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T~~Yclf~i;.;ı 
dikkate şayan bir ararı l 
Adliye Vekô.letinin el koyma 
d va/arı hakkındaki tamimini ' , 

temyiz varid görmedi 
"lştendiği zaman mer'i bu .. unan bir karara göre suç 
teşkil eden bir fiil, cürüm vasfını muhafaza eder ve 

davalar takib ve cezalar infaz edilir,, 

Ankara 22 (Hususi) -
Her nevi gıda maddelerine 
el koyma kararından müte -
vellid davaların takibine ve 
cezaların infazına artık 1ü
zum kalmadığı hakkında Ad
liye Vekaletinin müddeiu -
mumiliklere yaptığı tamim 
hakkında Temyiz mahkeme-

si üçüncü ceza dRiresi .kara -
rını vermiştir. 

Bu kararda, el koyma ka
rarının kalkmasına rağmen, 
işlendiği zaman mer'i bulu • 
nan bir karara göre suç teş • 
kil eden bir fiil, cürüm vas
fını muhafaza eder ve bina
enaleyh davalar takib ve ce-

zalar infaz edilir, denilmek
tedir. 

Temyiz başmüddeiumu -
misi karara itiraz eylediğin -
den, Temyız umıtm1 heyeti 
toplanarak üçüncü ceza dai
resının kararını müzakere 
etmiş ve ekseriyetle bu kara
ra İştirak etmiştir. 

Amerikada 'Almanlar Rusyada 
3,448 gemi bir şehri daha 
insa ediliyor hücum a zaptettiler 

Mümessiller meclisi 
bahriye •• • 

encumenı . . . 
reısının sözleri 

"AUantik muhare
besi müttsf ikler 
lehine dönüyor,, 

Vaşington 22 (A.A.) - Mii
mesailler meclisi bahriye ene.Ü • 
meni reisi Kari Win&on ıöyle de· 
miıtir: · 

Atlintik muhnrt~of'.tİ ıtıiittP.fik 
ler lf'hine dönüyor. Bu hakikati 
kat'iyetle bildiriyorum. 

Winson bundan başka, Birle
tik Amerika deniz tezgahların -
da halen 3448 eeminin in,a edil
mek olduğunu, bunlardan 3230 
unun Amerikan filosuna ve 218 
inin de Birletik A~erikanm müt
tefiklerine aid bulunduğunu ifta 
etmişt:r. 

Finlandiya 
harbten ne 
şartlarla 

çekilecek? 
Va9inıton 22 (A.A.) - Hava• 

ajansı bildiriyor: 
Va~ington dipl.:>mntik mahfil

lerinde, FinlandiyanHı mevcudi· j 
Yeti tehditten kurtulur ve kcn -
disine emniyeti hakkında devam 1 
lı teminat verilir ve~ilmez lıarb· 
den çekilmek arzusunda oldutu· ı 
na dair Finlandiya elç:Jiği tara
fından yapılan llon beyanat Üzf"• 
rine hariciye naz1rlığmı.ı resınt 

(Devamı smfa 4/1 de) 
---o--

Stalingradda her evin sof ası 
muharebe meydanı halini aldı 
Moskova, Sovyetlerin bazı kesimlerde arazi 

kazançları temin ettiklerini bildiriyor 

TEBLIGLERE GÖRE SON V t ZIVET 
Berlin 22 (A.A.) - Alman batısında bir noktaya asker çı

orduları başkumandanlıimın teb karmağa teıebbüs etmi~tir. Al -
liii: man harb gemileri bu teşebbüsü 

Dütman 21 EylUJ geresi torpİ· akamete uğratmışlar. 
do muhriblerile hücumbotlarının Alman hava kuV'\•etleri 
himayesinde Novorosiskin şimal [Devam 5 inci ıaylada] 

C Askeri vaziyet :J 
Stalingrad sehri dayanmıya 
devam ederse ne olacak? 

Yazan: Emekli General K. D. 
21 Eylul tarihli Alınan resmi teb- çetin ve ıürekll muharebelerden 

llil orta Terek cenub ıah .. ındakl sonra yeniden yarılarak Wladlml • 
çok kuvvetli Sovyet müdafaa mev- rovıki ve Terek ,ehlrlerinin zapte • 
zilerinln Alman kıt'aları tarafından [Devam 5 inci sayfadd] 

$Vekilin tetki • 
erı 

Başvekil Saraço ' Iunun cıvvei'kl gün Türk H ııva Kur ·munu zıyeret ertwlni ve Et:mt>s&ut tayyare iabrika. 
•lnda çal ıma!arı tetkik ettiğin~ yaznıııtık. Yukarıda resimler Ba1veklll Türkkuıu fabrika ınc!a izahat 
alırken göstermektedir. 

• 
lzmlrde 
hububat 
satışı 

serbest 
lzmir müstahsilleri 
hububat borçlarını 
tamamen ödediler 

• 
lkinciteşrin başına 
kadar hiç kimseye 

kömür verilmiyecek 
Bu tarihten itibaren kendilerine numaralı 
kupon verilmiş olanların kömürlerini hangi 

gün alacakları gazetelerle ilan edilecek 

Kömür tevzi merkezi İstanbul 1 rak ordino almış ve kendilerin" 
§Ubesi müdürü Eyüb Sabrlnin 1 birer kupon verilmiş olanların 

lzmir 22 (Hu&usi) - Vileye- tekrarM Ankaraya eski vazif.esi~.e hangi gün kömür alacakları 18. 
timiz müstahsillerin~ borçlandı • ahndıgım ve İstanbul şubesı mu· zetelerle ilan edilecektir. Ellle 
rılan hububat tamamen ödendi- dürlüğüne merkez. şube müdür- rinde kupoıı bulunanlar ilin edi
iinden, hububat sataıı bugünden !erinden Şefiiin tayin edildiğini len ıünde ancak mücsaesenir. 
İtibaren •erbest bırakıldı ve key- birkaç ıün evvel yazmııtık. Yeni kendi depolanndan istihkaklar 
fiyet ilan edildi. 

müdür evvelki gün gelerek vazi- olan kömürü alabileceklerdir. Köylü hububatını, tanzim sa· 
d d • d. • fe ine ba lamı tır. Ayni karara göre •İmdilik bayi hfı yapılmıyan yerler e ıle ığı "' 

gibi satabilecektir. Zfthiresi bu- Aldığımız malumata göre, tev lere li:ömür verilmemekte ve Ha" 
lunmıyan yerler, serbest bırakı- zi müessesesi tarafından İkinci- zadan ıetirilen kömürler Kuru -
lan hububattan diledikleri ka • tefrin baıma kadar hiç kims,.ye çeımedeki depolarda Türk Li 
darını satın alabileceklerdir. kömür verilmiyecektir. rt'lücssese miteddedir. Diğer taraftan hcin

Pirinç fiattarında 
görülen yakseliş 
baş döndürüyor 

Gıda maddelerindeki liat artıı
ları için ticaret müdürltiğünde 

dün yapılan toplantı 

Pirinç fiatları bir iki günden
beri bat döndürücü bir şekilde 
artmakta devam etmektedir. 
Toptan fiatlar 145·165, peraken
de fiatlar ise 180-210 arasında
dır. Bununla beraber tehrimiz • 
deki bakkalların ek6eriıind~ pi
rinç bulunmamakta ve ancak el 
altından aatılmaktadır. 
Ticaret müdürlüğünde dünkü 

toplantı 
Dün mıntaka ticaret müdür • 
(Devamı sayla 4/1 de) 

Ticaret Vekilinin 
DenizHde tetkikleri 

müdürlüğünce yeni verilen ka - citeşrin sonlarına kAdar fabrikl' 
rara nazaran Birinciteşrin ayı ve imalathanelerin l.ömür İı.tih -
sonlarında evv~lce parayı yatıra- kakları parti parti verilecektir. 

(Yeşilay) ın verdiği kararlar 

Doktor İbrahim Zati : «İçki 
istihsaıaıı hiçbir sebeble 

t zyid edilmemelidir» diyor 
Yeşilay idare heyeti azasına göre bir tek 
caddede meyhaneler hariç 24 ayak üstü 

içki satan yer tesbit edilmiş! 

• 
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Amerika ve 

:::::.==::=::::..::=:::::::=::=...:_____________________________________________________ Bursa Türkigenin 

. Türkigedeki fiat 
Yükselmelırinin 
Sebebleri üzerinde 
Düşünceler 
~·--- Ekrem Utaklısil...ı1 
A merikada her çefid eşya 

fiatı durmadan artıyor• 
muş. 

Bu, bir tehlikedir. enflasyon 
getirebilir. Enflasyon ise altın
dan ne çıkacağı · kestirilemiyen 
bir hastalıktır. 

Yalnız su şehri değil 
Bir zirai endüstri 
Şehri olacaktır 

,., ___ Burh"n Ca'lı.;,ı 

Bursa şehri için (Prost) un 
elinden geçen bir imar 

planı var ki tatbik edilmek im
kanı olunca bilhassa Çekirge 
kısmının manzarası çok değişe
cektir. 

Amerikanın muhterem Cüm• 
hurreisi düşünmüş: - Para ile 
kazanç çoğaldı, mal miktarı ise 
sabit kaldı. Hastalık bu müva
zenesizlikten doğuyor, hükmü • 
ne varmış. Hemen hu hükmün 
gerekli kıldığı tedbirleri araştır

Şehir vak.tile bütün orta çağ 
şehirleri gibi müdafaa imkanına 
göre yani sırtını yüksek dağa 
*rmek kaygısile Uludağın ya
macına kurulmuştur. Bu yüz· 
den tabiatin zararını görmekte• 
dir. O eski müdafaa düşüncesi 
olmasa şehir muhakkak ki sıcak 
suların da bulunduğu Çekirge 

Fenelon fÖyle H)'lemiıtir: ln11an bütün hayatı müddetint!e 11everek, zahmet çekerek P,;n- tarafında kurulurdu. Her ne ise 
- lnaanm #tendi ma!ı olarak elinde )'alnı.a bir irade ltaooeti bir güçlükle toplamı! olduğu her feyi kaybedebilir. Fakat bu bugün Bursayı şehir olarak değil 

rnıya koyulmuş. "ardır. Bütün di.:ı.erlerİ cri.aiJir, irade ku1111eti 11aye11ind~ aonra - kayıb muvaklırottir. insan irade kuvoetini kaybederse esc•lı ha- l _ L 
• köy ve kazalarile bir kül o ar~ 

dan toplanmıftır. yıb odur. ..--·---00 - l _ _] b · b Amerikadan sekiz OIJ bin ki
lometre uzakta ya an, üstelik 
Amerika gazetelerinden de mah 
rum bulunan bir gazetecinin 
masa başında Amerikan ekono
misi hakkında mütalealar serdet 
mesi tam bir ukalalık olsa bile 
derdi doğuran sebeb için verilen 
teşhis raporunu eksik bulduğu• 
muzu söylemek cai~dir, sanırım. 

---- •••••••••••·· .. ···-------------.·· •• ._.. ....... -·-··-------·--· .... --...... .-. ................ ------------ müta ea eaince u zengın, ere• 
f • ""' ketli vatan köşesinin istiklYali 

1 Ş e h .:; '!'JJ·' il ... b e r 1 e 'R4 1. J hakkında fikir edinmek kc.ıbildir. 
..A .... CW .ilil Zaten tabii verimini yavaş ya• '"---., ___________ ..,: _________ .._ ____________________________________ ~~~~~~~~~==== vaş belirten Bursa bir su şehri 

Meczub bi' genç Fırınlara ku·· ııı·yetıı· mı·kıarda ~ ~ ı~::: b~rsf~~ı ~:a~a!:ı~~~~ik~~~ Fakir halka gesi olmak şerefini hak etmiştir. 
kızın sebeb h k •• Bu endüstri başlıca üç madde 

Bizim bildiğimiz Amerikan 
endüstrisi tam hızile harb vası
taları yapmıya koyulmuştur. 

