
25 I kinciteşTin 1941 ' 
SALI 

UL: %5 • SAYI: 858C 
İdare eri: Aııbn O. Vakit Yu.ID 

Tele.fon: İdare (Ul'10), Yazı (tHlS) 
1'ei&': htanbuı Valm-Paeta ntma:46 ___________ _J 

Q,.ti gurupu 
t 0JJlanıyor 

"· 2-1 (VAKir) - Parti 
~arın (bugiln) öğleden son· 
~ topla.ntısmı yapacaktır. 

1lıı bda, Milli Konınma mı. 
tadiıö.tına nit csas.lann 

e CdUmesl ve hllkQmetin 
etratmda Gunıp (ı.za.sı 

t "ermesi muhtemeldir. • 

~Si SIZ 
r haber 
• Genel Se1creteri, 

Bugün Edlrdenin lturtuluş yıldönllmUdUr. Büyük TUrlt mımarlan
nın eserleriyle bezcıımi§ bu tarihi hudut şehrimizde bugün bUyUk mera· 
simle kurtulU§ yıldanumu kullanacaktır. Sellmlye Camisinin minareleri 
arasına şanlx Tilrk bayrağı çekllecclc, nutultlar söylenecek, aziz §ehillerin 
M.tırası arulac:ıktır. Sonra Atııtilrk Anıdınn. gidilerek çelenk konacaktır. 
Bunları kahraman nskerlerimizhı bUyUk geçit resmi tııklp edecektir. 

Edirnenln kurtuluıı gününde bulunmak üzeN Edirne mebusları şehri
mize gelerek Edirneye gitmişlerdir. Beden Terbiyesi Genel DlrektörU de 
bu törende bulunmak Uzcre Edlrneye gitmiştir. 

Türk -Alman ticari mübadena 
lesi anlaşması uzatıldı 

Meclis bundan sonra posta ka- toplanmak ilzere dnğılmı5tJr. 

Libya harbi 

ca ~şma 
Bütün şiddetiyle 48 
saattir devam ediyor 

--<>-

Ganbot 
ingi~ zıer tar atından 

( ... Kap on 
No. 1 

DiKKAT: Yalnız; ~ kupon toplayflOQ.kıuJ>u_ 
5 acl kuponun n<J§rcclilecl'ği 80 lklnclte,,rin günU 

VA.Krr okuyucuları, bir silrprlıJc kaf'!!•~ 

L-------------------------'----~-~ 

Moskovanı!l 50 kilo- o-
ınetre garhinde 

Soleçnogorskl h - - d 
işgal edildi Rus müdafaa 

hattı yarıldı Leningrad 
--<>-

zap!edilUi Ağır toplarla 
bombardıman edildi 

Son 24 saat içinde 

--o- Almanlar Almanlar Moskovaya 
Planörle İtalya ve Yu- 250 000 Mühin1 n1uva f aki-

nanistandan asker ' ll ~d 1 · 
naklediyor asker hücum ye er 81 e e 1 er 

Kııhrie, 24 (A.A.) - Orta sark edı·yor Vaziyet daha ciddidir 
İng'liz hava kuvvetleri umumi 
ka.ra.rg8.hmm tebliği: Mosltom, 24 (A.A.) - Pravda 

; Devamı Sa. 4 sü. 1 de> (Yazısı 4 ilnciia'c) gazetesinin merkez cepheslııdeiki 
~------------------------------------~ muhabiri bu sab3h şu haberi ver-

t av Si 
Dün iki taraf Vekilleri 
müdaf aalarınz yapfzlar 

mi;ıbr: · 
Moskov ını zaptı için yapılan 

kanlı muhn.rebelertle son 24 sa.at 
içinde Almanlar sanı.haten milhim 
bazı muvaffakıyetler elde ettiklen 
~çin vaz.i.; et daha c;ddi bir hal al
mıBt.ır. Dil§IlUl.n Volokolamsk kesi· 
minde ilerleyenıonıekte ise de civar 
;stikarnetlerinde ilerliyerclc Mosko 
va şosesi uzunluğunda bir kaç ka
sabayı işgal etmiştir. Dil.sınan kil
cük m 'kyasta çevirme hareketlerı-

1 le Mojai<>k ~olu üzerinde bir mik
tnr ilcrıemı., ve bunun için de doıı
m~ olan ve tnnklarm geÇmesine 
müsait bulunan dar yollarla ktrlı1t 
yoll, ı dnn istifa.de etmL?tir. 

'l'ula kesimınde bizim.lulerle mu· 
knyese edilemiyccek üstünllikte o
lan dilşman Jruvvetleıi bu şehrin 
cenubwıda ve şa.ııkmda :ilerlemeğe 
ınuvaffa.k olarn:k (V) .kasabasına 
ka<l:ı.r gelmi.5lerdir. Bu kasabada 
f;im.di riddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. 

