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da iktı~at _bakı- 'Yeaıca vaparaaaa torpil·' iç mllll• lloor-
"-~~r A~~~~~· leameslae alt yeal malimat 

12 tayfa~ın boğulduğu 

Hitlerle 
mareşal 

Peten· ··· 
Yakında bir 

•• •• 
goruşme 

yapacaklar 
aırı1111ede 
Flbrerla 

Fransız 
donan
masını 

istemesi mllllete
meı giriliyor 

İngiliz kaynakla.rmdan verilen 
habel'lere göre, Alınan f'Uhreri 
Hltler :ma.reşi1 Peteııi yakında bir 
mUIA.kata ~-

Bitleıde marepl ar Mi 86-
rötme Jıtgal &)bndM; F.numz top
raklannın bir yerinde olacaktır. 

V &IJfngton .kaynaklan daha ile
ri giderek bu mWAka.t ta Bitlerin 
maı-eŞal Petenden Fransız donen -
masnu ietiyeoeğini bildinnektectil". 
AllıC8lr bu hai)eriıa :ıra,m Blıı,.tla 
karşılanmam yerinde olur. 

- Baydo gueteıııl -

Bulgaristanla 
Türkiye 
arasında 

D~miryolu münakali.b 
yakında başlıyor 

So/ya, !! ( A.A) - Burada 
bildirildiğine göre Bulgaristan i
le Türkiye arasında demiryolu 
münakalatı yalanda bqlıyacak • 
trr. Bu Türkiyeye deniz Avrupa 
sı memleketleri ile ticaret ınfina
sebetlerinin geçmesinden bliytık 
kolaylıklar verecektir. 

(DtNGfftıl S. . .+ Mı. 6 tlaJ 

zan'1ediliyor 
lld lla.ptaa ııtaa'baıa llareket etti 

Tank 
muharebeleri 
inkişaf ediyor 
Almanların gedik a~ 
te§ebbüaü akim kaldı 

--o--

Sidi ve Halfa 
Araamda dütman 

kuşablıyor 
l!a1airt . n ( A.A) - Umum! 

karargt.hm bir tebliğinde. Fort
caputzzo. Gabrale, Rezeg arann
daki büyük bölgede tiddeili bir 
tank muharebeainde diinkil cıı • 
ma günü inldpf etmiş olduğu 
Mıber verilmektedir, Almanlann 
ga.rbe dobıı gedik açmak ~ 
bQaleri akim b~. 

Puningham, cıu.manm taki> 
ettiği tiıbiyenin eygunluğundan 
tamamiyle istifade ederek eaulı 
zntııı kuvvetlerini Aimanlarm 

(Devamı Sa. 4 Bil. 1 de) 

ktar apartmanında · kuyuya 
Qfılan ceset dün çıkarıldı 
•tn Haydarla kendisine yardım !Jlos .ova 
en Mehmet Ali tevkif edild• onlerınde 

Muharebe misli ıörül-•• d t Haydar cinayati ibrahim isminde memiş bir şiddetle O devam ediyor r es e biris:ne yüklemek isteyor? -0-

trdım Sevenler Taıaaaa ceaa'buda 
Sokak muharebeleri 

ce 111" "eıı·n ı·n yapılıyor 
1 Moskova, 22 (A.A. ) - Sovyet 

""~ bir şubesi açıldı 
' · 22 ( Va.kıt) - Bugün 
'-10nunda Gördes bayanlar! 

k Y:ırctm sevenler cemi
~, biı Ube!:ini açmışlardır. 
~ i leri hakkında karar 

lltf lan l!o, ı a aralarında idare 1 
~~lın. ~npılmıştır. Reisll-
1( Cıökkaynalc . kfıtipliğe 

t 0 Ctncra n, muhasipliğe Mc
~Urk, 7.all .• ı Sabllia Nal· 

ho • Nazmiye Yilcel '"~-
ı.:__ l{cndll--rinc muvaffaJcı-
~llııi ederiz. 

öğle teblıği: 
21 sonte§rin gecesi kuvvetleri

miz bUtUn cephelerde dilşmanl ıı. 
1 muharebeye devam etmişlerdir. 
• t Moskova harbi cehennemi bir 
1 ~kil aldı 

1 
Hoskova, 22 (A.A.) - Pravda 

gazetesinin hususi muhabiri, şim- ı' 
di Moakova yakmlarmda belki d"! 

1 

:ısla. görUlmemJŞ derecede büyük 1 

bir meydan mtı~arebesinin son şid
ı detl7le <!evam etmekte olduğum1 
1 l'l>ylcmelrtedir. 
: 1'fllharebe;-·c bütün sila)ıl!lr !şU 
1 rııı& <'otn~·~:tc-1!tr. Ruıd.a.ı , t-r k~ , 

(~ Sa. • .... f cW; 1 

dlaasyoa karan 
Pasta. Hamur tathları yapılması, 

sattlması yasak edildi 
Koıam llayvaalarıaıa 1ıyece1t ve ı,ıa 

getirtilmesi hakkında 1eaı 
llararaameıer çıkıyor 

A.alıara, 22 (H118U8i) - Pazartesi günU Uç milhlm koordinasyon ka. 
rarı Çlk&caktJr. Bunlardan blrlnclsl, buğday unundan elanek, fıranca.Je... 
makama, §8hrlye, peksim et v e l!imltten ba!lka şey yapıtmasrnr, satll· 
m&lllDJ, iatihllklnl menetmektıedir. Buğday unuyla zanm ihUyaç mad· 
delerlnl k&l"fılamak için puta. gato, tatlı ~airc gibi lUks yiyecek mad
delerin kullaııılmasmm, önüne geçilecektir , Lokantalarda. ve evlerde ha· 
mur i§leri bu hUkilınden istisna edilmektedir. Fırancaıanm yalnrz has· 
talara verilmesi için icap eden tedbirler alınacaktır. Börekçi ve pastacı_ 
larda tevzi edllmlJ1 unlar vardır. Kara rname çıkınca bunları ellerinde 
bulunduranlar Uç gün içinde mikdarlarmı hUl~metc bildireceklerdir. Bu 
karar buğday unu nda ehemmiyet li tasa.rruf temin edecektir. 

Pazartesi gtlnU çıkacak ikinci ka.ra.nıameye göre de. aontetrin ba· 
şmdan yeni mahatıl çıkmcaya kadar Jqum hayvanları için arpa ve yu· 
ısıt ayda f 5 kilo, lroşulmryanlar için 1:5 kiloya indirilmektedir. KUc;Uk '-f 
bayvanlıır için &Jl>ll ve yulaf tahsis olunmamaktadır. 

OçilncU kara r d& hariçten her istiyen tUceann serbestçe iplik getir. 
1.ebllme.ııl hakkındadır. 95 .sayılı koordinasyon karanndaki memnuiyet bu 
suretle kaldmlmaktadır. 

Almanya bir kon
ferans toplamak 

arzusunda 

ALMA~. TEBLiGi 
Şiddetli muharebeden 

aonra 

( Y tul8I ..+ iinriitle) 
Ros ov 

benim 

ı şehri 
alındı 

' Mask;; 85 
l kilometre yaklaşllda 

.Jlerllııa, :il (A.A.) - Alman Oldıl. 
lan bqkumandanlığmm husu.ıd t.ıe-. 
tı: 

General fon Kleiet kumandamnd& 
ki aeri kuvveUerlc Alman hOcum kr. 
talan şiddetli muharebelerden ~ 
Roıstov 1'Chrinl zaptet.rn~lerdir. 

Alman kıtaları, bu suretle, mUh ıı 

mUna k&le yolları Uzerlnde bulunan 
ktymetu bir t lca:ret ve mUStak.beJ aa
ke r1 hareklt bakımından fevkalade 
eıbemmlyeW bir mevkii işgal etmlt 
bulunmaktadır. 

General Ritt cr fon Grclm kum&D. 
dasındaki hava teşkUlerl, bllm- illi 
yUk faallyet göstererek bu zalıllllla 

ta hakkukunda t\mll olmu~ardır. 

86rlin, 22 (A.A.) - Alman ordQ. • 
Iarı bqkumandanlığının tebliği: 

Husu.si te bllğ' ile blldlr.Idl.ği "'81-
hlle Geral fon Klclst kum&ndaamdakl 
seri kuvvetlerle sllAh altında bulunma 

(Dewmı Sa. 4 su. 3 O.) 

1 kö~emj. 
yazan nakkı tarık us 

yeni kararlar karşısında 
dUn akşamki radyo 6" Zi!lcsı koordınasyonun yeni kaı·arl.:ırım a.nl~tır. 

ken nurettln artam'ın ses!ne sanki: "n e yapıılım, çaresiz!,, dercesine bır ecıa. 
bir teessUr geldi sandım. her halde halka bunun alınma zamanı gelmış bl 
tedbi r olduğu söylenmek istiyordu. 

bana kalırsa bu b&lılste ancak bir §ey için aöZ soylenebWr: hallu ted 
birin alınma zamanı geldiğıne değil, alınmasının geçlktirilmcdlğlne iDaD., 
dırmak için ... 

bugün lıJtcn artırmaya ne kadar mecbursak c.14/tcn artırmaya da o ka 
dar mecburuz. harp hali ıktı83dınm ne olduğunu bir bUyUk harp deraba 
nesinde öğrenmiş olanlarımız bugUn idare edenlerin bn,.qıuda değillerse ld&. 
re edilenlerin bal}mda bulunuyorlar. alınanlar şöyle bir yana, alınmaama 
ihtimal verilen her hangi bir korunma tedbiri olursa olsun onun mw:U> • 
bcplcrl fe\'kalA.dc bir halın mc\'cut olduğu na.n edilmekle söylenmif ~ek 
ıtır. ıtırnf e tmelidir lı.I, bu kararlan bugUn yerinde görmiyocek bir bOD 
ndıım \'arsa onu mıızuı· goetcrccck tek s::bep bunların mesel~ qıklan gl&. 
ıc:uıe t edblrlcrlnden hattA daha evvel alınmaması olablllr . 

çok §UkUr. lıt>r §<'YC rağn.f n tllrkiycd bır cennet ömtU silrllyoru&; fa 
kat tUrklyc bundnn daha çol< lllr bo.luk içinc.lc ve bütün imkADl&n an. 
cunda tutan bir memleket de olsa aldığımız kısma tedbirlerinden dalla 
ığırlar.ıuı.jllmııkla bır gUn bile geç kalm:ımatıyız. dUnya~a cehennem baU 

veren 'bir buhran başladığı akşam tUrklye utuklannda mllH bir orucm 
hllAli ' doğmuı;ı olur. b\~&m bir çok sıkıntı gUnıerimlzde blzlm m llttemdlll· 
m.Lw, b12lm do .. thı ııuız, M::lm :-cmplıırımız b izi kaydctmenalş ol•'-ui1'ler, 
g ene de blT: ~Yl:'J tarzııutzt\ ve~~ mit ltldA.l ıl\AJU:ı.?"'Ah\e lg11:. "'8&te 
'<I!'JITnan lr.'"anl:k ı!uyg-Jı:urı:t. bo.:khl!~• ı;(Jlo(mu temin etm~ <>!,..lal:l& ~ 
rnayı<., arura~ğınıı..: lı<'r maJdc z ... rre.suıe mllietçc d .. y~ 1'e -... 

( Dtırr.Gwıı -"'"· 4 •~ ! ,,_ J 
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K nrabasmın onünde ba.51 du
cı:.>uldu~ eğri tüğrii bir l·öy 

ük, gozları hüzünlU, bakınıp 
bcklı) ordu. 

Ara.da bır, canı sıkıldığını gös 
teren bir dcprcnişle ayağını ye
re s· tuyor; ba§ını havalara kal .. 
dırıp burun deliklerini açarak 
ki yar.~ sallıyordu. 
Bulunduğu yer, bir meydan 

.ahv~inin hemen yakınların -
daydı. 

Sandalyemi bir az ileri çek -
tim. 

Huzllnlü gözlerini merakla se:v 
iyordum .. 
\caba üzüntüsil ne olabilirdi? 
Bir aralık gözleri. bakışmıdan 

b·r mfı.na kapmış gibi derh.;ı.l ke 
ımelcşti .• Çenesi oynadı.. Ya 

ben bcygirleştim; ya o insnnlaş· 
tı. Fakat her halde birbirimizle 
onuşuyor idil:: 
"- Senelerd6J sonra kıymeti

mi bilmcğe yeltenip bu, manza• 
rası değişmiş, yollan pekleşmiş 
rehlr ortasında, dansetmeği unu 
J.n a~klanmı sıçrata sıçrata 
y{irUmeğe mahkfun edişinize si • 
nirleniyorum.,, 

"- Yok canım .• Bu hal sana 
o kadar dokunuyor mu?,, 
''-Nasıl dokunmaz ... Bir m

nan lstanbuJa hükmeden vasıta 
Kimdi? •. Yokuşlan tırmanan, i· 
nlıılerden hop1Ayan, yarışları 
nnlandıran, bayramları şenJen

dirE.'n, telli pullu koşumlar içinde 
ı ıl rşıl bel kırarak türlü çalını.. 
a..rımln sokakların sUsU olmu.~ 
bızJeri nasıl unutmuştunuz? •. 
Tram\-aylarmızı biz çekerdik •. 
Ar.ı.bamzı biz taşırdık. Yükünü 
zü blz yUklenlr, uzun yollarınızı 
biz aşardık.. Elektrikli tramvay 
ıkar çıkmaz, biu şöyle bir hor 

gözle baktınız; bir daha yüzünü
zü göremedik .• Otomobil çoğal -
dı~ zaman keza ..•• , 

UzüntUlü beygirin derdini, git 
tikçe anlıyordum. Göt1erindck:i 
m.8.na, da.ha. derinleşti, Komıf -
makta devam ediyordu: 

yorum .. ,, 

:bcriıf ambıi. be~rlnin" g~ 
deki "konuşan mana .. birdenbi • 
re sönmüş, sonu gelmiş bir sesli 
film manzarası gibi kararmıştı, 

Ve bir mil§teri ara.bacıya yak 
!aşarak. gideceği bir yeri tarif 
edivordu 

Az sonra, o dertli beygirin, 
bUtün söylediklerine hak Yerdi -
reoek bir fccaatle, perişan aro.ha 
SinJ bir hamlede yerinden oyna
tarak • kuyruğuna teneke b~ - ' 
JQ,Dm~ bir sokak delisi r.ı'bi • 
tıngır mmgır meydanın ortası -
na d~ çark etWHni ~rdfrm. 

HiKMET MÜNiR 

Sumer Bank'ın 
"- Hatta bizi kireç ocakları. 

na, boş kırlara, elanek~i fırınla· 1942 yılı imalô.t prog
rma, bostan dolapJanna bırak -
malda. kalmayıp, hakkımızda a· ramı hazırlamyor 
iır ağır makaleler de yazıyor - Ankara, 22 (Valnt) _ Sümer. 
dunuz..... bant umum mlldUrlUğü 1942 sc- Boğv.IQ, yazın bir ~ ta. 

Ne hayret verici ~? •. Demek nes.ı imaltıt progt'tUDlnrmt hn.zrrln- dar güzel okluğu gibi, quı da 
bu hayvan, gu.etelerimizi de ta. mağn başlamıştır. yine mevsimin icabı olarak kendJ. 
kip etmi.~ •• Hakarete uğramış sinde bazı güzelllker vardır, 
cinsinin killtUrlil bir müdafaacı· Silmerbank fabrikaları miidilrle- Bunları anlamak için, Boğazı. 
m .•• Konuşuyordu: :ri bir kaç gtlndcnbcri bu progra. _ .ka tanlan ..ı.- dlnlcm.k 

.. _Evet .. Otomobiller, otobüs mm eeaslarlyle meş.,"'Ul olıruı.kt:A Boga.z P D\WloU 
!er, motosikletler aJrp yürüdüğü ve §imdiye kadar yapılan tecrll- her halde d~ ~~e olur. 
zaman at araba.siyle gezenlere belerdcn istifade ederek öırllmUz- ŞirkcUıı 15 ecııclilt emekdar 
"yuha! .• ,, diyecek oldunuz. "E- deki &ene lstihsalli.tnıı dalın ve- kıı.ptam bay E§refle ka.r§ı ~ 
fendim, diyordunuz .•• bu mald - rimll bir hale ookmal• U,:in teknik oturmuş, konuşuyonm. Söz, J3o. 
ne devrinde, hayvanlara itibar bazı tedb!.rleri tayin ve tcabit et· ğaz, boğaz ka.ptanhğmm hu.ausl-
edllir mi?.. Hayvan ya~lık, mektedlrler. yetlcnne intikal ettl Bay Fşcf: 
nıa.kine ise 8tlrat ve dinamizm Be> 

- F&brikalarnı faaliyeti hakkın- - Bana aora.calc olureanız, önıegi, •. ,, ~ ......... ft .. ı.&. ı...-ıan --A&. heyc-
Kendi kendime .. ne malOmatlı da verilen maltmıa.t:n. göre, Jstih- gaz -11-· ._ ~ 

can ve kaptanl* mealeği:nin entc-
ha.yvnn!,, diyecek oldum.. fialAt bu eene dUnyn nziyetiııin rcsan V&kalariyle dolu bir mem. 

- Dinle! dedi .• Sözümü kes - gösterdiği fcv:kaladellklere ra.ğ· badtr. derim. Köprüden en eon 
mcden dinle •. SUrat diye deli o. men geçen eenelere ııis'betle da.ha iskeleye ka.dıı.r bUıün boğa.z, au 
uyordunuz. Sürat yüzünden ba- fazladır. ccreyaniyle doludur. Kaptanlar, 
truza gelmedik kaza kalmadı. En son alınacak bazı tedarik- illkelelere yanaşırken tatlı bir yü.. 