Sahte ao"'ır ı• eçı• karnesı• ma rU 81 t8VZ11n0 üzerinde toplanır. Meyva ve seb 

olduüu hadise y yakında ba:l-ınıyn. r ı ~e _k~~serveciliği, _yün v~ ipek 
i.I 

1 
: ~ u ışçıligı, fenni şekılde çeltık sana 

Sonuncu otomobil, kamyon, 
buz dolabı, radyo, dikiş makine
si tezgahtan çıkalı aylar oldu. 
Bu maddelerin yenileri artık pi
yasada bulunamaz. Fiatlarının 

Kardefinin nülu11 kağıdile ev -
lenme memurluğuna müracaat 
ed~rek, ıc bu •ençle 11Bvişiyoruz, 
kendi.inin İfİ oar, nikahımızı 

Su"ru" du'igvun anlaşıldı [yiini, iklim, tabiat. Bursanı~ 
Kışın sıcak yemek zümrüd ovalarını, yeşıl bahçlerı-

• ni bu endüstriye ilk madde ye ~ 

kıyın!» demi, 

çıkması tabiidir. Lastik ve las- Şehrimiz evlenme memurlukların 

Bu karnelerin, asıllarının .fotoğrafla kılişeye 
çekilmesi suretile hazırlandığı tesbit edildi 

tikten mamul eşya ile orduya d~. birine dün •arib bir müracaat Belediye İstanbul fırınlarına ae- •ıllarından ayırd edilemiyecek bir 
tahsis edilen kum;tS için de ayni l'Vi:ki olmuttur. .. nlı mikyasta sahte eknıek karnesi halde bulunduğıunu söylemiılerdlr. 
şekilde düşünülebilir. Fakat fiatıı Nadide Sul_ak ad_ında genç ve .. gu. sürüldüğünü teabit etmi§tlr. Fırın- Ancak Maarif matbaasmda te,kill 
durmadan artan esya arasında 1 zel bir kız, elındeki bir erkt:k ~~ iara bilhuaa yüzlerce sahte ağır itç1 edilen bir mütehaaılıs heyet tara • 

. . . · ı.:.x.tdını evlennıe memuruna goste- . .. .. ··w fı d bu k 1 r 1 1 mı· 
Yıyım maddelera de mevcuddur. -aı . karnesı suruldugü anlaıılmııtır. Bu n a~ arne e nce en ' ve 

. . ha l d w •• rerek. • . asıl~arile aralarındaki bazı farklar 
Halbukı harbın ş a ıgı gun- _ u_ bu damla sevi,.ıy" orum sahte karnelerin, haklk, ağır ltçı ... __ L•t ) ......... Bu f ...ı_ı __ fı 

1 
A ·k d" · · · cı ucn a :r • k 1 ini f w fla kr u:ı1111ı 0 unın..,..... ........ r n. 

denberi men a en ustrıaımn Kendlsin'ln l~i var, nüfus kağıdını ame er n otogra Qeye çe • cılara bllcllrilmİf ve sahte karnel~ 
verimi ne kadar arttı ise Ameri- bana verdi ve: «- Evlenme ıne - kilm~ ve yüzlerce tabedilmek su- rin alınmaması sürenlerin zabıta -
kan ziraatinin verimi de o kadar muruna git de bizim nikahımızı retile piyasaya sürüldüğü tesbit o· ya teslim edil~esi tebliğ olunmuş.. 
artmıştır. O derecede. ki harb kıysını> dedi, demlŞtir. lunmu,tur, tur. 

sının binbir iht:mallerine Bu vaziyet kBJltsında şaııran ev. Alakadarlar bu karneler yüzün • Belediye tefti, heyeti müdürlüğü 

ksonra t kl ' ld : lenme memuru genç kıza evlen - den fırıncıların tecziyesine gidile - tahkikata ehemmiyetle devam et -
arsı muazzam s o ar yapı ıgı ' , . . . w• 1 .. _,_,, sah ._ 1 1 ektedir . . : k . rnek için lazım gelen formalitelerı nııyece&an , çu~ le 11.arne er n m • 

ışıtılme tedır. an'atırlcen el altından da zabıtayı 
Otomobil, kamyon. buz dola- haberdar etmeil ihmal etmemlıtlr. Çırağını döverek 

hı, radyo, dikiş makinesi, kau- Bu arada kızın elindeki nüfus ki-
çuk eşya, mensucat gibi yenile- ğıdlarına bakan memur, evlenecek öldüren ihtiyar 
ri yapılmıyan maddelerde fiat olan erkekle kızın kardeş oldukla. mahkum oldu 
artışı tabiidir. Arz ve taleb kai- rını hayretle gömıü~tür. . . _ .... 
desi ile izah edilebilir diyelim, O ıırada eelen zabıta memurla - Şıle?,m A~va. koyw1de, Hasan 

f k d "ht" çok u··s rına teslim edilen genç kız yapılan Karagobek ısmande 70 yaıında 
a at mevcu u ı ıyacın - ' b' d d ı d - 2 .. · k dd tahkikat sonunda, kimseye :ıararı ır a am, yanın a ça ıştır ıgı 1 

40,000 liralık demiri 
varken satmıyan bir 

tacir yakalandı 
Tahtakalede, Fandakçılar ao -

kağanda Halil hanında hurda de-
mir ticareti yapan Sami Abuaf a
dında hir muaevi tacir kendini 

tevziah daha geniş tiştirmek için hazırlamıştır. Bun 

bir surette yapılacak dan başka lstanbulun gibi bir 
!milyona yakın nüfuslu bir mÜs• 

Vakılbır umum müllürüi • tehlik merkeze yakınlığı Bursa
iii ue Ku:ılay önümi.ad•IU a- ya taze meyva ve aebze yetiştir• 
.)'ın 15 inden itibaren -fakir • mek imtiyazını da vermiştir. Şu 
l.,.e kıtlık mahrukat tev:ziine halde Bursa tam manasile zira1 
haılıyacaldardır. Her iki iJa- ve sınai bir hareket kaynağı ola 
renin alakadar memurları ö - ıcaktır. Yalnız böyle hareketleri 
nümii.adeki halta bir toplantı destekleyen yolları ve nakil va-
yoparalt ;rapılocalı yarclım B 
e•aaarını te•bit edeceklerdir. sıtalarını hazırlamak şarttır. ur 
Tevziat için icab eden mah- sayı muhtelif istikametlerden İs· 
rukat depoları mulıtelif semt- tanbula ve Ankaraya bağlamak 
lerde hazırlanmıftır. Şimdilik lazımdır. Bir tek Mudanya veya 
15 bin ton kömür dağıtılacak, Karaköy yolu temiz. Bursayı biı 
ileride lüzum haaıl olduğa asfalt yolla y alovaya bağlamak 
takdirde Mahrulıat Oli.inllen 
bir miktar odun ve kömür ve ayni asfaltı İzmit körfezinin 
daha temin edilecektir. küçük iskelelerine kadar uzat • 

Vakıllar illarui ,lakir hal- mak lazımdır. Sonra köyler ara• 
ka aıcai yemek tev:iatı etra- sındaki yolları da ihmal etme
lındaki faaliyetlerine de de - mek gerektir. Taze sebze ve 
uam etmektedir. Kıt aylarm· meyva köyden istihlak merke-
da yemek t•v.ziata genifl•tile- l d. 
cektir. idare kimlere yardım zine on iki saatte gelebilme i ır · 

tunde b~lunan yıyece .ma e- dokunmıyan b'lr meczub olduğu ve yaşlarındaki İbrahimi, İ$ yüzün
lerinde fıat artışını nasıl ızah et· 0 aabah aj-aheyislnin nüfus kağıdı- den döverek ölümüne aebeb ol • 
meli} nı alarak ..den kaçtıtı te.blt olun. mu,tur. 

yapılacağı hakkında mahalli Yoldan sonra elektrik işi ge• 
polis merkezleri:e mahalle lir. Bursa bugün Merinos fabri-
mümesaillerinclen icab eden kasının muharrik kuvvetinden 

iflas etmit gibi göstererek elinde izahatı almakta ue yardıma d B"" ··k b" n istifade e iyor. uyu 11 e • 
bulundurduğu 40,000 liralık bur muhta.. ailelerin iaimlerini b k• f' d 

Muhterem Amerika Cümhm· m...-. Dün 2 nci aiırcezada bakılan 
reisinin teşhis raporunda eksik Genç kız ai~M teslim edilmlı- bu dava. so~ .. erm~ ve Hasanm 

~ düstri merkezi için u a ı e-
da demiri satmaktan imtina ve ta.bit etmektedir. K h d 

~ gyildir. Hükumetin üta ya a 
muvazaa seneclile Refik acluacla ı.. ~L bek 

• ' 1 kuracağı büyük elektr"'- şe . . e-
Konyalı bir tüccara devretmipe ıstanbul meb us_arı sinin hududu Bursayı da ~ıne 

.. d .. w.. •• okt budur. tir. suçu sabıt soriilerek 3 sene bap-
gor ugumuz n * a sine, fakat ya,ı 65 i aştığından 

U ·1 · "k• k b ve bazı hafifletici ~ebeblet· bu -
Dostum Asım s gazetecı en J c:ı esrar eş U d - d d ı · d. · 

k 
· l \ 7 lun ugun an o ayı cezası ın arı-

deyakayı ele Termİ4tir. - l 
alacaktır'. Bu santralın kuruma-

Dün milli korunma mahkeme- kazalarda b·ır tetkik sı her halde harbden so9raya ~i~ ar~aı~da e ono~ı rnese e .e- İ tiladan kurtarılma- - lerek 1 sene 8 ay müddetle bap-
rını en ıyı ve en sık ınceleyendır. P . 400 1• t • t "ye 

sinde yapılan duruşmaısında suç- ı ad B 
)u: kalmıştır. O zamana 1- ar ur-• . • .1 l l b .1 sıne ve ıra azmına vermı 

Dün yazdığı makaleyı ılgı 1 e ve arını ta e ettı er mahkUm edilmi,tir. «- Benim tüccar Refiie gez.IS.108 çıkıyorlar salılar şu fikir ~tTaftıtda t~pıan: 
zevkle okudum. Eyübde, Kı:aılmc1ıeid mahalle-
Asım Us ordunun ve memur- sinde Tabakhane sokağında 59 Petrol tevz:atı h zırhkları 

ların ihtiyacının piyasadan teda numarala e•de oturan ve bir fab-

60,000 lira borcum var, kendisi 
malıma vaziyet etti. Bundan dol 
layı müracaat edenlere ıatma • 
dım» demitse de iddiası nazarı 

itibara alınma,.arak te•kif edil -
mi,tir. 

malıdırlar. T abıat onları bır ha 
-- zine icinde hayata getirmistir. 

Bu B•2İ için lnr JWOlff"atll tertib Bursalılar bu hazineden istifade 
.tlildi, Bniler 6ir Aa/ta aiirecek etmek istiyorlar ona r:röre şimdi· rik edilecek yerde müstahsilden rikada dokumacılık yapan Ce • 

ayniyat vergisi olarak alınabi1e- mil ile ayni e•de kiracı bulunan 
ceğini düşünüyor ve tahmin edi Mustafa dün .. emniyet ~üdürlü~ü 

k · b takdirde piyasada fi. kaçakçılık burosuna muracaat e
yor, . 

1 .~k l . ·neri kı- derek tunlan söylemitlerdir: 
atların yu 8'"' mesı meyı «- Bi& iki arkadas on sene-

la k flasyon vukuuna ma· . . · rı ca , en dar esrar ıçer, afyon yuları~. Bu 
ni olunacaktır. . itiyaddan bir türlü kendimui kur 

Bu dü~ÜT'ce bize derhal eskı taramadık. Geçen hafta evde bir 
Ticaret Vekili Nazmi T opcuo~· odaya kapanarak kimse ile te • 
1 Jonun bir Ara yapmış olduğu mas etmemeyi ve bu menhus ze-
\ lrl" E. h t l ttı hirleri içmemeyi tecrübe etmek 

tt- 1 ı ı:ı ır a · · ff k 1 
C k '-t•l A , na istedık, fakat muva a o ama-

.aerce ten va~ 1 
· ~=-,.\ - dık. Bizi bu kötü iptiladan kur-

1J1"", tasıvRn avnıyat ver~ısı ye-
ni bir 8,.trll altm<lA dirilebilse. 

· fn ... ,,.,'"' 412 1'e) ............................ ~·········-····--···· 
TAKVlM • 