Pravdanın muhabiri sözlerini şöy 
le bitirmektedir: 

taraf nılhla:lqalarrnı yapıyor Merkez cephesinde talıaddüs c-
dereceli intihap 

rini yalanlıyor 

Ankara, 24 (A.A.) - B. M. ı eli maddesinde değişikl k ynpılnın 
Meetsi bugUn Şemsettin Günalta- s;na ait kanun 1§.yllınsı ile Türkiye 
yın başkan.lığında toplanarak B.M. 1 - Almanya arasında ticari mU
Me<!lli!i 1941 yılı haz1ran - tem- badelelere mütedair 25 temmuz 
muz nyları hesa.b:na nit n1azbata- 1941 tarihli hususi anlaşmaya bağ 
ya rtWa peyda ctmL<? ve Ankara h protokolda tayin cıdilmiş olan 
şehri ı~r müdürlüğü 193 m~li müddetin .ikişer ay uzatılmalarına 
~·ılr hesabı katisine ait rnazbat(l.;1 nit kanun Iii.yihalarını ııı.üza'<ere 
te.bUl ?Ylem:ştir. 1 ve kabul ederek çanıambn gtlnU 

nwıun milzeyyel kanunun dörtliln - (Yazısı 2 incide) dı;n vaziyeti i.;i~ anla~Imck 
---------:-----------------------------------------------1 içın ı:>u m.uknyeseyı yapmak kAfi • 

~ 24 (\'akıt) - Mebus 
~ ununun tadili ve bu a
'~ ~eceli seçim yerine bir 
,,'"ı.-un esasının kabulU mev 
~uğuna dair bir İstanbul 
\

4 
çrkan ha.her dolay:sile 

1 n o i li z f u t b o 1 ta kı m ı A n k a r ya el 
1 

l 
A 'k dlr: Almanya bugün Moskovaya 
merı anın Saygun karşı kırk tuınenden fazla scv'ket-

konsolosluğuna :miştır ki bunlnrn:ı ynrısmdan fn:z:
ln.sı Zirhlı tilınenleridir. Halbuki 

Bomba atıldı t~şriıu~:eı tnnrruzuna ancak 
1

' 

~ sekreteri doktor Fik-
ıı ha.berin wlsız ve uy
ııı.~~ğunu söylemiştir, Fil

~'""tl programında da yer 
~treeeli seçim C6aSı yur

. . 'llınunü !}artla:rma ve de-
~~ ._t;nı umi icapl.a.rma daha 

"<l..!tki edilmektedir. 

~lgar hari-, 
lye nazırı 

erıinde 
i,., 24 (A.A.) - Bul. 

~f hariciye nazırı Po. 
~t~~en sonra Berline 

Leni bir 
••Ad se 
hs•z ve Ho!anda 
~- Güvanları 
ıı ta.} ıni ediliyor? 
tııtk 
~tıg • 24. (r'.\.,\.) - Nazile· 

~ Güyarun<la fruıliyeti ar 
~e bunun neticesinde 
lcıt !arın yardtmiyle bu 
~~e idareyi ele almak 
<~rı.,, e 8'iri5meler1 imkaru bu

ç d~ mUtenddit defalnr 
~llttıgmdai dolayı Polan
,~~i Holnnda Güyıınm -
ı.;1~.1 tnad.,nlerinin himayesi 
•'4:biııllc lunerikadnn muave -

% e sevkeden sebebin. 
(qı~anındaki ,·aziyet oldu
~ , bazı diplomatik kay

lnüan ileri sUrillmUş -

~de.. .. botaj yapılınasr 
(b Guyanının tnnl'ruza uğ 

CVa,nı Sa, 4 su. 4 tlc) 

Ankara, 24 (A.A.) - Bugün 1 
Mıs:rdan Şehrimize gelmiş olan 
tırofooyonel İngiliz futbolcuları 
kafilesı 17 kişiden terekkilp etmek 
tedir. Ta.knna tan:nml§ t.'tlter.Il3S
yona1 ha.kemlertlen Le.vrie ve an
trenör Babington refakat elmcık-
tedh-. 1 

'faknnın kaptanı entenıa.syonal 
oyunculardan ve Huddcrsfielde ku
:Ubtinden Pavıour'dur. İngiltere • 
ııin muhtelü klüplerine mensup 
olan bu oyunc.ula.r şunlardır: 1 

Paviyur (Hudersfild) 

Magir (Volgampton Verderer) 
Fcnton (M:tdles Burug) 
Reni (Senm.iren) 
Huski (Falklrk) 
GtlçrISt (Sen Bemard) 
Gib (Hbernians) 
Stevart (Skoti.ş Tunior) 
Vudvardı (Bot.on Varderers) 
Klıfton (Nevkastel Onit.cd) 
Adam (Aberdin Dun) , 
Gılmur (Glaskov Vrangers) 
Vilyams (SYansea Tovn) 
Lindsey (Sen Miren) 
Priyor (Himenıians) " 