Otomobil altıru:l~. tramvay önUn kl'lc istilısal8.tm daha çok olma. rek çarpnıtJ81Da kapılmaktan ten
de parçalananların hesabı yok - ımın gayret edilecektir. dini tutamıı:ılar. Bu tatlı heyecan• 
tur ••• Eskiden biz, yine sizin ida Bu acııe zeytinyağı rekoltesi lar ha.zan ~ ka.ptanlan 
1',"'SİZliğiniz yijz(lnden bir kaza manen ,-e maddeten ziyana uğra · 
-.apacak; farzı muhal bir insan 40 bin tonu bulmuştur. Bunun 
-tı?n h di taJınıinen 2 bin t O D U mahalli tır. " ~n eyecek olsak; ay: . haydi 1 h t i Y a. c ı knrşılıyncağmdan U. - Slı:in beşıımdan gcçmi6 bu 
ilç gün yaşardı •.. Berikiler öyle- ;;.. ~yı.....:ı:.ı:.ı ... :zi andıran bir vak'• 

· ., ~- N k _..... ı.. caret ve zeytinyno• Usanm ver- vv ~ 
mı ya. ••• .r..1vet.. e llZ8 ya~. meğe devam etmektedir. var mıdır? 
si~n yüzünüzden olurdu .. Diz - GUldtı ve: 
"'irJerimizi elinde tutanlar; bizi _ Tab'.i dedi. Hangi Boğaz ka.p-
ne kadar yanlış yola sUrüklemck 1 