Rumi 1ene 
18118 -Eyliil 
10 

23 
Çarşam'ba 
Resmi acne 

1942 

Eyliil 

Arabi aeııe 
1861 -Hızır 
141 

~~~;. Ramazan 
İMSAK 

S. D• 

tarın ... » 
Bu hazin itiraf karı181nda key· 

fiyeti bir zabıt varakasile tesbit 
eden memurlar, her iki esrarke
ti de asliye S inci ceza müddeiq
mumiliiine teslim etmi~lerdir. 

Cemille Mustafa tedavi edil • 
ı:nek üzere Bakırkoy err.razı ak .. 
liye ve asabiye hastanesine sev
'-c:edileceklerdir. 

Yeni adliye libibi 

Düs belediye iktısad müdür -
lüğünde bir toplantı yapılarak 
akar yakıt maddelerin tevzi ıe
killeri göriifülmüıtür. 

den tedbir alsnı la,.. Toprakları· 
lstanbal meb'ualarmı~ kazaları: nın her karısı altındır. 

mıada yapKaldarı tetkik sedlerı aı / ( I 'd 
- ----------------------- içln bir program bazırlanmıflır.Pro UJuchan ahı ~ gram fU 5&rayl taklb etmektedir: ............... --........... --:-·~-:--· 
iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

ı Btrincltetri• Pertembe Betik· Nimet Ablanm kışesım 
l&J kazası parti merkezi saat 14, soyan hırsız 
1 Blrlncitepin Perıe~ıbe Beyoilu Eminönünde piyanro bayiliği 

Bir arkadaıun~ .)'a.aı)'Or: •aretle mallarmt polaalıyo M· kazu! J>:llrtl. merkezi saat 16,,lO, yapan Nimet Ablanın ıitesine ev 
«- Garbi Anadolcınuu .ae.)'- malttadırlar. Efer tale6i lıarp- 2 Blnnciteıtrın Cuma Fali!ı ~1 velki gece hırsız rirmiş, 450 lira 

tin mıntakalarmJaki yaflaane- lı;racolı lcaclar mal ••be il• l>a- putl merkesl saat ı4, 2 Bırlncitet. para ile 200 aded piyango bileti 
ler ağzına kadar yaflla dola • na 6ira.z da in.al karıpa elbet- rin Cuma Eminön& kuuı parti çalmıttır • 
clar; fakat l 11tanbulda yoğ te bıı,.ünlıii 6ihi akıtmlf llGİ· mskesl aut 1 ~,30, 3 Birlacilevl~ yapılan · tahk~t neticesind~ 

k • Camarteal Oskiiclar kazası .,.ti hırsızın bu diikkana tavan deh· 
yo tur. yete pmiyece~, amma o H• ----'' 

l•tihlak maddelerinin fiat - manda 6isim 6ir ltuım _,
1101

_ merlr.ai Köpriiclen 13,25, v.....-.. e ğinden girdiği anlaşıbnqtır. 
I b l · · ı 14, 3 Blrinchetrin CUJnal'hsl Kadı- Bu hırsızlıkla ali.kuı olduiu laTını atan u pıyaacuı fayın lı zeytinwnf tüccarlanma ... ,,..a -.n 

1 l L ld .r- ,,.- köy kaaal parti merkal saat 16,.-.. sanılan bir bekçi zabıta tarafm-eder. Bir ma atanuu :ı pa • lra.zonamıya~. Onma için, 
halı iae, memleketin diğer ta • d 4 BirinciteFln Puar Eyüb U..ı dan yakalanmı,tır • 
rallarmda da )'ikıelir. Binaen- GOThİ Ana oladalti yajlaane • parti merkui IUt 10, 4 Blrincltet: 

l I ler, afzına lıadar malla dola.)'- rln Paur s.kı..1.::- tsuuı parti Teşekkür 
aleyh zeytinyağcı arımı.z • • ı- /.tan6ulu va"'az bırakır, ._, __ !I 
tanbulda yağı yü.ada elliden ••• " 5 mfllkm SbWıclcl. 13,15 tr.,...e Aımemizln öliiaündea atitenllhl 

6 48 

aıcığı olmamak üzere yiik•elt- liatlan yiilt•eltirU. 0rtda li- 14, 5 Blrincltetrin P~.1 ~ı • biİIJiik ~e lf&lrM eden Mra. 
mek için buraya yaf gönder • atlar )'iilı .. lince, a•jtlinyoi yer kuul psti merkal Kopriiclen ba., dost. ve arkad~ ~ 
memektedirler. Böylece tehri- mıntakalarında da yiilıHlir. 10 nıpsile 11,41, 5 Blrincltep-in de birik aı1iA '" ila~ gi6&eren 
mizde taleb çofalıp ar.a aza - Bö)'lece yib iaraflrılc ycai J..,.. Paunesl BeJkoıa bzul parti mer- iJotı.ıtoı" arkadıuJlarımı.za, eenase mera • 
lınca liatlar baf yukan çık • dağa yerde )'ÜZ elli kUl'llfCI ÇI• kesi ~enden 14,10 vapurile aimhı.e blı"el' W'a iııe 1\Urak ~ 

11 
Enver Karandan ı&çılan lstanbul makta bunu gören ve elinde kar. Hatta biraz daha difinıizi 14,45, 6 Birlncitqrln Salı ŞiıU Hal- baiblı.m• ımedr.1laWD ıaa.tııaaaa bümıei 

4 adliye tabibJlilne tayin edilen Ki.- mal b~lunanlar ela tabii ayni .. 1ıar11ak iki yü.ze de çıkabilir.ı> kevl saat 11 6 Birinclt~riD Salı ırösterıen ~nlız, kara n bava. ku'\'Vetlerl 

5 

10 

09 

0.2 12 
ôtle ikindi Ak,Rm Yatsı mil Onsalan yeni vuifealDe batla • 'STER 1 NAN, Bevonölu Halkevl saat l3,30, 6 Bi. 1ııouıu.tannanna sonsuz tesekkürlerimiırill 

mııllr. • J~. ~zi ı t derin 
S. D. s. 1 l). S. D. S. o. Adli Tıb mü,eeıesesinln muhtelif . 1 rlnıcilqriıı Salı Şehremini Halkevi lbli.tma pze n a.vassu unu 

1 
V. 13 06 16 81 19 o& 20 E9 '----'-- • eti \ l STER NAN M Af ...t 16.30; 7 Blrincltepin Çarpın- sayplammı&la dlledz. 
E. 6 00 9 211 12 - ı aı --~ıoda DID'Vlıffakiy 1 mesa- ' lba AclaJar kazası parti merkezi Köp ıw. Zeüi Fahlr Burak. Ptllllıi Tahir 

lbı=lı.d=======--==ı• lüle tanı:: ~ ac1Ji7e dokt~u- l\..:....__=:::;;;M:_,:_;,,_..;;·.;;--;;;:...~-;;,;,..- ..;-;;;...-____ • ____ ""'F ...... ~,....c!::-'-__,...,.,.,,_.,, .. ---=""'-' . riiden. 12 •• 13.30. Barak, Batıp Tabir BuJ'lll[ 
--~ 



1 DENiZCİLİ =ı Iİ;-8· 

ar ın or uncu ısına gırer n ... ı Şehir ~tiyatrosunu hazırlıkları 
Bu kış münakaşa edilecek en miJhim mevzu: Tiyatroiarımızı tehdid eden büyük bir 
İngilizler Avrupa karasına gelecek gaz derd: Temaş~ vergisinin fazlalığı 

ay.ı'1Jk basa· Lı·lecek/er mi? ~ irlndteırlnin ilk günü, Şehir 
'\« O ..g Dram Tiyatrosu mutad oldu. 

. d • • h rrİrİ yazıyor ) ğu Ü%ere Şek.spirin bir piyesi, Ko-( "Son Posta,, nın enızCI mu a medi tiyatrosu da İtalyan müellif. 

R arbin dördüncü kıtma ayak afWt toprakl.rtn L!gal ecliloDiltteii bakacak olursak .böyle Ç~.tln. bir kı. (erinden Goldoninin e:serile kapıları 
bas Böylel.ikl barb l kaPaal4 butl olclu. ylya çıkmaktan ıse, bugun ıçln bi· I nı ve perdelerini açıyorlar. Dram 

döl'diincü 
1~~-:ız~ak harek~ de'\": * . taraf, fakat ~opraklarınJan istifa~e Tiyatrosunda seyredeceğimiz uBir 

~lnden nıiinakata ve propaganda Fakat biz bucüu böyle bir mese. edeıbil_ecek bar . d~vlet_ln ~ P_ortek12 Kıt Ma5alı ıı Şeksplrln olgun!uk dev 
devresine &'~ üzere bulunuyor. lenin en çetin ve en iinemli safha· veya ~5panya gıbı saht~lenoı .~0.~i~ah Tesİ eserlerindendir. Her ne kadar 

virdiği «Nuhıı u göreceğiz <(Nuh» 
un edebiyat ve sahne bakımından 
bir yenilik arudeceğinden §Üphe 
etmiyorum. Komedi kısmında da 
ikinci temsil Yunan edlblednde~ 
Melas'ın, «Asrileşen Baba» sıdır. 

Çocuk Tiyatrosu da, Sabih Gö
zen'in terbiyevi, ayni zamanda ga. 

yet eilencdl bir oyuuile temsiller. 
bapıyacak. 

Açrlıı gÜnlerine aid, şu küçülı 
tafsilitı verdikten &0nra bu se114 
Şehir Tiyatrosunun, hayır yalnız Şe
hir Tiyatrosunun değil, bütün tlyat. 

(Devamı sayfa 4/ 1 de) 
Nuaret Safa Co~kun 

Acab el k harb nasıl &'elİ· sında bulunuyoruz. Harbin bütii•ı~nın faydah ola<:&J{ını gorunız. <ıHamlet», uOteJlon, uRomeo JüL ( 
fecek~ ~ ~ y-:U celecek mi? yiikünü 'üzerler-ine çekmiş olan Al. Bu bust1$'ta Akdeniz ve bilhassa yetıı ((Makhetu, uVene<lik Tadrlu ''S p t b 1 7 ) 
İngifuler :ered: Avrupaya çıka. many.a ve İngiltere bnbtrlerini ufak tim.ali Afrika ~i\leri~in de büyük vesaire kadar ~arcıalem değlhe de '-. on os a,, n 1 n u n1 ac a Si: - (15) 
caklar? İfte bu sualler yine uzun bir denizin ayırdrğf topraklarda b_u önemi vardır. ~er Airlk.a to~r:Jc- Şeblr. Dram Tı~a~rosunun, h:~r y!I __ 
u~ münaka? edil~cektir. lunuyorlar. Bun1ardan bir ·~tanesi, }arı. mihver elmden koparılabılırse Şeksplrle perdesmı açma.k an ane~ı· Bunlardan JO tanesini hallederek bir arada yollıyan her 

llu suallere dofru olarak cevab bu denizi. ... bir tarafın.dan dıgerkklı· Avropaya çıkmnk hayli kola,-laşır. neBayakı!"dcd~kJ kuh~r.~tftc bıbr es~:~IT. ku b" hedi ak 
" rebll k har.'b" • • ikt" d' yısına atlayabillne harlı bltece t r. Ancak bu suretledir ki çıkmak Is· zı ı ıa ar ı a ına, en S"'-''sen o yucumuza ır yet dim edeceğiz 
~ • nıe bel . ;nl ~1>;;:?d t J5:X~ Fakat olmuyor ... Bundan d4l anla. tenllen topraklara kadar olan deniz Muhsin Ertuğrulu ekolü olan bir re_ Soldan sa.ğa doğ 
tıı""~-~t:~.. e~~ ı:.ad u en: •. 1 yoru; ki Girici ve Norveç hadisf!le· yollarının 'emniyeti adamakıllı le fsör saydığım için, uHamlet» in rıı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Yaımıln • ~-ur. L ~~- • ela mesel e__nm 1 , .- u ~vzu için kAff bir msal ola. \nın edilmi" olur. • son defa sahneye konuluşunda oldu· 1 -- Sa.limlrık ı ı ı • 1 1 

11 

1- l.>lT cep~D)l e a acagız. , in d ,.. ~ "b" n· K l.Jf l d l rl A ~ t ili l.er I ek A . mnınıtlır. Bugün ya ız onam~a * 5 u .gı ı, « tr lf masa I» nı a (7), Nefer (2). 
p; ~ır:ı;ler g~;cç k:;iz vru iveya yalnız hava kuvvetleri barbın B I d A . al k d kendine mahsus bir ambalajla önü. 2 - Açıkı;a (6), -_-_---- --. ----
reJa ç. k ~? mı 1 arsa ne· neticesini alacak olan çıkarmayı d ~·~ ~ e,, vru~~ı - ı~g B ~ar müze koyacağı ve bu itibarla da Su orla~uul:ıki top 2 ı 

en çı ar 1 aranli edememektedirler. İste h·.ı· egı e e, .Y•ne zor ır ıf~li'. • 11 an tutturacağı kanaatin<kıyim. rak (:l). --.-- - ----~ * !un içindir ki İngiltere, Avnıpayaı dolayı _Afrik~nın v;ra .. •~ıalı ~fri. Komedi Tiyatrosa Goldoninln 3 - Asude (5), 3 -
Karaya asker çıkarmak, deni:ı ayak atınak için hem hava, hem de kanın ''gallnı ~bin mü~nm Wr saf (ıYalancın sını oynıyacak. Bir mı!r \3). 4 -------. --.--,-

habrinila en çetin bir me&elesldir. 1 ~'"ğünü lemin etmakle hası addetmek. lazınıgt;lır.Herbalde G ld . sah t k •v• k •li i -Duadl.n son 
1914-18 harbinin ınubtelif cephele ~ z _.,_. duır önümüzdeki senenin, lngiher~ için 1 b" lot loıu, hne .· ~d?ll{ıs· uvkve. ---------_-ı---- il -· ugra§Jllwua · ~ l cak b d A k ır ayan mu an ırı ır. ıt usu- t'a. s<>ylenir (4). ku ı.. 
~e böyle hareketler yapıldı. La., * ugr~ı a mevzu u ~r. nca ı ru, piyeslerinde eşhas kalabalık ol. ruşun k~aEılmı~ "' ___ __ __ __ 

kın: Y&1nı:r; müdafaastz addedilen Acaba böyle bir hazırlık bu kıı bu hareket bıışar!.'d.~ktaıı ~onra Av. duğu halde, bütün yükü birltal. ki~i- sekli (2), Sorgu 6 • -- ----- / 
sa.hıUer iJgal edilebidi Fakat Çanak . lnd taınan1lam~bilecek Jlli? Kar· rupaya çıkmak gunun dcnız mesele- 1 "'ki "d" s' edatı I'>) .. kale . · · ıç e · . l U n n omuzuna yu e:nıesı ır. u sa. - · _ - ı- -- _______ _ 

gıbi çetin bir müdafaa sahası tısında bulunulan müşkiiller şunlar. sa ha ine ge r. ıkatlığı bütün eserlerinde goruruz. :l - Bir n~ İ il 111 