Evlere ve lokantalara un 
tevziatı için tetkikler yapılıyor 

l'asta, börek ve hamur tatlıları- ı un vaziyeti de tetkik edilmektcd:r. 
ıan yapılmasını \'e satı1masmı ya- Ür, maknrna fabrikasının unları 
sak eden kar:ı.rnnmenin bir iki gli- kesilerek diğer 7 fabrikanın giln
ne kadar §Clıı_:lmize tebliği bek- lük un sarfiyatına ilnve edilın!ştir. 
lenmektedir. Kararname etrafın - Mak . 
da hazirlıkla.ra başlanmıştır. Ev _ anı.acıln.nıı un mıktnrmın 
:ere ve lokııntalara. un tevzi eail - da artırılma.en beklenmektedir. 

me işi etrafuıda tetkiklere devam l"ırıncıla.rın hangi bölgelere ne 
cdllmektedlr. Buna o.it bir prog- kadar ekmek verecekler:ni tesbit 
ram hazırlaıımaktndu·. nuıJcsadile hazırlanan beyanname -

Bugün halen pastacı ve tatlıcr- lerin dağılması işine baskısı ta· 
b.rın ellerinde mevcut unlar tama.- mamlandığı 'takdirde bu'!iinden iti
men harcanacak ve kararnamenin haren b:ışle.nacakt:r tık"' olıirak Be 
tatbik gününden itibaren gündelik• yoğlu kazasına veriİecektir. Bun -
unları ofis tarafından kesilecektir. dan sonra diğer kazalara dağtWa· 
Diğer taraftan makaruacılann caktır. 

ihtik8rcılara ne ceza verirsiniz 
Vakıt oku~·ucularmuı ihtiki.rcıya 1 yor. Herhangi bir !'}ahıs olursa ol· 

ne ceza verilsin sorgusuna. gi;·ıdcr- sun, netice milleti maddi ve mnne
dikleri tc.1diflerln ne~rlne de\'aın vi. ba'kımdan sarsan bu vatan hain-
ediyoruz: !erinin süratle lınhn ed.Iınesidir. 

"falını satmah 
Hükfım.etin aldıf;ı tedb1rlcre Jhtikan yapan şahsın scrmave-

rnğmen, hayat pahalılığı nzalmak si dUştintilmeden bUtUn ~alını ~ll
şöyle dursun her gün her saat sadere etmek ve bu malı halklı 
batta her dakika artmakta devam tnm fiyatından satıp, elde edilen 
ediyor. Para kazanmak bIISl ndeta parayı Kızılay ve Türk hava kuru. 
esnafın şuurunu azaltıp, fena his· •llU aroı;ındo. taksim etmektir. 
!erini kabartıyor. Yapılması bil- UniYcrsltc Edebiyat .Fıı1iült~'ndc 
hassa Türke ve bir Tilrk vntanda- Fikri Ansal 
şınn yakışnuyan hallere sevkedi- (Devamı Sa. 4 sıi. [j de) 

Anti Kom bterne dahil lumen ıRtirak etntist.i. 
devletler 'nHlııgt<ın, 2t (A.A.) - Hariciye Diğer cihetten resmi bir telgmf-

ı.euırcti, Birle~lk Amcrtka.nm Saygun ta bildirildiğJıe göre Katinin ke-

Bug u•• n Berlı&nde konsolosluğunun, dUn gece bir bombn riminde mUcadele yeniden şiddeti 
tnfntUdle banıp olduğunu, t'nknt bom· haşlamıştır. Bu Fehrin şimali gnr
banrn kons0loııluk m~murıarı arnsm· bisindc şimdi kanlı muharebeler 

toplanıyor d:ı tc-ıctat.ıı. s b"blyet \'crmedığlnl bu olmakta ve AinuuıJar Sovyet bat-
i gün bıldirmi;ıUr. larını yararak müh"m muvnsah 

Finlandiya ve Dani- 1 yollarını kesmeğe teşeWis eıtmek 
k k d 

/\dana C. H. Partisi tedirler. 
mar a pa ta gir i M''f . . Pmvdanın di"'er bir muha.bll'i 

nerıııı. 21 (A.A.) - D.N.B. bıldl· u ettışı cenup ccphes.ınden su haberi ver· 
rlyor: Adıı.nıı, ıt (•\.ı\.) - Mmtakn.mrz mektedir: 

Boyıı viklcro karşı açılan mlicndele C. H Partisi mUfcttlştiğine tııyln c· ı Bu son günlerde Sovyet birlı ·
)'c lştırdk eden devletlere mensup bir ı dıkn Mardin mebusu Halit Onarın bu lt>ri bu cephenin cenup kısmında. 
ı;t>k mUmlnz rical ve şahsiyetler, Bcr rayn gelmiş ve vnzlfesin ... ba§lamı tır. (Devamı Sa. 4 sii. 4 de) 
Und toplanacak vo n'ltikomıntem 
paktın yıldönUmU mUnascbctllo hnrbo 
devam hususundaki azimlerini teyit 
cdecokıt-rdlr. 