1 
tanmm lw.Jmdan geçınemi~tir 

.?ı!Jtese. bJz yine irkilir duıı.ır; c- ..__1'_e_d_e_m_e_m_e_1_1_1 _ _. Gösterebilir misiniz? Ben &ize 
1 - benim tıaeundan geçen iki ent• • 

~~~J~L~~ı 
• Bar fefleeoıt d170r: •1naanm 61-

dllkten llODl"a )'aO'tyacatuu iddia et
m.lı: ( IRl!Lt) la parc&l&ndıkt.&rl llCllU'& 

JtDe amanı ~bH~l iddia 
etmek gtbldir .. 

• Kaplumbafa aoo .mene )'8fU'IDl!ll 
ona bu lmUyuı ?eren mtıteenni ba· 
ftlkeUer mldlr? Bir uu 7&1tJ&n Fon
tenoı kedertenmolcte p uıllteeımi 

davnuurmq! bu da mlıe)'11d m1eal 
411labiilr m.l? 

• XVI mcr Lm. Orlean dUkuım 
dl,_.: "'Bu .. mtıf"l41U'; çUnkt1 ben 
b07la lıltlyoruın.. i§te bir yanll§ cUm· 
le Jd. kakm ç~ıe d"ğil, kJyotin 

~ i • \,ublh edildll 

L ~ 

• l>!.dero ci)yOI': "'.A.,pl me.1lekte 
5 ?•na &rumda kıakaıımıyan mu. 

elm gtbl nadirdir" Rusonun ona l..'18 

ka.nç!ık Ltnad .mMl d°''TU ~ de
JMk o&w. 

resan vak'ayı anla.tayım: 
Dr. 7..ryscddin Fııhri'nin bir ma.• "Bundan sekiz yıl önce, Köprü-

kslesinı şöyle bitiriyor: "'.l'ilm den bir eefer alarak Beşllr:taf "fO 

hukukçuları Namık I<cmAl'i mU- oradan doğnı Rumelihisarma gi • 
cadclccl ve idealist bir mcslekdaş deeelttim. Tam Anıawt1'öy bur
nümunesi olarn!t tasarlamakla n.una. su ccreyanla.nna girdiğim 
kendileri.ne :ınn.nevl bir kudret kny.. zaman, suların yapuru denize çc
nağı temin ebıÜiJ olıı.caklardır.,, virmemeSi i~ Iootnımoya dUıne-

Bu doğru i.ıkri s!zc veren her nl i~eleye almasını söykdim. 
halde siz kendinizslniz, (tasarla· Lostrruno dümeni iskeleye alaban
ma.k) kelimesi d<'ğil ! da. edinceye kadar çevirdiği "alde 

(Taslamak), (ta.sln;k), dan (ta.- vnpur dilmen dinlemiyordu. He
earlama.k) dan bir (olan) anlaşıl. men telgraflara sarılarak makine 
maz, blr (ota.cak) nnlasılır. Nn· ile manevra yapmağa ba..;.ctlaım. 
mık Kemal mevcut bir örndktir. Lostrnmoya da, dahili dümen ter· 
Vaıkıa bu mevcudiyet huılrukçula- tibatmı kon.trol etlJ:ıelli,ni eöyledJıın. 
nn kafa.sında daha yer tutmam~. Az eonra dahili tertiba.tta bir bo
saynı prof ceörlln bir teklifi oı.. zUkluk olınedığmı anlayarak ma • 
mak ba:kmmıdan (tasarlamcld kinelerle ıııancvra yaptım ve Ar
yerlnde kullarulmrJ bir kelime navutköy fskclcsine vapuru bai· 
1ayılabilir; Wtin kelimelcnn ma • ladnn. Sandalı indirerek dümen~ 
IWJJ konuşn.nlaro. izafetle belli o· deniz kmmmı mua.~ cncden geçir· 
lacağr için böyle yerlerde (tanı:- dik. Dümenin kopmuş olduğunu 
malt), demeli. gene { tnsa.rlamak \ 1 gördük. DUşl.inlin b!r kere ne he· 
dcmcmeli-- ~ C"'!.ll " •• , 

- Ben, Boğaı&m CBki Boğu 
ılcrulen zamanlarında hc.ntlz çocuk 
hım. Y alniz Boğu.a Cflkfdeı:ı daha 
fazla. rağbet vardı, Ş'mdi e.skl ka.
ltıbalık yo.E •• Boğıızt sevmedt ıa.. 
mn. Bilmem Boğaz 1staııbulun en 
güzel sayfiye yeridir denıem hiç 
de mübalağa etmemiş olurum de
ğil mi? Ba.ktnJZ 0\1 gilieWğe, Bo
ğazı şenlendirmek için ne yapma. 
lı? İşte bu Mıalln cevabını ~iıılle· 
t! Hııyr:iyeye bırakryorum.,, 

Veygandın 
çekilmesi 

Fransız-Alman müna
sebetlerine yeni 

amiller mi çıkaracak? 
Berlin, !2 ( A.A) - Yab&Dcı 

bum miimeesillerlnln Mareşal 
Peten, Amiran Darlan Te Alınan 
Mııreşa.Ii Göri~ arumda yapıla 
cak bir görüşme hakkmdİki ri -
va.yetlere dair eorduldan suale 
bugün Alman hariciye ne-m.reti 
bu şayialann hiç bir esasa da -
yanmadığı yolunda cıevaıb ver • 
nıiııtir. General Veyga.nd'm jsti
fasiyle allk~r olarak Fransı~ 
Alınan mllnasebctlerinde yeni a· 
miller çıkması ihtimali olup ol -
m:ıdığı hakkmda yal>e.ncı hasm 
muhabirlerinin sonlukla.rr suale, 
Alman hariciye nezaretinden bu 
hususta bir ,,ey söylemenin mev 
!!imsiz ol~ğı rovabt Yerilmiştir. 
Vişi hükUmetinin mütareke ah -
ki.mı ile tanınan hüicüınra.nırk 
hakla.mu kullandığından dolayı 
bir ba.~a kıtadaki hükfunet ta-
~m.dan hllcuına uğram.aı key
!ıyetı, buradaki siya.et mahfcller 
ce Birleşik Amerikanın irusani 
sebe'blerle değil, bü8bütfin baş -
ka maksatlarla hareket ettiği yo 
hında tefsir olunmaktadır. 

Keyfiyetin ,eni abduka ted -
birleri mi, Yokııa Fransız huku • 
kunun ihl!li mi mevzuu !b3hso -
Junduiunu anlamak için bekle. 
rnck icap ettiği, burada. söylen.i· 
yor.· 

l'l'IZAR 

Yazmwn c;okluğundaıı "Ka· 
fes arkası,. ramannnm 1-oya. • 
madık. özür dileriz.. 

~ 
23 • 11 • 1941 ~ 
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~unya~cta ·~ ~·,~ ·al~f 00&00 ın: lru ~ ~ 00 O 
ihiikifrla ınucadele 

için bir mebusu
muzun 1eklıfı 

MEKTEP MAÇLARI BAŞLADI sev isi Manifatura üzerinde ihtikar 
Bu münasebetle Fener Stadında büyük bir tören 

yap&ldı, gençlik andiçti yapan iki kişi tevkif edildi F..r~ek mektepleri futbol ~a 
r. bu hafta 1le4la.dc. Bu münase
betle dün Fener stadında !Xiytı.:, 

mera.sim y~ıldı. 

ra :iı,leri ~l&llı.li 7 - ı g .bı a.. 
1ıı1•: fa.ıkla :ıu.;,lüp elm' 4r. 

1.elcası renbcrler, bağl:ır, 
• &il:ır ara.smu:m ımrtnl· 
ft llıştığı, t nn'ığı 'iirıi
ı..~ketti. 7.atcn 7,el ::nm 
-ıtna, ln~:ı.n n ı c\ amı o-

haJketmel. deg;J mi 
i. teb.iat" c 'lllal. içiıı 

1or muyu7. ~ lf:ı l' için • 
~ı yn :mı~nm sn·lıı

lflnek iein ne "IU"İJ> usul 
or. l!bm m lıkfmılnn 

• ın bir bacnğındn.n 
tİdin".cYe kadar b1Je kur
>'a.~mak t'micll \ardır~ 

~flan bf-seri~ et ha.rap 
ti h:n ada Stı\ nılurk~n 
altmdıı k:ılnc31. in an-

.-~-·-- 'n.sıbl:ınnı elde 
Yaı>t 'cfan ı:-e~ ler kllh 
r, kii.h gü?ünı;tUr, kalı 

ık Sa) ılncak l\:ular sa(
ll\ g~P,n nylar im ba -

'iika U~'Ilndırncak man -
.. "'ÜJnüzden akıp g!di~ or. 
~bir l\lman sergisi ~ıl-
) de lmr~un \'e demir 
tline pi mi" topraktan 
'-n'i r ine ile l apılmıı:; 

elerl, çclil< ~erine sert 
hpıJmı~ carhl.\r, c:ımdan 
• tatıa'dnr, göze çarpıyor. 

fınrd, lınrı 1 ısır!!'an 

..__ eğe ç.abı.ı~ or. De\ Jet 
"~unb mesgul, yabani 
ll'e e1ıemmiyet laızan-

Nanı. bir aeldide yetlştir
llilihlm davadır. 

tnühim bir foplantı :ra -
toı)Ianh~a Alman \"e 

llı'al baslan 1.,5tirak ettl. 
et, konuştular, nihayet 
• Bu l•onferans hunla. 

topl.::.ma i i ile meşgul 

bol bol içki j tihtak 
tilıık., :\merilnı Jngilt r,... 

\ı • :ırdımlan ka.rşdamalt 
~lere zamlar yapmıştır, 

11 eş~ a s:ıh~lan art.tığı 
lıtı ntlhlikl de çoğalınır;tır. 
--.!alin es~ a flyatlarma yüz

Yapılmıştır. lçki3 e ko
YÜzde SS tür. 

hayatı ta ., ri m za
rında., 

SADRI ER'f EM 

Çıçekpo.za.rında Fmdıklıyan haDDl 
da nıanlfııturacılık yapan Avram ve 
Sa'Q:ıt:ıy Abna;;ı vııu m&hdumlaruı 

mani! tura üzerinde UıtilcAr yaptık. 
tarı hab r alınmı~ ve 1200 liralık ma.ı 
için aynca. 735 Ura fazıa para alır 
1 rh n yakalanmışl:ırdır. 

~.ıv 11'1 altşam adliyeye verilen 
Sab:ıtay De Avram iltlncl aaUye ce· 
":l m kcmc.s.ndc sorgularmr mDtea. 

p t v· olunmuşlardır. 

Bund:ı:ı b:ı.şl~a. 75 kuru~:ı satıımaaı 
, zım elen pulluk demirini 275 ku· 
'l"U.:Jotan satan Galatada zirai ~Uer 
1Urk limited olrkeU orta.klarmdan 

Kestirme yoldan 
eve gitmek 

istiyen adam 
Tiren albnda 
ikiye bölündü 

.!)Un sabah Yqllköyde bir.sinin te. 
el bir şekildfıı ölUmlyle neticelenen ti· 
1'eD lta:ı:ası olnlU§lur. 

KUçUk çekmeceden hareket eden 
21 numaralı katarla İat&nbuldan ha
reket eden 18 numa.raıı katar, Ye • 
vilköy ıstaayoıı.unda k&rJıl&§lıklan a
rada. 21 numaralı tren yolcuıarrndan 
KlcanU &Kracaoğlu arka vagondan 
ııUamış ve bat boyundaki C\'lne 
bitm lt Uzere hat Uzerinden karaıya 
:;cı,;mek iateml§tlr. 

Kleantl tablaUle 18 numaralı ka -
tarın önllnden kaçamanuf ve alt.mda 
kalmıştır. Tren llııerlndeıı pçmlf ve 
ıoeantiyi belin.den tki79 bölmQ§ttır. 
IOeantl derhal 31.mU, vak'aya mOdde. 
tumum!llk eı koyarak tahldkata bat • 
Jamıştır. 

Piyango talihlileri 
ınııı piyangonun 15 aonte§rtn çe -

killşinde ikramiye kazanan tallhll • 
aerden bir kısım belli olmağa ~la
IDJIUr. Bu kefldenha p&yanso zencla· 
teri arumda tu l.tmlel' ftrdlr: 

20 tım liralık bllyük ila'aml)'9 Ad&. 
~ada bir halıcı yanmd& çall§an Fer -
nç Altınoluk ve ortağma çıkmıftır. 

10 bl..n lırayı Anka.rada poU. Nazmi· 
nln kaymvaldeai Kelek Akalın ka • 
zanmıştrr. İkinci bfn Ura ADkarada 
lsmlnln ne~inl lalemlyen m&J'Uf bir 
şa.Jısl~te çık.nı1§tır. Befb'n Ural.ık lk · 
ramlyeler Adan& menaucat fabrika • 
smda t.ıfçl Ki.mil Bayraktara, Bura& -
da Kuruçeşmede Bayan Simo SlUe. 
ı a, Cihangirde Kasatura aokal'mda 
Raban şengtııeme, yine htanbutda 
Romanya vapur acentesi memurıann 
. ja,n Oluviye çıkrot§trr. 

Altın Fiyatı 

Dün bır altının fiy~tı 25 lira 
80 kuruş idi. 

Kız şimdi <Uı.ha sık nefes alı -
yordu, . . . 

Eski cıddiyet ve oesaretinı 
kayıbetmişti, Bununla beraber, 
suallerinin arkssmı kesmemişti~ 

- Bu bı~.ağı nereden bulun. 
diye sordu. Titriyen eHyle. Con 
Brayn'm sırtmdak~ kamayt göl
teriyordu: 

Morgan alay ederek: 
-Bomba bulama.Jmı da, de

di ... Bıc;:ak kullanmağa mecbur 
kaldım. 

Karlos ,·ava.,..~ yerinden oyna 
dı Morga.i,.':n bu cllreti onun ca
nını sıkmıştı. Gittik~ yaklaştı 
ve Mon!an'ın suratına. bir tokat 
indirdi Bu suretle zavallı ~ • 
cin, kafasını da duvara ~rptU'-
m~ı. 

-Söyle, diye haykinyonl~. 
Sual sonı.Iuyorsa, ceva~mı ver. 

Morgan. yüzUnU çevırip kua 
baktı. . . 

GeHç kız şimdi sirurlenıyonlu, 
Uzun ve parlak ~ı p;.l"DlM 
lariyle masanın üzennde tram -
pcte ç~ıyordu. ~ bu ~ 
maklıırdan birinin üzerindeki bü 
y.ik ziımrüt yüzüğe dikkatle bak -......;::::::::====-====== 1 tı. Bu yüzüğU. bir vakitler nere· 
de gördUğünü hatırlıyordu .. 

Ger:c k17.a. liita.ben: 
- Eğer bu delikanlıyı tutmı. 

Yacak olursan· ben de kendi., , . 
tokatlryacağım.. EliD!-~ , • 
ğrrdır .. Pc!>: boşuna gıtmiyeee.t. 
Kız bu ihtara aldırmıyarak; 

şu sözleri söyledi: 
-.Biz buraya geldiğimiz va· 

kıt, sen bir şeyler a.rqtJrıyor • 
dun .. Bu demektir ki, sen birşey 

ler biliyorswı •• Sem buraya kim 

Hamparaum da yakaJarunl§ ve ayni 
nıahkeme tarafından tevklt oluuml&§· 
tur. 

Ayrıca bir kilo odunu 100 par& ye. 
rine 8 kunl§tan satan Akearayda kö
nıUrcU Cemal bir hafla dükkAnmın 
l<apatııması ile 2:5 1lra para ceza.sma 
,.f! blr oı,e birayı 22 kuru§& satan KU 
çUkpazarda mll.lkiratçr Jıılehmet Kili. 
11'.8, i}e 375 kUl'U§& atrlmUJ lA.zım ce· 
1r.n kundura çlvinl 925 ıcunııtan aa • 
'tan I{tıç11kpaz.&rda Yan!, komlayoncu 
Kemal, lılehmet ve DimU.rinln de t.v. 
klt!erine karar verll1Di3tir. 

Bir kasa kırıldı 
Dl1ıı gece Beyoflurıda, Kalyoncu 

caddulnde 26 numaralı hırdavat dlUc

k&nmm kuam kırdmqtır. 
Kaauı kmlan dllkkAD Onek Sobok· 

7aD admda blıillnıe aittir. 
Hldlaenln t&lıldkatma el koyan za • 

brta, kaaanın öallDde dllfilrWen bir 
tototrat llMrtnde yQrilDlÜf ve fotıot
raf aahibl bulunmt11lur. 

Ancak fo&ol'raf ahfblnlD bu ifl yap 
madı:gt &Dl&fllmca. ream1 cekUrdiA'f 
r.ama.n ya.nmda kimler bulwıdutu .,. 
nılm~tur. 

Bu adam o zaman .JUm.da bir mu. 
11Gvi " blr TUrk çocutu bulunduğunu 
eöy1em1ftlr. 

BuDJann l1n " ..uımet Y8§ar a
dında ild kifl oldutu yapıılan tetkikat 
tan meydana çıJunqtır. 

Yak&l&D&A ıı,. nçu §U auretle lU· 

raf etaüfUJ': 
- AhmoUo beraber AUt&zar alıı&. 

'ID&lllD& gitUk. Oradan ODek Sabok
yamn matazaamm bodrU1ll katma in
dik. Burada UiO kurut para bulduk. 
Bun1111 Uzer.ne yukarıya çıktık. Blr 
dtlkk&ndan aldJlmım ke.sldlerte kua. 
71 kırdık. rakat içinde bil' 18Y bula
madıll. Bu fototratı d& pollal PfJrt· 
mak lç1Jl oraya bls koyduk. 

Yakalanan ve suçu ıurat eden tiya 
Ue arkadap Ahmet yamı adllye~·e 
'VerllecekUr. 

EtHı.. odasında aeçim 
Etıbba odumm yönetim ku -

nılu ııeçimi yapd!D.Jf ve reisliğe 
M. Kemal Öke. üyeliklere, lh -
san Arif Derman, Ali Rıza Bay
sen, Şükıi1 Hlzmı Tiner, Ali Ar. 
mi Sural,yedek üyeliklere de: 
Halit Naci Tekin, Hftmi Dilek. 
Salihattin Mehmet Erk. Şükrü 
Derviş Aykm, Halil llyas Aklan 
ha.ysiyet divanına da Bahri 1s • 
met Temizer, M. Tali.t Ozkaır, 
Ferit Ramiz Öker, Halil İbra • 
him. YMek üyeliklere: KAzmı 
Lokay. Nihat Berk seçilmişler -
dir . 

•'Btıterin babam çocuktur." 

Çocuk Ellrgeme Karama 
Genel llened 

Jhtikarcı idam 
edilmeli mi? 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Van mebusu İbrahim Arvas, Bü 
yük Millet Meclisine ihtikArla 
mücadele hakkınd.ıa. bir kanun 
teklifinde bulunmuştur. .Mezk\1r 
teklif şu esaslan ihtiva etmek • 
tedir: 

Mebus, ilıtikAn kökünden kır 
mak için merkezleri İst.'Ulıbul, 
lzmir, Adana ve Samsunda ol -
mak üzere men'i ihtikir mahke
meleri teşkilini teklif etmektedir 
Bu mahkemeler Büyük Millet 
Meclisi Azası arasında seçjlecek 
birer reis ve iki§er A?.ad4Ul kuru
lacaktır. 

Te.klif sahibi, üçüncü madde 
ile bu mahkemelerin wrecekleri 
idam da dahil olmak ilzere bü -
tün kararlannm kat'I olmasını, 
Yani temyU.e tabi tutulmamaamı 
istemektedir 
Kanwı teklifinin diier ~ • 

deleriyle ihtildr yapanın, cür • 
ınü işlediği yerde idam olunma
sı, mağazası üç sene müddetle 
kapatılması, veresesinin icrayi 
sanattan menedilmesi, kanun 
teklifinin kaıbulünü müteakip bti 
tün adli ıbahkemelerdeki ihti -
kir dava ve evrakının yeni kunı 
lacak mahkemelere devri isten -
mektedir. Teklifin yedinci mae. 
desi ile gerek toptancı ve gerek 
ı>erakedecilerden mal saklıyan -
larla nark harici sa~rm i
dam ceasına çarptırılması isten 
mektedir. Bundan maada malı 
teşhir etmiyerek sakbyanlar ve
ya dükkimn istiab edemedi~ et 
yanm iri harflerle bir Jmtesini 
yapıp ammyanlann da idamı is
tenmektedir. 

üç makarna 
fabrıkasının un ları 

kesildi 

Keraalm<flsaat 14,~0 & 15t&:li1 
mıu'§ile beşlnndı. 
Marştan sonra lın: ve erke.k 

s~rcul.ar a.ud içtiler. Ant iç:şi, be.ıı 
donun iltirakile re~i geçit tq 
etti. Genç kız ve g~ sporcu ta.
lebeleriJnj,z çok muntazam bir ge
çit resmi ya.ptıla.r. 