0~ karalara, büyük don.anmalar.a dır: T ..... k··:···d· .. ·~·,·•••H•••••• ..... _. .... M .••••• I.: .. ·:· .. Bu sene maalesef sevimli san'a~kar (8). ---- ---- --------
;:-ırk olan devletM:r larafın.dan ~ı· a _ ik~ t~r~f .:"°Mln<laki hava 6 lr ~ Q 1 üseym iİ ayım Ha~ımdan mahrum bir kadro il~ 1 - Mülıalaga_ f. il 

dokun.ı.ılamıyaca.gı anlatıldı. Ilı;_-t müvaı:enesı hala şupbededlr. ile karşılas, ıyor faalıyette bulunacak olan komedı ıanııınn:ık C4l. ---- - .------------
daıı dolayı denizciler, deniz aşırı ı b _ Kıyılar iyi tahkinı edilmiş.. Tiyatromuz bermutad, şahsi gayret 7 - Ok a.!m:ığa l I -ı 
:~~r~lara asker çt~rnıanın çok tir. • . ~ Birkaç s:~edenberl karşı ~arşıya lerle bize :;ahnesinc koydugu eser- yara.r (3). Ceriha ------ .---- - - ;;;;I 
hışku{ olduğwıu teslım ettiler. c _ Kıyılardan ıçerıy~ dogru gelmeyen ikı tanınmıt pebJıvanı • lerl beğendirmeğe mahkum. Bunun (4). Hı 

1 
• • 

r Ancak bu harbde yapıl~.''? h~· müdafaa edilen mevziler ç~~~uı-. ınız .~u alq~n Şehzadebatı~da b~-ı sebebi de, Ma.t~uat Uınum Müdür. __ s .- Yeml"k (2)' - -- -'--- U 

1
:;e_t. çıkarma .hakktndald fıkirlerı. d _ Karaya asker g~t~rece~ p. .~reı~eklerdlr. fek.lrd.~lı Hu·ı lüğünün, kendisıne .t~tkik için gön- Kira.ya verir (7). \ 5 - Culrin aksi (3), Bir emir (aı. 

zı sarsar gibı oldu: vasıtalar, modem taarruz sıl~ları- seyınm gure~lerden ç~l\ıl?ıgı d.edi_- derilen eserlerde, bır komedide as. 9 - Feıı~ (3). Bir erkek adı (5). 6 - Geuiı~Jtk (2), ısır ll:u-i (:!), Ka.o 
1 - Norveç çıarması na mukavemet: edememektedir. kodusu bu haberle tekzıb edılmı, la bulunmaması la..:ııngelen vasıf- 10 - Abd.e (4), bul etmemek (3). 
2 - Ciridin i~ali * . bulunuyor. Acaba Mulayiın pehli - ları aramai{a knlkıtması .. Bunu ayrı l."d,anda.n a<oağ'ıya dotm: '1 - Anadolııda bir ..Ia.ğ (1). 

Bu hareketlerin her ikisi de en Bu ka.dar tetkilatın fnglltereyı •
1 

van Tekirdağltnın düskün vaziye - bir yazı mevzuu olarak ele almak 1 - Derj işi yapan {5), Sucu (~). 8 - (Ver) in a.kısi: (2), Yok etmell 
il\l\rvetli donanmaya ş.thlb olan İn· yı\dıraı~I ıtb.ır.a.vvur edilem~Çün· tinden istifade ederek eski hasmı· niyetlndeyiın. Bu itibarla Ü7erinde 2 - Yaka sllkme niclası (6), Neş'eıli (5). 
elltereye kartı yapıldı ve muvaffak kü b·ı devlet için zaferin basamağı nı ortadan çıkarmak mı istiyor? pek duramıyacağım.Dram tiyatro- (3). 9 - İngJliır: naz.ırlanndaa biri (4), 
oldu. BöyleDkle efkarı umumiye oradadır. Ancak Avrupaya çıkmak Herhalde Şeh:r.adebaşınl:la bu ak - sıunda,nıevsi:mln ikinci eseri olarak, 3 - Teneke zamkı (5), Nota (2). Taha.r.ri ettir ( t). 
de, ,ayed tayyare üstünlüğü olursa, için, zayiatı mutedil olacak olan bir ~m yapılacak olan bu boğu~manın «Bir anaıı mütercimi Bayan Mübec- 4 - souıına,, (S) gelir.;e bir nıeyva 10 - Mısır ilahi (:1), ~n aeı 

ldir. Basit bir haritaya epeyce alakalı olacaiı anlafılıv91'. re) Yararın, ~dre O'beille'den çe. olur. (5), Bir re.Dk (2~. iil (S), 

• 
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NUS"RET SAfA eGfKUN 
Elhet giderüz benim bu- • . • . . . . . . . .. .. . . • . . . . . . ... .. .. . . • ~He Fen kerem buyuı·up yol gös-

Lau1, Acem seferi izerine imiş! Cemnziyüievvel 13 üncü Per- tenn. Vedad, odasına çekilmiş, aırlı· k\4 Adnana Vcdaduı ne kadar 
hız dahi anı ister ıli,.ak. s b hı go yüzü alacala· Yava§ y vaı vezir urayına na paltosunu almı~, suratı asık, sinirlendiğini biliyordu. 

Köse d m az dnşündüktf'n nırken camilerde okunrı.n sabah doğru ilerlemeğe bıışl dılar. Sa- bir koltuğa gömülmüştü. Bu bahaneyi çok sudan buldu. 
sonra: ezmıları Aert bir poyraz ö ün.de raya ard kısmındaki kapah ka· Meserret Hanım gülerek içai Lakin, bu gece Gönü.( e gü-

-Var anlara yol virüp sav, savruluyor, &ulutsu.t: ve don gök pıdan girdiler. Önlerindeki ka- girerken: zeldi? Yeni elbisesi ne kadar va-
L tlehu söyleşirüz. yüzünden henüz oonmeyen yıl• ranlık dehliz ve ta siltunlar a· - Geldiler Vedad ! dedi .. Fa- kı§Dlı~tı? Onu tam bir ıpk hili:-

Dedi, bölük ahve ocniln dızlor keskin l<eskin pmlda.p- rasmda dar bir me:-diven görü- kat localarmn giremedikleri için mesi içinde, bütün vuzuhile gör-
d ı:ru yürüdü. Patronn Harıl t k- yordu. Vezir sarayının ırEbussu nüyordu. İbrahim ağa elilc dur· kapı dibinden dinlediler. mese, Semahat :z nnedecekti. 
ı-ar odaya girdiği zaman İbrn· ud .akağına açılan küçük ele.- malarım. işaret edcı·ek, tt::k b ı- Yüzündeki magn1um hatlar Genç kızm kendisine, gözleri 
him ağayı Maslu ile Mısır pa· mir kapısı yarı aralıkta , kapı ar- na ınerdıvene doğru ilCl."ledi, iki birdenbire düzelmiş, dudakları parlıyarak, hayran hayran ba.k-
muklnru üzerine söyleşirken dında fLrahim ağa ile Deli Ha.- basamak çıkıp durdu. Kethüd ~İfl.İyerek, çehresUıi tebessüm- tığını farkediyordu. 
buldu, kethudafar niçin d.~arıya san bekliyorlardı. Duvar boyun· Mustafa Bey üst haJta 8 bıraız· ler istila elmi!Ji. Ablasına min- Yavaf yava~ asabiyeti, hırçın
çıktıgım bilmedikleri Patrona dan üç softa gelio yanaşınca de- lıkla bekliyordu. fbrnhlın ağanın netle baktı. Bu bakı..ıları ikisi de lığı geçiyor, ruhuna &arib bir 
dan sadrazama götürmek ıçm li Hasan ağa aralıktan alçak aes· basamaklara geJdiğ'ni anla:rınca çok iyi anlıyorlardı. Biri, söyle- sükunet çöküyordu. Beethoveni 
cevab bekliyorlardı. Halil hasır le sordu: ulle seslendi: meden diğerinin 1%tJrabım anla- naaıl çaldığını bilmiyoıdu. Lakin 
ÜZeTine bağda§tıktan sonra :yü- - Siz misiz? - Çabık olun af:a karında- mış, öbürü bu müjdeye kar§ı §İmdi, tam mana.aile duyuyorp 
zunu vezırıazam el üdaaı 1us - Beli ai&. lım, Halil pehlivanm odası ya- minnetini izhar -etmi ti. aakin, canlı ve şiirli hareketlerle 
tafa Beye doğru yarı döndurdü: _ Acele dühul eylen. ındaki büyük odayı tutacağız. Progra da Schuın'aıın'm bir eseri aü5lüyordu. 

- Menmed Pa~a cevab mı is- Softalar sıyrılıp gt"n~ avluya İbrahim ıeriye dönüp i~ret eseıri var. Bu itinaya, bu tekrar kendini 
ter? girdiler. Hasan aganın elYeri tit- verdi~ Vedad, sahneye bu defa,. il- bulıqa sebeb <tönül müydü? 

- Beli, i bek!erler. reyip diş eri çarpryordu. Gelen· - Çabık olan yoldaJım. kinden daha heyecanlı, faltat çı· Semahatten bir parça halind.., 
- Eyü, gelecekler dersiz! lere dikkatle baktık an soına gü- Otuz W; aerdengeç.ti ayakkab· kışından çok farklı, ne:ıpcli, ça· onu temsil eden bir fahsiyetle 
İki kethüda kanadtanmrş gibi lümsedi: larmı çıkararak ~Herine lmı§· lik eiriyor. göründüğü için mi? Yoksa, bu 

ortalardan ayrıhnca, köae A~ )ardı, patırtı etmt=mek irin <"O- Piyanosunun başına oturur- genç kıza karşı pnyrı hislerle - Ya, yolda~larımı: nerede ·T er • 
dülgani ef di odaya girdi, Pat- kaldılar? rabla yürüyorlardı. Merdivenleri. ken, yan gözle ilk locaya bakı· mı mütehassis bulwıuyordu? 
:rona ve rki arka.da.tının ıua\an- Üç softa sarardılar: birer ikiter çıkblar. «Harem>• 

1 

yor. Fakat, birdenb;re yüzü ka- Sebeb ne olursa olsun, teslim 
na çömeldi: k~mı koridorundaki }an odadan rqıyor, tereddüdle duraklıyor. ediyor ki, genç kız, Semahat.in 

A ı d "d'" ·• , - Beşi manav, yedisi duvarcı, H 1.1 Locad Se L - k lm • · d d d ~ - nara ne ı uz. a ı pehlivanın bulunduğu ocla-ı a ma.1M1.t yo ·tar. Ablıuı ee eyt§ın eıı uy U&u ıztırabı 
· sekizi lag-ımcı ve on neferi dahi ldikl · h f"fl · · - Gelüriz dıduk. ya açılan seçme kapı önüne var- ge ermi söylea::~i. Sakın, n ı ebnıştır. 

- Cidecek misiz f bedestaıılü kılığına girmi.:ler idi. dılar. onl~ locasına geçmiş olmaunl Yavaş yavaf, bir müddet ev· 
Üçü bir :en cevab vel'diler: Çoğa vo.rmadm gelüı-ler sulta· Selamlık tarafınJa hizmet e- Son öksürük kırmhlannın da ao- ve~ gözüııden silincıı halk ken-

•• gitse?< gerek. nım. den erkeklerin sesleri ta .. bulun- na ermesini bekliyor ~bi, d - disine bir mana ifade elmeie 
- Ü - üz bir ar da mı gide- - Silahlarıaı.z Üzerinizde mi? dukları yere kadar geliyordu. yor, yavBJÇa etrafı ı;üzüyormu! başlamıştı. 

ceksİ2:? Üçü de ·· eleri altındaki ka- Sadavet kethüdası M staf hissini ertte ark.cumda kalan Koca salon ağzına kadar do-
- Beli benim bu laklı Y tağanlıırın sapiarı· Bey yan kapıyı .tÇaraY~ yol gö . ile, enqtes° in oturduğu ı~ Iuydu. 
fhtiy r dam ba~ lar: terdi: caya bir göz ah yor, bayır, Se- Herkes veced içinde kendisini 

z.er;ne düşürdü, uz u:z:un Y ımırdadır. - Bunda buyurun yoldaş1e.r. mahal oradn da yo l dinliyordu. 
şünmeğe başladı. Patrona ~ Öyle İse şund.:ı b klen1 an- Fedailerin gözlcı·i parlıl·or, Oo.. bun yapmamnli}dı? Bu Büyük bir san'atkAl' olduğu 

ynunu u:z:atıp yava~ça sordu: ahi gelsüı:ıter yolda ım.. dudakları titriyordu. Odanın or- çok ağır bir mukabele.. en müşkül pes nd kiınsclnce tas-
- Benicı bubam iıçümüz • Softalar kapı a.rdınd duvar talak yerinde palaaile dimdik Mariz ru lu, ıuurunu knybel· dik edilmi~ti. Ruhunun gururla 

ara a bu nmayalım mı dem dibine çe.kU:r rlccn d arıda. bir duran Halil pehlivanla kaırşılnş- tikten sonra bir sıhhat evinin ko- dolduğunu hissetti. Halbuki, 
· er i · · ? ayak sesi oldu. Deli Hasan kapı tılar, kapı gene örtüldü. Toplan- ğuşunda sefil ölen Schumann'ın şimdiye kadar bunları asla dü-

- Ö eğil H:tlil. Bu :.ecli· arnlığJndan tekrar b~ın1 uzatıp dıkları odadan meş,veret meclisi romantik musikisini, ıztırabmı fÜnmüş, bunlardan dolayı kendi-
se bikilmle yold~ rlıt. v nn be· bakarak sırıttı: kurulacak olan büyük sofanın çok güzel ifade ettigi cihetle, kı- 5İni mes'ud hulmuş değildi. 
ni::n - l Bin sW bludan nck· - Siz misiz bre Abbas? tnm ortalık yerine açılan iki k - rık, fakat duyarak çalmaca baş- tik defa bu gece, kendini biraz 
~an v rman. Hem ilciniz. i.çerüdc - Beli Hasan dnyı, bizük. nadlı bir kapı vardı. Divan top- lııyor. daha beğendirmek, Jıaikı biraz 
iken b:r· ":r. taşra~ silQhlu ,. I· - Geçin dm s•m. lnndığı zııman İç taraftan bu ka- Üzüntüsünü tahfif eden Gö- daha coşturmak arzusunu duyu-