Jfoponlıng, 2-l (A.A.) - nanlmarkn 
hariciye nazrn Scavenius, komlnterne 
karııı koyma paktının paktının yıldl:S. 
nUmli mUnnsebeUylc yarın yııpılaC3k 
olan törene iştirlı.k etmc>k llzere Ber
linc gitmiştir. 

Danimarka. nczdlndcki Alman mu· 
rahh:ısı ortıı elçi M. Von Mehlmfink 
de hariciye nazın ile birlikte Kopen. 
hagd:ın h::ı~eket etmiştir. 

Ucrlln, 2-l (A.A.) - Macar başvc· 
kili vo h:ıriciyo nazırı Bardo y, yn 
nn B<'rlinclc yapılacak tl.irene tııtlrtık 
etmek Uzcre bugün öğleyin Berllnc 
gelmiş ve istasyond:ı Alman harlclyo 
nazırı Von Rlbbentrop ve Ma.carlst.n. 
nm Bcrlin elçisi Sztoj:ıy ile diğer Al· 
ınan crkAnı taro.fmda.n sell\.mlanmıır 
lır. 

Bnrdossy doğruc."I. Bellevue şatosu. 
rııı. gilml.ıjtır. 

Berlln, 24 (A.A.) - Hırvat harici· 
ye nazın Vı.rlcovlç yarın yapıltıealt 

lÖrcnc lşUrAk etmek üzere bu;Un Ber 
llne gelmiş ve Anhalt gnnnd:ı. bır çok 
~· hslyetlcr tarafından " 11\mlanmı11 
lır. 

• 
Stolcholm, 2:1 (A.A.) - Fınlandıya_ 

nın Antlkomlntern pakta girmesi, ta· 
\CÇ ve FJnıandiyadakl siyasi ms.hfıl 
!erce, Finland:ı hUkQmeU tarafından 
ron iki sene zart'ınd::ı d('.nl::ırea Lekrnr 
cdllcn \' hedefi, Finlandiyayı, Bolşe. 
vizmin iç ve dış tehllkeslnden kurtar 
mnk olan siyaseti resmen tcyld eder 

(Dcı)amı Sa. 4 sii. 5 de) 

1 ben"'m kö~emj 
------ yazan hakkı tarık us 

su ·an bah·s 
geçen cumartesi bcycglu turı:ınurının suyu l•csılmı tı. dUn gece bu su 

uzlut,un stlrUp glttığinl o)'lc{lılcr. !:'C§melcrden, bnluyyrttlssUyuf ne kaldı 
ğını bll ıyoruz: belki oralardan, belki de sa.rnıçlard::ın, y hut d:ıha uzak 
yerl rdcn nıınıp ı;ctiriliyor bir teneke su yirmi. kuruşa! umarız ve dileriz 
bu satırınrın basılıp yay:ldığı sıralarda lmrşı h<'mşerll rimız bu sıkıntıda 
kurtulmuş olsunlar. 

SL bcbinl bılmed 'l su ıdarcsinc söylenecek bir söztlmllz ol maz; nncak 
ını bir onnıış yUzUndrn k sıınuş, ytı.n!. nns.zın çı tmıg salmtııktan tleri ı;-cl 
mcmlşsc balkı onceden kUc,Uk bir ilAnla azıcık ihtiyata hazırlamak bUyU 
bir kUlfet değil bUyUk bir vazife olurdu. 

kı , ıırtılt apartımanlar da kulorl!crlcrinl yakıyorlar. kcsildığini far 
ltetmlyen yerler için susuzluk ne ağır bir zl~·nn lmpISI nçar? • 

haydi buna bir geçmiş olsun diyelim; !O.kin bu su bahsınln bir gcçmı. 
yen yıını var: 

her ~eye suyun can verdiğini dedelerimiz, bakınız, bizden iyi SÖylemcl< 
le kalnmnuşlar, işlerini de sözlerine bizden lyı uydurnıuşlar. Suyu d:ı hava 
gıbl tabii bir hak saymışlar. ( u) ya değil, (~kn) ya. para hrnıl§ler. biz 
Lllrk idarcsln,in beş yu.zUncU yılında parasız su veren çcşmelerl ka.patlık. 

