak bir iş Jçln ıetdl:ı ey_ 

le ise. 
- Elbe+te. 
Ceb nden b"r ı:u•u çık.ıı.rdı, açtı. iç n 

den tler, ko cıonı:ı~. kolyeler, bile_ 
zıkler çıktı. B •tab hep:ıi altın. 

- Bunlar en aşağı f1tl b'n lira .• bun 
l&rı al. Bana Uç yUz rra bul! 

- Bende yok. B z'm han .sahibi A.. 

gop E!end!Yi ~ğıra.yım. OncS& vaı-dil'. 
Derhal alır. 

- ÇağınnaM 
- Neden?. 
- Ermeni ennenl ile uyuşamaz da 

ondan. 
- o adam se.nın bild.ğin aci.am!ar. 

dan değil, 

<Agop Efendı) yi ~ğırdım. 

- Gene -;abanley .n Agop Agop a ye 
ne bangır bangır bağırıyoı·sun ahbar? 
Gene ne Yar?. Agop5uz it göremez. 
sln?. 

- sana bir kelel)ir var. 
- Kelepir olsa kendin yıı arsın?. 

Başkasını çaıtırı.mn?. Şunun doğı:usu_ 
nu söylesene: ~op ab sana bir k:a. 
zık var desene?? 
-Şunları al Uç yllz lira ver? .. 
- Ne bunla:-?. 
Agop bir bıın:ı. ba.lt1ı; b' r Pastırmacı 

Mlhrana baktı. 
- Teneked:r nedEr?. 
- Ne teneke.51? .. Alt.ım yahu!. 
- İnç altın? Al.tın o!sa il.; bin Jlra 

tutar! 
- Elbette .. bende seni onun ıç·n 

ça~t'C-m Senin anlıyaca.tın c a4ırma 
mal> dır. 

- Hırsızlık mal?. Zo Agop at.a hl'· 
sız yatağıdır?. B~ş dıı.kka so:ıra ı:ah'bl 

gelecek: arkasmdan polis... Böyle de_ 
tll?. 

- Deli olma'. Sana berı yan} ış Iş 
yaptımıam?. 

- HP. yirmi be~ S"ne:l'r ~anıŞJrız? 
Kaç d daya~ yea·~m', ktç defa 
karako'a g·t;t ij'.ml. mahk"'me kapıla_ 
f nda ooklPdlğ"'m' dDf'ere yazoonım. 
Defter doldu. Vazgeot1m. 

- Onl'an bırak!. 
- Bırakamam.. bu·a.km.ağa &Jnıa_ 

dını k ?. 
- Ver şuraya ile yUz l!ra?, Ms' 

bende Seninle ortağız. 
- Hırsızdan çıkacak, dolandırıcıya 

r,rece6c . Para vermiş olsam blJ.e sa~ 
na emnıyct eder'm?. 

Agop nazla en n hayet ftç Yilz lira_ 
yı verd . Malı da bana bıraktı. M.h. 
ran.la Agop gtttller. 
Yanın saat sonra Agop teknr geL 

dl. 
- Alroar: b r mU' ri buldum. Mal 

ları alac B n rra alAcagız. Bu ki.r 
katidir. tic yüz lirJı. senin, üç yilz Ura 
benim. Er tecek. satacak Ya'nız bir 
ilmühaber istlyor Sen bir imamd:ın 
ihnlihaber al, mall-ır senindir aatoor_ 
sun. o kadar. 

- Eimden alayım?. 

ar • 
ma,hbara. mahba.rın malım 

sattığın kertede ilmühaberleri 
alıyordun. 

- '.Mııihmudpaşa. ıma.rnında:a, Can_ 
kurtaran imamından .•. 

- Onlardan al. 
- Vermezler. Dargınız. 
- B çare herlfler.. kim billr senin 

yüzünden ne lt<\dar r.opa yeınişlerdll'? 
Bu sefer de ::anan kurtaraıl ımanıın_ 
dan al 

- Nasıl canan kurta'!"an imamı?. 
- Can tuı-taran oloorda; cauan 

kurt.aran olmaz. • 
Hemen Yenieamle gittim. <Tsırabya 

hamamı> diye koakoca bil mUhü-r 
yaptııUıın. Putun üstilne CTarabya) 
ke mest ile (mam:.> kelimesini kuv_ 
vetll çıkardım. <H> harfi s'lık çıktı. 
$u suretle ilk nazarda <Tarabya ima_ 
mı> gibi okunUYordu. Malların benlm 
oldutuna dair bir Jimühaber yaptım. 
Alacak adam geld4 bin üo yüz lira aL 
dık. Mallan verdik. Agop ağa Ue be. 
şer yUz lira avanta taJts!m ettik .. 

* Avanta mı? lLmgi cürüm cezasız 
kalmıştır kl bu a van~ da bize kAr 
kalsın?. On beş gün sonra kokusu 
meydana çıknııız mı?. 

Bır sabah yazıhanede oturuyordum. 
Agop teliı..şla geldi: 

- Bikıorsun ne oldct?. 
:S:r gün evvel hatir b,:: hareketiarz 

olmuş. MahmudpaşadJl birkaç hıı.nın 
duvan çatlamıştı. Sordum: 

- Ne oldu?. HAnın duvarı mı çat_ 
ladı?. 

- Ne duvarı?. Ke9!cem duvar çat_ 
las.a?. Ben! :çın de senı Jç:n de aün_ 
y:ımn enseııl çatladı?. 

- Neden?. 
- Neden olacak? O saatler; tös_ 

tekler yakalanm1'3. Her:f bizden aldı_ 
~mı söylemiş. Kara"oldl. Tarabva 
imamına sormuşlar. Mfihürden beulm 
haberim yoktur rtem'ş. On dakka son 
ra, lff!n de ben ,je zağd:ıyız?. 

- Zat ne demek. 
Rap!shaııel. 

- !nk§.r ooecı>kc;ın. Ne tarunm. Ne 
e.!,_dım ne sattmı d'yec!"ksin .. 

- LA! ile kolay!. Fakat scıo; o'ur 
sa İı'hal·et Uc ı:opsya karlar d!şım· sı_ 
kııb'l"rlrn . fflrdUnrl1ya çıktı mı "~zımı 
aÇoarım b!l'bill vlbi o'lttı'-nm e.htı:ır a. 
vıp dı>~il va. Df\nvıırla her şeye <la 
vanınm, sopaya ~anamam. 

* Karakola gW"k. Alan herif bl1,der. 
aldığını ispat ed medi. Tarabya ima. 
mı olmayıp Tarabya h!l.mamı diye mn 
hür basıldığı da anla ı1dı. Agop'IA be. 
n.i bıra' t lar A,,.op donüşte: 

- Ahbar; dedi; altık öinnd.m: 
13lmdiden .sonra A"OP ağaya ne sor_ 
salar: Almadım b ımrm; iÖTmt'dim; 
veımem .• başka 19.f Yvk. Ağnaorsun: 
ba$a meıt ıAf yok!. 

fArlrall Dl') 

llahmnd Saim Altındal 
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YAZAN: CEVAD FEHMi 

- T aıbii b~ y&lnizA ba.şı~a ce. ızac~ğım. Cevab Ter bakaymı, e- - Benim Ahmed ~ğabeyiın· "! 
rabd veremezd.J.ın:. Ev_vela ııelip a .. vet mı, bayır mı? haydil Ben.im melekleııden daha melek a·ı 
.na anl§mayl munuıb buldum. .. ~nenin K~z y~.ıar~ ile İ&latıarn ğaheyim •.• Benim eŞ&İz ve büyilı>l 
İ ········:··· ... . . . yuzu Ahmedın dtzlerınden kalktı. ağabeyim ..• 
!_ - Ne dıyccegıonı bılmıyorum Ona bakh. Bu ba;kışlarda artık hfü Ah _ı.·ı .. l · d. b' da ı:amnıa ba ~- lsa f k ed • mea: n goı: erın e ır • na -.a muva a at etme.met en, taa.hbüd eden mana yıok k'k · · h · 1 1. b' ·na =:.lisin ı tu Ağ ,. - ı a ıçın azın ve e em L ır ına 1 

N 
"! .. . ır agır başını aalladı ve mi-u~. Enerile Ayşenin saçlar:nlı 

• eye ag !yordu? Karşllaftıgl nkla.ndı: k: ak ldanıd 1 
~d:n~iyetin aiıdığına mı, ,..,c.a - Peki.,. Siz mıtdemki böyle o şıyar .mırı ı: 1 
:rnuayyılesi.nae ilah1aftıroığı bir müınasib -r·· unuz . - Benım bahtsız kızım.... Be • • 
imaMUkun <Hğerle..ıinclen fa.rldı oL~ S ~ ~ .. · .. nıııı zavallı AY'§ellll·.. AUah seııil 
:ınad "ı hüicımetıt' .. · . . . " on.ra ız erınıın usttinde, başıııı giilıdü.nıün.. 
: ııg na lgl ıçın mır , ere eğerek öylece kaldı. Kendini ... · .. .... ·f S 
: Aıhmed bu göz yaflarlnI hıY'llz zo-r'rayor fak t - l _ Sonra bıroen gosıterdıgı za ı 
:hayıretle karşılaımı~ı. Kaşlarını ça. feri.nde ' t a goz Y~i _'.lrlnl ln goz. kendisine yakışıtıramamış bir halle1S 
. k b' n aşmaaına m.anı o amıyor. ·ııı.. d' b ... rd ~tara ır müddet diişündü, .onra du. sırx.ın ı ve agı ı: i 
yüzü birden aydınlandı. Gülü.mııe-1 Afmı-.ı el"ını' t ._ - E sabaha kadar büyle afl ·ıı •ı 

"d · d d ki _ ec;ı uza. ara~ onun saç.. Ö 
: ı, u a arın·n uıcunda o rnustehzı lann.ı tuttu ve başını k rı k l cak. mıyız? ru mü çıktı bu evde : 
tebessümün kıvrımları tekTar belir-dır.dı c_.__a ı:::.h. yuı' ~a l 1.a ·-Haydi Ayşe Hanım kalk bakal ı di. · ~ ·~ursuz, ç ger er nın , iJvi 