da.s r ha ı a katıwn. [Bird n· Be~ kişi daha eltni~ti. pıya bir tekme vurup öte tarafa nülün bulunuıudur. yordu. Bu bir ps"ko\oji meselesi 
bire sordu] Ya, «Urluyu» alac k On dakika "eçmeden en snn geçilince, mecliste bulunanlar ü- Ara.sıra, gözleri locaya kaçı· miydi? Semahate kaışı duydu&u 
m ız} posta da gelip nrkıı bahçeye gir- zerine bir hamlede çullaıııveY· yor. Locanın önünde Göoül Ad- inkisarın bir akııüJameli miydi? 

Patrona kaslarını ı;~tıp yi.i%.i,i.. di. Deli Hasan gelenleri saydık- mek k bil olacaktı. Hsiil pehli- nan Beyle oturuyor. Babuı ve Ona inad1 daha fazla muvaffa-
aü duv d yana döndürdü: tan aonra lb him ağanın yüzü- van,. otuz ÜÇ serdengeçtiye ba- delikanlı arkadalar. Acaba, Se- kıyet mi kazanmak İstiyordu? 

--~--~-.u:.·- e baktı: karak alçak sesle söyledi: mabat, Adnnn Bey de peşlerine Jestlerine biraz daha itina e-
. L .... 1 -, icin mi jt'elmedi? Çün- derele. oozi,vonla·· - ·r parça 

daha şÜrlqtir _ek çalma baş· 
lamıfh. 

Suratındaki aıukl.k gitmiş, 
kqları düzeJmiıti. Yuzünde 
Sch?ma!1n'ın musil.isme uyan 
hazın bır tebessüm, rnh t, miıs· 
terih, londa kimse yokmus gi-
bi çalıyordu. · 

Bir aralık, gene özü salon tn
rafına kaydı. Saadet Hanım ge
çen def aki yerinde oturuy~d • 
Cözlerini kırpmadan, dalgın din
liyordu. Birden karar verdi. Kon
serden sonra gene Sa.adet ide
cekti ~ Şüphesiz bu d Semahate 
kızgınlığının bir nelicesiyd". 

Hisleri çok müteha.vviloi. 
Semahate, son had: yi bu de

rece büyüttüğü için kızıyor, has
ta olması ihtim lini dil§Ünerek 
mazur görmeğe çalı,ıyor, Gönü
lün gelip1e kendini bahtiyar bu
luyor, fakat gene Semahati ha
tırlıyor, gelmeyi,ini hiçbir maze
rete bağlıyamıyor, arfcdemi ... 
yordu. 

İkinci antrakta, içeri girer gir
mez, aklına ona telefon etmek 
geldi. 

Ba aaatt~ sinema müdiWünün 
oda.sınd kimse olmaması 1 • zım
dL Ani bir kararla, sahne};, par• 
tere bağlayan koridoı ih.ıye
tindeki müdür odasm yurüdü. 
Semah ate bir sitem ateş· ak 
niyetinde idi. N aı ayı çevirdi;. 
H ~ ve a.snbiyetten er t -
r fı titriyordu. Zil çalıyo , fa at 
tekfon cevab vennİ) ord S -
bırsızlanıyor, elind aletı fırla
tıp a İstiyordu. Yo Se-
mahat evde yo yd ? 

N eye idebilirdi 'l 
A ha Semah tin biri· 

le .• 
Oo.. bu ihtimali diı •· m k bi· 

le İnsana çıldırtabilirdi. 
Y o.tmıs olacaktı. 
Hiddetle telefonu kapamağa 

hazırlanıyordu. 
Semahatin ahenktar sesi ce 

vah verdi: 
Alo! •.. 

(Arkası var) 



Tlfatro 1 (Yeıilay) 10 verdiği kararlar i~veçd~ seçi~ IFinlindiya harbten ne 
(Ba, taralı 3/l tıl•) 1 netteelerı Berlınde 1 

;.".";·b::"":-.c: ~ ~~·ı!~t.:.;!:~.:::;! ... 1:.:-:::·b..=°i.!::~.:"'',ıı-:e.; fena karşılandı şartlarla çekilecek?. 
m B •:Ol~ versisldlr. yeni ~ 7 milJODdan 9 milyona çık- tahıil ıençliğini aramıza almak-

~ amlarlle birlikte tiyatrolar l~ı ve daha da 10 milyonıt tez- la memleket heaabına iftihar dtt· Stolmoinı 22 (A.A.) _ Biitiın 
;~ · ödemektedirler. yid edileceji yolundaki aon de- yuyoruz. hYeçıte yqılaa aahlye lntih-War• • (Ba,rarah 1 illa sayfada) Vatin&lon 22 (A.A.) _ Hari· 
{!Bu ::ryette Şehir Tıyatrosu, meci bizi daha. a~tif bir mesai Bu kıymetli ıençlerin kuru • nın kal'i Deliceai f'ldar: h!pkisi ~erakla l>e~mektedir. ciye nazırı Cordell Hull. garete-

medııuren fiatlan artırnııt olmaaına tarzına aevketmittır. mumuza i~raklen, doğTudan Sosyal • demokratlar: 1938 de Finli~nın, .~erı~an -efkarı· citer loplantıaanda F.inlindiye 
nimen açık vermeie mahkUm.. Propaganda, i'lad ve leHdni doğruya phai arzularından ve kazandıkları 864 iiyeliie kartı 833 nan mi.ızaheretinı temırı amacını hakkında 80r'U1an bir ıuale ce . 
dur Befikafta daimi bir yer temin kafi bulmayarak lıükumelten bu İçtimai davayı tam mana.aile muhafazakarlar 281 t-e 'kUJI 266: ciiden açık bir ~ecinin bahis/ vab vererek bu hu&usta bugün 
~olan Ertujrul Sadi Tek Heye- meınnuiyeti kat'iye İatiyecek ka- kavramış ve benimsemiş olma • z1raatçileT 176 ya 1'.lqı 212, 111.e. mevzuu o1duju bildin,mekleclir . ..c;,fiyec:ek bir ~ otmadıiuu, 
tinin de bu kıtı lıtanbulda geçire.. dar heyecanlandık. Son kongre- larından doğmuştur. .r.&ler 163 e kar§ı 166, komünist. Bütün Avnapa memleketleri için fakat bu memleketin Birle~k A,. 

ceğlni c;irendlğlmiz RB,fid Rıza ti miz bu beyecaRın tabii bir tez~ Şurasuu da ,ükranla kaydet • ler 26 ya kartı 46. de Bir~ik. Amen"ka)'a olan bor- merika i1e münasebetleri hakkm-
yatro.unun da, ((Yansın Var!ı> di : hü~d~·1 • mek isterim ki, hiikunıetimiz de BertinddQ bütün iıveç eazele ma ClllHI -ena+ tak memleket olan da daha sonra clemcçte buhma. 
- pılılarını pırtdarını topla--1. .. ev a ade toplantcy" aayıaı 3 kurumumuzun faaliy~ini te,vik babiırlerhıin yazdtldarına eör• se • Te R .. ıara lmrfl kahramanca mü catıaı bildirmi·•ir. 
,,_ ' 

7
-- bmı bulan b""t"" ·· 1 · · • · d f - L~ .. ean'at aahMıadan kaçmalarına ma- . . u un uye ernnız lf'" ve t~ı edecek mahi~tte hize çhnler neticesi bllhusa lwmÜDiat - a aaaı umunn ta'llUlır ve hay • Papalılı nezdinde 

alaef intizar :aanll'elİDd • ~ak eth. Muayyen itleri gÖrüf· :yardımlarda buluamaj-a b~la • leriıı Dİll>eten yüksetl kazançlmı Al Tanlıj1 lauı:&llllftf Wwıaft Fin • .;_ 22 (A.A.) _ Vatikan • 
Sqı 8 eklllmide. ~ly Ve t~~-~orıra, memleketimizde a· mııtır. Bütün hu maddi ve ma· man mabllllerinde büyük IMr llcl liacfiyaya b"" 1Mlrada ~k Mi- Mcı J · · Lild" ild" 
M~ :::.. açthr açı~as labıldıgın~ artan 'küul iptil&sın• nevi yardımlarlad1r ki; bir gün ve ficldetll tenkidler qyandrnnlf • 7'ik W Hlllb pah" tit" ~~~ -~B~ iiae :~~:.~~veıru:r_.: ~ 
memJelmd ~ . lldlallnJ tem~a ettık. l'elecek mücadelemizde sureti hr. berabu, u ıs e, _.._ _. • ....Uli M 1': lo akında Wadid...: flllaıt kiiPk ~lr feda. m ~~ ••~at a;aı::..ı~ltanab • kat'iyede muvaffak olacatız. Almaıa hariciye nazırlJimda bu lefik Amerika harite ginlikten )"eai llir :ka;~ Y ~ 
~ de~lelıe ...,,.. külfet tah- e en yazı a u.r imtidad F. Ô11er h111a1ta denihnl.t:.. ki: 80ftrll aıı: ç_ok aojwkh.it "'.". 1111 ol- Ye Amerik .. di-•---ta ~-..ı--

, L- 1 ele ..J!_ _ LI eden caddede meyhaneler hariç raa ..___ tL..! tek- .-.- --
mil etmfyen - "'W r- ur tam 24 •-- '~' .. '-" Nabi- ..ftwnlerj lsv .... i.. d•lıılli "11111f1.Yr. • wu ,..... 'C'- munase - _,.a Roma4aa .ayn&acakbr. 

1 -LI L:.- -~ • -L .... e ayaauatü IÇllLI satanı BUyOkada c·n t• ~- --r--· -:.--- b d _._.~ • ~ b" ~!._ll 

tur
çare bu 11e.aıı...._ ...,.. ,...-mız y.._ yer tesb;t ettiğini &Öylecii. Arka- aye 1 bir iti o'a ak te1;.1dd edilmek lizını eu-:m~ .. ı ıreıırınm~, ır nıuu· Tayb Papa ile yapacatı iki 

d b . b ki muhakemesı· _ıı:_ d L-L__;."L•:.:. k b .. det once, Birle""k Amen'"ka .... - -!!l~kab"L-Lle....J-- -L.a._J!~ .. • ......,.,_...!-tn t-L~ edile- aflll ır. a.. "kati ifade eden mü &ea~e e, ,_,.,... ...... e arıı ' o- • • - waa ra.:- -- waı• r--~ ~ ......- bed lüm' diri -=-ı.. ı.. L-L... naye ............ ~alô lııü- ........... _:_ Pa:p-'L...L _ __.m • ..ı_ı..: dff. 
~· . • fA eaı yurek1er acıaıd11·. m ••atma il(•~ .... ~ • '"'"-·... - --- ıın:as ..,.. 

oeil, tiyatro ol.ak mem1eketimia.. Yük.ek tahsil se"DCliiinin top- Baadaa ltir •iiddet e .. el Bü- am Alır.anp böyle W inkitafa ka- tün Fin "onsoloa1uldarmm ka.,.. lomatlari&e l'öriifmeler yap-. 
ele 10 dan fala ~~:robu-. Bu to lu bir halele bulunduğu böyle bir yük.adada, Güvercinlik mevkiin- yleisla kalamaz. t11Maa1111 Uıtıediti IEalllaft belir • tar. Elç"ain memleketiıae döaer 
pa topu 10 ade4 tiJalrodan afhcli: muhitte bu 1ril>i yerlerin bulun- de, feci bir cina)'et İflenmit ve - wıi,, fakat dip'lomat:\t mina.e • lr.en &apaayatla asa bir müdcle' 
~ ~ ~·. 1au1...,.. bir ma•• bizi deiit, her akı. seımı Sedad adında bir senç metresi Tı·caret Vekı·ıı· nı·ı Denı·zıı·da betler devam etmiıtir. için «tunnaaa DNlıtemeıdir. 
sarar yermez. Bilikia bu be,ıeıtlerha aahiltini müteenir ecler kanaa • Fatmayı, amlma teklifine ainir-

!:.~etler'- chwamlarile 6-zJ.e ka tiadeQ• İpb1a Ye aamyabnlD :::::k b'::!:ı:~.~Ü~ • tetkikf eri 
Bam.ele hallolnaUM, imde ti. bir memleket için ne iktı.aa.di, ne 2 nci aiırcezada bakılan bu [BClf t...lı l iıeci .aylada] 

MlitleUi11erin Libfclda 
tir ak1ılan 

Pirinç fiattannft prD'en 
yükse:iş llaş (Omltirüysr 

yatro ölüm ceaa•• çarpt1rıhn1t de ticari laiç bir faydası yokbır. davanm dünkü dunqma&ancia ta· teYziinde ve temin ettikleri iplik 
demektir. Halbaki, .fenısatkiraae Profesör Landouzy'ün decliii si· hidler dinlenm;, •e muhakeme •iebetincle ea iyi kaliteCle doku- . [Bot taNlllı 1 Uaci ~ylada] [.8et .t.,./ı l •a ao,14Ule] 
hir ~ilde çall!U tiyatrolarımıu bi o, olaa, olaa her teydea evvel de l'elmiyen bir şahidin celbi için ma tealim etmelerindeki kontro- Libya eahraaından ıel'!n diiıma· liijüde mulatelil tüccarlann iı 
ceza detll, mikiıfat yermek soran- çok mühim ulıhi ve içtimai bir talik edilmiştir. 1Qa kavvetlendiri!me."lini ve do • nıa üatüa motörlü zırhlı kuv • tİ:Nk11e 1aıir toplanb 7apalaıntbr 
dayız. da•adır. kamaların mevcud limited p.. . vetlerile şiddetli bir sav-:.-'• tu- Bu toıptaBttcla ıuJaire ._ ~ 

Geri bir m.ele kalıyor. Ben deierli me.lekd&JUD Maz· ı R A D y O l keti tarafından memleket dahi. lufDlu,•ardrr. Kalabal1k bir top- maddelerinin aon günlerdeiö fiat 
O da, Şehir Komedi Tiyatron- har Ounaa Uzmanın fiatlann linde aabfA arzedilmesi hwiuala- çu kuvvetinin desteklediii ilk la· y6luelmehri toetlrik e4ilmq w 

nun ellki <ıSea» .ınemasına nakli artınlmau yolundaki fikrine u- nnda alakadarlara emirim- .._.. IUTUZ püıkiirtülnaiiş, pnnzonwa bu mesele &zerinde tiic:carlanr 
keyfiyeti.. «Şehir Tlyatroaa» adını la. iıtirak etmiyorum ben i.tih- OAB.$A."8&. lı/9/LNZ IDİf, kooperatiflerin buciinldi mukavemeti, İtalyan ve Alman .. talealan .,. di1 ek ti 
taııyan bir :nıiiesseıenin böyle. ~t aalin arbnlmamauna' taraftarım. 'UO: Saat ~ 7,3!· v· uamn 4artlar dahilinde yükl-Hlwlai hava lefkillerinia miikerrer mü- .ma alincl teT" ıt e \;~~l • u 