sıhhat vckllllğtnln emrinden bahsedlldlğlnl lrntırhyorum. olabilir; fa.kat bu 
emrin mutlak bir baııı olacaklır ,.e muhakkak, şu ve şu mahzurlar gideri 
emiyor ve h:ılk (içilemez) dly., asılacak levhaları dlnlemlyece)i kadar sıh. 
atını cslrgemt-yen b!çarc b.r halde bulunuyorsa çqmıclcrl k~patm:ı.k doğ 

rudur, demiştir. böyle olunca cıbet doğrudur da ... yok&.ı bır 'belde,. nın ilk 
şartı içtiği ve temizlendiği lmdar suyu umuınt yerlerde ayrı bir para kay 
dından uzak, hazır bulıındu~masıdır. vaktiyle, (k!SprU parasını kaldıram 
yız) diyt- ayak direyenler, işte bugün elini kolunu ıı•ayıp gcçıyorıar. 

~~* 

anlıyorum. siz ıçlnlzden bunn şa ıyorsunuz: im da durmu-ş. n ı r 
bahsediyor, ıllyorsunuz. lınh.lısınız. ı.ıu bir h · v ı I< • mıh ı değ! • 
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us yada 
rla çocuk· 

~ z ~i er 

Hap vergisi 
verecel<ier 

:Moskovn, 2! (A..A.) - Sovyet yllk. 
Eck rlyıısct dlvıını, bclt~r1arıa çocuk. 
liUZ evlıler!n aylık Ucrcllcrlnln ve ya. 
tıut lrntı:ırınm yUzdc beşin:ı muadil 
bir m.ktıırını h:ırp vcrg.sl olıırnk ıs. 

dem~ crl:ıe kıırıır vermiştir. 

e av sı 
Dün iki taraf vekil eri m.. af aalarını yaptılar 
Kalabalıkta bir Universiteli kız bayıldı, 

Celaleddin Ezine fenalık geçirdi 
- Burnsmı mektebe çevirdiler! 

sözleri ile hlıkimc §ikfıyctte bulun
du. 

"Ha.ntlet" davalarına dün de Celfilc:ttin Ezine, Peyami &ıfa, Zi
özleden sonra asliye biline. ceza ynd Bbu~iyu, Cihat Baban ycrle
malıkemesinde devam olundu. rini aldılar. Ertuğrul ::Muhs nın Ve· 

Muha.kemenin ikinci celsesi bi- klli Na~mi Nur i., CeUılcttin Ez.ne
rincisinden çok daha nUUm uyn.n- n:ın vekili Esat Mnhmut Knrakurt 

20.50 yaşındııkl erkeklerle, 2C'-15 ctrmIŞtı. Dalın cl"keıı saatlerden tlıı. mUc!:killcl'lnin yanma. oturdu -
yqrnd:ıkl kndınbr bu vergiye tabidir itibaren adliye kor:dorlan ve kn- lnr. 

Nihnyet sözll Peyami Safan"ll 
~ekili Reşa.t Kaynar aldı. Reşat 
ı{aynar dıı lusaca §unla.n 8Öylcdi: 

Hıısta askerlerle taleba'cr veyahut pınm dışı, blr'nci cclseninkini göl- Re-.is Wzti evvela Celftlettin E-
cocuk yapmağn. muktedir otaınıyan 1 ı!edc blr&kacak derecede, bir k&la- zinenin vek.li Esat Mahmut I~-

·•- MUekkllimin her ÜQ yar. 
aı t :::tk;k edilirse 'bu ya.z.ılarm bir 
kül itibariyle ifade ettiği m:ı.nada 
kn.~t mtinha.srrnn 6ehlr ti~-ntrosu
nun ıslıı.ha muhtaç olduğu artık b r 
:>:nrur~t haline geldiği kaz.iycsini 
efkarı umumiycye blldidmektir. 

ıar bu vergiden munf tutulmuşlar bal 'kln dolmııutu. Toplnnnnlnnn rakurUı verdi. Esat Mnlırnut K 
dır. o!IBcri!>uıi llniversi~ gençliği te~· ro.kJrt, 13 salı:t'elik mUdnfn.ı;.:ııru 

Norveç 
açıkiarında 

bir iaşe 
e ır~w 

kil ediyordu. mnlıkt>mcye verdikten ba<>ka, bu-
MUddclum.umilik bu kalabal~ knr nu bir defa da okudu. 
f!ISmdıı intizı:uru temln için b 'r çok Ezcümle gö.rlc dedi: 
tedbirlere baş vunnuı;, bu nrn.du Ertuğrul Mulıs.n t.nrnf:ndruı, a-
gazctccilerle diğer dinleyie:lere 1eyhimızc açılan mukabil hakaret 
salonun alıı.bilecc,1 kadnr kart da- davas:na mevzu maJrolemiz, p~ç bir 
ğıtml§tr. Fakat muhakemenin y:ı. suretle elfazı t.nıu-i'dye ve anasırı 
pılacağı saatte, sn.lonun önU t.ı:k- cUrmlyeyi muhtevi ol:ınııdı{;'l gibi. 
lnn ttltl:m olduğundan bu ted.b;r l1erhangi b'.ır hakaret kastını da ta.
kısmen muvnffn.k olmus. Ye gazc· şnn:ı.dığn:.•:uı, ve bllhussa Ertuğ-

Bum.da hedef ve maksat şehir 
t:yatrosunun ıslahı meselesidir. Ya 
zmın bütUnUnden c.: kan mana.da 
herhangi bir hakaret kastı k.atl
yen yer alma.malrtadrr. 