• kuvvetını gösteren tancıan kahka. bana bır kahve yap .•• Yalınız d _ 
: - Neye ağlıyorsun ya ... Yoksa halarından biril gül k b "ı d . kat et göz yaşların içine damla a -f 
b~ni beğenmedin mi? Mükemrnelj _ K .. I eb k ere .;: \ı. sın ••• Tuzlu kahveden hiç hoşlan l 
~ır koca olurum. Evine düşkün, ağır bla ız soy e a. ~ynn. n aş. mam ••• 
baıııh, içki değil, hatta sigara bile rım •l;dabnak ıçın eur~.t~. evle. * 
)çmeyen bir adam •.. Sen böyle kıs. ".elim dey.ın~e sen bunu butun ev. . . , i 
·m f b' d h .. .. d bul lenenler gıbı karı k-0ca olalım ma Ahmed lbıraz llOOlTa kahvesını 
~ e 1 Hır da' a ~~~~d e almaz • nasına mı a!dın? ' · çeııken daha ciddi bir eda ile tU111 
.•ın... ay ı tereuuu etıne • l ·· ·· _..ı 
• A h -•· h k yl '~- - • ... ••• •• arı 90ytİiyollO.u: 1 : ne ı~ıTa ıç ıra ag amaıL.'« B ~eva.m ediyoTdu: .. - Vay fena yürekli kız vay... - An1ı~~ ya Ane... "İ 
! Ahmed: Boyle düşünmeye utanmıyor mu _sır yalnız ikımı~n arasında .kala i 
; _ Bak yav&1 yavaş alınıryorum, sun? cak .. Ha.tti. Hatıc.e .Hanım b;le ?'11 .. 
,hal dedi. Galiba benim fakir olu. - •. .•••••• nu bihnıyecek ••• Bız gene şım<lıy 
:şum canını eıkıyor. Öyle tya öteki - Kız aöy]e timdi 1111na ne ya- kadar nasılsak Ö(ylle kalacağız. fa 
gibi gemim yıoık. onunki kadar pa. payım. Kulaklarını mı çekeyim, ya.. kat herkes bizi evli b!lecek ... E.tra 1 
:ram da yok ..• Fakat ii7ülme canım hud eeni evire çevire bir temiz dö- fımızı çeviren bu meş um ag z. !

1i 
:ben ;'Ana gene istediğini almanın veyim mi} bu felaket kuşlarını su_sturınak ~çıı 
:ç;ıre.~ınl pekala bulurum. Güzel eL - •• . • • • • • • ne kabilse yapalım. NıkAh mı ıst 
biseler, güzel çaışaftar, güzel İs ~ - Yoksa sana aşık ofdum mu yor'lar, nikah ... Düğün mü isti:l:<>

1 

:karpinler ••. Yeter ki sen evet. de ••• sandın ... SC'llin nereni beğeneyim? lar, düğün.·· Bana inanıyorsu f 
S ··:····:· . . . B_u ağl.amış suraUrn mı> Beni o se.ya... w i 
: - Şımdı senın yerınde bır baş. nın elı bıçaklı delikanlın mı zan. - inanıyorum Ahmed Agabe1·: 
·kı\ .. oisaydı 9e>kıtan cevab venn.İ§tİ. nettin? _ Tamam •.• Beın senin için Ö ·i 
:B.l"fki de b<;>~uın~. ~.~rılıp se;rın - Ayşe kulaklarına inanamıyordu. lünceye kadar Ahmecl Ağabey ola.1 
~cınderıı •be.~ı opmu~hı. Hay.dı ile.es Kah _g~il~p !kah ağlıyor, bunlardan cağım. Söz veriyorum. Evlemnelt! 
:artık fU goz yaşı1annı. hangısını yapmak rAzım geldiğini ne kadar kolaysa ayrılmak da o 1.a i 
~ - ··::·····. ··~·· şa.ş11mış vaziyette h_iç birisi~d.e ka. dar kıolay ••. İsıt.ed.iğin gün,. istedi ·f 
: - Guzel bır dugun yaparız. Ôy. rar kılamlyor.du. Nıhayet aglamayı "'i saat (boşsun) diyeceğım. i 
~e ki timdi bizim hakkımızda de.. daha münasib ve daha kolay bul . g ny · f d"ı idip seııi: 
"d"ık d · ·· kl' · 1a k k" '-- d . aırın ımam e en ye g • • o u yapan tu pis yure ı ınean. muş o ca· ı UUO?an ı. Bır göz ya.. ka erd · v 'tn·: 
~ar hasedlerinden çatlarlar ••• Kim. şl tufanı içinde miimanaat etmesi_ nikahla a~aya ra.r v ... ıgı. ·/ 
~bilir beyaz gelin elbisesi sana ne vakit bırakmadan Ahmed.in a. söyliyeceğım, mutabık~z dei l ını 
:ne kadar da yakrşır ••• Teller ... Bem yak.larına eğildi ve dizlerini öp _ - Evet Ahmed Agabey ••• 
"beyaz duvak... E artık neredeyse tü öptü: (Arkası nr' 

'··••••••••••••••••••••••••••••••••au•-••••-•••••••••-••••••••M••u••--••-••••-•nn•.-•-•-•--•·--··--·•-•••••n••••• .. •• .. 
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emleket Haberleri 
Ceyhan kOprnso inşaatı 

s n safhaya girdi 
Köprü Şubatta bitmiş olacak 

Samsunda 
Çiftçilerimize tohumluk 
buğday tevziine başlandı 
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-- ... 
Bugün yapılacak 

ıig maçları Yeni pehlivanlar Pa.riste 
Bq:iktaıla Fener bahçe ara- b' Hergeleci . ~ı.stı. Demek ortada Reş:ı.d Beyle, kontes ederinde butft 

d k
• · .. .. ır ta.kını ışler vardı, biraz ötede bflk.llyorhmh. 

sın a ı maç gunun en Faıkat; nasıı olurdu. Padişah ira<le. 
dikkate §ayan oyunudur sile küffar ilinde ecnebi pehlivanlarla 

g1lreşe gelmişlerdi. Yu.sufa ceva.b ver_ 

Re.şad Bey; Ywu!la, Bercele~IJI 
ne .konuştuklıırma dikkaı. ediyord"
Bu ltu'lara kuL:ıık mlsa!lri olmak ıt.. 
zımdı. BilA.hare; tııta.catı J'Q1 ıç.n n' 
ıkonuştuklaı·ı.nı bıl.ntek elumdi. 

İstanbul lig macıar.ııa. bug1in Kadı. dl: 
ıroy ve Şeref sa.lı.at;ında cıeva.m edile_ - Yanılıyorsun Yusuf bel. Biz efen. 
cekt!r, Hıa!tanın en caııi.b maçı Kadı_ dim.iZ:n iradeslle kü!!arı nıağltl.b et. 
kö,vde Fenerbahçe il& ~taş ara.. meğe geldi.k bura.ya bel. 
sındadır. - Yok bel .. Benim.le gllreş etmek 

Fenerba.hçe sahasında. t. Sporla için geldiniz buraya bel 
'I1ıdc&1m •Jmrşıla.şaca.kıtJr. Deyince; Hergeleo1: 
!sta.nbu~r en sağlam takmıta.rı_ - Sana, abdestı.mle yemin ve ka. 

mızdan bir'..sldir. Lıg1e sonlarda olan sem ederim .ki; böyle bir şeyden hJa_ 
Tabim için lbu .mıı.Qta. blr fevkal.Adellk berim Yoktur. Biz bu fikirle buraya 
beklemek ebe5tlr, ııelın1ş değll!z. .. Hepsi U1'(luımadı.r. 
Şeref 88.ba.sında Beykoz ile Kasım.. Yusuf; Hergeleclye inanmıştı. Oün. 

pıaşa Qa.'11>ı.şıı.ca.1tlard. kü; Yem.in e~ 
(Deva.mı 6 Det &a:rfada} 

Heı·gelecinin Yusllfla Jı:onuşma.1.ı' 
bittikten sonm. Reşad Bey der~; 
Hergeleclnin yanına geldi ff t:nısef' 
liı.t bıra.kmadan ~ze ba.şladı: 

- Pehlivan; l.">a.ş:ı.nm oa-ıu ~ 
Bey!., 

Zaten; Hergelecinin elinde de ı:ıı-"' 
Beye bir mektub vardı. S 0 f&ret er~ 
nından bazıları da Reşad Ben pe)lli. 
vana taıkclim et.m!şleTd i. 

Hergeleci, Reşad B~yln Ş&hsını t;l'JJJ.. 
diktan sonra, elindeki mektubu v~ 
ve va&it kal'betmeden he.men Alınled
le. Hergelecinln kollarına. clrerek ıtıJO.
tesin arabasına yürütLU. 

Hiçbir şeyden ha.beri olmayan petı.. 
livanlar, gille oynaya kontesin vlll.._ 
sına gelm~lerdi. 

Kontes; Yusu!u yeme~e çağlrd~ 
2a.1Dand.anbel'i epeyce trert\be sabi• 
o1mı.ıştu. Tilrk pehlivanların.m çok ,.._ 
d1klerini öğrennıişti. Bu sebeble, bit 
daha hata.ye. dUşmemek iÇlıı bol .,._ 
mekler yaptımııştL • 

Fakat; istasyondanberi Bergelec!tı.bl 
yüzü gülınüyordu. Yusufun ı;ö7Jeı i o. 
nu zehirlemişti. Ne demek ~tiyor!luT• 
Ve Yu.sulun 19.!ları.na. da bir ~Dl 
veremiyordu. 