canbubaneaine benzeyen bir bına. Bir adam piriaç bulamazken, bol ~ 7 40

. AJlms · a~ on wa&ifelerm ehemmiyetine ve ya- dalaalelerile teairli •rette 4- · ~- .. e ıcaret a ebne 
~~ ~lıtmu,ı ~lr içln~e, ~ledlye bol r-:k•. m0ı bulmalıdır? Kac1Je .ıc:,. ~ = a..:·5~: l'lll için de hazıfttldı bulanma • tekhur-.k ertai aüalu ina4 ve IMWirilmiftir. 
JÇm de, san at içtn de bir :Jaz ~: içki i.tihaali azahraa kara ~ 1!.33: w.-- _ _._..,_ c- -, lan lüzumuna ~t etmiştir. metanetle Mvam etmİf ~e düt • iç ~ .-Pn .)lfİİ/ı .. li)'Or? 

d D-L- ... ~ aytbmtız bili L---- d" - ... _.-... • .. • men iaaaaca ve molörlü va.ıta • Et fiatl&riie birlikte laaretcel 
•ı 11'. - UU7- , ----:- türer, kaçakçıhk iirer ıye 12 ts· A.t-~ . 
bir «Şehir T.,.a_!!om• binası yapa- bir noktai nazar da ortaya ah· · · • l3. Ka"'* ma.. Ç ·r · · · . lar ba'lmmNI-• •iD" kaFıblaTA etaıe.i tabii göriilen iç yacı fiat· 
mayr,nna.lır. Kendi kendlmizdea lamaz. Milli $efimisin buyarduk """'•tan ........... 11: &a.ı ayan, 18.03: fffR ESi KllŞEL.fRINIZI •irallllfbr. Diia tabiye vazifesi tan aon aiinler içinde pyı-i tabii 
·~ıhnryorm~ bari_~ ~elbe.. lan gibi «İçenin paıaaam, içmi • $artııılıır, 18

'
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: Fasıl ~eti. ıı.ts: ı·ST.AN BU l ~~011_~~~-!~~ aldmotör- olarak yü.k.elmete baılamqltr. 
dip, kendhnize süldlntugiimuz ec

1 
• yenin uhhatiai kaaanmalayız" ltMQoo chna orlımtna. l 9,3o: Saat a. nı a ~~ vıınnm ,...___~ • Halbuki canb hayvan Te keait-

aebl san'atklrlarctan utualrm. •· zarar -L ;.. .. ;..r Yaridab •ü-kaç ~ wı aja.n.s h~rleri. ı:> • .a.s: Yurdıla• Kl 1• Ş E H A NE S •ı ıaaaı iiser-.e •Wlfl1'AD naan.._- . l . ef 
_w..___ 1_ 7- _,__ 28 15 ..,__ _ • ....._1 den reı.=---.:. _ Mı"b-- Lava -.. m

0 

lf et. aabf an et ve ıç yaiı t · 
tanlNla ,artlar ne_... OQUD aiiratl milyon nok ... olawı ... Dijer ta• ..,..,_,., • : _,o•---: 20,45: Bir , -----. .... .. ... n .. ""I' 

le bir tiyatro l>tnul kuanchnnalıyız raftan içtimai kazancını1S mil • mllll'IJ &tren.,.,._, ıı: (Jl!vın saati>, ANKARA CAD. CAGALIJ6LU YDKllŞIJ-2' killeri tarafmdan takib •e bom- fik edıhnedel\ yap&lmıa'ktadır. Bu 
Yeni tlyatTo me'nimhae sirtftenı yarlar •et-inde olacakbr. ı.ı.ıs: Vais'Scs (Pl), !l,30: Temsil .. bardnnan edilerek cenua do;.-. hal alika•rlarm da nazan dik· 

~-~ •• A Ü· Klıncıll Aftesl, !1,50: Rişasd1cimhm UCUZ.ÇABUKVETEJı1İl Bİ1$0<~ YAPAR aüratle ric'at etmiştiT. katini -eelbeta~r. Belediye ik. 
T. • ıo! _ __ ~._~•flÖew.Üitl. ~ Mlaır cephesinde kayda cleier' baad miidürlüjii bu h••ata tet• 

--....._·~~-- JUkler a_pbnnak,tadar. 
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bu '!~~~~~~~ad~an j~:f~=la~~~~~~~::~:~•• üç 

Zilede ! Big&d& ~esab~ar da doğru olsa hükume· :l - istihlak arttı, demişler-
iiiKiırii'Ahnıt!t. 

Bir kadın kükümdar taralınclan 
lrurulan hu tarihi lıa~amızda 
.tiratle inkİfal eden bir :irai 

kallrınma göze ~arpıyor 

! 
tm elıne her sene yarım milyon di, bir hayli de ihtikar adını taşı
ton bug" day geçer. Bu miktar yan umacıya yüklenmişlerdi. 

Ahmed rakibini yenebilecek mi ? 
•ir baba rakibinin kollarını z 

b "d d d b .. y .. k D 1 k l" - Söylemeğe hacet yok. a· tutarak zavallıvı 18 yamndalri ug ay a or unun ve u u ış meme et mamu atı mev-
.,, :r h 1 k 1 ten bu oyun Yürük Alinindir. Ua· oğluna bıçakla öldürttü şehirlerin İ tiyaç arını . arşı a· zuumuzun dışındadır, yiyecek ta olan birçok pehlivanlar bili· 

diktan başka serbest kpıy~.sha~a maddeleri üzerinde konuşuyo- yor. Sen, nasıl oluyor da bilmi· 
IUtra (Hu.usi) - Şehrimize bailnazım rolünü oynıyaca mu ım yorsun?. 

Zile, (Hususi) - Bu mıata· il Seni lröyiinde ıeçen balta bir hiç b" tokun temin edilmesini de ruz: . . . _ ..... . 
kada eakiden birçok lıük\mıetler ymiinden feci bir cinayet İflenmlt 1 1

~· s k"" k l . Anlaşılan Asım Muharebenin ıkıncı . yılı ile Dü ... ündü, tacında, bir türlü bu-"''- b1 all k'' 1 .. ··1c1ürü1m·· t.. mum un ı ar k I .. T 

kurulmu" müteadclid h•ümdar ve r zav 
1 

oyu 
0 

Uf ur. . . · · 1 t k üçüncü yılı arasında e ılen tara lamadı ve Hergeleciye rica üze-
lar saltanat sürm&iflerdir. CJ..s lıü- Servi köylü 45 yapuında bahçı. Us ayniyat vergısını genış e ere · l ine ricada bulundu. Nihayet 
kümdarlardan birınin ailesine nn Khlm, yine o myden Muıtata bütün toprak mahsullerine teş- ile çaJışan kol yine mı aza mış, itergeleciyi yumuşattı. Fakat 
mensub preoaeılerden Zayla ia- Karademirle aylardanbetl clarıın- mil etmiş ve bu genişlemeden istihlak yine mi artmıştır'? Hergeleci: 
minde bir kadın buraya kendi a- cl1r. Köy clere.i mecrasından nö- fiatların sabitleşmesı gibi mu· Bu suale müsbet cevab verı- - S.,ylerim ... Zaten oyun be· 
dını vermit ve tebrin o tarihtea betle tebze aulamak yüzünden ara. him bir netice çıkacağını um-ılebileceğini, ver.ilec.ek -~·ev.ahın nim icadım değil... Fakat beda· 
aonra Zayla diye ambnaaını em· larında rrkan lbtilif, derin bir lauıu t _ vasına olmaz ... 
reylemiıtir. itte Zile kelimeai met doiumıuttur. muş ur. rakamla ispat edılebılecegını san _ Tam yerinde ve mukabilin· 
Zayıanın, halk dilinde tahrife H - ._ __ b' t•• ı·· k. 1• • Dc..ıııııh.ımun yanlış düşündüğü- A 'k d t k ya de yenme oyunu itıe ne isteraen!. ununa --~ı u ut u m nı .. .. . . B b kl'f" mıyorum. merı a a s o -uiramasından türemif bir kasa· yenemiyen KizHJl, vak'a ıecesl oğ- nu soylıyclım. ence u te ı m k - Bir kuzu çevirmesi. 
ba ismi haline girmittir. Zilenin lu on sekiz yqlarındaki Ali'ye başlıca mahzuru ekonomi siste- pacak derecede fazl~ topra - Peki.la ... Fakat püften bir 
O eski• devirlerden kalma Ve hala J b w} d 1 d • L! Q w• 'kl'w h'" mahsulü mevcud oldugU halde oyun ı·se kuzu deg-i1, bir serçe .. e• < Haydi çabuk hayvan arı ag a a min e yenı o.ır egışı ıge, u - T 

ayakta duran tarihi enkaza m!'· köy kenarına çık. orada seni bekli- kumet mekanizmasında da yeni yiyim maddelerinin fiatlarının virmesi bile yapmam!. 
lik bulunmaaı da bW'anın tanh · d l sistem - Pekala!. Yapma!. Yalnız · yorum. Şu herifi haklayalım tıı De. teşkillere ihtiyaç gôsterınesın - artmasın a ro oynıyan 
boyunca birçok istihaleler ıeçı· b . hayret ettim sen, bu oyunu naaıl 
ren memleketlerden biri olduiu- mittir. Ali de babasının ten lhi dedir. Fakat ben şimdi daha zi· ve temel değişmelerinin sarsın· bilmiyorsun? Çünkü Yürük Ali-
nu anlatıyor. Şehrin ortaaındıı veç.hile harmanlığa çıkmıı. M•ta· d Asım Us' un makalesine! tıları ile in 'ikas kaidesi ise bun- nin methur oyunlarıudan biridir. B fanın yolunu beldemeğe batlamıt- yak e ld 
balen bir kale mevcuddur. u tır. sı ıştırmış 0 uğu bir fiat listesi lardan in "ikas kanununun ve iş· - Bilmiyorum ... Demek tesa· 
kalenin bir benzeri de fehrin di- k · · M'" Jel · · d"f t m· im 

• Bir --den baber1 olmıyan Mua. üzerinde durma ısterım. usa- tıra kabiliyetleri mese erının u e me ış · · · ğer yamacına oturmut vazıyet· r-~ l · · - Bak timdi &ana aöyliyeyim: 
tedir. Söylendiiine göre her iki tafa, hava kuardıktan sonıa yat11 ade ederse bu fiat istesını aynen tesirlerini memeleketimızde de Hüseyin, alttan kalkarken ayak· 
kalenin ortasanda tahlelôrz bir vakti koyunlarını evine getlr'mekte alayım: bulabiliriz. ları birbirine biti,ik mi idi? 
yol vardır. Bu yolan vaktile hü- iken Kizım önöne geçmiş ve he- 1941 Eylialünde 42 Ey. G I '7 

/ 
/ - Evet, iki defasında da a· 

kümdarlann, hariçten gelecek men Wıerine atılarak biçarenin kol·ı Toptan Kr. T. Kr. l-kt!em. LA-cfakUg.il yakları birbirine bitişik olarak 
tehlikelerde11 korunmak !e .• iki !arını arkadan aımsıkı tutmuttur. Zeytlnyail kilosu 65 130 _ kalktı. 
kalenin yer ~l~ında~ bırbırıne Blıbulna yardıma gelen Ali de bı. Tereya 11 150 360 - Tamam bir elde yenilir o .•• 
yardım etmesmı t~mın ~y}emek çaianı çekerek onun göğsüne bet Turyağı » 72 200 r Ellerini kemane bağına koyup 
maksadile yapıldıgı da ılave e· defa saplamıt ve cansız olarak yere Sabun ıı 41 85 1Sf 8Dbllf BlrS8SI dönerek doirulduiu zaman iist· 
diliyor. . aernıiftir. Katiller derhal yakalana • Pa~te. » 11 3o - .... _ ten kemaneyi birdenbire aptıya 

Zile her teyden evvel, zıraat· . . . Sogan ,, 4 15 22 911,.2 açılış • ka.paııt!i flaıUan ve kıçınm altına doğru sıvazla· 
çi bir 'memlekettir. Batlaca geli· rak adliyeye verilmlı, tahkıkata baı Mercimek » 19 401 yıp kuvvetle çektin mi ne olur?. 
rini hububat ve pancar teşkıl e- lanmııtır. Şeker '> 50 130 \;lı.AJ..E& Deyince, muhatabı: 
der. Meyva ve sebze bakımından k d .., k.. ...1.1. . Bz. peynir (18 ki.) 800 2300 Avaht " kıı.....,.,,, _ Ha, anladım:. Derhal kı~ 
da civar kasaba ve ~hirlere te· A ça ag oy en) 1 ÜSÜ Bu listede anlaşıldığı üzere '•lldra 1 61erlla 5.22 üstü düter hasım ve açıhp yenı· 
fevvuk eder. ~n yıllarda. pancar ta'ebelerinin gezileri memleketimizden muharebenin ·,"'_Yn ıot Dolu 130.10 lir... • 
ziraatine verılen ehemmıyet ve . . . l talarından itibaren a..ı. ftı &o.

70 
- İtte bu, Yürük Alinin el•ız 

civardaki fabrikaya kesif mik- Adana, (Hususi) - Akçadağ bırıncı yı 1 or \;::::: tot '• l2.8
9 

dediği bir oyundur. Fakat Hüae• 
tarda mal vermek mevkiine se· köy enstitüsü talebeleri, 26 kiti· yavaş yavaş artmıya başlayan oJ.holm :: ;:::-U. 

3
1.1

6 
yinin kalkışı çok güsel olmakla 

çiti, Zileyi ihya etmese namzed lik bir kafile halinde tetki~ ge• fiatlar muharebenin ikinci yılı Bir ah lira eksiktir. Ayaklarını açıp öyle 
kılan aebeblerin başında sayıla· zisme çıkmatlardır. Bu kafıle a- ile üçüncü yılı arasında birdenbi- :u a)'U'hk bir &'ram külce sut kalkmak lazımdır. Ayaklarını a· 
bilir. Pancar ziraati gibi afyon yın 21 inde şehrimize gelecektir. re bir dev hamlesi yaparak yüz- alhn 

453 
çıp kalkaraa kemaneyi aıvazlayıp 

ekimine de son aeneler zarfında Maarif Müdürlüğü İcab eden ha· de 1 ()() bazan 200, hatta kıç altına çekmekle kblu~an~. 