ı.ordrn, ıı (A.A.) - Hava nczarco tec:lerden bir kaç ta.nes.ile art st. rul ~;hsiı:.in gerek ima, ve gerek 

Reşat K:l~'IUU' mUdn.faasnu b'tir· 
mi~ti ki, sn.Jondıı'u knlahalı:'k dola
yı.sile bozula.n hava yilzllnden um
versiteH b1r genç kı:z bayıldı. Bu 
sıra.da CeUilettin EzfnenJn o.yru 
Şek' ~de fönalııştığı göriildü. 

ti.cin p:ızıır glliıll alcşamı tebliği: terden Vc.c;fi Rıza ve t. Galıp snlo- iı:ınret tarfüilc dnlıi şahsını nüı.ka
na gfrebilmislcrili. &ınt tnm ikide tlar ctre"ycn tıı.mamile afaki ve 

tng!llz sahil muhafaza tayyareleri salonun knpı:sı açılzr, açılm -:: sa.- gnyrlşah::i bir tertlttt ya.z:s: oidu
le blrlıl~lc hnreket eden Holanda kra lon bir nndn ağzına kadıır hn.iJdıı. ğundnn, bu yazı hiç bir suretle 

llyct hava ı;nvao kuvvetlerine meuup dolmuştu. 48:ı! ııci maddenin da rei şümulüne 
Hudson tayynrelen, bugQn öğleden Riyaset makamını yine h&dnı gh'emez. B:nncnnleyh bu noktadan 
sonra Norveçln cenup sahfll açıklnnn Cemil, idd'ıa maknmmı da müddei- bemat.imizi lale;> ederim. 
da bOyUk bır dU!lma.n la(IC gemisini umumi muavini Orlıan Köni işgal Türk Tiyatrosu mecmuas:nda., 

Genç k.-z ayıltılmağn çalışılırken 
Celiilettln Ez.ine de dışarı çtkıp ha
va almak. için reisten nıtlsaade .J.. 
tedi. Bu vaziyet kareı:sm<la hAld.m, 
ccl.3eyi kısa bir zaman için tntil et. 
mek lilzumunu gördU ve t:ılonu 
boşalttı:, 

b mi) lıımı;ilardır. ediyorlardı. yazdığı ynzı ile, afo;>"hlr•ı"zde neş-
Gemlnt:ı kum n<!ıı yeri önllne isıı. Bu seferki celseye, Peyami s~ ren hakarette 1.ıulunruı makale M· 

F &.kat oradan beş on daltiıka geç
mesine raJ:,"'men in t!zamm temin e
dilem' ycceği b..nl~ı ve neticede 
mahkeme, diğer m8Ulunların mU· 
dafaaJarrru ya.pmalan için duruş.. 

mayı önUm.Ur.dki cwnartesi r;ilnU -
ne bıraktı, 

bet vJltl oımu~tur. 

Radyolin di~ macunu 
sahipl ri Necip ve Cemil 
Akıır 'crdeilcrjn peder. 
lcri m~tevef fo BAY HU. 
SEYIN A VNl AKAR'ın 
vefatının kırkıncı günü. 
ne tesadüf eden 25 Teş. 
rinisani 941 buglinkü salı 
günü öğle nama2mı mü. 
tc:ıkio Beyazıt camii §e
rifinde merlıumun ruhu~ 
na ithafen Mevliidu Ne
bevi kıraat e•,.tirileccğin
den bilcümle ihvanı di
nin te"'riflcri rica ol•ı. 

fa dn tutmu~ olduğu aV\lka.tı Re- bibi Ertuf;;'l'tll :Mul.sinle, mczkılı· 
şat Knynarln gelın:ı bulunuyordu. gazete n~riyat miidürli Neyyire 
Maznun ve davnctlnl'dan hepsi de Neyir Ertuğrul Ye eah'p Zeki Coş
mahkemeye gelmişlerdi. Yit:e csk,; kunun bq !!tll'c!tetleri, Tüıı:t cez.ıı 
S".rayo. görcı Türk Tiyatrosu mcc· kanununun 480 ve 4S2 nci ıruı.dd&
mııası sab'ibl Zeki Coşkun, Ertuğ. ler.l.nc tevnfuk etmektedir. 