Bu suretle sona eren mero.sim· 
den sonra erkcık mektepler ~ 
smda futbol ~la.rma geç ldı. 

Gtmün ilk kaJı"ılaşmast Ifdc ve 
htikli.l takrm.lan arasmda ya.prld:. 

IŞIK - tsTlKLA.L: 7 - 1 
l§lk: Sinan - Nuri, Halllk -

Adnan, Erdoğan. İrfan - Kimli 
Reha, Acinan, BUlend, Özcan. 

!etiklil: HaW - Mehmet, a. 
rem - İbrahim, Ali, Muh8in -
İzzet, Saim, Abdlirraıbman, HU.
mellin, Refet. 

Oyunun bqmdan BOilun& kadar 
büyük bir Mkimiyet kunnut olan 
lşülthr, rahat bir oyundan sonra 

İkfaci oyun Hay .:::.rp:ı.şn. i e Per
t.cvntyal t:-Smıl •• 1 aras nca ecre 
~'aJ\ etti. 

HAYDAR P§. • PERTE\·::-•!Y AL 
2-0 

Haydarpaşa: Sezai - Sabri,• 
lsmet - Ha.san, Halil, Aiunet. -
Silreyya. Beclr·, Müjdat, ~ 
ment. Halil. 

Pcrtevniyal: Sadi - Saim, Ha
lil - Z'ya. Sabıduttt.i."'l, Nliz"ıct -
Turan, ŞükrU, Hıkmet, lllMIL, 
Veysel. 

İlk devre Hnydarpe~ın baB&ı. 
sr altmda cere)"B.n etti. Bu devre 
Hayda.rpaşaldar 2 gol yaparak 
devreyi 2 - O bit.inliler. 

2 inci devre daha r.iyade Per
tevniyal takmunın hUcum lıe.tu
um çah:grnasile geçti. Fa.kat P.er -
tevniyalliler, Ha.ydarpeşa müda
faasını 8flP gol ya.pmağa m1"9f
fak olamadrJaıo • 

Kaç da bu suretle 2 - O H.ay
öarpeea lehine net.!cclendi. 

Hakemler maç idare etmiyorlar 
Böl.gemiz bef)k•nc Feridun Dirlıt 

ciğinin. (~en terbiyesi ve spor) 
adlı gl\7.Cteye wırdiği beyanatta, 
balremlerln ehllyetalzllğlnde!l balı 
sediıflne şehrimiz futbol ha.kemle
ri muğber olarak bunmı tekzlııkıi, 
bir toplant.Jda, Feridtm Dirimket· 
len iatemişlerdi. 

Fa.kat ha.kem komiteaine. ha. 
lı.emleri tatmin edici bir cerap 
YerilmemilJ olması, bölgembden 
12 hakeın.lıı maç idare etmemefe 
kanr vermelerine sebebiyet ftt'

m.ı.tir. 
Bu 12 hakem lçinde oehrimkkı 

en mctılıur 12 tı&rinci mut hake-

mi vardır. Bu vadyctte bugünkll 
maçlan idare etmek üzere wt. 
da bir kaç hakem kalma.ttadır. 

Haber aklığmıraı göre, bug1ln • 
kil Betlttq • FeneT maç1nI baJce 
bMeml JkJit Galibe teklif etmit 
ise de HaUt Galip de bu maor i· 
:iare etmekten çekinmiftir. 

lt teknik büro idi, eski ı..· 
kcmlerimiıdell Kemal Halime Te

rllmitUr. 
Yine haber aldığımıza göre, bu. 

ili halle~ üzere beden teıtiye
ti umum müdür41 Cemil Taner, 
tehrimize gelecektir. 

[~~) 
Her q On 

Toprak mah8ulleri olili makar k h ~ 
==~~<:>ro;:1brı;:a~!. o ·unan mu arrır 
bşmaktadır. Yapılan araştınna- ı _ Maeallah, dedim. Muharrir yeler yudılar .•. Yudıklan elel'• 
larda bu 10 fabrikanın Uçü ma- olmuşsunuz. Gaz.etelere yazıyor !erden bir kaçının ismini aöyle -
karna Y~ı>mak ur.ere aldıkları muşsunuz? sem l&§al'Sitl: ''Çukur dağlar••", 
unu kullanmadıkları görülmüR 1 -Evet dedi Hem de her "Derin kuleler,, , ''Muhteeem, te-
ve unlan ~esi.le~k diğer fahri-. yazım ~yor. .. norun bariton sesi,., "Sa.nşm 199 
kalara verilmiştir. _ Bahtiyarsın. gilimin siyah saçları •• ,, .. Fakat 

Hırsızlık yapan iki _ Neden? bütün bunlara itibar eden oım. 
ihtiyar kadın - o ~r. y_azı meraklıa dI,. Demek ki sımnı sen bulınuf 

Edinıeka.pıda kllçllkçqme aokaltın. genç var kı, şımdıye kadar ~~r ının •. Hem her yazının çıktığmı 
da oturan 60 yqmda Adile ne ~5 ya· tek satırını bastıra~dığı ıçm söylüyorsun,., Bu nasıl oluyor-?. 
nrnda Nacl)'e, evwlk! gllD, .Mahmut· üzüm üzü.m üzUlüyor. Hikaye mi yazıyorsun? 
paşada 195 numaralı tııhaflyeci dtık -Her halde Hzmaamı bilmi- = :t!::n mı? 
kAnmda, lılehmet admda bir mu,t~ri: }Or. · - Hayır. 
ııtn p&kel!erlni çalmıııf, kaçarken ya· -Nasıl bilmiyor efendim., _Fıkra mı! 

1 
kalanmı§lardI!'. Hem tUrlfı yenilikler gösteriyor. _ Hayır. 

lhtiyar kadmıar, e11rmııme,b11L Hiç bir mana taşımıyan ıiirler. - Şehir haberleri; tadın Ja-
mahkemesine verllml§lerdlr. eonu başrndırn önce gelen bildi - zrlarl; çocuk sal\ffesi, bahçeci • 

lik mi? 

• - Yok canım ... 

l spangol dansözü 
kat ıben .bu 1.:r.ı:~ susamlfj genç 
kızı, her ha!dc bir kc:e daha gö - Siyasi makaleler mi? 

- Ne münasebet 
. * "' * -Yeni Jeu.etli :vMıekler llf1ta 

~.ıo.-gan'ı tekrar buldukları :r.a. nu mu? 

receğim ... 

man, o, J. B. nin gömleğinde-..ı -Hayır •• Onları, yazm.a1ctu 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

7 lnJZilizceden Ceviren: H. MCJNIR -
önderdi Sabastiyani mi ? 

g Genç kız. bu sualinin cevabını 
heyeca.nla bekliyordu: 

Morgan derhal: 
- Evet .. dedi. Başka k;m gön 

derebilir? 
Km JtiildU ve ba.şını iki yana 

sallıyarak: • 
- Atıyonnut dostum, dedi ... 

Yalan söylüyorsun. Sen~ 
yani ismini ömrtınde. belln ilk 
defa işitiyorsun. 

Morgan bu sırada. d.iişünüyor
m~ gibi bir hal aldı. 

Halbuki bir taraftan Herbi -
nin gelip gelmediiitıi öğrenmek 
istiyordu. Az sonra. tekrar cvap 
Verdi: 

-8ebastiyani'yn tanımadığı -
mı kim söylemiş,., Pire canbazı 
deiil mi? 

Gene kımı bunın delikleri ka-
bardı ve: 

- Sen dedi Ya ıpek ~tli 
bir ad~m. Yaııut abdalsın .• 
Bu~ Karlos, genç kızın 

yanma IOkuldu ve açık duran 
kapıyı işaretle: 

- lyigl mi biz buradan gide 
lim, dedi. 

Bunun &rdmdan İspanyolca 
bir çok ,eyler aöyledi. 
Kız tasdik malrammda başını 

salladı w kapıya doğru gerileme 
fe bellaclr. 

Morgan güler yüzle: 
- lnşaallah yine buluşuru7., 

diyordu. 
Kız sadece: 
-Bakalım .•. Zaman. gösterır 

diyerek ayni gerileme hareketin 
de devam ediyordu, 

Morgan oturduğu iskemlede 
ayaklarını sıkı sıkıya yere bM -
mış olduğu halde birden kalk -
mak ve atılmak temayülünü gös
terdi. Fakat. kız elindeki ta.ban 
canın tetiğini derhal ~kmi§ti 
Tabancanın çekilişi ile, Morgan' 
rn yan tarafa kayması bir oldu. 
Kafa ile adalelerin ayni za.IMn • 
da harekete geç~nin mükemmel 
bir örneği •. Fakat vurulmaktan 
kurtulamam]ftı. Kurşun kabur. 
ga kemiklerini ~n bir demir 
gibi yalamış ~mişti. 

Morgan bundan sonra, yüzüs
tü yere yuvarlandı, Hareketsiz 
yatıyordu. 
Dışarıda ayak sesleri umklaş1 

Yordu. 
Mo~an bu haliyle iki dakika 

kadar bekledi Sonra kalktı 
Gömleğinin· içine kan akıYor • 

du. Aiır ağır ve ıztırab duyarak 
ceketini kaldırdı. gömleğini aç • 
tı. 
Kurşunun ya]a~k aı;:tığı ya 

rayı gördU. Kendi kendhıe: 
- Yaman aba fmit, dedi Fa-

yırttığı par<;a}ar'a kaburga ke - ziyade, yem.esini ııeve:rim. 
miğini sarıyordu. -Ya n~ yazıyorsunw canın;ı ! .. 

Başını kal:lırdı. Küçücük C<k.· , Her yazdı~ da .. çıkt~gma göre 
um iQerisini polis memurlan dol 1 m.uh.~kak bır .şohretin, ~ir O.• 
dumıuştu Aralarında bir de mü tünluğün fe\·kali.dedcn bır mu -
rettiş vardı, harrir. ol~hğın Iaznn .• Bir. a 

Derken Her'i:ıi rtiriindiı. Belin- had~ ıhtı~m olacnk.. Nedir? 
~en aşağısı su i~indeydi. Tercllına m! yapı.):orsun.. llmf. 

Her halde gelirken, bindiği fenni makaıeler. mı Y&ZI)'Orsun? 
konoya bir hal olmuştu. - Hayır dcd k ya ••• 

F'akat o, kendi vaziyetine bak, -Şu halde?._ Hasıl . olu)'Ol'. 
m:ık~;zın şefinin \'aziyetini sonı Allah 8.§kma soyı: .. 1!1 .. o]mu. 
~·ordu sa kolayca. mu.barrır olmanın :yo
-~ünüz mü; diyordu. lunu K&termU, olur un? Gaze • 

Nedir bu haliniz?.. telere ne yazıyorsun? 
Mor-z~n soğuk lrn.nlılıl.la: - Ol"Uyucu mektubu! 
- Döiüş yapmak için. herhal HIKME1 MVNIR 

de iki kişi lazımdır, dedi.. Işte Belediye l\1erkez 
hiric::i de bendim .. Birisi çıka gel· b" 
1i, n;t:an talimi \•a.nmnk istiyor· j ınaamın durumu 
muş.,_ Bundan bana ne, dedim.. ~!etliye reis mua\ ini Rifat 
Fakat beni hPd~f tutunca in do- Yen~ dün_ E.Olı~ fen heyetinde, 
"işti.. beledıye bınasınm onarma işi et 

rafında göı-iicnnlöa+a •• Bumin Polis mtif..!:.~ .. rr.n::anm üze. -~ ... W9 .. '" ...,_. 

rindeki ölü:ı ü ı::crilnce. Morgan'· ~lrnmn bulunduğu durum iyi gö 
dan sordu: ru emektedir. Bazı direktö 

- Anlatın b:.ı.kalurı .. Bu mese ler başka binalara tqmacaktlr. 

le ve dair ne biliyorsunuz? 1 ~ 
d~~:ırg!:er::~mı sarmakta 25 yll evvelki Valut t 
-Şu dakikada siz ne kadar 1 _ _______ J.' 

oiliyo~anız: bizde o kadar bili- U.11-117 
yoruz. Geldiğimız z:ıman OT:"\: bu 1 Nafi Atuf Bey 
'1alde bulduk, , Bursa Dartileytam mtldllril N 

lliifcttis. ~jphe!i bir t.avır ta· ı fı Atuf bey, Ticaet Mektebi llj.. 
kmdı: si mi1dilr maavinliğine tayin e 

( D-'VG1t11 t10r) t miştir, 
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AvrupanL~ ıs 1 içi' 
rı 

yenı kararaar karşısında an ıuha-ı 
re e~er~ inki

So '"yet 
. ( Ba!J tarafı 1 incide> 1 ,_ llll 

lioymıı.k, ltuvvetlmlzc bir kuvvet luıtmak. gün geçtikçe kendlnı.gösterecek e ri 

Röyter Ajansının asken 1 
Muhabirine göre: 

Zı h Al~·~~y:w~ kO 
şaf e ~yor 

lhliyaçıar tç!n aranacak bir tırampa vll.Sltaın olmak, en son bağrı yıı.nık ~ 
bcşcrıyetc ynrdıru etmek değeri kazandırmış oluruz. • • feransı oplai11 

arzusundadır (Ba.., taratı ı ırıı ıde; 
~arkt:ı'd bnçlıc:ı t::.nk topluluk -
ları nrasma sol;mu!l ve daha az 
e!ıe.rnmıyettc tank !·uvvetini gar
b~ \'Crlc'"tiıni~tir. Düf'm:ının za 
yintı bizim 7,ay;.,•mm:d:ın gene 
f~" a oldum t.Tr ... 1e1 tedir. 

biz milli Jtorunma kıırnrlnn karşısıuıJıı böyle dllşUnnyoruz. siz de el· ı (Baş t'Jrafı 1 ıncide) 
bet böyle düşünüyorsunuz. nncnk ba~tan ~a bir ıuı.um liade eden bu ka· noktada yeni hatlıım çckilmişler-

trnrlarda bir ikinci tcselıl mnddesı arnmayor mwıunuz? ciir ve buralsrd::ı. kuvvetlenerek 

'l' bru;•tn~ı I :·;z kuvvc~lcri 
mlihim tan!~ kuvvetlerinin var · 

• d':ni\'lc ~;c:i Re:c~·ı btnn kıta
larn iltihak i<'1rı b!r <;•kı~ hare
keti vapmı 1ard1r. 'l'vbruk'un 5 
kilometre chğusunda kuvvetle 
mii :ı.:ı.r~ . edık 1 bir ciiı=;nıan m~v
kii ve bl!':ıhn d?rha ufnk civar 
bir r.c·,zi el<' f!ccirilmif'tir. 

ben arzu ederdim ki, bUyUk bir zümre teşkil eden bil' kııım esnaf 
ııan'ntıannı ne kadar çabuk gelip geçici b~le olsa yapamamak zorunda bt· 

rakıldığına göre bu tUrlU kararlar, sUkQt dolu blr gözle, onlara kar§I (vann, 
bnşlnrmu-ın çarceme ktn!J der gibi b3kmı§ o~n. bunlann ve adamıa· 
rının ödenm4, öc!enecc:.t \'ergilerı vardır, alo.cak verecekleri vardır. bun· 
ınrla Uglll anel.erl vardır. tUrl; milletinin Aılccnaplığı cemiyetten yana ko. 
nacait blr mUkellef!yeU, ynlnıZ bir zümrenın boynuna borç olarak bırak 
roe.yı rcvn gbrmez. bilmem, emaf cemlyetlerl, bımlarm böyle devrelerde 
<JUkkll..n kapatmaktan doğacak neticelerle nıtı.knlanmaya hııztrlanmış mıdır? 

Bütün gün H'lyfa ile Sidi·Ö
mer araLlPd:ıltl düc:manı kw;at -
ma.k iç:n lr.ı+;ili~cr tar:ıfından ya 
pılan hareket memnuniyet \'ari
ci Qir l"ekilde inkisıtf etmiştir. 
Ingi!iz hava kuvYetlcri dü.<ın1~ -
na nazaran fu:tiLrılül~lerini muhc· 
faza etm~lcrcUr. Yeni den kesif 
muharebelere int;z....,r edilmcltle 
beraber ,·aziyet bütün bö1geler
de bizim lehimize gelişmekte -
dir. 
Seldzin~i lnriliz ordusu 1ıarekti

tı i'erliyor 
Nework, !2 ( A.A) - Kahi

re·de salahiyetli kaynnklard~n 
bildirild:ğinc göre. Tobruk lima
nında muhasara dtmda bulunan 
Britanya kuwetkri cenub batı 
istikametinde muJıasaN hattını 
yarmIFla.rdır. Bu hattan 5 kilo
metre l:adar dışarıda bazı mev. 
kileri el :!U:irmiş olan İngiliz 
kııv-v Ucri ilerlemekte olan ve 
Tobrul• C"nl'bunda mühim mev
~Her za ·tntmi$ bulunan Brita.n • 
vn motiHü ko'I~rıyle birleşme -
ite <'nhşmışlardır. L 

Diğer taraftan B inci 1n~ıliz 
orduc=unun harekatı müsnid bir 
eeki1de c-enic;lfmckte ise de taar 
ruzun trun neticelerini ölmnek i
~in vakit c~üz crltendir •• 

den: 
Afrika almnllnde, Alman - ttalyıır. 

l::uvveUerJ., 19 sontcşrindenberl gcnt,ı 
bir cephr. Uzerlnde İııgilız zırhlı tcş • 
k.lllerile ş1ddcU1 bl- muha.rel:ıoyc tut~ 

muşlardır. 

ltÖYTER B.tt.DlRlYOR 
Kahire, 22 (A.A.) - H.öyterln Mı • 

sırdaki muhabiri Martin licrllby yazı.. 
yor: 

Libya taarruzunun ilk CS3Bll mu . 
harcbes!, Kapuzzonun yetmiş ltllomet.. 
ro b::ıtısında, Cuma gUnU öğleden 

sonrıı b~laml§ ve salAlılyctll askeri 
mnh.filltıre göre mllsalt bir gekllde tn. 
ld§af etmekte bulunınur1tur. 

Almıınlar, 1blrlblri ardınca. Uç tııar
nız yapmı§larsa. da, hor defasında 

İngilizlerden çok fazla tank za.yiatlle 
geri pUııkUrtüımUş1erdlr. 

Kahiredc, mihver kuvveUerinln a.. 
ıı,madıkian tnrzdıı hava yardımından 
mahrum olmalarmm benzin t!Ularruf 
etmek fikrinden değU, takat, dUşmn.n 
tayyarcJerlnin yerden kalka.bilmek kıı 
bUiyeUnde ol.:namalarmdan ileri gel 
diğ! e:ulm:ıktndll', 

l\:UV\'CUI yo.ğmurlara rağmen. 811 
yun kumıu topraktan stızWmesi, kum 
ıu sııhalıırdn bulunan lngtllz tayyare. 
lerlnln hareltetlno msni olmadıgı hal 
de, Derne etrafında ve diğer merkez.. 
lerde kırmızı toprak sahalarda ku~ 
lan mihver tayyare meydanlan yağ. 
murdan balçık çamur haline geldığı.n. 
de, dll§mıuı tayyare!et. '.nlkmağa ça. 
balamakta fa.Kat havaıo.nmag- mu • 

Amcril;u.lı tclmisycnlcr vnf!ak o!.ıı.mamakta.dır. 
Kc1ıire, 12)3 ( A.A) - General Melbum 22 tA.A.> - Halibam'da 

Rtıs~l Maxvell'in riyasetinde ııuıunnn ort.qarktakJ Avustralya kuv 
Kahire'ye ~elmi!] olan Amerik~n vetleri kumandacı generıı.ı Blamey 
nzkcri heyetinden sonra askeri §UDlar1 söyleml§tir: 
ve sivil yüzlerce Amerikalı tek "Dll§mıın tnnk kuvvetlerln\n yım.sı 
nı·wcn d:! buraya gelcce ttir. Af· ıım tahrlbl, L!bya taarruzunun oo.gıı 
r"ka kıtnsmdcıJd !n."iliZ kuvvetle olduğu tank muharebesinin .tnglllzler 
rinc y:ıpılan hütün yardım, fii • tııraf'mdnn ırannrımı' oıduguııu gös. 
l~n ~cner:ıl Maxvell'in müraka • terır." 
besi a.tınd;ı. bulunmaktadır. General au sözleri na.ve etm~tır: 

Kahire, 22 (A,A) - Tobruk •'lııfnttenkıer, geri katan düşman 
~J1rine 15 kilometre kadar me- tanklarını temizlemek ıc;ın, ehemmi • 
saf ede bulunan Reze~'in İngiliz.. yeuı miktarda zırhlı vesaite Mhlptlr. 
ler tarafmdan zaptmc'-'1.beri Re· Alman haber mUkemmeldlr ... 
zeJ'in sim::ı.linde bulunan Alman Nevyork, 22 (A.A .. ) - Ubyada mu 