Bir aral~ . Reşad Beye Yusufuf 
nöylediklerilli anlattı. Kurnu beyefeJL
d i ; zaten, pehlivan!ann ne ltolıu.,c:tul
la:-ını duymuştu. Pl~nlarmı da o~ 
gore hazırlamıştı. Hergelecinln dlP" 
ve milll safiyeti ahl:\klyeruıden ıst :f"' 
de ederek derhal c~vab verdi~ 

- Pehlivan; ben, efendim~ ~ 
retlerinin bendeslyim. Pad!.pJ.ıım1:ı; 'il' 
irade buyururlarsa onu yapma~.a lli" 
köle gibi mecburum. Şimdi, dlldt.at it 
.sana. söyllyeceıklerime... P't.ka.t; 1" 
söylecllklerimi saıkın ola ki; k1ınse1' 
söyleme. HattA, Kara AhmN bile bJl. 
m~elidir. Şimdl dinle: 

- Yusuf ve arkadaşl&n'lu bura1' 
ecnebiler getinnişf.it'. Efendimiz btıJl.
larm ecnebilerle Avrupaya Ç1tmal&ı1-
nı istemiyordu. Lft.kln, aefarethan~ıet 
BabtA.llyi ta~ilc attı. Efendimiz de eeı
nebi devletler arasında mQnazaa cır
maam diye bunlara lstemiyerek m~ 
niyet verdi. Burada gerek sefaret~ 
nem.izin ve gerekse bfzlm em!rterısniSIJl 
haricinde ya.pmadıklarını lromb.uııııı ... 
,. ' )' j • r • 1' ._ ... c.· . '. -.:; var) 



SON POSTA ....,_ 

Te graf', Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Roytere [Ore 

Libyada 40 bin 
kişi kuşati~nrş 

IKazaı çları muayyen ola ı 
aylıkrı sınıf 111 t rfihi 

i in edbir er ara·uyor 

Askeri 
vaziy t 

(Jıa.7 tarafı 1 lnel sayfada) 

kizinci ordu adile yeni bir ordunun 
te~iJ edilmekte o'duğuı a dair a -
jandlnr tarafından V"r len haberler. 
de lngılizleTin böyle bir hareketi n 

''A/dz~zmzz ganinıetleri 
saymak için henüz 
vakit gelmemışlir ,, 

A.ınk 22 (Hususi) - Ka • on üçüncü maaıı esZ111lnı ka • erifesiooc olduklarını ayrca hsas 
zançı.:~uaYtYen ol n aylıklı, üc. bul edeceği hakkındaki şayialar eylemişti. En nihayet, B:iyük Bri • 
reth ve ya ,evmiy 1. aı ıfı;) y<reız aayıLnak ad r Bu t ob rin lanya orduları genel kuımny baş • 

h t hah! g"ı onündekı du - memur eın•fını ancak lıaa 8ÜTceek kanı mareı<al S r John Dıll ıle ik nci 
ya pa · .. dd · · k b.k ... k 

. lon~ha, 22 (A.A.) - Reuler rumları günün mevzuu olmak v s bır mu e çın oruya 1 cegl a. başkan nın d ğiştirıl'ınelerile he • 
•ıarta nın askeri muh.ıbırı gen ralJ f m muhafaza etmekte ve 1 u sını • naatı mevcud:du.r. Almacnk }edl.i men aynı zamana tesadüf etmt>k ü. 
Ca~ yazıyor: fın tt-rf hi içiın al·nacnk tedbır n ne muval&at mahıyette olacag ndan zere bu ha~ket başladı ve tahak • 

Kah reden Cuma günü ak aml olması ~zım geldığı te kık ve mu -ı mevzuubahis sınıfın maaş veya üc. kuk aabasına girmiş oldu. 
\c-rilcn tebhğ, eon derece olçülü b rltalea olunmalı:.tadır. Pa.rti grupu retlerind.en alınmaktıı olan vergi • Bahıs mevzuu edilen tebl ğlerde. 
~•anla yaz>lmtş ohnakl~ be ~her mehaf li ka~ar, İcra yek.ı?lerı H~ · lerıde bir tenzil icrP1! da ameli bir ki ifadelere göre baş'ayan bu lngi. 
h flgazıdeld ınu,affak yetlerım Z1 )ell de nynı mevzu uzcrı?<1e dır· çare sayılmamakıtad:r. lız taarru7umın ılk h mlede inkı nf 
al:icında lıize çıok u.zih haberler maktadrr. Verıkcek pren~ıp kara • Diğer taraftan öğrendiğime gö • edemiyerek duraklamak zorunda 

\'"lble-ktedir. rına göre Maliye \' e a etı ıcab den 1 re bazı v.ılıkr mahaUi İcab ve za. kaldığı an'laşılnıakta idi. Fakat, bu r cbl ğıınlıxlc .hu . mu' ~ffak ye:ı fomıalıtıclerin haz rlanmasına te • rur~lere göre hö\:funet•• ayınİ mev. ciuraklnmayn derhal kat'i bir ma~ 
~ arebeln net ceaındek hnreka.. v~l edccdktır. . . I l zu etrafınıda muayyen tekliflerde hıyet ızafesi doğru olam'!.zdı. in • 
•ınıuıan b hısedilmemelde berilier Devletin memurlar ıçın faz l\c an 1 _J B ki.fi " 1 zferin ihtiyattaki kuvvetlerin -
~ ~! - · · · rb d - w• f uYde h bulunmu arıcıır u te ı er hep ., 1 tumenkrımızın ga c logru bir maaf VC'l"ecegı ve e" 1 

• • • b tk"k ecı·ıe k • den bir kıaınıını da iler: sürerek le -
•iira~c iler1•yer•k dü""'nnı yakın - val· mu··n'ha•lr kalmak iizere b r bera er te ı ı _c_e_ıı_r. ___ _ 
~ ~ ~ v·.. ~ - şcbibüıderini telkrar etmeleri kuv • 
dan takib etti kileri ve çok geçme - • v • •• vetJi bir ihtimal dahilinde idi. E.. 
laen Bingazi'nin cenubma: Geda : Libyada lnocriliz .şıye gora: aasen Sovyetlerin ikinci bir Avrupl\ 
B·Ya'ya; Elageyka'ya hatta helkı h' k d cephesinden kendilerine müesııir 
bi\~•ziye giden yoh hücum ede • taarruzu Kıı·n te ıİ e e bir yardımda bulunulmasına dair 
~ek bir ndkıtaya varacaL:larını o1an tafebleri ı!!Tllrln devam eder • 

ktıvvctle tahmin etn\elc miimltün • 1 f-"" ) (Dn• •n•afı 1 i•Al ııavfada) k 1 D"lft ·ı . . . d'\ir. {'Baf tarafı 1 ine say .... a - .... •· • ·en "'e mareşa ı ·ı ı e muavınının, 
~Mühiın bir muzaffe.-fyet kazanddo Tabik vmziyctinden tam surette Ruslaz'm rcri cKildik\erini Yum.ak • yaş haddi do)ayısik değ1l, belki de 

D. ı istifade eden general Cuni~m, ıı.adır. böyle hir yardımn taraftar olırna -
tı oU arada ltalyan ar ve l\.lman ar esas zımlı kuvvetlerini doğudaki e. Berllp rad.Josu Rostofun sukutu ne. malan dolayısile değiştirilmiş ol -
~rıdia'da For.t Caput:ııoo'dan Sidi. aa~11 A ,ı'--an tanık t-0phıkığu He ba. tiocsinde KG!ka6j'&)a gıaen Rus" hat. malarının daha f.a:da melhuz oldu. 
Vfıl • i M · h t 1J1 ,.._n tarının doğrudan cwğruya tclıduf al. 
1 er e adar uzanan ag•not a · tıd #i daha ufak tank topluluğu a. tına girmış old~unu; Rnstofun ğu bir sııada Libya cephesinde ba1-
d•rını tutma1ota ve hal-er. bir yan • rasl.fta yerlef(innişttr. milk,t!mmel bir h&va merkezi ve ~U lanan ve ilin da edilen umumi ta -
t ·~ ~eri.}e bütün muva~l tlan Esas Alman tank lcuvvetleriı.in olduğunu blld!mıakte ve buradan Ba. arruz hareketinden ilk bir engel 
~t\tıış, dığcr taraf an fngılız kuv batıya doğru biT ıcdik aç.mnlc için tuma nı petrol mıntalı:alarına karşı ka~ısında daha iGc. gününde vaz. 

"etlerinin cepheden tiddetli hü • ) aptığı bir İkk tetef>büs akim hı • ha.va akınları yapı~e.bı.cceğini ve Ka • .-:cçilebileceği de akla gelemezdi. 
cunıilarile lc:_...ı}awmı, bulunmakta . k. f k k b adeniMe Rus den.z nakliyatının kon N. ,_. .. -•'· b . t h k• 
dı..ıı. -·... ....... b 1u rakılmııtıi'". . ı ta~ ın Atan • ayı • :_

01 
-••ına alınabılecetl.nı aöylemek. ıte11;Jm rnütemd vazıye are a. 

rıar, Bu 11t.1r~e kUf"tılm:t u · Iıırını ıtahmın için ımkan h.aaıl ol • ·w -· tın de\'am ettiğini gösterdi. 
~an Alrnan; ltalynn kuvvetler~~;n mamlfhr. Fakat dÜiffian kay1bla • ted~ad.Rki harekfıta gelince: İngiliz.. lngılizlerin Libya cephesindeki 

O.ooo 1dıi oıtduiu tahmin ~dılı - rının gene bizim kayıblıırımızdan ler l&z1a WsılM vermek e<füler. Al • taarruzları acaba nasıl inkişaf ede. 
j0~· Maarnafih aldıi mız ganımet - fazla ofduğu &:ıifinmektedir. ma.nlar az maıomat veriyorlar. ttaı - cektir} Bu. elbette tamamile bili • 
crı aayım•'k için henüz zaman ge1. Bu esnada Tohruk'taki lngiliz \YQnlıa.r Tobrukta İng ltZ!erin yapmak nemez. Fakat, şö}'1e bir tahmin yü. 
hcını· İtilir. Yafnız şu kadar söylene. k ctl ri d<>nanma tarafından haf istcdlklerl huruç hareketinin ak!m bı. ıütülmeııi de imkansız değildir. 

1
1 lr ki: ço'k geni~ eldsler y;;pacek ulvv e •. n bı- müddet zarfında :ra.lttırıldığuıı bll:dl.rıyor. 1 L"b 

o ~1'1 rnühim bir muuHerİyl"t ka • ta arca &Ura: Lar.LTaya çıkarılan mü • !ngtuz ordusu 'l'obru!a dotru ba. İngilizlerin şimdiki ha de ı ya 
t~ık yavaş yav v ıa; reket etmek~dir. cephesiie Tolbruk müstahkem mev. 