1 
rul .Muhsin, Neyyire . Ertuğrul, Bu itibarla, Ertuğrul Mubslnle 

1 

N cyyire Ne) .ı- ve Zeki Coşkunun, 
neşren kalın.retten dolayı tecziye· 

Ö 
~ lcrile, m.asruifi muhakemenin Ye 

L U M mahkemece takdir edilecek ücreti 
Matbaa! Ebuzzlyııdruı mraslle Tas VC'!.tii.letin, ve bC!1 b~ l!ra zararı 1 

"lrl EfkAr Tevhidi E!k!r Vatan Mil: manevinin kenililcrinden mütescl -

ir okuyucu 
mekiaba 

1-~ile yapan kasaplar 
' • • • • r ·ı lmmal k ·lın lct, Milliyet ve Ta.n gazetelerinde mu • c: ~n a arına arar ven e- MuJıtckirlcre verilecek ceza an-

rettlplllt ve eermUrcttlplllt muo.vlnllğl • sını talep ederbn.,, keti meya.nında bir okuyucunuz ka-
yap&n ve Vııta.nın bu dcfalrt lturulu. İ Bundan sonra Ertuğrul MlL'lı.si· sa.plnrm çengellcdiklerl kart ma.n
ıunda ba!1?JlUrettıpllk vazlfca!nl ala.n nin VE"kili Nazmi Nur: söı; aldı, O da keçı etlerinden halkı iku et. 
Yahya Say dUn vc:Cııt ctm~Ur. 1 ôa r~üdafruı.na.me.sini :mahkemeye m~ti. Aksarayda ismini Söyliye-

1 Yahya. sny, m:ı.tbunt tı.!emindc e.r ynzılı olnra'lt verd ten sonra bir miyeceğim bir kasap bu hilesini 
keda~larma ltendl.sfnl sevdi~. say· defo da o!:udu ve kısaca §(>vle de- f cıı,.,..,.,.,. --•·inesin ,,ı __ 

• , • • ~,,"'a ll'öA e C'VVeı.uçu man-Wrın~ gllzlde bir san atkllr idi. Ara. dı: d ti dold rm.a.k fi yutt 
1 mızdan lmybolmo..sı matbuntın nadir - Eğer mUelddl:.im Ertuğrul :ıı;t dır u 

1 
~e 1 e .~ 

1 yetlştırcceğl bir s"nn'tktmn Jcay!)ol· Muhsin bir hakarette bulunmuşsa, ,,_ a. .k·•: ~~b:: h~lyaaı me:}Jdı~ 
• 1• • Ç.amc.a ı ;ncı u ı eye sapr gı. 

mnu demekUr. b~n muhakkak surett~ Ce nle.tlin nı halk menfaati namma ilAnını 
BUyUk bir keder içinde Yahya Sa.· Ez ne sebebiyet vermışt r. Muh- ., ygı•--ı . de-'-

·"' E-'-;;.....1 k ti bilt" .,a .14e.u11 a. nca e 1au. ;ym 61UmUnll haber verirken geride ı::un no.ı.6• ~un :yme un 
bı:ralttığı lrederd!de ailesine ve ıırka_ mem1eket muvncehcs:nde milsel- Aksarny K~lbey HOkAk No. 8 ~ 

Mahyede tay;n 
ve ter·fder 

Maliye Vclcllllğt mcmurlnrı ıır:ısı.:ı 
da yeniden bazı terfi, ttı.yln , • ., nnkH. 
ler yapmıştır. Bunl:ırı ırırnJ'ylo yazı· 
roru%. 

TEltF1 EDENLER 
Gazla.nte:ı vnrid:ıt mUdllri1 Fııbrl 

Çelik, Dnrphıınc ve damga matb:ıo.aı 
mUdürlUC-U veznedar muavlnI İbra. 
hlm Ka.rtaı, Askerl Fnbrlknlıır vcz. 
nedarıHaYTcttln Yorgancıo"'.u, Maa 
ıit VekAietl muhaacb~ mlldllrlUğU 

daktilosu Şems:ı. Ça\'ll§. 