lar. kendilerini kuşatan çelik hasmı kuvvetlerin kar§ıla§Dlası mra. 
çcnbcrden c;ıkıb garbe doğru bir sında elde edilen muvaffakiyetleri bU.. 
yol bulma,ğ~ te.3ebbUs için çalış- diren son Knhlre teb!lğl. ilk tesir ola. 
maktadırlür. Mısır'da herkes İn· rıık, Nevyork halkı tızerı.nde, derin btr 
gHiz lcıta.lariyle Tobnıktaki ln · memnunıy9t vo sovinç ınut>aı bırak. 
gföz, Po'cnya!ı ve Çek müdclile.. mıştrr. 
rin temasa gcidik!eri haberini Mihver lnıvvetleri çenber altına 
il~ ath beklemektedir. giriyor 

Lor..dra. 22 ( A.A) - Bugün-
kü cumartesi gi.inü. Amirallik bi Kahire, Z2 (A.A.) - Orta Şark 
rinci lordu /.Jexand~r. bur~a - İ.ngiliz umumi kıırargU.hmın tebU -
\ti beramı.tmd:ı. şöyle demietir: ğt: 

Uzun zam~danb~ri hazırlan- Dlin biltnn gUn merkezi Capitzzo 
dığımız millıim Libya seferi, çok • Ga.brale • Sidi Rezeg ilçgeni ol
iler!cr görün!llektcdir. Aldığımız mak Uzere gen.iş bir bölgede bil -
hn.berler, bunu teyid ediyor. Bu yük bir tank meydan muharebesi 
muharebf', ı;arkta ve §ima.lde 1 inklş:ıf elınistir. 
ç·n·pı~an milt~fiklerimiz için ha Taktik vaziyetinden tam curet 
kiki hır krymet arzetmektcdir. te istifade eden general Cuning -

]{ahire, 2f ( A.A.) - S:ılfıhi- ham, esas zırhlı kuvvetlerinı do· 
yttar !:ıir menbadan bildirildiği- ğudald esaslı Alman tnnk toplu -
ne gö:e mihverin tank kaybı, luğu ile batıdaki dahn ufak tan:.t 
1n~ilizlerin kaybının üç mislidir. topluluğu ara.sına yerlcştirmi!}tir. 

Alman kumand:ını Rommcl ~Alman tank kuvvctlerinhı 
bir yarma hareketi yapmağa batıya doğru bir gedik açmak i
teşebbüs etmiı:se de vaziyeti hiç çin yaptığı bir çok teşebbfuı a.kir.ı 
de mtb:ı.it değildir. bırakılm:şta. İkl tarafın tank ka-

Almanlar şimdiye kadar zırhlı yıplarrnı tahm:n için imkiin hası! 
lı:uvv<'t1 rinin ynnsını kayb2t. o1mn.mıştrr. Fakat dil.~ 1-~VIJ>
roi5lerdir. lanrun gene bi7Jm kayıplnrnnc-

Libyadaki harp 1nisyathi İn- dan fazla olduğu b:linmektedlr. 
gilizlerin elindz.:iir. İngiliz kan Bu esnada T<>bruktnki tngiliı 
ve hnva kuvvetleri n.rnsmda sıkı kuvvetleri donanma tarafından haf 
işbirl'r1i olmuştur. tal.arca sUren bir mUdlet zarfında 

Jıııkkı tank U9 

Aman 
teb iij 

(Baş tarafı l incide) 
hücum lalalan §lddetll mtıharebeler. 
den sonra Rostov şebr.ni nımışlardır. 
Doğu cepbeslnln diğer kesimler.!.n.. 

de de derlniiğe yapılan taıı.rruzlarln 

muvaffakiyeUer. eJJo edilmiştir. Al -
çaktan uça.o tayyareler ve zırhU ar:ı .. 
balarla lılınayo edUen fazla miktarda 
dllşmnn· kuvvetlerinin Lenlngraddo.n 
çıkmak için yaptığı teşebbüsler akiır. 
kalmıştır. Bu mUn8.S1!bctle on beş dU7 
man tankı tahrip edllmi§Ur. 

BOSTOV ŞEiilll ~"DA 
B1LGlLE.R 

Berl!n, 22 (A..A.) - Do.ıı nehrinin 
sağ kıyısmdakl Rostov isimli Sovyet 
eyalet merkezinin zapu neticesinde 
Azak denizinin tıe..,ııca ll.manr, Al. 
mantarın eline dllşmU,,t:Or. Rostov ile 
Sovyethlr Bırllğl araz.!.ainin diğer bU 
tUn kısımlan arasıncıa çok ga.ııi§ bir 
demlryolu oebekoal vardır. 

Rostovun zlra1 hinterlandı bu §clı· 
rl l7U Larihlndekl teessUsUndenbcrJ 
bllyUk ölçüde lWılre pazarı haline go 
ti~Ur. Liman uzunluğunca gayet 
genlf bir saha dahillnde lOO tane an. 
trepo vardır, Rostovda diğer mUbim 
deniz tesislerinden başka iki 1>UyUk 
tersane, döner vinçler, zahire koyma· 
ğa malımıı 2 anbılr, gemilere aıa.tısus 
Ci dok, ~ml tn.mır atölyeler! vess.iro 
vardır. Rıhtım tesisleri Don nehrinin 
her 1ki sahlılnde 700 metroden fazla 
uzunlukta yer kaplamaktadn·. 

Açık denizde eeyrüıseter l§lerl Q.Jl' 

co.k Azak denızlne açılan kanlLlm ın .. 
ııı.SI bltcllberl ba§lamış~ır. Bu kanal 
sayesinde bUyUk gemiler Umana gi· 
rcbilmektedlrler. S&nayt de burada 
ancak son seneler aarfmda 1.nkişaf 
etml§ttr. Rostovdakl mllhlm Bi!Q.h fab 
rikalan arasında •blr sava§ tayy:ıre· 

leri fabrikaıı, blr tank ve zırhlı ara,. 
bam, 6 tane mllhlmmıı.t, bant ve infi· 
ıtı.f maddeleri tııbrlkası vardır. Bu 
sonuncu fabrlkıı.lar, ayni zamanda 
rnayn. bomtn ve clbombalan dtı yııp· 
maktadır. Rostovda ayni zama.ndıı zı. 
raat mııklnelerl yapan 2 bllyük fııbrt· 
ko. da vardır. Bunlardan biri bUtUn 
Sovyet Rusyadıı mevcut aynı nevideo 
Cabrlkalrınn en bUyUğü olarak ta?W? 
mıştır. Şehirde btr de vagon fabrika· 
11, lokomoW tıımlmt atölyeleri, bir 
motosiklet fabrikası, blr k.ayııo.k awı. 
yelli, bir demir izabe Co.br!kaaı. 3 kim 
yevi müstnrscıat fa.brika.sı ve külli 
yeuı miktarda eına! teşebbUs .ınUes
sesele:'i mevc-Jttur. Rostovdaki tUtlln 
fıı.brlkası, Sovyet Rusyada mevcut 
l"ütUn tabrikaıannm en bUyUğlldUı'. 
A bhas bölgeJılnde ve Krıfkasyantn b:ı 
tısında ekilen tütUnler burada işlenir. 
Bun!ardan maada Rostov gchrlndo 
t.ububat değlrmeııleri, eebze unları 
yapan fabrikalar, konserve fabrll<ıı. 
lar ıve çok inldş&f etmiş bir mcru;u· 
cıı.t s:ınayil VlN'dır. Bunlara gayet 
mUb~ deri ve ltereste tabrlkalarmr 
dn llll.vc etmek 10.Zımdır .. 

.!llOSiiOVA\'A 85 IULOMETRE 

Stolı.bolm, 22 (A.A.) - Ofi: 
Stokbolmd:ıld kanaate gör~. Al· 

man kuvvouerlnln Voıokolaıruık ve 
Mojalsk'dı.ı açtıkları mUhlm gedllder 
neticesinde, Rus cephesı dün Mosko. 
vanm batıııında yanım1~tır. Alman 
kuvvc~rt. doğnldan doğruya Mos· 
kovaya 81) kUometre mesafededirler. 

Btr. AL8A Y AUIA.N 
'.CA'l'l'AREctst ÖLDt) 

dil{jmanı ı;:.ok §iddetli bir' ateŞlo 
ve mukabil Uı.a.rruzlarla karşıla
mrşlardır. 

Moja.isk cephesinin bir kesim.hı· 
de Alına.nlnr 20 tank kaybet.mi5 -
lel'dir. Ruslnrm mukabil taal'I'UZ3 
ı;eçtikleri Tula cenup doğusunda 
bazı kasabalarda sokak muharebe
leri yapılma.ktndır. 

Za\'ad:-. gnutesiııio bir itlttfı 
M~kova, 22 (A.A.) - Tas a· 

jnnsı b:Idiıiyor: 
Krasnaya Zvada gazetesinin 

cenup cephesindeki muhabirl, şUn 
di Rost.ov eehıinin zaptı için §id· 
d:tli muharebeler cereyan ettiği
ni söylemekte ve Sovyet kıtaları· 
nın gerilediğini itiraf etme!~tedir. 
Muhabir diyor ki: 

Bir aydanbeıi dilşnıanın yaptı
ğı müteaddit tCilebbüsler, pliskllr 
lülınll.ştil. Fakat son uımanda AI. 
mnn kumandıınlığı it:nn ile hıızır· 
ladıi;'I yeni bir taarruz:ı. geçmiş, 
sayısız ihtiynt kuvvetler vo bil. 
hassa tan~lar yığml;itır. 
Dilşmanm s::ı.dece Rostov kesi

minde üç, dört :ı:ırhlı ve motörlU : 
tümeni vnrd:r. ltostov mudııfilcri 
cesurane dö•:Uşmekle beraber, a· 
dctı;e faik dUşman kuvvetlerin'.n 
ağırlığı altında geri ı;ekilmek mec
buriyetindeyöiler. 

Ilnsla.r ~eri çc4dllyor 
'rıtoskoYa. 22 (A.A.) - Sovyet 

radyosu, Moskova önündeki mu
harebelerin nym şiddeti da'.mn 
muhafaza ederek devam eylediğini 
bildirmektedir. 

Ruslar bir çok noktada geri 
çekilııtişlerdir. Fakat mukavemete 
devam eylemekted:rler. 

Kaflmsyaya rkma kabil 
olncak mır 

Rostoiim işgaliyle .Ka.fkasyaya 
giriş için bir kapı açtldı demek
tir. Ancak sarkma derhal kabil · 
değildir. Çünkü Ka.f'ka.syaya in
tnek ıç:n A.1ma.n kuvvetleıinlıı 
Don .ııchrin.e arltalarmı dayamış 
olnn Sovyet kuvvetlerini daha şi
male doğru atma.lan Jimndtr. 

Bu itibarla. A1man1a.rm hemen 
Kafkasyaya sarkmak istlyeee:kle· 
r:ine ihtimal venniyoruz. 

- Radyo gazet.esı -

Dli!'111an• bü1.iUnet merkezine 
yakJAştıımaynı 

Mosk~-a, Z2 (A.A.) - Bu sa. 
bah haber vermlştir: 

Moskova yakmmda vaziyet i}i· 
dir. Bununla beraber memnun ol -
mama.k için h"ç bir sebep ~tur. 
Şimdi dnJın kuvvetlenin.lş bulunu
yoruz. Ordumuz bundan bir ay 
daha iyidir. Dilşnıa.na kesin bir 
darbe 'v"Ul'llp Moskova saklnino her 
k~s hnrp iç'.n §Öyle bağr:rmalıdn'. 
"Bir :ı.dmı bile gerilememek ıa
znndır. Dülj.D'lanm hlllifımet mer
ltezine yaklaşmMına meydan ver
ınlyelim.,, 

Japonya 
lagUtere ve 
Amerika He 

Hangi şarUar 
aliında barış 

yapabilir 
Londra, 22 (A.A.) - Japcm devlet 1 

e.d!ıminrınm heycc:ı.nıı beyanatı. Tolı_ 

bir 
Kısa 
zamanda 

Bingaziye giden yola 
hücum edebilecekler 
Londra, !! (A.A) - Röyter 

ajansının askert muhabiri gene -
ral Gany,h yazıyor: 

Kahire 'den cuma günü akşamı 
verilen tebliğ, son derece ölçülü 
bir lisanla yazılmış olmakla be
raber. Bingazideki muvaffakiyet 
lerimiz hakkında biı.e çok vazih 
haberler vennektcdir. 

Bu askeri harekatın tesirleri, 
zaferler kelimesinin çok yerinde 
olduğunu şüphesiz ki göstermek 
tedir. İngilterenin maksadı, sol
dan GOk fazla şümullü bir çevir .. 
me hareketi yapmak olduğu aşi
klir<lır. Zırhlı tümenlerimizden 
ikisi tarafından yapıldığı anlaşı
lan bu hareket, hepsi c;ok muvaf 
fa.kiyetle biten ür, ayrı muhare • 
beyi intaç etmiştir. 

Birinci muharebe, 18 sonteş -
rin salı günil Sidf.Ömer'in fam 
gerisinde bir noktada bir ltalyan 
zırhlı tümenine kllrşı ypılnu.&tır. 
Bu İtalyan tümeni ciddi surette 
hırp&lanmış, geri çekilmiş ve şar 
ka doğru Berelgobi'ye Tobruk' • 
un 50 kilon:.etre kadar cenu.Ju -
na kaçmıştır. 
Pcrş~mbe günii zırhlı tümen • 

lerimizle bir AlmAA zırhlı tüme
ni arasında Sidi Re.zeg yakinin. 
de daha muvaffa.kiyetli .bir çar -
pL~ma olmuştur. Neticede Nazi
ler 70 tank, 30 dan fazla zırhlı 
otomobil kaybetmişler. sonra on 
lar da şarka doğru çekilmişler -
dir. Çekildikleri mesafenin uzak 
lığı hakkında hiç bir şey söyle -
nememel..-tedir. 

3 üncü muharebe, p-örünüşe gö 
re, çarşamba, perşembe günleri 
düşman ileri mevzilerine daha 
yakın bir noktada. cereyan etmiş 
tir. Bu 'ç;ı,rpışmaların her ikisin. 
de de naziler, 60 tank daha kay
betmişler ve cenuba doğru ~kil 
mişlerclir. Bunun manası, Bardi
a müstahkem müdafaa mevki -
lcrine doğr:.ı ricat etmiş ve ora.
da ilimdi kapalı kalmış ol.malan. 
dır. 

Tcbli~imizde bu muvaifakiyet 
li muharebeler neticesindeki ha
rekatınuzdan balısedilmcmeklc be 
raber zırhlı tümenlerimizin gar
bc doğru stiratle Herliyerek düş
mnı yakından takib ettikleri ve 
<;ok geçmeden Bingnzinin ce.nu • 
bunn, Gedab-;ya'ya Elageyka'ya 
lıaıta l>elki Bingaziye giden yola 
hücum edebilecek bir nc!<taya 
varacaklarını kuvvet.le tahmin 
etmek mümkündür. 

Bu arada İtalyanlar ve Alman 
lar Bardia'da Fort CaputzzQ'dan 
Sid:.Gmer'e kadar uzanan Magi
not hatlarını tutmakta ve halen 
bir yandan üslerine bütün muva 
~alaları kesilmiş, diğer taraftan 
İngiliz kuvvetlerinin ccbheden 
şiddetli hücumlariyle k:ı..rşılaş -
mış bulunmaktadırlar. Bu suret 
le kuşatılmış bulunan Alman, 1-
talyan kuı;vetlerinin 40.000 ~·iei 
o!duğu tahmin ediliyor. Maama 
fi n!1ığımız ganimetleri eaymalt 
için henüz zaman gelmemiştir. 
Y~mz şu kndar söyliyebilirim 
ki. <:ok geruş akisler ya.pac:ık o
lan mühim bir rnuzaff eriyet ka- 1 
zandık. 

yo nıntbuatmm blrlc,,lk Amerika bale l 
km<h reva gördUğü hakareUer, a.a • 
lccr~, kredilerin Jaı>9n parlA.mentosu . r. 
tn.rafmdan sev!nı;ıc kabulü, Japon hU ~t.~ 
kllmetinl §imdl, bir ticat hareketinde 

DtıhMd\r ve parlak yılda 

ka ı:orlukla karşıla.~t.ırma:ttadır. 

f ratls 
İngiltere kon1~11yor dışında lnraı.'1~ J3C\ 

Vashington. f !J ( A_.1Adiİ;,;ııe ı 
ev' den ha.bu verı f;~ ıısbt1'. 
V aşlngtona g-elen bnZl ıret·efl 
bütün Avrupa. ıneJJ'.l~e deSi 
"kt·--~' 't"b ları .. nı ın ·r f ı ı~ı ı 1 ar JU:" ·ıı b 
tiklallerlnın ihva.s!. 1«1 JJID.'Jfı 
mill tesbit etmek \.I~ t1JSS 
bir konf erana ya.ptn~tı \·ıte 
nındadrr. Bu beY3 tıııt' 
Ruzvcltin kft.tibi En.t1~rıeıı 
nin konferansa dn.vet ~1'1 
Jetler listesinin dı~n a 
cağını ilave etmi~\6ıtır.e 

Ruzvelt'in katibı. ·rı 
vam ederek, bu habc~,j%ıfl~;,.,1 
reisi ve hariciye natf yı lSJı"" 
sarih sebeblerden do a. 0ıro~~ 
rlnin zikrine imkfill geld1" 

mt.ihtelif kaynaklardsfl . 
ilti.ve etmiştir. V3 ı~ 

Bu konferans, ilk ,e 11calt 
kanun :ıymda top1~11rı~ 
konferansa bir knc ın ıetletl 
let, bütün mihver de~ ::ırnI ııı 
bir kac: ta Avrupalı ~ıU Gsri' 
leket davet edilecektır. ·ııct 

k .. . d 1 . b1'• Jlll 
rım urcsın en uç İctJt 

ferans~~ 

İngiliz donanrTl.8 
' t'1"1e 

Uzak .Şarka t~ "fot 
kuvvetleri göt\l~p.ı"· 
Ncvyork, t2 (A.A) 
Londrn ajanslarınd~-e 

hnberie:-e göre, bahtl}da:'~ 
M. Alexandcr, !nr,il~ •e , 
sının UzakŞt1.-rka tn.k:'1\ f" ı 
gönderdiğini sbylenuştı ı' t1tt 
tafsilat vermemiş. fat~ıı.tl ı,e 1 

yenin pek çok olduğıtll 
mi~tir. 

ulqaristanla ~ 
Tür ;ye arası~ 

r Ba~ tarafı 1 d~ 
BuJgaristan Türl·h1!~~ı 

yolu ile trnnsit hakkı .. ·~ tC 
bu suretle Türkiye il~ ı•:.te 
sebetlerini idame etııt ~~· 
nun açık bir delilini ı; n 
tir. ıt ~ 

8ofya, 22 (A.A) _ vtı ~ ~ 
dettenberi Sofyada. btı!tl. }J. D 
garistanm mürkiye el~~ 
lof bugün Ankarnya d 
zere hareket edecek~ 
ISTANBUL BELf.~/~ 

ŞEP o 
1 ll~ıfılllı"· Tll' A1~~ ı lı'l'" 11/ ı· ~"'::;"~~~ • ft' 'J r IJ!.mcUZ. : (J)O ~ 

1 1 AkşaOl : ı~ 
Merdivende B!t 

• * • 
tsUkl!ll Cnddesındt' f)~ 

KOMEDi KISMI~. 
Bug11.n. Glln:1Uz 14 c! • 
Al~m 20.30 da:. 

Kör Döğüşıl .,, 
~. ef!!,l'.,ı 

Bcvoğlu Halk Sı~ 
Bnı;tl!> ıı den IUbaren S 

birden: .~ 
J - llUyOI• OU. cf" 
ı - AJllnba HlndfstnlldJ 

Japon b:ışvek1llnc göre birle~lk A... 
merika Ue İnS'iltcrc ll§ağıdakl şarUıırı • 
kabul ederlerse uza.k~arkta barış ya

(Die Barmlıerz.İnge Lüge} 

pılabilir: 

H.a1ı:re. 22 ( A.A.) - Batı GÖ- ~~vaş yavaı.ı karaya ç kanlan mü
Jiindeki yıldll'lm harckethin hım tank kuvvetlerinin mlizahc
sürati, !nnfüz kara kuvvetleri- retilc dün sabah Sidi Rezegi tu
nin kısa bir muh:ıre!J.eyi mütea. 1 ~ kuvvetlerle b!rle.:ımek maksa· 
kip, Eladem'deki büvük düşman dile blr ç~ hare.keti yapmzııl.nr . 
havn meydanmdan bir giinlük ı <iir. 

1 - İng!ltero ile Amerika, mesele .. Berlln, 22 (A.A.) - Almıın av tny . .ıll' 
nln hallini Japonyayıı bırakmak mak ı s · ,-...ıııl 

yıırcci!crlndcn en gUz!de~l olan Alb:ıy sadilc Çln l!ilnc mUdnh~leden Uıtlnka! l,,1lio&&n 5t>yircUart g:ı,yct;u!)ı.ıı,:ıır. !llugiln ı:ı..-ıt lL de tenzıttıtlı 