• him tank 'kuvvetlerinin müzah•re • Ayni zamanda Halfaya, Sidl.ömerc kii bölgesinde Avustralyah, cenubi 

Alman hususi tebliği 
tile ~n sabah Sidi Rczcg'i tutnn Urşı da bir çevirme hare .. etı yap - A&iltah, İngi)ten:li ve Polonyalı 
kuvvetlerle birleşnck maksad ile bir malt.ta olduklarınl b.ldıri'lmektedlrler. olmak ve miınimce 'bir 'k1smı zırhlı 

rRa.tarafı ı :ncı aa:tfıtuJ çı\::rş hareketi yapmı•lard r. Dün ve m<>lör'lü birlik~er halinde bu -
bı.;~ tıt'aları, bu suretle, milh m öğle üzeri Tobruk müdafaa çembe. BUGÜN lumnak üzere 20 kadar tümenleri, 
~~le yolları Uzerınde bulunan tinin 5 kilome'tre cenub doğusun • 1000 i mütecaviz tayyareleri ve 
:t etı. bir t:eart:! ve mfb"t.akbel as. da kuvvetle müdafan edilen bir şarki Ak.deniz filosuna meıuıub de. 
etı~ har At baJcımından fevkalade düpman mevdtii ile civarda rJaha az ;niz kuvvetleri vardır. Bu tümenle· 
llln?neL< tJ,......._wftil ilW& .-~ bu.. ehenwnive dl ~lor ınevıtl za.wediJmlt 
--._141dır , ,,... rin talim ve t eroiyc•i, tcçhızatı, 
OEııeraı R tıter For, GreJm kuman. ,.c güneş batatlccn Tobruk kuvvet. malzemesi ço'k mülı:cmmel olduğu 

ctası.ncıakı hava wşetldillerl, bilhassa leri tid.detli bir mukavemet kartı - gibi tayyareler de en yeni tipde • 
~~faaıı...-. g-"·rerek bu zaferin sında daimi terakliler kaydetmek. 2 BilYük ·Film Birden 1 d. 1 B k ,,, rd L"L. h "'~ ....,.... ır er. u uvveue en loya u • 

Ul1da run.l olmıaşlardır. te bulunm~ur. 1-ALTIN VILDIZ dudu boyunda bulunanlar, ıimaldcn !Berıın, 22 <A.A.> - Alman ordular• Hudud L~L~nıde Halfa"-'a ilı: 
~ ~=· J cenuba doğru Sollum'un hemen 

Ulnandanlıtmın teöllil: Sı"dı· J-t.. er arasında müdafaa edilen Öm h notu ~! d i kesin ı de ""1 · Bö:rWc AŞı. ve Mus!ki Şaheserl şerki • Sidi. er ve cenubi attın. 
CSe dttinlite yapı~ 1.=rruüır'ae1 ~u- mevzii tutan Mih~er ıkuvvltl:dinı Baş Rollerde: dadırlar. Bir mile.tar zırhlı ve mo . 
'°aff-.,yetııer ede edılm şt r. Alc:ık"'..an çem'ber altına aJmagl nedef gu .en l c E F E tötfü kuvvetle birlikte mühimce 
~n 't.o,yyareier ve zırhlı araba1arla hareketimiz. bütün gü.n ı~ernn':lnl. • AL AY bir tayyare müfrezesi vantasile de 
l-..ı&ye edilen fazla mile ard.a dUşman yet verici bir tarzda ınkıpf etmı~: HENRİ FONDA _ DON AMF.CHE Carahub vahasını iıgalleri altında 
~~Jer!n.ln Lenmgraddan çl.lonak tir. Hava kuvvctllerimiz, .d ·flllan u Bµgıtin mll'l;ne.eır 10.45 te başlar. bulundurmaktadırlar. 
~ ~ap~~-~~1U:;!er .n~ ~~:'; zerinde hakimiyetferıni ıdnmed et. <mer eeanslar 2,10 - 5,40 - 9.10 Malum ofdugu~ üzere Sollum, Lib 
t..~. muı~~-.. e on ş .._....... · 11... _L tayyaıelerimiz üş· o o 
~ı ta.hrlb ed lm!~Ur. DHş ve comva .. .. · 0 2 M M T ya • Mısır hududunun 1 S kilometre 
~vaş tfcyyuelıerlmlz dün İniJ~e. manın tank ve rnotorlü naldıye. t ~- - • kadar prbnda ve -.hildedir. Sidi. 
~ .. Newcutıe şlma'inde demıryo!ları luhklarına karşı. muvaffa~ıyetlı .~ • Ömer ise Sollum'un 30 kilometre 
,~ tam isabetlerle bolNaalar cum'larile kara muharebesine muza. CaaUer Adasında kadar cenub batııında, tam Libya.. 

2Q ~~.... d~ ph -'-d VU.. heret etm1,tir. , ..__~ı.u.. SeDa&lar 12,45 _ 4,15 • 7,45 Mısır hududu üzerinde ve Mıeır 
ıı....-· ...,,.._. ..... e .,.,ı ce e::.uı e tnnı.&.e dUDCU ıün. A:man .,.._ 1 
~ -in , n. .... -. nd A Y r ı c a toprağ:ndadır. Carabcıb vahası iee 
~ telen ınuharebe!erln b!l de P ya_ mandanllğının ilk stırpriz d&rl.>es en M. U. M. Memleket Jurnalı. Sofıum'un 200 kilometre kadar ce. 
ııw. ~reJıı von Brıese.n maktul düş., tend·sini t.<Jll&riml~dan sonra be«. I 
~Ur. . ı Jeollmesl lca.b ~>den atır çarpışmalar ~::::::::::::::;( nub batısında ve Mısır • Libya hu. 
"t~rı:ı. 22 <A.A.) - Do!l nıohrlnın devam etmiştir. 1.ııı dudunun 40 ki}ometre kadar Lib. 

"t\ ltıylilındat:i Rostov biınll S vyet 1 B seferin ille safhasında dU..crnana KA o 1 N KALB I ya cihetindedir. ~ ~ mcrke2 nın za.ı>W ' netlces nde 11.nd:ilen $?' d rben!n tam net:ceıerl. ı İngiliz kuvvetlerinden biraz da. 
''·~i!nıernın ba&lıca 1 manı. Al_ . taıımtn• mllmkün olunoa.ya tadıır ha az olan İtalyan • A\man kuvvet. 
..___ -.-uı eline dli.şmtlştilr. Rostov ne nm baZI 

1şlıddetli çarpışınalann \'U.. h . 
~"ht.ıer B!rl!ti aradsin.n diler bU. d&hatu.a ıecetı muhtemel bulur.makla '"''-"~ ft"'-'U b"-ük ha.Yat lerinin tertibatı cJla hiç ıüp esiz 
'~ıa.tıları arasında çek geniş bir be~ bütün bölııekrde va.z!ye lffi.i_ ....... _... <NO/o ....,. lngiliz kuvvetkrinin muhtemel ha. 

'h.,...~l'\ı şdıeke& vardır. in5tlşl.! etmek~dtr. 'Ye AŞK ROMA."'IT n·k~erinc karşı koyabilecek bir 
t7·~ maf ltlnterlnndı bu şehri m~e 22 (A.A.) - ötre.rıtldiğine M tarzdadn. Buna göre, yeni lngiliz 
'WI.. ta.ı-<.ıı ndeıki teessUsündenberi biL y ' 1 ze'Arıda kııt'alan Fo:rtce. TAK s ı• taarruzunun intaç eclecei:(i en mü -• ~ ııı...ı... Un rare en · · 1 h k 1 · ~.... '"oi\lae tıtr zahtre pazan ha e pim> kalesine girmlşlerdır. te:k&sif ve en kan ı are et erin 
·~l'tkı...ştır. Liman u:ıun.utunc..ı gayet Alaaa tebliil SoThım _ Sidi.Ömer mıntakası He 
tl'tı!ıo ~ 8Uıa dah!llnde ıoo tane an_ . 22 CA.A.> _ Alman orduları Sinemasında tevkalA.de ratbet T dbruk mınta!kasında vukubulo.ca. 

iki ayrı cepheli 
muharebe 

ruu ianal eden ve birblrbıln u.siye. 
&.ı.ni lkolla;yan bu iki urdudan incllb 
ordusu, Alman ve ital;yım kuvvetlerin• 
na.zaran daha çok ve daha kolay lk. 

S imal mmtak&s•nın alemce mrş.. mal ve malı.eme alabılmek mevkUn. 
h la k lı:: de bulunuyordu. Akdenız :yulile muva. 

s ur o n ~ur ve ışı şar ı;alas.ı dalma tehdld altında buınma 
cephesinde harclditı ancak kısa bir sına rakmen buyuk Ok,.)anus Te lllnd 
z.ı.man tıısıbya uırat..lbildt. Cenubda 1 denizi lle çok dl.ha kolay tema'> fm. 
Rosto! istikam .inde \ I' Uoııeç mm. kinJanna m.ııllkU. Gerek Jllndıs1ao. 
&:ı.lüısınd, şinıaldc de l\Joskova i14lka. dan, &"erek Amcrilndan na.klolunan 
metlndc ~ eciılcn ve duramadan 1 mazleme. Avııstraly.a ve Yeni Zelin. 
de\-am eden ha.rcmit bunu OO)lc cos.. da'dao ~tirllen blrtlklerle miktarı bir 
tl'rl,}or. Bunun ııetloe.o;I, RostoCun e~. hayli artınlan Mısır ve oöl ordusu, 
ve.iki &"UD Alman kuvvet.feri brafmdan I zamanla, mühim bır kuvvet halıne gel,. 
işgal edilmesi old~u cibl Alınan ıeb. dl. Yakıcı sıcakların ve kum fırtına_ 
lltine corc ha.tta, Ros.oıun ute tara. lannm zail olma.sınd;ın sonrn h:ırdtlt 
tına dahi cecilmiyc muvaffak olun.. icrasının ni<;beien kola;\·lasm:ı ı, bu 
mnstur. Rostof, malüm ulduiu üzere kuvvete, [Jbyaya dotru, bir defa daha 
ce.nubdan, yani KaCkasyadıuı gelen şansını denemek fırsat ve vazifesini 
petrol l>Onısnun bir iıı•ıbası olduiu verdi. Buna muk&lıll Alman ve hal. 
gibi Kafkasyayı -şimale bagl~·a.n de. yanlar da Afrlkadakl kıt'alanm mlim 
mlryolunun da ba(ilıca a)"nlış merke. kün olduğu kadar ve h•"n" suretle ku•. 
zidir. llarekMa maru olan Ç-"\mUTUD vetlerullnnbe ealıı,-tılar. llav;ı ,.r. de. 
kısa zaman sonra dona t.ahaı-vlil ede. nizaltı kavveUerlnin bim:ı ·«! saye.. 
cıctlııl bilen ve ;ark cephesi faaliyeti. sinde darmadan ikmal birlikleri Ye 

tıln dunnQ acatıııı lşlM"ln cfdlş:ıt.&ndan her nevi malzeme naklet.tiler. Ayni za 
anlayan İnclli21er, claha :ta.zla hareket naanda mııhtemel bir in~lir. ~ 
siz durmanın lmkiinsızlıtını gurerek hareketine karşı da, müd&faası kabil 
Lib7ada •cnif ölçüde bir ıaarTUz ha. olan nolı:1a ve saJıalaQ tahkim ile ut. 
reli.etine (iripnlşlenllr. ,..talar. Biltün bu haı.ırhlı.lard;ın son. 