ehemmiyet verilmif ve bu mah· zırlıkları yaptırmaktadır. (

3
()()) ' k Babam " TallrilAt Çünkü ayakların açı lifi u • 

aulden de oldukça istifade ~dil- . .. .. • e ya ın artmıştır. . borou maya mini olur. Alttan kalkar-
meie batlanmıştır. Zilenin bağ· da yetı~ uzumler .Ya Yat ıken Hatırlarda olduğu üzere mu- ~51 ..93S Ttiıit ıuo ıken ayaklan açıp öyle kalkma• 
cıh ı bilhaaaa ileridir. Zile bai· civar vtlayet_l4;re, bılhaasa Sam· harebenin birinci yılı sonunda, ~ Deınanolll a st.50 lıdır. 

- Deiil kuzuyu, koyua bile 
hak ettin! • 

- f ıte bu, Ahmed benim eli
me ıeçerae hep bu açmazları öt• 
renecek ve bunları bilmi:t olaa 
idi ıim~i Hüseyini yere •urmuf" 
tu ... 

Dedi. 
Kara Ahmed, bir keresinde 

de HUaeyini altına almııt•. Sarma 
vurup baamııtı. Ondan aonra o
turak kündeai vurmuıtv. HeFr• 
leci, gene dikkatle Kara Ahme
di takib ediyordu. Kara Ahmed, 
hasmına oturak kündesini vurd• 
ve aıırmaia savaştı. Fakat kur
naz Hüseyin hasmına aayvant a
ıırmak için bekliyordu. Oturak 
kündesinde aayvant mühim bir 
oyundu. Kündeyi aşırırken altta 
bulunan künde tarafına olan a• 
yağını aıırıp hasmının göğsüne 
dolar, bu auretle kündeyi vura• 
altta kahr '9'e aırtüsn re lir .• 
Sayvanlı vuran üatte kalarak g .. 
lib gelir ... 

Bu, aayvant q rma oturak 
kündeainin mukabil oyunudur. 
Kara Ahmed, aayvantı biliyordu. 
Fakat aayvanta gelmemek içia 
ne yapacaiını bilmiyordu. Ba 
aebeble korkusundan bir türlii 
oturak kündesini aın·amayordu. 

Kara Ahmed, birkaç defa 
kündeyi doldurdu~.ı ve tazele
diği halde bir türlü aşıramadı 
haamını... Hep aayvanta ıelec~ 
iim diye çekiniyordu. Kumu 
Hüseyin de tetikte idi. Ahmed ele 
fıMmının tetikte olduğunu göri
ycrdu. 

Bu aırada Herıeleci, olanca 
kuvvetile kahkahayı baatı. H ... 
ta yakınlannda bulunanlar H.
gelecinin bolca ıülmeaine f&fb
lar. Ahmed, daha hil& laaamıaa 
biçimine ıetirerek oturak kW.. 
deaile afll'lllai• savqayorda. 
Herıeleci, aayri ihtiyari baiırd'lı 

- Abel Bırak he!. 
H-seleci, dayanamamıfb. lw 

bd&fl aorduı 
• -3 ,.. ••

1 
.• _ Ev~t. dom livan!. 

'-"'·~~~-~ ......... -~~~~~~-1. .................. ..ı.~~~__J 
- Ne olgpr sene Herseleci "° 
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Stalingra muharebesinin 3 u gunu 
Nafia Vekili 
Elazığda 

Diyarbakır 22 (A.A.) - Na
fia Vekili Ali Fuad Cebesoy dün 
şehrimize gelmiş, istasyonda ba§ 
müıavir, vali, komutan ve bele
diye ve halkevi reisleri ve birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 
Bir saat sonra Batman ,köprüıü
nü tetkike giden Vekil öğ)eden 
sonl'a şehre dönmüş, şehirde tet· 
kiklerde bulunmuş, alqam da E
lizığ a hareket etmiştir. 

ı uuoslavyada cet ler bir e iı 
zaptettiler ve 300 i alya 
subay ve erini .. dür üler 

Son 24 saat zarfında imanlar 
Stalingra~da . 2 sokak zap ettiler 

Wilkie Staline 
Ruzveltin mahrem 
mesajlarını verec~k 

---------
Moskova 22 (AA) S tlh t•· ·· · d M'h · b' h 

h b J b
. · • - ovye a u uzerm e ı verın ır zır · 

a er er ıirosun " Y ı a gore, ugos- ı trenini yoldan çıkarmı~lır. 
lav. çete grupl.arı Bosnadaki Ba- Bosnndaki Tan•aik ve Bugon· 
naJaluka şehn dı"? mahallel~rin- / jo şehirleri yakınlarında savaı 
de yapılan $avaşlarda 300 ita)- lar devam ediyor. 
yan subay ve erini cldül"mi.i§ler - Tuna üz.erinde •uikusdlar 

Londra, 23 (A.A.) - Mosko
'V'adan alınan en son haberler 
Stalingradın mukavemet etmek· 
te oldujunu bildiı·mektedir. Şeh
rin zaptı için 30 gün ev•el baş· 
lamış olan harb bütün şiddetile 
devam etmektedir. Sokaldarda 
yapılan çarpıfmalar, harh tari
hinin şimdiye kadar kaydetme· 
diği kanlı bir kital mahiyetini al
mıştır. 

Almanlar, son 24 saat zarfın
da, çok ağır kayıblar. pahasına 
iki sokak zaptedebilmişlerdir. 
Şimdi sokaklarda karşılıklı ta
anuz şeklinde muharebeler ce· 
reyan etmektedir. Almanlar, 
şehrin fİmalinde bir müstahkem 

• tepeden geri atılmışlardır. 
Rus askerlerinin maneviyatı 

çok yüksektir. Yaralılar bile 
harb sahaslD.1 terketmek isteme
mektedirler. 

Almanların Mozdok keMmin
de de, ilen hareketleri durdurul
nıuştur. Burada karşı taarruza 
geçen Rus kuvvetleri dü'"1ana 
ağır kayıblar verdirmişlerdir. 

Voronejde müteaddid defalar 
taal'ruza kalkan Alman kuvvet• 
leri, ağır kayıblarla geri pÜ4>kÜr· 
tülnıüşlerdir. Leninırad kesimin
de ise, Ruslar muvaffaloyetli bir 
hareketle 'bir d.emiryolu iltisak 
noktasını kıaka>ç içme almı,ıar
dır. 

Kallrasyada 
Visi 23 ( A.A.) - Kafkasya

da A·l~an kuvvetleri iler)eyj~le· 
rine devam etmektedi!"ler. 

Mozdok kesiminde Alman kuv 
vetleri birçok muvaffakıyetler 
elde etmişlerdir. 

Şimal cephesinde kar 
Vi~i, 23 ( A.A.) - Moskova· 

dan bildirildiğine göre, buz de
nizi cephesine kar yağmaya baş· 
lamışbr. Her iki taraf kt1 için 
tedbirlerini almaktadırlar. 

Alman hava kur;vetll!ri 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman 

tftyyareleri Stalingradda çarpı
§&n kara kuvvetlerini mükem
mel surette desteklemekte ve 
Rus mukavemet yuvalarını şid
detle bomba1amaktadırlar. 

Sovyet tebliH"ine ek 
Londra, 23 ( A.A.) - Sovyet 

···················································· 
ingilterede ekm3ğe 
kalsium katllacak 

Londra, 23 ( A.A.) - Yeni bir 
karara göre kadın ayakkabılal'ı· 
nın ökçel~i azami alçaklıkta o
lacak ve köseleden yapılmıya
caktır. 

Diier taraftan resmen bildi
ri)diğ"ine göre ekıneğe, imali sı
rasında kalsium katılacakhr. 

işgal a'tnt-'aki yerlerde 
fabrikalar bon balandı 

Londra, 23 ( A.A.) - Bo&ton 
tipinde bombardıman tayyarele· 
ri dün gündüzün Holandılda "Ye 
İygal altında buhman fransada· 
ki Almanya hesabına çalıf&D 
fabrikaları ve tesisleri muvaffa
kıyetle bombardtman etmil?ler
dir. 

Akın, çok alçaktan uçmak su
retile yapılmış ve bazı ahvalde 
tayyareler fabrika baca'tannın a
rasınıdan geçmi~lerdir. Atılıan 
Yangın ve tahrib bombalarının 
hedeflerine düştükleri tesbit e
dilmiştir. 

Şimali Fransada 3 elektrik 
santralı hücuma maruz kaim>§ 
".!: her üçü de tahrib edilmiştir. 

Esk~ Irak başvekillerinden 
b1ri öldü 

. Vişi, 23 (A.A.) - Btı.idaddan 
hıld' 'ld'v• " k' b k' ırı ıııne gor~; es ı aşve· 

•ilerden Nezi Pat!a hil' İnı:iliz 
tecl'id kampında ölmüştür. 

tebliğinin ekinde şunlar 
dır: 

yazılı- mıştır 2 gün içinde burada Al-
~ 

manlar 3000 kişi kayıb vermiş-
Stalingrad cephesinde birkaç 

Alman ta&JTuzu düşmana ağır lerdir. 4 top ve 12 havan topu da 
kayıblal' verdirilerek g-eri atıl- tahrib edilmiştir. 

İstanbul, İzmir, Anka ada 
e meğin ·serbest satllması 
etraf mda tetkikler yapıl yor 
Ankara 22 (Hususi) - Bu ay başından itihal'en, htanbul, 

, • k .... l v 
İzmir Ankara hadç her yerde ekmeğin arnesız satı aca&'J ma-

Moskova 22 (A.A.) - Wil
kie ve Birleşik Amerika büyük 
elçisi Amiral Stanley Molotofla 
görüşmü~lerdir. W andell Wil -
kie Stalinle de görÜ!!ecek ve reis 
Ruzveltin bazı mah~enı mesaj -
larını tevdi edecektil'. Wilkie, 
Sovyetlerin yapmakta oldukları 
harbin muhtelif görünüşlerini 
çok iyi anlamış ve ooylece Rus
lar üstünde mükemmel bir intıba 
hll"akmııtır. 

Mereşal Keitel'in 
60 ıncı yıldönümü 

dir. Berne 22 (A.A.) - Röyter a• 
Çete grupları geçenlerde mü- jansı bildiriyor: 

himmat yüklü bir treni ele geçir- Yugoılav gazetelerinin verdi· 
mişlerdir. ği bir habere göre, bir Alman 

<• Hür Yugoslavyaıı radyosu ta- subayı ile bir polis memuru ve 
rafından bildirilen muvaffaki - bir sivil Tuna üzerinde Zemum'
yetler arasında Bosnanın ş!mal da pusuya düşürülerek öldürül· 
batmndaki Cazin şehrinin :zapb müşlerdir. Suiknsd failleri bulu· 
da vardır. namamıstır. Fakat şüpheli kim· 

Sloven çete gruplarmdan biri selerden 10 ki~i kur~una dizil · 
Zağrep yakınında s:şak-Luka mişti .... 

E Askeri 
( Baf taralı 1 inci •aylada) Sovyetler Fon :MIJır:k ordulıırını blı 

liımd~r. Ali.kadarla!:' b~ üç vilayetle de karneyi yalnız gcurı u: 
olan vatandaşlara ha3retmck için tetkikler yaptırmaktadırlar. 
Bu suretle belediyelerlı-ı temin ettikleri unlardan yapılan ekmek
ler seritet5t satılac.ıktır. 

Fransada Visi hükômetine 
karsı mukavemet artıyor 

clildiklerinl, 22 Eylul tarihli Alman müddet daha Stalingrad içinde, et. 
tebliği de orta Terek cenub mınta - rafında ve sahasında durdurabilir . 
kasında ilerlemeler kaydetmeie de. lerse, kezalik Kafw dağlar• geçici. 
vam eden Alman kuvvetlerinin ye- lerlni hasımlarına kaptırmadan kı~ 

Bedin 22 (A.A.) - Alman ga- nl bir ıehri daha eJJerine geçirdik. mevsimine el verebilirlerse hatta Al 
zeleleri, hugiin mareşal Keitelin alt- lerini, Sovyetler bazı hafif deniz man başkomutanlığının 1942-194? 
mlflncı yıldönümü ınünasebetib hl- kuvvetlerinin himayesinde Novoro.. kııına aid büyük pl&nında bile mü. 
rind sahifelerinde Alman genel kur- siskinin şimal batısında sahilin bir hlın değişiklikler yapılmasının eı 
may batkanının resmini ne,retmek· noktasına bir çıkarma teşebbüsün - belhö~lı bir amili olacaklarJır 
~ ve a!kerllk hayatı halCkında u. de bulunmU§larsa da Alman bava Japonların Uzakdoğuda h~ 
zun tafsilat vermektedir. ve deniz kuvvetleri tarafından bu - girdiklerinin ilk beş, altı ~yı zar 

~un muv~akl,-.et.a.l~ğe uğratıldı. fında gösterdikleri büyük faa)İyet • 
gını ve Stalingraddakı .okak mu - Jerden sonra son iki, üç ay esnasın· 
harebelerl büyük bir şiddetle de - da muhafaza ettikleri durgunlulı 
vam ederken Sovyetlertn Stalingra. 'Ye hareketsizliğin de Sovyet muka· 
da yardım maksadile rnaliım rnın - •emet ve manevlyetinin yiik.selme· 
takalardan az veya ço)i ılddetli, llİnde ayrı bir tedri vardır. Sovyet. 
fakat daiına püskürtülen taarruzlar ler rerçi Japonyaya k.arfı müdafaa 
icrasından gene ıeri kalmadıklarını tedıbirlerlni ihmal etmemiıLerdir. 
bildirmektedirler, Fakat, buna rağmen Japony~ umu 

Alman basın ateşe .. 
sinin çay ziyafeti 

Bir İtalyan gazetesi : "Fransız efkarı İtalyaya Ankara 22 (A.A.) _ Alman 