Filminde sinen1as1Pa 
uzak me~:lfcde bulun~n Scydi Dün öğle ilzeıi Tobnık müdafaa 
Rızengh ini:-ycrinin ani bir bar. I ~enberinin 5 kilometre cenup do. 
kmla zaptedildiffinc ait haber- gusunda kuvvetle müdafaa edilen 
lerle • nlaçılmıştır. bir düşman mevkii ile c:vanıa da-

İnPiliz zırhlı b'rlikleri o kadnr hn nz ehemmiyetli bir mevzi zııp
gfira'tlc hareket etmişleTdir ki, tedil.m.16 \'e gUneş batarken Tob. 
<lfi"manın iniı; 'C'rinde b11lumj.n nık kuvvetleri tı:ddetli bir mukn· 
elJI pilotu ,,e diper askerleri :-ıe vemct knrşısınd:ı d:ıimi tern.k.ldieı
oldui?tınu nnl~makı;ızm birden kaydetmekte bulunmuştur. 
bire esir dü~müeler ve kendileri: Hudut bölges"nde Halfaya ile 
ni nakledecek vccı~it gelinceye Sicli Ömer arasında müdafaa edi
kadar derin şaıı1<mlık İ<'İrde mu· len mevzil tutan mihver kuvvet. 
hatam c.ltma almmıslardrr leriru çenber altma alırn{:;rı hedef 

Eu, ... Un Tomahaıvk !~tiz gildcn hareketi.miz, blltlin glin 
b!yynı"Ci~ ını-nf·ııı~aıı '(:..t.rtı.tth .:-ı~·.:t.~~ye"t; verici bir tarzda in
~raynn, 1nt:, mevdanmdaJd 19 ld'3f t"tm'~. 
dü.,,c:ıman tayyare i, truırnız anın_ Hava knvvetlerimiz. dil§man U
da o1duc!u E?"ibi verde sıralanmış zeı:in-Je hılldmiyetlcri.ni idame et
olara ~ b·•Junnuştur miş ve bombıı tnyyııre!erimiz dti~· 

Berlln 2Z (A.A.) - Almnn tebliğin. manm bı.nk ve mottirtfl mıldivr> 

Uoeldera'ln Breslnv clvarmda bir nak v .. d!IMilllltr 
etmelidir '1 " ~~liil:ı;,"f~ ·~" •r• lf.jı:f~~r.nımınw· r~n ı:ıııar1 ;n ~ ll ~~ l'llUf 

1 

llye tayy:ırcsı kazası netlceslnde öl· 2 _ Her iki devlet, Fransız Hiııdf. bi:l~ . Jl(f.!:.': , ""' ...... ~1ı'li!ID~ ı:L~ liil~'?.! ..,i,1;,, ... liıl:ı:EJ:-.ıı, r. ru. ıı ~r.Klr~iii. 
dUğU resmen haber verumektedlr, ================= tln1s!nin 1.sUlO.Sınd:ı..n beri Japonya O.. 

zerinde tııtblkine bn.§lnnan lktieadt ~~reli1ii!mWA s1ncmıınıA f bnytlk ..,.e :Mr§lıur Yıldız.ı f:~ı 
111 topluluklnrma karşı muvaff'nJa. 

yetli hUcumlarlle knra muharebe
sine mUznheret eım:ştir. 
, HillAsa, dünkU ;"b Alman b:ı§· 
kumandanlığının ilk sürpriz dn.r. 
besinden kcndi:ıini topnrlam:ıs·n
dan sonra beklenilmesi ica:> eden 
nğrr <;.arpı~nlar devıım etıiıiştir. 

Bu seferin ilk s:t.fhnsrndn düş -
mana indir'len ağır darbenin tam 
neticelerinin tahmini mümkün o
luncaya kad81' dnha mm 8iddetli 
çarpışmala.rm vukua geleceği muh 
temel olmakla beraber bütlin böl
gelerde vaziyet lehimize in.ki~ 
ehııp.'frt)'(lfr. 

tazyik! kaldırmalıdır. 
3 - Gene her iki devlet, her ~eye 

b:ışvurnrak Avrupa muharcbesiolıı 
f&rld Asyaya airn,,.tlnl ıoen'eçalı~ • 
ınıılıdtr. 

Scpectator mccmuasınm bu haftaki 
makak.sinin bollrttiğlno göre, Je.pon.. .~:;: · 
lar dört sene devam eden muharebc.1 1Ji 
den sonra "Çin meselesini,, hal ede- 1 
mlyeceklerlni isb:ıt ettlier. Diğer ta. f• 
raftan, eğer Jııponlıır bu me!:eleyl ha:. ~~ 

~~· 
ıetmek vaziyetinde oL!alar da, birleşik t 

LILtAN HARVEY - WILL Y FRITSCJ-1 
Georg Alexander ve Leo Slezak 

~'Mtr.i,1 UM sinemasındş 
göoı.dtmk olan ' 

ODERN haya 
Fransıma sCSzlü Cilı.el filminde: JdJfl 

Kadmlann, erkekleri takllttc ve ı~ıerl aı;l\ıl tercih etmekte J;ı.S Amcrllm, Jn.ponyanm Çino yaptı~t 1 ~ 
tecuvllzU ta.saik edememek mcvJ<lin • t~ olup oımadrğım söyllyeceklerdlr. 
""dtr. . !VIVll~ HBt!!lm · 1 ~ 1ın~ıııı~ıııııil!illill!l!lllllJ~1iUl!l!IRl!!UliJ!l!':!ııırı 
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&kit okuYucuıarının 
Arcılar için duşunduk eri cezalar 

••• 
lıan edllmcll 

Y&psn ticaretJıanc ve 
'-ll1>lerinlıı dilkkAnları -

, ihtiU.rm derecesine gö
edilecek bir mtıddet -

llzerlerine: 
yaptığı için ltapUıl· 

1ı: Oğhım ! 1l'lnddl mı, .,... mı 
yoksa kız:lcık mı )'ersillT - n. 
gizlsyon cezalarmm en JwHrW 
oı.an: Yübek blr yere bllytlk bir 
fıçı ını. bbeıbaW km kıvrak balla· 
rı.arak yere ya.t.ınldmkta.n ISOD.1'a ~ 

lm bir pamuk ipliğini bir 'uca fJo 
Çlda, blr ucu ihtilircmm buna• • 
mın dcl.ğine olarak koymalı. Frçr
dı:ıki su doymak bilmiycn kanwıa 
na.kil (uzun olur amma tewiz o
hu) - Bazı memleketlerde hall 
hUkilm süren: K'inı~ı? - ı.ı~~tıur 
ve maruf iğneli fıçı!. - lUU.ye 
malüm: Kirk sopa mı? Krrk okka 
soğan mı? Amcı aoğandan başlayıp 
aopada. karar luhnak? O da ~a 
- Y cnl~eri ağa.smnı: - Ye ke."'8.· 
ta. senedi! dediği gibi :ka.bma kadnr 
defterleri ve büttln !iht~ e\Tab
nı yccfrmek (nma. b!r daJıasmda 
kıiğıt helvasma yazar:m~, o daha 
baska) -Tıbbi cezalarcbn: Bir 
kilo keskin müshil! Velhasıl ibti· 
karcı yn.kalıuımca etra!mda.kilcre: 
- Buyurun cenaze namazına ! de
meli. Böyleh1d<ı en aşağı bir mil
yon ihtiktLrcrdan on yedi milyonun 
ihı çrknll'ş olur. (Humıa sefa, da' 
ma keder). 

Emekli tarih hoCalarmllan: 
Ferit Karan 

Tecrit .luunpma 

Malla.rmı müsadere etmeli Ye 
harp nihayetine kadt\r tecrit knmp 
larma .sevketnıeli. 

Edremit: Bizim berber 
HtMe)in Solel 

Malını müsadere etmen 

Memleket evlatlnrmm her fır. 
eattn kanmı emen i~imizdold kurt 
lıu'a 18.yik olduktan en ağır ccz:ı 
Yeıilmelidlr. 

Mcseh\: !dam deeem ölür kurlu· 
lur. Malmı müaadere etmeli. Ken
d'slııe bO.tiln kapılar ka.panmah. 
Aç ve çıplak kalmalı, faJdrliğin ve 
ihtiyacın ne demdt olduğunu anla
malı. 

lno ile Taksim J Maarif Vekilin: n 
arasında tetkik eri 

~ Otob·· • 1· k Şebrimime bulunM Maarif 
\U lf ıyece Vekili Ha.san Ali Yücel kültür 

ABONE 
OLUNUZ 

~ Kanije 
llhasarası 
~ık kemal'in 
~ N9t 

~Jaa: baldn _,.. -
.::-. ll1tOb bD)'Gk bel 

'- tekrar cıelaaı obDaeAlı 

müesselıeıerinin çalıf;IDla durumu 
etr3fmda inoelemelerine devam 
etmektedir. Dün de öğleden ön. 
cc üniversiteye giderek tliıiversi 
te terim korlordinasyon kurulu -
nun t-aJışmalarmda. bulunmuş, 
kendilerinden ça}IŞ?llalan etra -
fında bilgiler almıştır. 

ttniYersitedeld incelemeler -
den sonra Eminönü halkevine 
giden Vekil orada da ev çalı§nla 
larını incelemiş sonra fotağraf 
sergisini gezmifitir. 

Birinci srnıl 
mütehaıııs doktor 

NURi BELLER 
ısın ft RUll BASTALIKLAIU 

Alıkan Caddml !ile. ,. 
\lııayt'!M aaaucırt: UI lı!O tttmrftı 

tv~ l<ADIN-,FAYDALI MALUMAT\ -
Etsiz, yağsız lezzetli yemekler 

\' \ H t 1 

Teselli 
Koca Ragıp Paşa milDeeclme lstlh 

raç yaplmnlf ve b!r nldt aynğma ip 
takarnlt evinin iSnUnde .urtıkliyecekle· 
rlD1 iSğ"rcıı.mlf. GözUDe uyku girnııyor, 
1MıSI bunu d0§1lnllyorm~~ Bir gtın e· 
ft1alD öntınde bir gllrWtD olmU§· Pen· 
cereyt açıp bakmca, ~kltı.nn iSlmll§ 
bılF kargaya ip bnı'.tbyarak sUrtllı:.. 
ledllderini giSrmll§. 

Blrden blr k&bkaha atnn~ \'e (kur 
tUJdum) d!yc b3.g-Irmııı. Gura.b nra.b. 
ca •'karga., dtımektir. Kendl n lt d:ı 
"~b,. olduğu için bu !kl ısım ıı.r:ı· 

mıda bir bcnzeı1lk bulmu;ı ,.e "benim 
yerime karga idam edilmitı, dlyf\ ~· 
telli bulmu~. 

Yeni Es(r·!e1·: 
lSLAM • T'ORK ANStıU.OPF..Dtst
'23 DncU sayısı çıkmt§tır. Bu sayıda 
A.'ma Te A'maı kcllmclerl ıwcrlndc 
aılAhlyeW mubnrrlrin !z$bları var
d::r: A'malar hakkmd3 Pey.g:ı.mb::rl. 
mizln &1CfkaUne dıılr lıadll!ler, !ıkL.ı 
bakımmdan hikmet, tıbbi tedbirler ''0 

tepllltıar, İslim Ulkelerinde, Selçuk 
Ye Osmanlt devlrlerlndekl mllea3CSO' 

Ger tetkik ve I.znh cdllmi§; sonra A .. 
ım&lln lftgat ve örf ma.naıa.rı ımran, b. 
Jaaı. dini ve dUnyc\1 hQkünllcr, ohla.k 
'Ye diyanet. keıt.m, ruhiyat ye mantık 
'bakımlarmdıı.n incelenmiştir. 

Prof~aör eŞra!eddi.nln arabead&n 
tercUme etUği bir eserde bUJ ten:Ume 
batalarm:ı. dnlr (Muallim Na.t!z) lm
r.uiyle yazılan tenldd do bu s:ıytda. 
dır. 

• • .y. 
i'APJ - 13 günde b\r çıkmak 11zero 
bi!Zel se.n'atıardan, fikir ve kWtUr 
'.h&l"ekctlerlnden b:ıhsetınek uzere te· 
ııdı olunmu~ güzel bir dergidir. tık 
83.ytBI fllylc ba§lıyor: (BU ısml bQlDn 
gllul nn'atlarm, §Urln, nıuatk1ııln, 
mlm&rlılm- yapıst olarak almlflZ. 
dn". Gllzel san'atı&rm kunılınut. batı" 
l:lnılmJ§, fakat belki do mubtellf ~· 
bcplerıe UerU,yemeden k&lunı J'&Prat. 
nt yUrtltecel'lso tama mJayacagJS> • 
Arkada§lmıza ~,anlar dUerir.. 

••• 
'l'tt.RO'l1tf - Hattalık 1!ldr ve an'· 
at guet.em. B&hlbl Fasıl KabmUt 
'OJJd)er, ldaN ft )'Ur fflerl mtldtıı11 
Şaha.bettin Umnkaya. İk1Dcl ayım 
çıktı. Sevlml1, mvk n~ okunuyor. 
Tavsiye e4erlZ. 

• 
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Pazar ı Pazarte. 
23 il. teş.,24 il. teş 

~e: 4 I ZUk:ule: 5 
Kaımn: 16 1Kasrm: 17 

VaklUcr Vasat! Ez-:ut Va...o:ıU ~z&nl 
OCneşi:; 

1.5'7 ,.ll e..68 :.1a 
doğuC\: 
()ğle ıı.oo ·r.ııı u.oo 7.lG 
:lkiodi H.31 9.4G u.so 9.4Ş 

A..,_ JG.'5 U.00 16.'4 U.00 

Tatı11 18.H l.S6 ıs.:n 1.36 

tllllllk ~.ıs ıı.~ 11.14 JU9 
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!I 1 
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LDAN 8AOA: 

- Dikenli bir hayvan (5), 2 -

so 
1 

'füllac 
'Lezze 

scsı (3), Rabıt edıtı (2), S -
t (3), Eı;c (5), ' - Sicim 

(2), BQyük bıçak (!), fi - U.zun ke· 
(,),zahmet (-1), 6- Çok yiyen 

Nefi edna (2), 7 - Delille gl\3. 
ek (5), İyilik (3), 8 - Dı§m ak· 

rcate 
(4), 

term 
al ( 
~den 

2), Kale (3l, 9 - Dlr 6CYi te§kil 
t1ey (5). 

y UKARDA...~ AŞAÖJ: 
l - Kurnaz bir hayvan (5), % -

ma (4), Nota (2), 3 - Tabaka l~z 

(3) 
\"all 

UZl. 
({) 
Parl 
(4) 

, Top atan (5), ' - Va.b3l ha7. 
evi 2), Yumupğm aksl ( •>. 5 -
k (2), Bir çalgı (2), 6 - Blr 151m 
, İçkl (2). 7 - 1za.z (IS), lrUıne"fl 
aklık 3), 8 - Slclm '(2), Katı .ılS 

• 9 - Korktı.k (5). 

D ünkü bulmacamızın 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

halledilmiş şekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• B'OjRIAIZIA NI• 
ıg-OIFIAl•·AIZıAIR 
AINı•IF!EIR •.NIA 
s :o:s~•ıN •ICıEIP 
ı .•,-Eı ş ·• 0:0 1•iT ------Kıl1N•1F,• Şlltl 
A L l• ı ŞrAI 1 ı• AıY 
N!AIMlE,•iTIAINIE 
•HıAISıTıAIN~· 

A111Je 9 nca llaJmk HA· htMlıaJ 

ldnılltln 
SH 

dılJll: 

1/866 
oğlu Yeııiç&!'fl Çlçekçt 110kak 

~o.ıı apartmıanda mukim Satenlk 
rodan Elyevm ikametgQlu meç-

Bey 
lON 
tara! 

hW. olan makln!.ırt. Nip.n aley1hlne a.çt. 

lıı.n NlkAlıın feehl da.vo.smın cnrl mu· 
eme.a aırumda: X. alıeyha ctın· bak 
ezı da.va arzuba.Ji ve daveUye ilA.. dern 

nen tebliğ edildiği halde mahkemeye 
cml3 ve b1r vekil dah\"de gümler-gclm 

tnem ~ olduğundan mahkemenin gı· 
n Jcraımıa. ve >irmi gün mUdd<ıt. yabc 

:ryap kararının l1. aleyhe na.nen le ~ 
tcbl lı'.;'inc Ye muhakemenin 3.12.9tı 

saat 
mak 

10 a. tnllk edlldlğt gıyap kara.t'l 
ıı.mrmı kaim olmak fizere ll!\n 

olun ur. (37!!39) 

Türk abideleri 
hakkında konferans 
l\tlNö~"t) J!.'\LKEVtNDEN : 

2i .11.1041 P117.ıı rtesi gUnü uınt 

30) da. Ytllt:SCk :M.lmar Sedat 9:ı" (17. 
Untnı, 
(TU 

rn., 
siy o 

tarafından Evimiz aalonunda 
rk Cı.bidelerinde yab&ncıla.nn gO· 

MkaUıltlo.n) mevzuunda projek. 
ı:ılu bir konferans verllecckUr. 

B u konfCTan.S il"ln davcttyo yoktur. 
,,.,.,~,.,.,,-""•"' cı~ s ııerbcsttır. 

-l3Z-

Sı?uelerden beri d('vam etmekte olan vah§t ihtirasln.r 
bora.ar ahlakan tef css:Uı etmiş olan matıbuQ.tın ahla.k bo
zucu tesiri, her fie)'i ~al' etmekte olan ma.teryalizm, vic
danını uyutmak suretıylc lcolayca zengin olmak imkiin· 
ları ve idare ada:nln.rmın gösterdikleri misal bütün bu 
hadiseler onl~ruı temiz hislerini öyle kalın bir° tabaka ile 
örtmüşlerdi ki bu hiı;;Jerin üzerinden o kalın tabakayı kal· 
dırabilm"k i~in yem eni esaslarn dayanan, yeni bir devir 
lazımdı. 

Bay Ganü g~tcnin .ne§ri, takib edecek yolu. ve n~ 
rinde iftirak edecek Mhıslar h::.kkında plamm izah eder· 
ken Guçuğlu ile Duçuğlu kal~lerinin en derin köşelerinde 
bir noktanın s17Jamakta oJdugunu hissediyor, bu işte bir 
eksiklik o~duğunu anlıyor; \'e burada bulunmam 18.zı:m 
olmryan bir şe)-in J!levcut olduğunu görüyorlardı. 

Fakat bu hislcr.i bastırmakta olQ.Jl ağır tahakaıun Ü• 
zerine Bav Ganü yeni bir tabaka da.ha ilave etti 

Ye bu temiz hisleri büsbütün boğtlu. · 
o. büyük bir beI~:ıtıc, §eYk ve hc:recanla kuracak

ları müesseseden ne gı:bı maddı f&ydalar temin edecekle
rini izah etti. Guçuğlu ile Duçuğlu için bun.dan daha ik· 
na edici bir lbilrhan o1ama7.d.ı. 

Bn sırada kapı • ~ıldı \'C kapıcla avukat Gunü tilki 
gibi urun burnu ile ~öründü. Al'kasınd&n da hırsız Dan· 
ko girdi. , l>ibaba = Dilbaba "Çiğ Köfte,, 

~ ~~im.iz ~ yağ iatemi• börek (feklinde fatJklı \'C bol SO• 

~. , t.li. Yeme.kl~r olmakla be· ğanlı kıyma k.onamlt kalan kmuıt 
\ ~ı 11-aaı gelmişken dibe.ha~ da krymanın üıdnc dÖ§enir. Bak· 
\,.~t t. bulgur köftesinin bk lava gibi üstü bJcakla çizilir. Çi • 
\~ C(1aı-lki kolay olduğu m- ~en ycr~re bıçak ucu ile sode 
~ltq. 9.it piE:irmc yolunu p. ~·ağı parçalan srb.Jtınln-. Fırına 
:.t, ~ verilir. Fırmd&n almdığı 7"'man 
~.. ~IDır. ayrı ayrı taş havnn· UstUne a.yrrca. bjraz tereyağı eri· 

Bay Ganü, Guııu'y"" dos~ bir eda ile sordu: 
- Gunü be biz bir •azet" nC§rctmek istiyoruz. Sen 

ne dersin? 
Gunü: 
- Neden ncşrei.ıniyelim, lielepir ''ar mı Y diye rordu. 
- Sen keyfi~ b:ık ! 

lı;~1.llUJir havan eliyle macun t.ilil'. azıcık su seTI>ilir, bir kapak· 
• ' Ülür. Et ile bulgur birbi- la kapatılır. Yeneceği zaman t.cp

tınıır, yoğurulur. Yar:sı si ile sofraya konur. 
1 ' J. incerelt diSşenir, 

- Pek ali nru;ıl g~tc çıkaralJill? Hükfimet taraf· 
tarı mı, yoksl\ mulıalf'iC~ mi? Çabuk söyle ı.erc mü§teri· 
lcrim bekUyor. 

- İşin belası oradQ. ya! Hilkfunet mi yoksa muhale
fet taraftan mı? !-fay aksi teytan b~ülerin idarede 
ne kadaı kalacakl:ınru bilmiyoruz ki. 

A•ll we Macera Bo•anı 

Mecr;hul Kadın 
Nakleden: Muzaffer Acar 

9 
Balık avı için lıususl bir f~ 

&U, bir çok petrol ku~rı var
dı. Fil dişi, TJU-lanta işliyor, ka