Libya haftke&lnln şark eephesile o. ra mesele, taralla:rdAn Juuı,rlsinln ~ 
lan münaııebeU, ılola)ttalledlr; dotnı. teeJbbtis adımını aUc:atmı merak et.. 
dan dotnın lıılr alakası bulandutu tırtyontu. Maamallb biUün faraır'ye,, 
lcldla edilemez. Çiinkti iki cephe ara. Jer, bu babls&e, dAha ri,yacle ~Is.. 
sında bir miinascbet buhmabllmek lerin lstlcaı edecej'inJ akla setlnudı:~ 
için, banan hlr taralmda :yapılan h er leli. Cünkü kuvvetçe TC malzt'roece en 
hand 1ıir teteltbüun. diler Ju.<ıunlar el•eritll vazlycUe onlann bıılunmU1 
merfnde de teıdr ros enn!'Si Jiaırndrr. Jlmndı. Nitekim. bakikatie de lı böy. 
Afrika Ue Rusya araaınd:ıkl mff!lfe le oldu ve Uk harekete i.nıiUZlcr bat.. 
0 kadar nr,.k. muva..Qla ve münakale lacWar. OldDkoa ırenlş bir riis'atıe -. 
şartlan 0 Jtdar başlı:: dır ki Llbyada Jayan taarruun bugıin, muvatrak o. 
basıl olabil,.cek herhang-1 bir vasiyet Jnp oJmuıtuu 9Öylcmck biraz erken 
deiifikllltnln .,.n ~hf"!lil iiurlncleld olur. 
a.l:Jli ieslri, olsa olsa ancak m'\nen o. Esasen n blua.t taraflının da 4e.. 
hbllir. )>emek ki Libya istikametinde dlkltti tlbl muharebe, &"ittikçe artaa 
inkf.pt eden i~Uz taarrmunun ~rk blr şidd~le ve g'Cnl$ bir cephe üserln.. 
cephesi tbcıinde k"ndlnl hiılsetilr~n de cere7an etmektedir. Bu itibar De 
Alman ianlkını hafit1etme:11 mantı_ kat'! bir netlttnln bugiindt1n yarına 
kan mtiınldin d~ldlr. almabllmesl fmlı:fuısı-ıilır. Biraz bdtle.. 

Bu htlltamet.&e te'\'1\ı.znh eden ingl. meli ld var.betin hakiki oehreslni, " · 
llz ll"rl ha.rekd tc.<;ebbüıliine ~elince: lev bir n ebse olsun; kendisini ı:östt>re. 
Uzun saman tah{ye alan, teeblr.aila.. bilsin. - ++ 

Sinımıanın 4 büyük ve Meşhur Yı14ızı 

Lilian Harvey -Wil:y Fristch 
Georg Alexander ve Leo Slezak 

Bu Salı saM~R 
akıamı 

gösterilecek olan 

MODERN HA YAT 
Fransızca 6miU gtızel tilmınde: 

et.meıkte haklan Kadmla.nn, eriı:ekleri ta.klidde ve l.şleri a.şıta tercih 

,.• •••••• olup olmadığını ıı5yl!yeceklerd.r. ••••••• 

Bugün SABA Y Sinemasında 
tmivaç 119Sll olmalı? Aşlı: tre mi... Yok.sa servet Jle mi? ... 

Bugün: L A U R E N C E O L 1 V 1 E R ve 
Greer Garson - Maureen O' Sullivan 

ALTIN.HALKA 
Zenein. hararetli ve dlenceU f1lminde söreoek 'f'C 

Bqgüıı ııaa4 ıı de ten:alliih maUn e • 

DEllAK.ı\R ve PARLAK YILDIZ 

HİLDE K R AH L 
En SON VE MtiKEMME.L 

anlayacW!llIZ. 

MUKADDES 'f ALAN 
<Dle Barmherzin& LUce > ~~ \"al"dır. Rol! ~vda dli~ mUhfJn ~lın:nc!aıılıtının teblıti: göstermektedir. k 

~ ~stmnden b&Ş!:a ıkı bUYük ~~ .ı-•Iınde Alman • İtalyan ğı ve İngilizlerin bu iki mınta a .

1 ~ e, cı&ıer vıneier, zah.n koyma. .n.ıu _.... 'teşrindenbeıi ıeniş Bugtin 1Ut ıı de tenzi1Mlı matıne dan birbirlerile alakalı hareketler 
6 ~ 2 amt>.;ır, gemilere ınahsUS kuVffitlerl, 19 :: külliyetli 1ngilıZ yapmak suretile Tobruk karş1SI -
~ır' 8'eln1 tamir ate:.yeleri vesaire ~ oe~i~ .şiddetli bir muha. SoDum • Stdi.Ömer ve Cibuti kar Koşan ~yircileri ~ektedir. 
b..~Stovd:: tJ\flh. fllih ''"'""''" ....;. tu•-·•'"'"'· ""'""""' .... r pia':da.rıın enKcöaeliızı 'il müsellesi dahilinde bulunan mu . ... ~............. B~ün saat 11 de tenı.iliıtı ~Une. 

ŞARK SiNEMASINA FlLMlı DE 

.. --uı<iQ ım rl vam ~ektedir. hasım kuvvetleri çember İçine al · ~~~~~~~~~'._:'.:._:=:_:.:.._:::__::::=:.:::===--===;;;;iiii;: 
~aı b b;r aıa.vaş tanarelerl fab • hal &eı>liii ma::.a çalışaca.1darı zannolunabilir. , Ümitaia bir afkıa. .. Derfa bir lnklsartn-. 
~~.:::.r tanıt ve zırnlı ara.b&BJ, 6 tane yaa t 1'y ordu.. C ., b b h - J b l kuv Sn.,_.. bir ''"t'-~- ıtmuaoı olan ~~ 'tı:ru• ve inf Alk maddeleri ııoma. 22 ... <A.A.~,,;- ta

53
8; num.a. ara u \'8 asınıoa u unan - ltoduuıç 1>ir CinayeUn... - - · - 1&_ ... 

"'atı v. mır ıa.rı umumi .... arar- mm Y'1mlerin CD smf!U vetlerin İse ıimakleki hareket ve T t} B it c E A 
a ~eni b ir - ırecl* açtWt raı~:~~ do~arken yen den akT~e. Tiirk9e sWii - prk'th rmıhare'bclerin i~~b.larına göre kuL v EN ED i K z i N DA[\, LA R 1 N D 

'cıt!n, 22 (A.A.) - Dün Al • ~ Mamur que muharebes, bUtilo lan•la ·nkları tabııdır. K . D. G& bın8.flıran bir lllk.s .•. Oönill alan b~ UıtiŞUll 1çind~u şsb= 
~~ P.~Ya~e kuvvederi, topçun~n giln şiddetle devam et.mittir. . l !talblerl tit tJy Senenuı en ıuzel TÖRKC~ filU\l olan 
~~ tnue11gır yardım ite Sovyet hu. M hvere mensuo hava ve kara tuv. rAe or. . • • ASJ N DA 
)~i1j~er~~uk· mü~~f~.ı haııtıncla, ~~~ ~t:'\e:ı:e~u;:ı:ı:ı; Bugı·ıı s aa M ER Sinemasında ( Buıılin L LE SiNEM , 

Ke ı açınıp .. r ır. • _,. ,uetl· z~v.11.~ vrrdJr -

Al 
dü(;ln&.ne ,,,..~mm.., • ..., -

rn k f 'şle!di IRENE DUNNE ve CARY GRANT # = Bııgün saat 11 de tenzl!itlı m~Une. 1 -anya yeni bir On 8- 111 :tnclli~'crın Tobrukt.an çılma.k !ç!n 

ran t 1 k aptıkları mUtea.:iddı !hraç teşebb06.. kabJllar filmi 
s op a)&Ca mış ierı mllstahkerll me\•k) muhasara e: tsrafl,ndan !'ı'araUlan •• ve bUyUlc muvafiaJdyetle devam eden z ·ı NBlcr l!'Örel~n bir dlaha EgorüyoMr. KabE Aş K 

R. [~fı ı bMI Ma:tlauı :;'cJ:~~.ld~v;~~ı;,r:.!~. ıouknb~esı • z G- 1 s 1 
.....ı U:cvcltın kiltibi ··riine devam <r.a.d.YO uııı~~ı) l K G ""'erett '- ' so . . 
"~i . ' t:>U h&berin cümburrelsl Ve • n b ·· 
lle~1Ye n~ırlığ·na, pek sarih ae.- ;:;:M~~e:d~;k~~:~i~e~\r e~aç d; 
~t i-~~ dolayı isimlerinin zıkrı. A·-·pal' bıtaıaf memlek .. et davet "''·A' 
1\ La "'Ql;an olm h rf k Hu • M""-emmel kom~ y1 gorünüz. 2 saatlik neo'e ve k.aı....uı.a '~rd !yan mu le ı ay - - ,ı.leccı..tı·r. Carb ,.,arım kure:indf'n ~ t.ı an geJdiVin• ·ı· iaıir eo &: • _ Bugiln saat 11 de tenf.lllı.tlı nuı. ne. 

bu \: tı 1 ı ave etm ,,.... . h"ı.Jı."ır miDet: konferansa çagırJl -
I\~ oınferana, ı. veya lkinciki.. .,...... 

ayında toplana~k. ve konle • nuyacak.tı~( 

r'ransız artis. e.r n .n Şaheseri SlNO!!L llh··· 
TRAl\IEI, • PA LEY • MIRELLE PEl:RY • ' • 

EL R .AAii ii, A ıS;neınasında 1 ,. 