karşı açıktan açığa düşmandır,, diyor basını e.ta~i Huliua Seilern bu-
-- __ . gün öğleden sonra konsolosluk 

Zürib 22 (A.A.) Volksrecht ' ıbarb k .. binasında Türk basını mümest1il· 
- ı ma.nyanın... 1 ~~bet~ela uz.ere lerine bir çay ziyafeti -,,·ermis.tir. 

ismindeki İsviçre ıazetesinln Mar - bulundugu kanidir B k F . • • . . na • ırço rau Harbe dair filmle1· gösterilen bu 
sılya nıuh.abiııı Fnıpsada Vıqıy ye sızbr açıkça şöyle demektedirler· 1 t d tb .. ·· 
k . .ıı__ • v • •• • top anı a ma ua. umum mu -

at'§I filUAl&Vemetın arttıgını yaz • «Bu ış artık uzun surmiyecektlr. Şu d" r v.. A d \ . kA 
maktadır. Muhabire gör~ yüksek rüt halde vazifemizi yapmalı -ve hıı.in ~r u~u v~ na lo ~l aJ~nst er b a-
beli polis memurları İşgal altında kriıı cezasını vermeliyiz » - ~ı e ırço gaze ecı el' iazır u· 
bulunmıyan Fransı4z topraklarında · unmuttur. 

ltalyanlara göre ---.o-----
yahudilik aleyhindeki müca-dele -
nin geniı ölçüde akamete uğradığı. Zürich 22 (A.A.) - Vichy'nin 
nı ve bunun Fransız polisinin bu Almanya ile yaptığı ı,bü-Jiğinin, 1-
mücadelede gösterdiği kayıdsızlık· t:a'lyaya karıı se~t kalmak IÇlD 

tan ileri eeldiilni açıkça itiraf et • yapılan bir manevradan bafka bir• 
uıektedirler. fe'Y obnadıiını &Öyliyen relazloni 

Muhabir? Fransız işçilerinin Al. İnternazlonaJi adındaki balyan ga. 
manya hesabına seferber edilmesi zete.i §Öyle yazıyor: 

18 bin Holandalı 
Yahudi doğu 

Avnıpaya sürülüyor 
Londra 22 (A.A.) - 18.000 

HolandaJı y.ııhudinln doğu Avru -
paya sürülecekler! öğreni!miştlr. 
Bunlara bszırlanmak için yal.hız biT 
kaç autlik bir mübht veritmi,ıir. 
Her bir aile için ancak 6 libre ağır· 
lığında yiyecek madd~ tll§ınına -
ıına müsaade olunmu,tur. 

Moakova, Londra ~ Stokh<>lm· mlyetle zannedildiği üzere Uzak • 
dan ayrıca ver.imekte olan haberler doğuda So-vyetlere taarruz etmlı 
Sovyetlerin Kafkasyaya önemli tak. olsaydı, iki tarafından hücuma uğ. 
'Vİyeler getirdiklerinden ve bu tak- .ramaktan mütevellid kuvvetli biı 
viyelerden istifade eder~ bir taraf- sarsıntı tabii bir ,eki.ide Sovyet Ru~ 
tan Alınanları Kafkas Ciağla.rının yayı saracak, her Je;rden evvel bu· 
cenubuna ıeçirınemeğe çalııırlar • gün Sovyet Rusyada görülmekte 
ken dlier taraftan da orta Terek olan manevlyet mükemınelliii zail 
cenub mıntakasındaki Groz.ni pet - olacak ve gallb bir ihtimale göre 
rol ıchrile Darya) !eçldlnln şimal Sovyet mukavemeti fİmdiy~ kadar 
ucundaki Vlidlkafkas tehrine yak - çoktan kırılmıı, fark cephesindeki 
~tırma.mağa uğraştıklarından, hu Mihver kuvvetlerinden büyük biı 
maksadla orta Terek cenah mınta. kısinı da serbest kalmış buluna -
kasında ana kısımları herhalde e-v- caktı. 

bak:kıında Laval tarafından verilen Fransız - İtalyan iıblrlij'I suya 
kararı Fransızların ilk defa olarak dii,ınüıtür. Fransız efkarı 1talyaya 
lngillz radyoaundan öğren.diklerini kaili açıktan açığa düıman.dır. Hü
'Ve bu kararın bütün Franıada bir kumet mahfilleri İtalyaya kartı o -
infial uyandırdığını bildirmektedir. lan bu kini ortadan kaldırmak için 
M-kalenln muharririne göre, yazın hiç bir te§ebbü.sde bulunmamak -
Almanlar tarafından elde edilen mu tadır. Çünkü hükUnıetin mes'ul a
'Vaffakiyetler Fransızların üzerinde' zası da bu kine iıtirak etmektedir. 
biç bi.r ~r bırakmamıştır. Fran - Vlchy'nin amaçlarınd«n blri İtalyan 

velden ihazırlanmıı çok esaslı bir Bu miilahazalar. biç fÜph~z Sov 
tahkimat ,d>ekesl • ki yukarrid AL yet Rusyanın timdiye kadar uğra • 
man tebliğleri itte bu ıebekeoin bir dığı zararları küçültmek gayesloe 
kısmının yarıldığını blldJrnıekte • müteveccih değildirler. Bu zararlar 
dirler • vücwle getirmiş oldukların- hakikaten büyüktür. Ayrıaı , İngi • 
dan ve Salingrad muharebelerinin liz • Amerikalıların Şimal Buz de -
artık bir muharebe ha11nden çıkarak nlzi yolile Sovyetere göndermekte 

D k N ' Ô tam manaslle ve devamlı bir bo • oldukları yardım kafilelerinin ma -
o tor eş et merin ğ.Jşma haline inkılib eyledii'!nden ruz kaldıkları kayıblar da ağırdır 

SIZ ıniHetlnln büyük bir kr&mı Al - emellerine mani ohnaktır. validesinin cenaze bahsetmektedirler. ve birkaç gün evvel böyle bir kafi. 
•• • Gerçekten Sovyetler, StaUngra. leden 31 geınlnin Almanlar tarafın· 

Almanlar Rusyada bir sehir 
daha hücumla zaptettiler 

lorenı dıa bugün kendi ellerinde bulunan daıa batrrıhnt, olması bunun en ye. 
.. Ö kısJmlartna durmadan. takviyeler ni delilidir. Maksadımız, Sovyetle. 

. Proieso~ Dr. Nefel mer İrd::L göndermekle beraber bu kısımların tin hakikaten inandınu bir tekil 
P~~ anneM. Bn. M~ul~ İrdel!> in bütün çocuk, kadın ve ihtiyarlarını alml§ olan müdafaa kudre'\'!rlnin 
dun yapılan cenaze torenınd~ Cum- Volga prkına geçirdikten sonra ge. maddi ve ruhi muhtellf sebeblerlni 
bwreisi namına U. Ki.tibleri Ke • rl kalan bütün nüfusunu da müda harb tarihi bakımından ara§tırmak. 
~.al Gedeleç. hususi kalem ınüdiirü faalara iftirak ettirmekte, bu suret· lan ibarettlr. K. D. 
~a Anderlman ve bafheklm le Ahnan kuvvetlerinin kartısına 

[Bcq taralı I inci •aylada] etmemi~. Voronejin şimal ba- Z~ Hakkı Pamir hazır bı.:lunmu§- tükenmek bilmeyen v~ gözleri pek İzmirde bir cam 
fabrikası kuruldu 

Gewefdıchuk civarındaki dü! • tısında düşmanın birçok hücum• lardır. bir insan barajı çıkarmakta olduk. 
man mevzilerile Tuapse limanın- )arı bütün aınıflarıı mer-sub kuv- yet tebliğinde Sovyet kıt'alarının larmdan Alman bafkomutanlığı tip 
daki gemileri bombardıman et- vetlerimizin mukavemeti karşı • bir kesiminde birkaç tankla on kı Sıvastopolda olduğu gibi ağır İzmir Kmtuloş cam fahrilrası sahl.bl 
mittir. Kuban bölgesile Hazer de snida kırılmıştır. ikinci Alman pi.yade bölüğünü toplarla Stalingradın bütün binala- Sadık Gürtııınıea, fa.brikaı;mda kurdur. 

izi araaındaki sahada Alman Rjev yakınlarında düşman ol- tamamile ortadan kaldırdıkları rını topyekün yıktırmak zonmda nmış olduğu muaEZam ocaktar s:ı.yeshı. 
kıta'ları Çok keaif bir baraj ate- dukça büyÜk ku,..,,etlerle yeni ı- kaydedilmektedir. kaJmıt ve bu da Stallngrad müda- de pencere camlan im.aJ etm~e mm·ar. 
fİle müdafaa edilen ıve bircok ıı- den hücam etmiştir. Bu hücum- Almanlar Stalingradın bütün faasının temadidnde ayrı bir sebeb f olm.U$'tw. Fabri.la pencere camlannı 
ra mevzilerden müte:ıekhll bir lar, kısmen baılangıçta, kısmen kesimlerinde taauuza ge.-mi,.. _ teşkil eylemekte bulunmaftur. hnal etmek oiıı:bı her eb'ııdda lkahpla.r 
düıman hattını yarmag~ a muvaf- de l.--ı hücumlarla -::aı.:~ . ~'" • ,. " 1ar --1 lıltD1ıl.amış.tr. Fe..brib imal i!~Uti c&m.. 

IMUl' .--.- uu lerse de ağır kay!blarla geri püs- Sovyetler. laanın: ile pek eaaa1ı 
fak olmu§tur. ' hlÜştür. 28 düşman tankı tahrib kürtülmü,Ierdir. işler yapaıntyorlana da müdafaa • la.n yurd'll'IDUoZmı en kıu)'tu köşelerine 

İskoje şehri hücwnla zapte - ediİmiştir. Her aola muharebe meydanı larile Alman • Sovyel barl>lnin bu kadar 8CVketm~e amade oldutunu bil-
dilmittir. Sovyet tebliği Londra 22 (A.A.) _ Moskova ikiDci yılanda ve Alman..Sovyet hu- dJr~ '\"C J'a.pıla.n siparşleri Tcsika 

Stalingrad muhal'ehelerinde Moakova 22 ( A.A.) - Sovyet radyosu bu sabah erkenden tunları dudunun 1500 Km.tarkında Alman ve8l\tre gibt muameıelere iht.iya.ç gös • 
düşmanın tahkim etmiş olduğu sabah tebliğ~: söylemiştir: 1ara kart• blrleı:nif olan devletler lıerındısiz:bı deaıuhde e!.mekl.edir. l\ft'm. 
silolar göğüs göğü.ıe şiddetli çar- .. Gece .Stahngra~ ve Mozdok Stalİngrad maharebe-si dün au- nam ve hesabına cidden kıymetli leketin oom Gı.t.iya.l'ını 'kar~ılamı,.a. ça. • 

pışmalardan sonra ele geçiril • bölgelerın~~ munarebeler ~~ • mi fİddetini bulmuştur. Bir topçu hizmetler 1rörüyorlar ve ı>ek o kadar lısan bu müteşebbis vata.nclası t:ılltttir e. 
mi•tir. Düşman bu muharebeler- mu .. tur Dıger c:e ... helerde mu 11 ın -1Lw: olmamakla berabet cayed dmz. 

-:r h" " b' • d v. ikl'kr k • düe osundan sonra göğüs göğüse .:!l.n Y 
de çetin bir mukavemet gfüıter - un ır egış ı yo tur. n1uhaı·ebeler olmmtur A k J 1 
m i,.tir. Kıt'alarımt.z bolşevikler • S ı· d b""J · d R ı · -:s • s er er • ·••••••ı=raımmm•••••••••ıamıa:••••• ... a... ,.. ta mera o gesın e us a -l . .. ..1 . . k il k Alın ~ 'W 
den eairler almıl!lardır. Düşma - rın birkaç taarruzu geri püskür- mız s~ngu eruıı u an.ara an· 
nın şimalde ~hri kuşatmış olan terek bazı kesimlerde arazi ka • ları sıgındıkları her mahaid:n çı -
kıt'alar~mızın bulunduğu mev - zançları elde ettikleri tebliğde karmışlardlr. Hava .~arardıgı za -
zilerıe karşı tesebbÜJ ettiği kur- ilave olunmaktadır man birkaç sokak duımandan te • 
tarıt hücumları akim kalmıştır. Mozdok bölgeahtde Alınanlar mizlenrnlştlr. Her evdİ her sofa bir 

Sovyetler burada 21 tank kay- bir sırtı ve bir mahalli işgal et • muharebe meydanı 0 m~ttur. Mer-
betmişlerdir. mi.şlerdir. dlvenler Alman cesedlerıle doJmuı 

KA 
Randolph 

-

Senenin ilk süperfllmi 

v 
SCOTT 

GENE . 

RGiSi 
TİERNEY 

Don cephesinde Alman hü • Moakova 22 (A.A.) - Sta - tur. • 
cum lnt'aları nehri geçmişler ve lingrad rnuharehe3i. topçu atefİ Moskova 22 (A.A.) - Bu aa. Herkesi heyecanla tilretecek muazzam ve tanıamile renkU 
sağ kıyıda 35 müstahkem mev- ve tayyarelerden atılan bomba_ bah Moskova rarlyosunun bildirdi· büyük film 

kii tahrib etmiılerdir. Macar lar altında devam etmektedir. ğlne göre, Voronej kesiminde pek R 1 1 K s M ı• E K' 
kıt'aları mevzii dü~ınan hücum- Askeri fennin ~imdiki sartları lnühim bir Alıran me.v..ı:ii dün Sov· ı •. · e 
larını püskürtmüşlerdir. içinde daha ~iddetH bir muhare· yeller tarafından zaptedihniştir. Bu 
Düşman ağır ka)rıblaı-a uğra - be taaavvur etmek imkanı yok- bölgede şiddetli bir muharebe cere.J' I 

dıiı için Voronejde dün hücum tur. Gece yarısı neşredilen Sov • yan etmektedir. ~D11C•ım::ı::mlillsıı:;ı•m•••m••m•llllim•raı11111111111ml!I-
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