uçuk yetiştiriyor, muazzam fab
rikalarında k8ğrt imfil ediyordu. 
Bütün bir memleket iktisadiya • 
tının kralı idi. Verdiği emirler 
beş krta üzerinde tesirini göste
rirdi. On kelimelik bir telgraf 
dünyanın her hangi bir köşesin
de yaşıyan elli ka~a.banm hayat 
şartlarını değiştirirdi.. Frank 
Jerald, bütün dünyaya hilkınc • 
den yüz bii.yUk jktisatçıdan 'biri 
idi •. •• * 

Saat 8,45 i vurdu. Halli salona 
gelenler vardı. Fakat artık k.im
sıe salondan dr~rı ya çıkmıyor • 
du. Şuraya, buraya ikişer, üçer 
kitllik ktımeler teşkil etmifler, 
§Uftdan bundan konuşuyorlardı. 
Hemen hemen hepsi de genç ~ 
rünüyordu. İçlerinde ancak iki 
yeya üç tanesi elliye yaklaştm§
tı. Hepsi bir'blrlerini tanıyor, 
bir ~ sevişiyor ve ekserJai de 
birbirinden nefret ediyordu. Ara 
larında. insanlar arasında. mev • 
cut tabii :rekabet vardı. Patron
larının kendilerini çağmnış ol -
muı, günlük işleri arasında mü 
htnı hMise teşkil etmiş idi. Hep 
sinin üzerinde bu gibi randevu· 
1ar için saklanmış vestonlar, 
amokinler vardı. 
Diğer bir ziyaretçi de evveın 

g-rupa yaklaşıp hepsinin ellerini 
kuvvetle sıktıktan sonra küçük 
gnl1)tan aynlmıstr. Bu uzun boy 
lu :iri yapılı gilzcl bir gençti. 
Fraıız Jerald'e ait hiG bir nıües· 
seseyi id:ıre etmiyor, biç bir teg 
killtm !başında bulunmı:yordu .. 
Bir maliyeci, tayyare ile r:ınde • 
vJra yet.işmiş olan bir müessese 
rn.üdUrüne bu gençten bahseder· 
ken: "Patronun aziz arkada§la
rmdan biri .. ,, kelimelerini fısıl • 
dnmı§tı. 

J.<;vet bir doolu. Franz Jerald' 
ın ibir do&tu idi. YüzUnde.hara • 
ret endişe yokllı. Fakat onun da 
nıülüatı, sırasını sabırsızlıkla 
beklediği m~ıktan ac:ığa görülü .. 
yordu. İçinde muhakkak ki aa. • 
hırsızlıkla ka.nşrk bir de sıkıntı 
vardı. Nazarları belki onuncu 
d<'.fa salondakileri yıkllrken ni • 
J1ayet if>ir yeni gelen üzerinde 
durdu. İkisi !birden bir hayret 
nidası kopardılar ve elleri biroi· 
rine uzandı: 

- Sen ha .Morez? 
-Bonjur •. Seni gürdüiüme 

memnunum .• Yoksa çok geç mi 
kaldan?' 
İsminin Saviyer olduğunu öğ· 

rcndiğimiz bu uzun boylu. iri ya 
pılı genç s.-ıat dokuzda açılacak 
olan ka.pmrn önUne toplanan o
tuz kişi}-e elinin bir hareketiyle 
işaret etti; arkadaşı Yorez mı • 
nldnndı: 

- Burada hiç bir meslektaş 
&öremiyorum •. 

- Jerald gazetecilerden h~ • 
Ianmaz dostum. Siz 1lu büyük i3 

adamı hakkında yazı yazacak 
yegane gazetecisiniz.. Yalnum • 
mz değil mi? 

- Yalnızrm bir tesadüf bana 
Jerald'in bur~ya. geleceğini (ığ • 
retti. BUyUk Kru:ı.çuz miiesset!!e. 
sinde bulunuyordum. O sırada 
gelen bir telefon Frank Jcrald'· 
m geleceğini hem direktöre, hem 
de b3na öğretti, 

-Kendisiyle görüşmek isti 
yor musunuz? 

....Şüp1ıesiz. Fakat bunun bu 
gece için miimkün olamıyacağı. 
ru da takdir ediyorum. Halbuki 
makalemi bu gece y~nsından ev 
vel matbaaya Yermem şart •• Ma 
nmafi sizi 'bulduktan oonra yazı 
yazılmış demektir. 

-Ben mi? Tuhaf .. Size ben 
ne söyliycbllirim ki? 

-Frank Jcrald ha.kkın&. bU · 
t:arı bildiklerinizi .• Hatta biline • 
yip tahmin ettiklerinizi bile .. 

- Benim bildiklerim o 1".adar 
udrr ki dostum Morez bunlar 
sizin yazınızın bir tek &ttrmı 
bile teşkil edemez •• 

- Fakat siz onun en yalan 
dostu değil misiniz, insan ihi~ ol 
mazsa. }ine de bazı şeyler söyli • 
yebilir .• 

Saviyer tebessüm etti: 
. -Böyle büyük adamların ya. 

kın dostluklar kurmak i~in sa,r .. 
f edecek vakitleri yoktur Ben 
Jerald Pariste kaldığı "zaman 
kendisini görill'Qnım, sonra da 
ekseri geceler birlikte yemek yi
yoruz.. Bana İşlerinden lcatiyen 
b:l.lısetmez. esasen 'ben de o mev 
zularda kendisiyle münakaşa c· 
decek vaziyette değilim •. Zaman 
zaman benim hayatmıla a.Iaka -
dar olur, fakat ben bugün onun 
yqadığı hayat hakkında kat''f 
hiç bir şey bilmiyorum. lşte Ea· 
na söyliyebileceklerimin hepsi 
bundan ibaret .. 

- Kendisini nerede tanrdmm? 
- Sta.mislas'da iken.. Bun. 

dan ~k. pek ~ evvel ve Savi
yer gülerek il~e etti. 

- O .zaman ikimi1Jdc ilk mııf 
larda bulunuyorduk .. 

- Yani bu sözlerinizle kendi
sinin büyük sınıfları o.kumam11 
olduğunu mu kasdediyorsunuz? 

- Uzun müddet ibirbirimi~ 
sınıflarda takip etmi5 değiliz •• 
Ancak 6UDU söyliyebilirim ki, 
biz lise sınıflarına geçtiğimiz 
zaman o maceraya a.tılmağı dü • 
(?ilnfiyordu. 

- Maceraya mı dediniz! 

- Hayır, maceraya atrlmağı 
dWjünQyoniu.. dedim. Fra.r.k 
modem tabiriyle "bilyllk macera 
adamıdır,, tabii bu büyük ıııaoo
ra adanılan bugiln keşfedilme • 
mÜ5 toprakl~. 'tanınmamll mil .. 
Jetleri ibulup meydana çıkarmJ • 
yorlar. 

- Fakat büyük ifler, a.nD
lar kuruyorlar. 

-129-

Rus k"VaS'mda.n ba.hsecli}'Onım. Şu be canIJD, kva8 ona ._ 
ter armut suyu de, ister boza de •. 

Hırsız Danko: 
- E, tamam. §İmdi de boz.acı mı olacağız! dedi. 
- Değil be yahu! Mesele içkide değil, mühim olan 

onun ismidir. Yalnız bir Rus kvas'ı de, yeter! İçmek için 
her kes birbirini kırar. 

Fransızların ~di ne yaptıklarını ifitmedin mi? He
rifler para vurdular para! Şaka değil! 
Duçuğlunun sözlerinden memmm olmıyan hırsız Du 

ko : 
- Bot iM. ben k-vas istemem! dedi. 

Duçuğlu hiddetle: 
- Söyle b&kalım. Ne istiyorsun, dedi. 
Hırsız Danko: 
-Bir banka tesis edelim, dedi. 
-Ahmak! 

- Niçin! Bu sırada Bay Ganü onlara: 
- Kavgayı bir tarata bırakın diye çıkıştı, 
Hırsız Danko hiddetle: 

· - Neden ahmak olacakmıpn? dedi ve Duçuğlu'ya 
müthiş bir nazar fırlattı. 

' - Sus da! Yerine otur ve banka hakkında ne söyli
yeceksen söyle! 

- Söylesin bakalnn neden a.hmakmışnn? 
Hırsızın kanlı nazarları ve tehdit edici tavn ka.rşı

smda şaşalamış olan Duçuğlu: 
--Şwıa bak! Bankn kuracakmış, Sen bankayı popa 

nr. mı sandın be! 
Hıl'S!z:-- Popara zer! diye bağlfdı. 
- N nsıl P<>para.. nereden nereye popara. o1aca.knu§? 

dedi. 
lif, laftan derken ~ kabardı. Siz hınQz Dankoyu 

bilirsiniz. Mübarek hep d~ arar. ~ilu ise ondan 
aşağıya kalmaz. Az kalsın birbirlerinin gözünü çıkara· 
ca.klardı. Bereket ,·ersin Bay F•rnU onları teşkin etmeğ• 
muvaffak oldu. 
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23.11.1941 
S.&3 Hııflt program (Pi.). ıu:; "-" 

;lana haberleri, 9.00 :llat~lnr (!'.). 

9.15 E'1n .smıll, 9.30 .Ma~iar p.~ra· 
:mmm de\·aaıı. 12.83 M:ı.!Jur m 

1' • ... ı I 

ım. S,lS Evin saaU, s.::o MUz11>. prog· :.r~t ı;n'-u~ oğlu Ali Vasfi Kamı. 1 
ıamınm ııoı:ı lmsmr, 12.33 l{nrışık car. tun r;ay::ın mut ıs:ırrıf oldukları mez· ı 
Jtıl:ır, l2.4~ Aj:ms, 13.00 Kanııı~~ şo.r· 1 knr mahulledl' k!ln hudut ve csvaCı 
J.:r'l"r programının devamı. 133.30 ı<a· 1 ıniresl §Urtns.ntcsinde yazılı scı·ız yt.lz 

.A program, ı s.o:: ~tuh telif ma. 1 lıra ,,,,. •nmerı ı. ·y nct.U bir t> •p hA· 

. ·::ırdan llar:uıar, J 9.00 l{onu~a ncnlıı k ... u.lı taksı.ı. 1.olm.ı.dtö'1ndıın • . 
tDcrUe§me s ı:ıti), W.lG Çib-ln hava· t·lnrak ~üyllun izalesine dalr verilen 

1 

_, -- !-~-- • f 

mmü:ı.n ~;ırlular, ı .. tij Aj"D , .ı ...... J 

Taksim, §3rl.ı -re tUrkUler, l!:.30 nad· 
~·o ~:ı ıon or!cc.str~. 18.03 H:ıdyo dans 
or"ke.~trıısı, lS.40 Karışık şar'k!lar, 

ı:).30 Ajanıı, l9.t5 Serbest 10 d:ıltilta, 
19.5:; Piyano soloları, 20.15 KonUfmjl 
ıMcıılelder lto!lUtiU)"Or)' 20.SO Ml.izllt: 

ları, rn.::o .\Jan.ı, 10.45 ~ ıırtt:ın sı::ı karara. bln'len J:.ı.12.üH Cuma gtluU 
lcr, 20.15 Hadyo gazct.e,ı 20.1~ Tilrl: ım:ıt H de m!lbk!'Jme katembıdo aı:zıı 
lfC film :ır~ıl:t '"ı, :?1.00 Zlrna t tıütrt· 

mi, 21.10 ~:ırkı ve tUr'.illrır, 21.30 "o· 
ı:.rtırmn ıle ımt.tl:ı.caktır. Artırma oart· 1 
names, 1.12.M ı tnı1blnden itibaren 

uuşn10. (Şi!.r sacıtn · Zl.fi Hııdyo sen. a.çtlct?r. Almak tııtıvcnler yllzdc oo 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZtJI~ 
fon~ orl,-::2~ı·a!!ı, 2:?.::0 Aj no;, !!2 '15 , • 

1 
ni&bet nde teminat vcrmeğc mecbur· 

Oaus milZihl. 

Ne. VRALJı, KIRIKLIK VE SÜT ilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
İcabmcla Günde 3 Ka!e Alınabilir. Her Yerde P ullu ·Kutuları Israrla lsteyiııİ" Suztı:ıal~ nıakammdan .ı.r~ı: r, Zl.O'l 

k~a (Ziraat Sııati), 21.10 Mu 
zi1': 0)ıın b:ıvnları \'C tllrltUlcr, 2l.3:i 
Ankara Sonbahar at yar~lnrının ll". 
tıCcıcı-t . :?1.4ü J t.) no soıoıı:ı:-r, 22,00 
Dans :ı:nüzl~, 22.30 Aj:ıns, 22 . .f:; .\· 
nPdolu A.jan,,.mm Spo,. .. arvfsi. 

28.11.1941 
7.33 .l!ü.. ITaflf p_ı çalar, j.4~ 

Ajan", S.00 S!nfo.ı!k parçalnr, S.lö 
Evin saati, 8.30 Scn!oııll• parı;aınr 

dur Mu!lyycn c;llnde usulcn nidad:ıo 

soor.ı co. çok artımn üzerhıdo bır:ıkı .. 
lır. Mii~ter! bir b:ı.ftıı. z:ır!mdo. parayı 
vcron ~ llıalc lnzulıır:ı.k on be.' gün 

nıılduelıc ~ enidcn artırma.ya çıkarılır. 
Cu ikirci crtırmada en ziyade artıra· 

İnhisarlar ·U. Müdürlüğünde.n: 
\"e CS3Slı bir tamire IJluJı~ 
nn.lde olduğu, eski mutf ~ 

24.11.HHJ 
pro;ramının devamı, 12,33 !;a~ c-r 

ı 
01 rn il "'rlıı • ihale olıımır. İki ihale &· 

!eri, l:?.45 AJ::ııı.s, lS3.00 Şaılu v< 
rasınd ki fark \'C faiz ımco alandan 

türkütcl", 13.SO fülrl;itlt p:OSTO.m, 

ı - Mc,•cut ı;;nrtn.a.me, nümune ve mUfrcdJ.l lıst.elcri ınucibln.cc ld:ı.re 

lbl!yacı i~ı.n 053) ltalc."ll malzıCme alınacaktır. Buntaı·rn ıs kalemi 1.çln son 
Tilrk - Alman anıe..,nınsmdan ldarcco lrontenjnn tctrilt cttirllınl:ı oıup eli· 
11 ..... :c.-ı nerbcst kı:umdan tcda.rf.k o!mı.ac:ıktır. 

i<at üzerine kagir ve lkı 
.)aret ohıp harap bir vsZl.;e 
Y (.'Tllcl\: pişirilen mahalle )l 
ve pencereleri yoktur. . il' 
arka cihetinde sıığJıun bit t 
vnrchr. Balıcedc mil~ 
lar ile sabU s:ı.rayın )'eti 
ittisalinde kü~U:!< abdest cı 

7.83 Hafı! parçala:-, i.-45 .Ajıu:ı~. 
8.00 lıılilzik progaımının deve.mı, S.15 
Enn saatı, S.:ıo Mlrılk prcıınımmın 

.-on kısmı, 12 33 Müzik: Keman ve ud 
ile .ııaz c•erı~:-i, l::?.4'5 AjaM, 13.00 
lluhtcll! şarkılar, lS.SO Kan!jılt prog 
ram, 18.03 Müzik: Radyo dans orke.'I 
tra.e:, IS.50 :Müz'k 1-'aerl hcycll. 10.SO 
Ajans, 19."5 Serbest 10 dnkilm, l9.u5 
Şukt ve TürkUler, 20.lt> Radyo ga · 
zetesi, %-0.45 Dlr Laik türkUsll ö;iTc'. 
ntyorıız, t Koyun), 2 t.00 Zirant tnkvl· 
mı, :ı.10 Hıı.fit ~arkı \'e tllrkillcr, 
21.80 Temsil: RlmgU allcııl, 21.f5 
R~dyo .enfoni orl>eslrasr, 22.:>0 .Ajan;: 

.!2.45 Dans nri.izi~l. 

ls O" F l h • ti ıs •o J) r. 1,.., 1 lahs 1 oıunur. 1ı,bu s-ayrl mcnkuıUn . .., ası C)C , ... ans m .. z o•· ı 
J!1.00 Konuşma (tktısat sacı.~!), ı!!.1'.i tlm:'.csin" knda.ı· b!r!kmı, vc.rsl ve ev. 

:;: - Şurbıamc, tlUn1uno ve 11.Gtclor h"r çün Ka.bnt.a§!a l..cvazım Şu.be 

mızd n n.tıo.nbllır. 
Fılm far!<ılnrı, l 9.30 Ajuıuı, rn.H; Mu l:nf' btırçlo.rile dcllAJtyesi alana alttır, 
zi't l{J:is!k 'I'Urk rullzl!;l pr.:>;;ramı, :\Iıl.ter\ ı;:ı.rtnam.-d" yazılı bUtUn oe· 
20.l::i Radyo gnzetcsl, !!0.1::i K11n.,ıit r-ıltt kııbul V<' iU:nz bakkmt Jskn.t et· 
eıırlular, 21.00 Ziraat ~ltvimi. 21.10 tnıı; sayılır Fuia malumat olmak 18. 
TeırJJll, 22.00 ııadyo salc:~ orke.str .s:. th·cn\l!r mah};cme kıı.ıeınlrıde mevcut 
:.?:!.30 Aj:ıns • .22.4'5 Radyo ıı:ılon orkes. :ı.i' ı - 14 No.lı d~<ıyndakl ı;artnnmeyi 1 

3 • Fob • Sıf tfntıanm ayn ıı.yn glistermck Uzcrc ber cins Dllllr.em• 
ıçl.n va.ki olacak ka.U tcklifl~rtn 15.12.9.U gün'Uno l.;a.d.n.r İnhisarlar Umum 
MU-lürltiı;ilnc yapılnu~ olnın.sı IAzmldır. 

4 - BJ malzeme ı"l!l Almnnyadnn ı:;ııyri mem:el<etlel"d~.ı dahi tekilt 

7 adet bela ve birer ~pl s?ıl1' 
e.z mutfak arkasında bit 1'1°' 
bir odun deposu ve a.) 

kayıkhane ve odııları ~ 
b3lık bu bın3. k.fıgirdir. {iS.) t rn ~ı p:-o;rnmı.,ın !kinci kuımı. O!t•ıyıı."J'lirlcr. ı 31980) rnpıtabilecc:., J!An olunur. (10261) 

kuliln heyeti ınnumJye salıS: 
/stanbul Beşinci icra senedine nazaran 40631,50 

25.11.1941 

7..33 H a.fü pro;;nun, 7.45 Ajn.ns hıt· 
berierl, 8.00 Senfonik parçalar, 8.15: 
J!Jırin aaatı, 8.SO Senfonilt p3.rı;a.lar 

progrnmmm ildn.ci kıamr, 12.33 Şarkı 
Ye t.UrkUter. l2.-t5 AJ'.lM haberleri. 
11.00 ŞarJu ve t UrkU!cr pra:;rammrn 
ıldnct kı.s:nı, 13.30 ?.I~ Kanııık 

pıo:ram, lS.03 Radyo salon orkcs. 
tl'IU!l, 19.00 Fasrl heyeti, 19.SO .Ajaruı 
ı.t.4'5 Serbest 10 ı.lakll<a, 19.55 H icaz 
makamından ı;ıarkılar, 20.15 Radyo 
~tesf. 20.•.J Akordeon .eolola.rr, 
21.00 Zirıı.at tab;mf, 21,10 Haydn ve 
M'ourt'm cscrlerln,,en. 21.30 I~on~-

29.11.1941 

7.3:3 Ham program, 7.15 jJ.ns, 1 
.00 Senfonilt parç:ılar, 13.33 :~üzik: ı 

Tılrkço pJ:Udıır, 13.45 Aj M haberle 1 
rl, 14.4)0 Milzik: TUrl<ı;c plAl>lnr ı.ırog 1 
ramınm devamı, H.30 Anlm.ra Son. 1 
bahar a.t yarı~larrnı- tahminleri. 1 
H.40 Riya.sct!cUrı:1ıur ba.ndogu, 1'3.03 
MOzili: Geçit Jlr"Oı,,"Tamr, 18.4.0 P..s.dyo 

dans or.kc3tra3?, 19.0J l{onu,ı:uıı. fkah [ 
ramanlar s:ıatl), 19.15 Radyo Dans 1 
orkestrası proöranunın lklnci kısmt, 
19~0 Aja.n!I, l!U :5 Konu,nıa. (İ~c a:ı· 

fttJ ı, 19.;)5 MUzll•: l''o.ını lıcyel', 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Semai ve şar· 1 
kılar, 21.00 Ziraat t.a.lcvfmi, 21.10 
Dfnleyic! istelc!cri, :!!.•US Kımu~m8 

ı Günün meseleleri ı. 22.00 n.actyo sa. 
l® orkestruı, 22.3ll Ajamı, 22.-tü Rad 
yo salon orkestranı programının 1· 
kinci kısnu. 

ı 
ma. ( l l)() sene önce nasıl ya,şıyor - ı 

duk :') 21,45 KlAırlk Tllrk ınUz1ği ı 1 1 ! 
p.~mı, ~.30 Aj"nshabcrlcri, 2U5; KA Y!~'.>t R , 
J>&ruf mUz·r · -- 1 ., ' j Be;;kt.ıı41 nUius memıırluı:t"unda nl· ı 

26.11.1941 \ m~ olduğum Ufuıı tezkerem! zayi et._ 
tim. Yenü.1ni ala.ea<!ımdan eııkls!nln 

7.33 Muzik: Hafü p;ır~alar, i.4-5 A. ı hükmü ·oktur. 
j.ml, B.00 MU.zik programmrn devamı ~ 

ı Olhannııru. ınruı :lll ııl , C'l tuuın11 