Sıhhi bahisler Kuyuya atllan tüccar ( TiYATROLAR) 
<BM f.al'~fı 311 del <Bas tarafı 1 fnei sayfada) iSTA.~BUL UELKOil'ESt 

tc.rl denilen tuıstalıkta iörlUUr ki bu. sonra mSJktu~ Hilseyın;n cesedtni bJna. 
rada hastalar daha z'ya'ie mntehey_ nın bodrum ılmtında.ki kuyuya attık.. 
yiocUrler. Bilhassa bayılmalar c<>k gö_ la.rını şöylOOLŞlerdl. Fakat. üst.üste 
rUlür. Baş ağru.ı nevrasteruklerden iki elln calışlldığı lulde getirilen i'"..t.a.l 
fazladır. zaman zaman umumi asa. ye motörilnUn dft deccede kuvvetli 
bt krizler, inhl.tnt ve bazan dA l>ZlAkis oa.hşama.ması ve bozulması dola.yısile 
teh.;.yyUo:ı.t bu hastalığın tıraZJndan. kuyunun su.yu boşa.Itı:amBmış ve ce. 
dır. , sed de çtkarı.Iamamıştır. Nıhayet dün 

Şehir Tiyatrosu 

Tepe!:>aşı dram kı.mıında 

Bugün gilndtız saat 15,30 
akşam 20,30 da 

MERDiVENDE BİR IŞIK 

Gerek nevrasteni ve gerekse isteriyi Yeni bir motör get.J Jmış ve su kısa 
tedavi için muhtell! çareler vardır. blı' müddet i91nde boş&Jtılnuştır. Bu 
Hastanın ruhi vaziyetini tet.klk etmek amelıye bllyük nır ıh'..ımam.a yapı:.0.rak 
maddi ve bilh:ı!.S::ı manevi ıztırabla_ çıknn sular lta.naUz:ı.~on çltkuruna 
rmiın <te.hflti cihet.ine ırtdılmek l~- boşaltılmıştır. Bwnı mUteakıb kuyu.. 
dır. Ilık duşlar dahilen müsekkin i!Aç ya it<1 :kuyucu indlıi.ım 'ştlr. K~utular 
lar esas tedaviyi teşkil eder. blmz oonra. oe5edi belıne bağlanan 

Littk.lll cadde.sı komedi ktamında 
KÖRDÖVOŞO ----

Zayi - Konya lisesinden a:cııtım 
22/7/941 tarih ve <6421 numaraU B1. 
tırme ve (316> numaralı olgunluk 
diplomalarımı zayi t'tt1m yenilerCıl 
al:acağmıdan eskiler hUkümsUzdür. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, K ırılılık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

331 dotumlu Jlüseyln Körotkı 
Baş ağrıların:n milltlm sebeblrrin. te.ş1'a. beraber yuıcan çık.artmıya mu.. 

den birisi ile beyin r.arı tazyikı ve ıl. va!!a:k olmu.şlardır. c esed ş şnı ·ş ve 
tlhablanndan lleri gelir. te!SiSUh etmiş vaz yett ed r . l3a ~ında ······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MeselA yeni başlamış fre.-ıgl haata. kurşun yarası olduğu 6nlaşılan bUylik SC$riyat Müdürıi: Hilsc7in Ragıp Emeç 
lığının Jlk der.eluinde b.aş aıtrısı çok blr yara vardır. Boğazı da bır bezie SAHİBİ: A. Ekrr..m UŞAKLlOİL 
görUl!lr. Bilhassa recelel"l bu bŞa ağrı_ 6ilı:ılmıştır. 

İcabında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan hrarla İsteyiniz. 
.... . . ... . . ~ . ~ - . . ... . . . . 

------- ---------
sı çok artar. , ~ muayene eden tabbl ad'l 

B.r de gOOde (Glokom> denilen ve H:tmet Tümer morga kaldınlmasına 
beynelavam karAsu denılen hastaJığın lüzum gönnü.şUlr. RAd's"n in tahk.ka. 
tevlid ettiği müthiş bas atntarı var. tını b 'zzat ~. bu !ecı c nAy t n 
dır. Glokom gözün iç ndeki normal esrarını bu kadar k:sa b!r 7:unanda 
tazy kın birdenbire şiddetle artma. ç&mıeğe muv&f!~ olan mücldelumu_ 
sından ileri gel r . Bu bazan o ks<Lır ~ı muavt.n1 Turgud Oktay ıkatllerl ce. 
şiddetli olur lcl tazy"kın !nzln!ığından sedin Yanma getJreree, öıduı·dllklerl 

göz delınir ve muhteviyatı d •şan fır_ adamın önünd-e .Ov kere &ha sorgu_ 
lar, tabi! g& de dt:rakab kör olur. ya Qekm şt.r. Her lk!s i de eski ıtnde_ 
Bazan glokom hasta!ığı bu kadar ş:d. Ierini teharlrunışlardır. 

1 Emniyet Sandığı ilanları 

• 
1 

Pazarlıkla taksitli emlak satışı 
sekiz senede 0 / ll 5 faizle ödenir 
Edimru<ıaT'ırla 

H:ınÇerınmı.tse 

22, 28 Nolu. 

Em!iiJdn semti 

Çaık.lt1lğ..ı mahal es.nde 
solaığındıı eski, !Yeni 

Cinsi 

' 

detle başlamaz ve böyle vaziyetlerde Turgud Okt.a\Y Ha}dar ile Mehille. 
baş ağrısı da ~öze atfedilmez. Alell. d1 d:Un g~ vaık;t nöbetçi su:h ceza 
de sin!r b:ış ;ıf:nlan zannrdlUr. Pa. bAk!ım! Reşid Nomer!n huzurunn çı_ 
kat d:ğer t.ar:ıftan da gozde gfüme tartmıştır. Fakat kntille:r burada ya_' 
kuvveti azalmatl\ baslar. iş fler1ey nce pılan t&t!cvablarmdn eski 1tadelerini 
o zaman muayene ile glotom ha ta. değişttr~ler ve b ıb!rlerine atfı cü.. üsküd'JTda P.:ı.z::ın.'ba.iı mahallesinde 69 M'Şlll 18 parmak mlık.tı:ınnda 
ııtının mevcudiyeti anlaşılır. F.uıkaı. riiındc bulunmuşlardır. .Kıııornnanh &lknğınd:ı eski 27 mu. 
artık kaytxılan ~5rm'! kuvveti maale. Haydar, demişt!r ki: ycl'I. 21 No ıı 
set yerine getir lemez. Grokom genç. c- Bu ct.nayeti ben !şlemed 'm bay 
lerde de olursa da çok nadlrdlr: en zi. hMdm. Vak'a gecesi ölen Hüsı":\'1n, tİSküd!ırda Sıe.Jalniilllefendl mab!lllc -
ynde kırk yaşından sonra görtı:ur. b n. Mehmed ve b!r de İbTahtm is. sinde Kereste.el 9:&.:ığmdu eSkl •e 
Birçok defa halk bunu göz perdesi m..nde b!r arkad&'1J?llZ!.a be?"llbrı Tak. yem 2 Nolı 
diye telAJcki ederler ve hasta tam kör ~.mde Kristal gaz;nosunıı gltt!k . Ora_ Bey'leııbeyinde Bür:nınlye malhcillooin.. 
olduğu q;aman tımeliyata sevkedllir. dn. hep b 'rl ıc•e ç tl k , 10 lmı kadar da ·· 
Fakat art yapılacak bir şey kadrıa. b :- masraf oldu. Sonra, benm odaya d e R:ı:#-'11 011-a ' • ı ınd.ı t>.'ilk• 12 mu. 
mı$Il". döndük. Ben soyunup yataj'pma uır. yeni 16/1, 1612 No.h 

Bu scbeele «:6?1.ie dnlar!a mUtera. d'.ın öt.ekili"?' QCık sarh'>S o'muşlardı. Beyl'.etıbeyinde Bürbmiye ana'h3llesin. 459 metre 69 desimet.: e murah_ 
tık olsun olmıısrn gömı" kuwet.nde Hüseyin ne eralannda b~ kavga. çıktı, 00 Ras:.lnl ğa Abdullruh sok:ığında e.!ki baı arsa 
azalma, t>ozu.tlult h:ssedillnce h 'ç V3. 1 bunun üzerine b:rb!rler!ne hü. 12 anii. yeni 1215 NG. ıı. 
kit geçirmeden mü+..!lhassıs!ar:na mu_ cum et1:!ler. Bu sırada Meh.. 5 kı da.r 
racRnt edUmehdır. Eks~rlya bu yr.rtn_ med tııbanoamrn çekti ve ate$ ederek, 1 - p.azar.'!l"k 9/ 121941 t.rlhi:ıe düşen Sııaı günü saat 14 ten 1 ya l 

de tellştan çok şeyler kazanılır. v~ Hüsey~i öldtırdll. Bnna · cSeslni çı_ koın.1syon huzı.mıııda yapı.! 'lcak ve ga.yn!menkul!er en çok bedel veren_ 
fcab eden tedblrie:- alınarak hası.alık 1-rarma., FQksa seni de wrunım11 dedi. lere s::ı.too.caııctAr. 
htç olma.ısa olduğu yerde te\•lcl edi. Korktum, b1.r eey yapamadım. Sonra 

2 
~ırtıktn. ~rüc c.-deeek satış bedelinin dörtıte blrl peşln, geni ika. 

Ur. ces"dl a.,ağı tnd!rml.,ler, beline bir lanı -~•z -nede seılcfz mü.u.vt taıksltte ödenlr. Tuık.'\itler .,. 5 .Dllze t..-\ -
Frengiden ileri gelen baş ağrılarına kablo teli ile te3 ba.C'lamıştar ve Jtu. .,..,... -. 

gellnce: VUYıt atınıslar. At.mada!l e~l de &OY. b1d1r. 
Bu rrengtnln iki devresinde olur. muşlar. Ertesi gtınQ uyandılhm zaman 3 _ Talksiti'er ödenlnoo;re kadar gayrlmenkUI Sa.ndtl'Jı blrlncl d~re 

Birisi t~ dö!tDntU devrtndedir ld da. odanın duvarJannd.a. kan lekeleri var. ceıde !pot.ekli aaııır. 
imidir ve geceleri çoc artar. D!~erl de dı. Odayıı bııdana ettim. Hll~yinln ~ _ Fa:ı'a tıaırsrM. tç!n B!nalnr ScrvWne müraıxııa.t eıdihnesl li\.Z1ID -
frenginin llçüncU devrinde görülür. üzerinden b1r saat 11e 80 Ura para ... 
Ve başın bir tarafına mllnhasır olan çilttı. Bunu da Mehinedle İbrah-m a.. dır. 00141)---------------------
cok 'Şiddetli bir baş ıığrısıdır. :relarındn paylaştıia.r. Pollstdı:! ttirA. ----------

TÜRK!YE Frenginin herhıı.~ devrine ald o~ur flım yalandır, beni dövdUklert için öy. 
sa olsun frengt bas atnlan bllhaua le ı;öylemlştJm.> 
geclerl çok şlddPt\ldır. Hastayı uYUt. Dıter ruçlu Mehmed 13' bu lddlut 
maz dereoe11 bulur. reddederek: • 

Gerek hıastanm esulı muayene ve ,_ Muhtftr HUsefin tnemldrette 
tet.k~kl ve gerekse yapılaca.it ob.n kan H&Ydarm eJlesl fü.' C"""r-ı .. ·11".a colt 
tahl'P ile bu ınU•h ş ba, nğrılannın fao. ~ etmiş. Bunun içln onu ö1dür. 

.----~.-"""-..."'Pbeb!nin fren<ı:d ·n !~eri «e•d iti t~ .. b t rıwii"e taro.r verdi ve bunu Mn.a da 
~Ufp derhal tedav1ye başlanır ve te,. s&vl-Odl. Clnayeti ~~eden evv~l bent 
dav4ye t;g: anınc:ı htıttın bu arıız da bodnım k&tıns ınd rmı., ve: cA\)artı. 
t.ıunsmen Jı.ı!. hast..a der~l ra. mana gelen giden olursa, kapıyı sen 
bB-t. f!der. nr. t11rahlm 7..atl Öget a~. ben görUnmlyeymı. Kimseye de bir 

Torp:Ueneıı Yenice vapuru
n un l 2 tayfası bulunamadı 

ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 
ANONl.1'1 ,~:osYETE'SiNDEN: 

ZÜCCACİYE TACİRLERİNE 
ESi.sen zUccnc'ye ticaret! ile lştlgnl etmeyenlerm mübayaa\Ar ..ç n 

~nkctf.m!ze beyhude fere nıüraaatlan tevali etmektedir. Bu glb.lerf! 
mal sa.tı!mıyıacaktır. • 

S&tı.ş!armıızda gecikmelere sebeb!yet verilmemesi 1Qin alA.kadarlann 
ztıcoaolyt! ıtcareta ile l.Ştigal ett1k erlnl ve mağaza &nh1bl olduklarını 
b !diren resmi vesika ibraz etmele i ş:uıttır. 

Tevzı.aı sıra ile cereyan edeccğ nden all.kadarlanıı bu Slrayı tem~ 
LU<>4 Larau ı i:ıcl sa,yıa.claJ 

çarkçı Ali Öııtüıık, ikinci çıırk.çı Os. 
man, lostroın<> A.dan, tayfa 1:1•san. 
Ali, Ramazan. Setımct, lsmaıl, Ab 
dürrahman; Süleyman: Muatafn 

,,ey sôylenM?, ronra. sen; de öldllrtlrünı. 
dem ş'1. KatU HaY'dardl?'. Fcltat, oese. 
dl alt kat.Q 1klm "z 1ndlrdlk V" soyduk. 
tan l!Onra !kuyuya cı.ttı'k:. Ertesi günü 
Haydar HUsey!n.!n Uzerlnd~n çıkan 60 
1 ranın ylnnlalnl bana vermek istedl 
Fak-at, lk.abul etmed'm• dtm'ştlr. 

HA.kim. hi!r lkl$1nln de ıev;c!flerlne 
'kara.r venn~r. 

ctımdk dr}ın şirketım r.e her sere.r.nde tahriren mUrncaat f'tmPlerı ilim 

' s olunur. --•mmm••••••a•# 
Hiınmettir.. 

Gemi gahJ,bi Ali Oytun hld1seyt 
oar.ş:ı.mba ııünU süvariden aldığı bir 
t~:rana ö(ırcnm!ş~ır: 

Bu telgra.tt.a ,ıemm!D blr denJzaltı 
tarafından batınldıtı. ıasc vcsatr ır~s
ra!lar jçm 1300 leva. ırönderUmcsı ya_ 
zı!ıyordu. 

Bu paralar derlıal göndeı1lm!$1r. 
Qem.!nln eski .smı c;.dcdlr. Son z.:ı.. 

mnnlar<IA ıozağa çcltamh~. b.<ıştanb:ı.şa 
ye.-ı.Ieş!.irllm!ştl. Kıymeti 200.000 ı.:ra., 
sürat. ıı mildir. 20.000 liraya slgor_ 
t.alıdır Qcmı.de seıtız uıh· s.yc slm dl, 

25 ca.ı'ı ;ırort.a.ran yeteA'I vardı. Bun:&r_ 
da.n .ıst!!ade odilememeslııe .sebeb ola. 
rak groıinin ibtarr.ız ve anı fiUl"ette 
batırııması çö.~terUmektedır. 

Gemi süvarileri döndüler 
Edtme. 22 (A.A.) - Bir dcnizalt.ınm 

ıoptarile bll.tıın Yenice vaı>urunun 12 
ld$llik mUrettebııt.ından ycgCı.ne kurtu. 
ıan stlvari Makrud ile lklnci kaptan 
ııa1nıI-Iah bU1liln hududdan &l'Ç(!rek 
~nbula hareket etmişlerdir. 

SofYa., 22 (A.A.> - K!lradenizde ba. 
't.Nl Yenioe Tlli1k vapuru h..ıkkında 

• 60tyaya gel~ malCıınata göre, vapur, 
nur~n hareketinden dört saat 
sonra bntını,tır. Bul"arıar, dalgaların 
şiddetine rağmen. vapurun mUrette.. 
tııa.tına yardıma çal~ınış!arsa da yal_ 
nız .tkI ldşl kurtulmuı;tur. Türk ,·apu.. 
runun !ka.p+.nnı vapurun batmasmdAn 
pek n& evvel btr denlnltı gemisin in 
ıperlskoıs>unu görmüş okluCunu bildir. 
ml$t1r. 

Hububat hakkm ja kararlar 

-------
Bugün yapılacak 

lig maçları 
(Baş tarafı 4/'I. de) 

Ha.ttanın elı.e.ı:nmcyc.lı IIULçlarından 
bırl de B$oz Kasımıınşa uasında 
olacaJttır. Oyu.n Kaaı.n.ıpaşa leh;ne da. 
ha 1lmldl:!d.:r. 

Vefa ile .Beyotltı a.rru.mdnki maç 
<filıkatı çeker. 
Beyotıu takım ıl~gde &onuncudur. 

Vefanın bu maçı kazanması en ta.bit 
bir netıoeıdlr. 

Galatasaray • Süleymaniye 
Galatasaray na~lı oynarnad•C'ı ıtak.. 

d!rde DlAC't.a.n ıy; b!r ne tice ile çıka_ 
b!llr. Ömer Hı•slm 

OUnUn en nıWı!m karşı! tımalann. 
dan birini ~ eden Pcncrbalıçe 
Beş.ıkta.ş müsabakası da bu arada F~= 
nertı:ı.ııoe sahasında yspılacaktır. Bu 
mnçm lig Gamp"yon!uğtı U7.erlndeki 
bU..vUk , ehomm )'eti :ışlk!rd.ır. ~ner. 
b:llıçen:n galJb~au 1..-endllerj «ndar G. 
Sa~ da şıı.mp,yonluk üm:llım t."\lv. 
vetlendırJ.r. Beş~ kazanırsa birinci 
OOvreyl hiç ma.ilCUı olmadıın ve !arklı 
bır lPU\'ntl net.lce6i lle b!Ureceij'lnden 
lig şa.rna>.y0nlutunu. kolay kolay bı.. 
radanıyncak vtı.2!yete eeçer H iki 
talrun da diğer haftalara ~azar: en 
kuvvctlı! k.adrolannı cıltanyorlar • 

Beş'..kta.ş yeni idare heyotın!n ;.ardı.. 
m:.le HOsnU ve ,"Şerefi, mUes:ıese oyun 
cu rına müsaade aiınmaı:.ı üzerine d -
Hakkıyı taklJJ\8 k.atıvorlar ki bu ~ 
kuvvetli bl kadrodur. Fenemnhçe de 
müessese OtlUbU mensublarındıın olan 
eski kıymetli elemanları Leb.b. Naci 

En .son moda.ya muvatılt 

BÜTÜN MOBILYALA ~INIZI 
Qeşldleri 90k olan İat.anbul'da Rıza Paşa ırokuşundıı 66 No. 

AHMED FE YZİ'nin ASRI MOBiL YA 

, 
1 

Mağazasından alınız. ~ 

Devlet Demir}•olları işletme U. M. den: 

Mulıammen bedeli (2640> lim olan 3000 Kğ. Mınyum <S~nı c2 12 
1941) Salı günü sna.t C141 on dörtte Haydarpaışada Gar b'.nası dahllı.nde · 
k.t komisyon tan.Cmd-"n açık dcslltme usulllc satın alınacaktır. • 

Bu 1.şe girmek ls~e1e:ılerin (198' linı.lı.k muvakka.t tem~nat ve kanunun ta 
Jin eWA:i vesaJkle blrlikte eksiltnıe günü saaıtl.ne kadar koın.syona mtL 
racna.tları lAzımdır. 

Bu işe ald GaXt.namelcr komisyondan parasız olarak dailtıtma~tadır. 
(9992) 

lf * 
Muhammen bedeli (264<>) lire. o!an 1200 kilo ka~~ Türk bez!ri c28. 

11.941) Otnna günü mat (14) on dörtte Ecydarpaşada Ga.r binası dahi 
Und~ komisyon tarafından açık eksiltme usulil ile satın alınacaktır. -

Bu işe girmek ~nlerin (198) liralık m\l'V'tlkltaıt teminat ve kanunun 
t;a.ytn ettlii v~Fk::e bit'llkte eksiltme günü saatine kadaır Komisyina mü.. 
raıcaa.tıan llzı.ındır. 