8.W Evln s:ıatl, S.~ı) 'Mllzlk progra.· 

mu 11nkılı: • ·o. 8 "" · ' fl mct Ş. r •• 
mmın. ııon k.ımnı, l:?.3S .Uüzlk: .Mu· ı r"w ... ., tJl"durıır. (8W3G) 
hayyer mıı.kammdan prkılar, l2.45 * • ,. 
\ jam, u:.oo MUzlk: Şc.rkı ve ttirkil. f~ml:ık "'' Bytanı Banho..<ıınıhn a.1 1 
ler, 1~.30 Kan,,rk program, lS.o3 Mü· <lığıro 7i7 n•ınınrRlt eti?. ı anmıı ve tıı t: 1 
:dk: f!ııd)•o d:ıruı orkestı-al!.I, lS.25 , blk mUlılirUnı.U 7.'1~ ı etUm. Yenisin! 
Komuna (018 poliUlw. hfldieı>leri), 1 altıc:ı.i;"IIUd"'n eııld..<dn!.n hUlanU yoklıır. j 
18.4ri Radyo gocuk klUbti, Hl.30 l fcm Orta.ı.ily _ Ji!ll'!J<",C.s!Tl(l a r:ı.'ınıt•ı 

·rı ,.kıye tnmt~uırı.~teii 

ZiRAA T BANKA Si 
l\muıu, tarihi: Hi83. - !:)emıııyesl: ınoı>,000,000 Tlirk Lirası , 

Şube ve A_ians .adedi: 265. 
Zirai ve ticari lıer nc•Ji banka muameleleri. 

Parn btrlkt:lr~:ı1ere !!S.ıroc> lira ıltrsmi~ veriyor. 

Ztrn~ Eankamnda J..-umbarnlı TC ihba.r;"ız t.a.s3rr-Jf 1tesapla."D1ds eı:ı sz 
00 lit'aın bulunanlara BC?lcde 4 defa ~cltil .:E:k lmr':ı. ile &Şağtdald 

4 .. . , .. 
4 .. 

40 " 

rıtl\ııa söre ıkram\yc d ı,ıtıhcaktır. 

r.oo ,. :e,ooo .. 120 .. 40 ., 4,soo ., 
503 • :!,000 • l 20 40 ,. 4 ,800 •• 
!!;o ., ı,ooo •• ı Gn .. 20 S,200 ., 
JOO .f,000 ,. 

---
A'lemurluğund!in: lıaı a.t'fjmdrr1 yani 2330 ııt:ı 

41 • 854 metre olup bint>lnnn jŞp-.nl., 
Sefcı· oğlu ölü Nikolnld tereke· ri ::rerlorin de cem'e.n sıs:>f 

l 
sine 8000 lira vermeğe borçtu mur.ıbb:ı2 bulunduğu, beYC: 

1 

'Melunct .Aliettin ve Ha.<5alı Nur•- miyesi 27330 dan biıı.'l.l~~ 
nin tr..s:ırrufl&r nıtmda bulun:ı.n ettiği 5383 çıkarılınca gefl0ıııı 
ve tMınnuna ( 114532) lira kıy- fan 37947 murablxu met!'OttJğl 
met takdir edi~ bulunn.n Boğ:ız avlu ve lxıbceyl tcşıtll 0 «-
iç;inde AtMvulköyünde hlrinci c~p bu bnh!:-0 avlusunda gen~ tıet 1 

hede eski 2 ve dört defa mliker • sek ve metin mUteaddit ~e 
rcr (2 yeni, 2, 2·1. 2-2, 2-:J, 2·1) lup etrafı clalıi avlu ve 

1 r..ııma.ra.lı kfıgir s::hil"3.l"(l.)' vr. k.:ır· bölme dw:arları vardır. • Jı 

ı, rısmdıı so!:ak aşın a:ınr mahalli· llu gayri menkul umUJJll -ti! 
1 nin nıs.fıruu 1 O h:s::ıe itibarile ler <laircsinde paraya çe' 
1 borçlula.r<lnn Alı\ett.nc ait (20) tir. . .ı ~ 
! hiesesi ile yi.ne 180 hisse itibarile 1 - löbu gayri mcnJcw 

borçlulardan Hns:ın Nurlnin va- sesinin arltmna ~ 
risleri Eın.iııc Bililer ve AY§e İp· 1,12.941 tarihinden iti.barell 
:.Jl.aca ait (20 hi?..es.lııin umum! 854 numamlı dosya lle 
hükümler dairesinde panı.ya çcv- beşinci icrn dairesinin kD t"r'. 
rilmcslne karar verilmi~tir. ds.ki Hart11amc maho.lline 

G:ıyri menkuliln hududu: Sağı dilir. llfm<la ya.ciı nıııl 
Ayaz.nıadan dik Of.ağı piyasa ta- fazla ma.lünı:ıt almak 
rikine mU."ltehi olan Uı.rikl fı.m ve 41 • 854 numa.ralı dosyn>'1 
ljazen Hoca Fatma har.un vn:lıfın- ct.ınc~ ~ere claircmiz: .1 
d~ bostan, solu , Sait p:ıta uh· etmclldır. #,~ 
desinde o!an sa.hilhane nrsası 2 - Arttırmaya h;t.ir:ııl' fV',, 
Mehmet p~a ltöşltil ve A rnavut knrıda yazılı JuynıcUn ) ~-' 
~ı.rjyesine giden tariki 5.m, önü buçuğu nl..~bctindc pey ~1'
tr:ımvay c:ıddcsi.; ,.e :?.hır mahal· ya milJi bir bankanın 
linin hududu: Sağı ve arka ta.raf. mektubunu tevdi cdecektif~~ 
la.n Ci.'ın.nza.de sah.lUııınesi. solu 3 - !pote!ı: snhlbi n.IUCP'ıt"'~.ıl 
t.a:riki fı.m ve o.dı geçen sahilha- diğer ali.~Ularlann v~ ~ 
neye ölti aynzmndan gelen tarik hakları sahipl~rinin gn.yn .ııc 
ile ır.ıı:hdut olup Sultan" Beyazıt Uzer.indeki haklarını hUSIV""'~ 
vakfından olan kisnn 27330 lira ve masrn.fn müteallik olail 11 DİKKAT: Heımplartnda.kt p:ı.rııl:ır hır .sene 1çlnd:ı 50 tını.dan a~s..~ 12 pnnnnk, liaE:ın bey \'akfına l:ı.rm:n işbu iltuı tnri]lir:dt,t~ 

............. ı. ··5'>1 1 dhşm!ycnıere ikrnınlyc çıktığı taltdlrdc % 20 fa.Zlaslyle verllccektir. o'~uı kıtım 92S5 sıra 12 1, .... ~ beş giln içinde e\TaXl nı? ~ 
ı~e.şldcll'r: ll Mıırt. n HaT.imo. 11 Jryhıl, 11 Birlnclkll..nun tarihle milic.l:ı.rındn. Jffif;ir sa!ıilluı.neyi \ 'e dlc memuriyetimize blldır;;ı 

ı .tıdo yapılır. k::.rı: smcia sokak ns.ırı nlur ma· cap eder, ak& halde ııald f# 

lw r rrrn r •= r:a: f'iiJlllEJ:'1LL•E-J!M!!9!::111&lll&'ilaH.aZJlft••&l1'-. halluıd.::n ibarettir. l sicillerllc sab:t olmadf.içŞ ~ 
1 Gnvı i m~nlıulilr: cvS3.fı: Bil· bedelinin pa.yl:ı..~m&SmdLll1 

[ 
............. .. -- - ... ..-rwr··~- h j yük bina olan mektc-b:n bodru.n kalırlar. 1ıf 

!eket saat a,yarı ve Ajan.n. 19.45 Ser. ıtııe.rhınn ~yhiiJic,Wıo koru nw 
ben 10 dAl>lkB. J0.5:> Radyo daruı or- da. nmltlm lhmh~1 & unl ~,;ı.-.J•,.ıbc. 
kc:ıtraııı, %-0.15 Radyo gazetesi, 20.~ (S7:r~:i) 

nir h31k tU~hils'J öğreniyoruz. Haf· 2269 ntınlarııu otomobllın b •111'.ın 
tanm tilrk. Us!l: Koyun). 21.00 Z!.rna.t ' ka _ .... _1 1 tti ... ~ 1 ın• 1 rn.,., .... zııy c m .... ~n s • n aca· 
takvimi, Zl.10 MfiT.ik: Karı§lk şarkıG 1 ('tmda.Il eskiı:'ınln h:lkmii voktur 
tar. 21.30 Konue.ma <Sagıık ır.ı.ati), 1 "' 'l'ıl'""im: ıu;,. f'Qkxık ;~/2 •\~nııı. 
::ı .~ Rly~ticümhur ba.n®su. 22,80 nıda Ocınil ln.ıınh. (SWSl) 
Ajam , 2:!.~ Cazba.nd. 1 

27111941 
. SAHlBl . tSJM l '.<:ı 

· ' 1 Basıldığı ver : \'.'°'.Ki 1 MnLlıaatiJ 
'l.IS llil-A.k: Ha.fit program. 7.48: Umumi neın-ivatl idar{; eden 

:A,iuıı. !.00 Mllzllc progrnmmm dOft.· Refil; Ahmet Semm~iı 

- J:lO -

D a nko yerine o turdu Ye banka hak'kmda d fihin! 
~ etmcğe başladı : 

-t~ ~ok kola~·. Beş on milyonluk· aksi~~ çıkanrı7 .. 
Şunun, bunun parasını toplarız. Trıbii iyi f air. vermek 
~rtiylc. t üccarlara, belediyeye, eğer ltükfı.nv•t de mrd:ı 
ıse ons. bir kaç milyonluk !stikraz verir iz. Bir ı;iza.ınname 
hazırlanz. Karın y~rmınr bize yarısını dn aksiroıv•rleıc 
taksim ederiz. Aksiyalarm bir takımını k('ndimim bırn· 
t..-mz. Pn.ra ya koruz, ya .koymayız. Bay Ganii sen nlüuz .. 
lueun. Bir ka~ kapıya gider bir iki ö!-:surürsün, i~ oluı 
bitıer. 

Bav Ganü; 
- -.'Bu senin ~ğZJm göre ka.cıık de.i;-il ! Bu i;:: ıc:m 

senden daha er.ba'blan v:ır: ko, onlar )"8.pmn: Biz kendi
mize göre jş arayacağız, diye t avsiyede ib~ıiundu . 

G'tlçuğlu Vt! Düçuğlu ba5larmı tasdik i'.'<!ici bir ı-ıurette 
salladrlar. 

Bay GQ.nü hakimane bir tavırln: 
- Durun, ~imdi r.c dii~indüği.imfi ben öyliy.-•yinı. 

dedi. Biliyor musunuz ne ya.pac~ğlz. Ne Rııs trakth i it.~ 
ona.rI?., ne de na.sYI la7.ıms..-ı b!r banka kurabiliriz. Hele 
Du~uğlu ~nin 5u Rus kvas' ı hepte"l boş ~Y·. :'\e y~paca· 
ğmıızs söyliyeyim n:i? 

Duçuğ'lu, Guçu~ltı \C hırsız Danko sade lrnlak l:csil
mi~ dinliyorlurdı. 

Br \· Ganü: 
- !\e y.;o.pacağunızı "jyliyeyim mi? dedi. 

Hırsız Danlm asahi bir tavırla: Siivle. de: Yeter b:zi 
iizdüğüıı, d::ı<l:. . 

- Acele etme! Çünkü ~oolcd köpek kör doğuı uı·. &;y. 
liyeyim mi? Baylat"! Gar.ete çıkarr:.1ım! cloo! ve c:ehrf'Sindc 
bir nese parlaclı, 

Eğer !>11 anda bızim nıiiwket c o<lasına. bit <leni~~ r • 
nav-•n girmiş olsa idi, onları anca.k bu ka~2r Jıayri'te c~ü
. üreJilirdi, tık dakikada <lônmu'3 '.!iibi yer:erinde kalan 
IJuçuğlu, Gur,u~In u• 1irsız Danko lıayrdlc biı biriı.c ha· 
kı~ağa baqtad.ılıu-. 

• 

_

1 

___ lst~nb~u~ Bel:~_iye~i ;ıan}~ rı ·~-~ _' ı:a!.nJ:ı 4 s~lon ve 2.1 o<ln, altı 4 - Ga:;ri menkul 164 ~ 
1 hcH'ı, ili :kiler, iki hamc.m yeri ta.ıilıi.nde salı &UnU saat l. tJV 
bııJun1uğ:ı bu kat.ta zemini ~nkli 116 ya kadar dllirCll'Jzde ~ ~ 
çiıU ; o c::eli tki snloııclan .ınaa- bağır:ldrktan sonra en çol.c 1'I ~ 
dnntr.:u 1~~emclerl taht-!. tıı\'BJllıı.. ranı:t ihale edilir. ~uknd:"J' 

1 
~,, 

rı ba.ğ<le.di olduğu zem':ı Jcatmda tırma bedeli gayri men1'tl,:o 
binanın nml ant:r~sini t~il eden tahmin edllınJş olan kıyııı~1' , 
;:ct tgraflı bir mermer mcrdh·cnU n.z yü.::dc 7f5 ~ini bulmaınalC ,ııı 
ve ctrrı.fı mermerli bir sahanhk tış is1iyenin sıl:ıCR:'; ıın ruÇll ~"V' 
4 salon. o.y<1L'llık boşluğu, 2-1 od.:ı, lnn cJ'~er n.lacakWnr ve ;,e 
altı hellı, iki kiicr, bir hnma.m ye· 

1 
menkul ile temin e<lilnÜı! ~.ıl 

Yo1ltır Şubem mUtcmadt tt.ınirnt ı~.ıı.,rilc r:öforlcr: lçln y ptmlac:ı.lt iO 
t.aı.ıtıı 1§ c1b.1F.C:;i n<;ık ~ kslltm~yc l:onuırn~tur. Tahmin be-Jell 5Gl llI'a -re !lk 
tC"min::ı.tı 12 liradır. Şa.rtn:ımo Zo.hrt V• Musmclt..t M.Ud!lrlil&ii ı:a!cmin;lo :;"3, 
rOlcb!l!.r. thale 8.12.lHl ı•a.z:ı.rtc:ıl ı:;ür.ü smı.t H d"' Daimi E;ıcUmcnd..ı ~-a.pı 
l:v.ııktır. Taliplerin ilk teminat makbuL': vc~·o. moUuplan ve 041 yılxn:ı n.lt. 
'lıcarct Odam ves!.kalartıe Utnle gUnü mu;ı.:;yc~ saatt .. Dalmt EncUmcndlı 
bulur.mııları. (10262) 

- ı 3J 

B·ı bakr la: "Allah göstern-, .. sin ! Bay Ganünün her 
h:-·ı~i bw c:;,·isi fırlarım~ olma~mı ':' ... d. 'liek fatiyorlan:t. 
Ona ne gülmcğc .ne de acnn.,ğ-:ı gd•rdi. Ç:i.inkü biı'{kn 
parlayıverirdi . 

Hele niha. ret f;uçuğlu korknr. m"rk:ır ona uzaktan 
11z3~·a buıı\ı inın C'tmcğ'e karar verdi:. 

- B:ıv r~ami. zatmız ~ff<'deı:-,·iniz, :-ıma hc-lıc-hc! 
Z<>~klik etmeyi sevcrsı11 ! Yani zcw.ckliği ~e,·eı~i,.., (k .. 
mek iıttiyonun. He-he ... 

- Nasıl? 
- Haytr be canım. ynlnız söylc,ı11c,J;: iste<li~im şey ı;ıt, 

&a.zcte filan lafı ettin de. yani cit1di mi söylivorsun, eli· 
yCC<'klim ! 

- Ne demekmiş o ''ciddi mi Eüyl:~orsun?., helbett.e 
<:iddi söyliyorum. Bir rrnzcte Gıkıı.rrnn.k büyük marlf<!t 
mi? Gözlerine bir JXTde koy (ona do.. lüzum yok: l Sağa, 
Eola küfretmeğc başla! 1gte sn.na ~~~te. 

Hırsız Danko: Öyle olduktan sonra ben razıyım, 
o"'dt 

·_ Öyle zer. nasıl olacaknu~. Avukat Gunü'~ii C:!l.J-~I· 
l"H17, o başmakalelerin ustnsrdır, n;z j~ kimi fıkra, ki
mi hamdı::;, kimi telgraf haberleri y~trız. Mesc!e ötekini 
berikini maskara ctm.ek değil nıi? Bunun ic:ln de kim fbj. 
Hı· ne fel:::cfc liızım <lcğitdir. Daııko. ya L}tı avukat Gunü
nün yazıhanesine git de onu buraya ~a~r gelsin! 

])anko cıktrktan sonra B;ı,y (;anii: 
- Bu h

0

ny<ludu ~~.;Uyor mı!Zllll• z? <lc:di. Küfür i ·,, 
olclııkt..-ın sonra c~ı yoktur. Sann (;yl~ bir 1-\.lf•:ı:- mı.vurur 
ki li•hreğin s1zlu, herifi matıka<:Jtara yapn~r .. \:ına eğri, 
amn doğru, milthı.~ ıezil ! 

Hn,,?zın bu cvs3fmdan Guçuf,I 1 ile Ducuflıı pek 
m . ·man olduinı tü~·kncmcz. A)~ıi zamanda. onların fik· 
rint" D:l.J•ko gazelcciliifo l:i:ı,ik blr kir~.! değildi 

Onlar T~irldye za.mar:uıdaki f{::ı1.ntc-riliği hatırh.rorlar· 
dr. Vnl~;::'... o 1:;:.manh•rda matbu1t suru lrılnndırm~k~ iC:i 
ama ne cie oha ~ıudiki gibi cd en-: ni iftira. YC lanet 
lfı.vlnn 1::ıı~an volkaıı dc~ildi. 

ri. blr hamam bulunduğu bu katta suretle rlfoha.n olan ~~· 
t.tıx.lr,J:ı. :ıı-n mğ<lıırli olduğu , b.· 1 mecmuun~eıı fazlıı. olınsk v~ f 
rinc. ·l.::.ll.3. ·l sa!on, 4 ayı:llnlik dan baJjlrn p:ırc.ya. çevirnıe ''.us ti 
to. iuğu, !!4 ooc, a.lb lıcl.i, l'ki ki· l~tn·ma masraflarım tecS.' ~ 
lcr, hft' hru:r.~nı. bir ll:ın1am yerini 1 mC.:: şarttır. ~ayet bii\·Ie ~~ 
m~~teınil bulundub'U binau.n heye.. te:t!if cdilmlsşc en ~k ııtf. 1'.J 
tl u.mu.-niye lr.ibu"rile .k.A.gir \'c ba·. 1.2~Jı~:U<tü hcltl knhnıık u~et'C ~ 
knn,.ıl \'O nıo.mur kullanılır ve li• lırm:ı Oll gün dı:ıh:ı. t.cnıdıt o'dl 

1 

tifade edilir; bir vaziyette bul:ı;ı. rek 26.12.941 t.a.rilılne teS' 16f 
cir;,ğu :ı.yııca elektrik, kıi.lörlfer ve 1 d en cuma gilnü Eaat 14 de0 

f'U t . i.:ıul.:nı ha\'i olduğu ruıc:üı: sa- 1 kadar ~ cı.prlır. , 
1iı;'l. rr.:edi1 cı\ hu g::ıyıi mcııkulü:ı 5 - Gnyri menkul Jceıı<l{~ 
c'ı~lrhik, k:ılörl!cr ..-c mı tesbn.'ı hale olunaı.ı bir kimse dcıil~ll "1 
nm sııt·"':l dahil olmayip ho..~ bu· 1 verilen mlilılct illinde partı)1 , 

lun Iuğu; büyük sahil sar.ıym iki . mezne ihale knmn fcshO 1. 
~nrunıla birlfrioc mütena.zu· ve yi· ı kenilisinden evvel e n yil~ ~ 
ne ":::ı ide üstliıı<lc bulunan kfl.;ir lifte bulunan .kimse ane~ 0 

ve i"ti k::ı.tiı diğer iki binruun be- ı ğu bedelle nlma/;"n ra..~ ol.ıJf".; 
h::rlr.in de ait katlarm#ln birer 60· n:.:, r.::..::r olmazsa veya bul~ 
fa, ~ Hrı,:ar OCU, birer hcl.:°L, \iat İl meıı yedi gün müddetl~ ~ 
kal lnrıntl.1 b"rer sof-o, 4 der oda nıay:ı <"Iknrılrp, en çok art .. t ~ 
·:c birer lıela b~lundUnlru, b~nlu- iıalc edil:r. Bu fild ihalcsind~ t"", 

nn dn mamur kııllan~lı bir \':::.Zi • ve g~c..'l gUnler için yU~~ r ~ 
yt.!tte ol<luklorı ve clektn1 \'e u hesap olunaca..1ı: faiz ve dW: Y, 
tesimtL'n.I h:ıvi bulundııkları ~k rarlar cync..rı hükme hıı.ce 1ııı:J 
\'C sıı ~isa.tuıın so.tLca <ialıil ol... maksızın mcmuriyetimi.zCC e 
matlığı, üst lımtl;;rmm biıtlinin dan tııhsil olunur. .-ııı4~ 
er!: ek d!ğerinin kız akullnn i~in 6 - Arttırma bedeli l"~' 
hastıı..'ıruı~ ittih:ı.z cdikliğ1, l:ıir kııt: yalmz alıcı tapu ferağ h~c; ~· 
Uzeıine Mgi•· olarak iki böliikten senelik ta\iz bedelini ve .ıı ~ 
ib..'lret o!a.-ı ve c.sl;:idcn has mut- tar ır.ıllarmı venncğe IJlecbtllt 
fak <'1 

.. .r.ık kııllaıı-ldığı an1a.51lnn, ?1.1ütcn1dm vergiler, ten"11et> '/PO 
r:nSn!: iki bunun dn hnl ıı islcbc lanzifıİ.t ve tcllal.!re rcs."lılJld c: ..ıO' 
ycMeklcıfoi ya.oılıp piş=.ı1lmes:ne tevellit belediy~ rüsu.."?lU "'il J 
kt!llanılıruilit:ı olduğu Ye mıımur terakiın \'a!cıf ica.rcsi aııc~ ıett 
\"nziyette bulunduğu ve yine ma. • olmayıp nrtt!nlln bedcL:.Jlde:l 
mur vaziyetle olan ve yan so1ı:ak- zil o!unur. ~ 
ta nyrıca o:r kapızr bulnnnn Lii tçbu gayri mcn'rul }1 ~ 
knt.lı 1•3.-;ir ın::ık dai re inde: Alt gö.:.1crile:ı tarihte Isı.an.bul • ı:~ 
katt:ıki bodı ıı.m, il.fi katt.-ı bir EO- lc.ra rnemu. luğu oda!lmd~ '~I' 
fa ultı od:ı.yı havidir. teıilen ~<ırlliır al m<ln. sııtıl 

Ahçılar d11:rcsi kU.glr Ye iki kn.t- :an olunur. 
tan ibaret olan bu bin~ lıo.rap 