Bu Jşe a.1d p.rtnruneler Komjı9yondan parasız olarak dsı'tıtılma.ırt.adır. 
(9887) 

ı na tararı ı imi ıı:,yfadal 

an~ıJmıştır. Bu tııebebden kararda 
t.aıdllAt. yapılmış~ır. Yeml k arpa ve 
~r sontesrın 1941 baGından yenı 
mahsule kadar bUyük b.'lş koşum lısy _ 
va.nı icln 75, koşulmayan bUyU.: baş 
tıaYvan len 15 k .kı olarak verilecektır. 

v ıı.o-b' Yi Gtadro.ruııa alarak !kuvvet ========================:::ı:::====----· 
lenmekf.edlr. Bu müsabakanın bllyUk 
btr sürat ve heyecan havası içinde oy_ 
nana.cağı muluı.k.kaktır. Brşlktaşın göz 
dolduran uzwı paslı, seri ve enerjik 
oyunu ile Fenerin ince ve kıvrak tek_ 
n A' nln milcadelesıru seyredeceğiz. 

Undan )'11111la.n bt.ihlak maddckrl 
Arikara. 22 (HU6US!l Bır koo:dL 

ruısyon ikara.n ha.klund!ı bazı g zct ier 
ya.nlı.ş lz:ıhlarda ou.unrn ş'!IP Bu 
kGrardı;ı. undan ya.pılnn b:ız Jst;blrut 
maddeleri vardır. Karar ekm kl1.- buğ_ 

day unundan yapılan fnmca'a, şı-hrl. 
ye, 1> skllvi, s!mld. b6"eok, :p:ır.ta. tatlı, 
gato ~ b! IUks maddeleıin rnen•mı ~
t!h~ar et.me.ktl'dlr. Yani ınPnedllcn 

.maddeler htlynç madde!ert d~lldll', 
ze\<.k ve lllks mad:!elerldlr. 

Takımların umumi mukayesesinde 
mU<laraa hatlarında J\Z çok bir müsa_ 
vat göze ç:ırpıyor. Hllcum hattı bııltı. 
tnından Bes«•a:ı 1t'.hlne o'dukca fark 
vardır. B lha .s:ı Şeref, Şükrü ve 1b 
r h mle Ha.ltkınm bu ıuı.•ta bulunmas'i 
& ğı, yukarı her fırsattan 1stırade 
•tmelerine ve gol ı;ıkarmıı.!arırın eebeb 
"llmakt.adır. Milsaoa>!<sda en bUyUk ro 
ıu B"ş ktas hilcuın hattının oynaya: 
06lh kanaatindeyiz. 

Bu mIDdm mtısab;:ıkanm ldares.tnın 

de bUyük bir enerji -ve ehUJete üıtiya_ 
cı olduğunu da k&.ydetme.k 10.Zımdır. 

Ayni sahada. J:ıl'uı. evvel, t. Sporla. 
Talcsb:n tııdtımları karşılaşacaktır. 

tir. Riyasete Tevfik Ati, umumi ka. 
tibliğe Ya~r, muhasebeciliğe Fu _ 
ad, vcznedaı'hğa İhsan Jpek.çi, tek.. 
nik azalığa da Adlıan seçibnişler • 
dir. 

Şeref et.adında, ~ykozla, Kasınıpa_ 
şn, Ve.fa ne Beyotluspor, o. Snra.y ile 
de SU!eymnn~c oynayacaklardır. Ka. 
61~· Vera ve G. Sarayın catlb Vazifesi olan talebeler 
gelmeleri mubt.cınet sayılabUlr. Mo.ari! Vekilliği, daire ve müessese 

T. Özcrengtn le."de ftlan vazife g6ren talebeler bak: 
Galatas klüb . !kında aıu.1taaalara yenı bir taminı aray ÜhÜO yeni göndennlştlr. Bu tsmlpıe göre, ıte.ııdUI 

"ıdare h . ı· lkanUllA tabi Ja.ı.re ve mti~-eye 1 lerdeın her ne suretle olursa olsun ma 
Calatauray klübünün li' aş ve ücret alanlar lıu ders yılı başın -

kongresi dün yapılmış v a~n.~ ıt <ian itibaren tahsil müesseselerine ye-
re heyeti vu •dk.ilae t "~lycdn~lmı .a. nlden asli talebe oltı.rak .ka.yıd ve ka: 

" cı-.ı e l t§.. bul edilemqeceklentır. 

30 J'o51nt!11 ilılif or 
40Yosındo genç! 

------~,'~ 
,~i ~/ 

!~.) 

30 YAŞINDA u~~~;~ ... ~~~nm~~~ 
ip olm~aındın m.llevellid çizgı ve bu . 
ru,uklukl.,., zayıllımı' adaleıel\ 

Clld hüceyrelerlnden Lstlhsal 
edilen bu kıymetli ve ye.nt cevher, 
ball sıhhalt.e bir genç kızın cU
dlndekJ tabii unsurlarına müşa
blhtlr. Viyana Unlversıt.esı Pro· 
fe.sörlerınc!en Dr. K . SteJskal tara· 
tından keş! ve cBİOCEL• tabir e
dllen bu cevher, elld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuU.ur. Onu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, ctJdinlz, bu k.ıymeUI cev
her! masseder. Her 8abah uyan
dığınızda cildiniz daha taze. daha 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu görürsünüz. O:.in
düzlert için beyaz ,renkteki ıya~

sız:J Toknlon kremini kull::.n ınız . Bir 
kaç gun zarfında en sert ve en do· 
nuk bir cildi yumt.ı:atıp be)azlatır . 

Bayan M . D. ııln şu mektubu
nu okuyunuz: cZcvcım gozlerine 
i11nnıı.mıyor ve bu üdcta bir mu· 
clzedlr, dıyordu Yuzumde. alnım· 
da ve gozlerimle n~zıının etrafın· 

40 YAŞINDA Bu korkulu yas· 
da cildini lııymet· 

il ve tabii unaurlula besleyen kadınlar 
için hiç bir endlH mutuavv.r deOildlr 

Me,hur bir mOtehınıaın keıh O· 

lup 40 ya,ınde genç kalmak için cildi 
Mısıl beslemek llıımgeldiği hakkında• 
lıJ l:ıahatlnl olıuyunı.z : 

da çizgiler ve buruşuklutıarırn 

vardı Hemen hemen elli J*4ıma 
yaklaşmış&. benziyordum. Bugün 
bütün arkadaşlarım bir cenç ltı
zınkJ gibi açık ve tııze tenlme gıp· 
ta nazariyle bakıyorlı r. Ben de 
hepsıne benlm yaptığım gibi her 
iki Tokalon kremlerini kullanma
larını soyledlm.• 

Bu baslt günlük tedut ıaye
slnde, her lt&dın bir çok sene 
gençleteblllr Ye her genç tııın 
murt.ehtr olacağı ~ayanı ttaJTet. 
bir tene malik olabilir. Bugünden 
itibaren clld cıdaları olan her iki 
Tokalan kremlerinden birer vazo 
veya birer t.tip alınız. <Yağsız> 
beyazı gündüz için ve penbesl gece 
lçındlr . 'Poknlon kreminden müs
mır neticeler gn.rantllldlr. Ak.si 
takdırde paranız iade olunur. 

Bir Bando öğretmeni aıanıyor 
Bandınna Halkcvınden: 

Ev.ınizln bando öğre t menliği münhald!r. Munllm o:acak zata ehliyeti 
nisbeUndc ve ltend!n • tatmin edecek malr!yette ücret verilecektir. İstelth .. 
lerln vesaiki ile blıl kte Bandırma Hı> lkevine baş vurmı:tla:-ı ilfın olunur. 

iNGiliZCE KO ~uşu~, aUSUNUZ? 
İngilizce - Türkçe Hafta:ık Lisan Gazetesi 

bıtr11!2'ıce bilen:erle yeniden ôtrenmeık '6Uyenler için mualilmais bır 
met.oddur. !ngiUı.ce telaffuz oek1llerl, Gramer kaideleri, 11$anın bütün 
mevzuatı ve edı!blya.tı tet.ltik olunacaktır. 

Her Çar~amba gönü çıkar. Fiab 5 kuruştur. 

''••••••••• Her :rcrde atllır. •••••••••.,. 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
Müessesemize 35 'ira asll maaşla ~ı ve mall ııımler, aos;yoloJI ~ 

Amme hu:kuku or:ı;:ı5iarı için 3 asistan ahnaca.kıt.ır. 
İmt.lha.n tarih ve şeraiti ı>kul ldaı-er.inden öelrmllebillr. Talib olan1Ar11' 

28/İkınclıteşrin/Cuma ııününe kadar blr istida ile Müdılrlilgümüze mür&~ 
caat etmeleri 1Azımdır. 18568• 110118> 

Ve Genç 
Gençlikierine mağrıır olarak güz.elliklerinln temadisini 
mümkü.n kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlardır. 
Kadında dikkııt edilme.si pelt mühim olan n "'lkta: Cildın 
incelik ve tara.vetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binblr vazife içinde çal~ ve yorulan gene; ka • 
dınların b;ıunan d~m:ı.nıdırla.r. Bedeni ve dima~l yor • 
CU-'ll~klarm ııetiCC3i guddeler elistikiyetlni kaybederler 
ve cıldde <Leke> diye tav.su edilen ava.rızı ıRüz~fı.r ve gil
ne~in. ~e teslrile) husule getirirler. İşte bu gibi halô.tta ve 
bu gibı avnrı.u kar~ı Kıem PC"rtev· tcrk ıbinin kuvvet ve 
kudreti sayesi:ıde cildi be.le: ve ru.:abiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettlfi n sevdı1deı·ıne tavsiyeden ba
ll kalmadıf;ı Krem Perl" He Clinde yapılac:U: S - 5 dakikalık bil 
ma.crajm ne gibı Vıarlkalar ya.r:\&tıtmı ıtelıc lw:a bir zamanda ıls de 
mu~rlf olacaksınız. Krem rettev'l:n ,.anm asırlık beynelmilel töb· 

asılsı-z de~UıliJ', Onı.bn bt!t.dC' edinir. 