TEEB.F1 EDE:tEK ~'EERLERl 
DEötşnntLE1''1.ER 

Killi Em!Ak mUdQrlQğQ muavlnJ 
Halim Tura Muntazam borçlar umum 
mUdUrlUğü kontrol!SrlUğllne, İstanbul 

ı aay:ılJ tetkiki ltimz komLsyonu :m 
porWrU M. Zeki Pııkalm btanbaı 2 
sayılı tetkiki iUrnz komisyonu Azn.ıı_ 
ğillJ1, lataııbul muhakcmııt mUdllrlü· 
ğil muavin! Hikmet Özd~ lstı,nt;· ıı S 
sayılı tetkiki tlirı::.z ko:nl.ayonu Azalı 
a-ına, tstanbul vıır!d:.ıt k(lntrol memu 
ru Z. Hayri Sezer İstanbul \'ıı.ı·. ıat 

kontı-ol memurluğUna, Muntazam 
oorçlar umum mUdUrlllgU ı ncl mU· 
ıMyy!Zi Nlz3mettJn A~y Muntazam 
borçlar umum mUdllrıngıı 6\lbO mu 
dUr munlnll~lnc, BUt<:e ve mall kon. 
trol umum mildllrla~u 1 ne! -.nllmey
Ylzi Ce\·det Erbck Na!la VeklleU mu 
baaebo mildllrlUğü inşaat kısmı mu. 
dllrlUğü muav!nllğlnc, Seyhıı.ıı beledi· 
)'C mezbo.be. muha.s.!ıtıl Mllçtoba Gök 
buge Adana pamuk denemo ısb.h ve 
Uretme ~:.ttıtğt Cabt ıka nıuhaslpllğl. 

oe, Emlnönil muhasebe memuru Mclı 
met Mekkt Arlı Eruh malnıUJUrla::ttı 
ne, Ka.s'..amonu vlJA.yel uı.hs!l~t kAU, 
tıi Sahne Arçak Il.ı§vekAlet muhaso 
oo nıUdllrlUğil memurluğuna, Terme 
maliye veznednrt Mehmet öztopçu 
Askeri tab:iknlar veznednrlığıruı. Hu_ 
kuk mtl§&vlrllğl rnuro.klbi Sablh Ornn 
Hukuk m~vlrllğt tetkik memurlu 
~na. 

YERLERl DEOtşnntLE!'.'LER 
Jııluntazıım borçlar umum mU:1UrlO. 

ğil kontrolörü Kenan nutm:ır. Muntıı 
zam borçlar !JU'be mUdUr!U~Une, Kay. 
ecrl varidat kontrol memuru Server 
Tümerkan !çel \'D.:oldııt kontrol mc 
murluğuııa, İçel varld3t kontrol rnf'. 
m.uru Nuri Kutucuog;u Kayseri vo.rt 
dat kontrol memurluğuna, İzmir ta_ 
bakkuk fUbo memuru Tata.t Kamer 
tzı:nJr t.ah&kkuk §Ubtı IJclllğlnı:ı, Bur 
dur detterdarlığl muhıı.scb~ m:ırkcz 

m.,emunı Ömer Acar 18 ne! tuğay mu. 
'ınııebccUlğlne nakledilmiştir. 

Nazilli fabrika -
sında yangın 

ü~G 
ıı~ u ıer gi ı o ısa\ 

Cephelerde öıibn yağn·"~~ 
binlerce ölü, yüz binlerce~ıe#' 
Ve arkal:ır nda bunların (J' 
tutan milyonlarca. ~a~~ 
f;çinc1ir ki, bütliıl Avnıpa )I~ 
dedir. 1ns:mlı.:!•. tes:lli bU 

(' . :[. 

Önümde çolt ec..ki bır. ~e., 
mr. "Fiçllile:ın gar;p bU' • 

bnşhklı bir yazı okuyorUJ%1 ·~ 
Evlat ba.b:..:ınn yı;..kl:ı.§t) 

d:yor Jri: 
- Sevı:iH b::.hacığnn· • ıı• 

unuttun. Di!ııyadn ya.p-ı n1' ~ 
kaldı ki .. haydı, ö;,ur dunY 
lunu tut .. 

Sonra nnne:.ıine 
r!a §()~·le diyor: 

- ~evgili anneciğim, 
nizde b:ılt!t nvlnnırkcn seıu ~ 
zun SC';rott m. OlUıyı çak dt 
le çetlyorf.un, Gelirken 
yorgun glhiy .J.n. S-ımyor'U-11, 
dilnyndn yn.p:ıcak l in kal~~ 

Ana ve bdbıının, evlıl 
tözlerine karşı vcreceğ' c~ 
nakaşasız şudur: 

- Berhudar ol eviıidıtJl .. 
ne ka:lar çok sevdiğini snJı) 
Haydi. vnzifeni ynp •. 

Yapzlıı.ca!< Hızifcy. anl 
dır. Evi'Lt, derhal nnasınt ..;e 

GIDI öldiiril"Ot'. el 
Çünkü Fiçi aclılzlıın. btJ :1 

dan hangi ya.şdn l:blir dUn)"B)) 
cerlerse, o'!lUr dünyndn a)-ıı>ıııı 
knlncaltla.rnıu inanı.:·lar. o:, i 
keııd !erini bu dilnyada 
lilm oluncnyn. kaenr ih yıırde 
.ar. Ye çok defa geneler -tf. 
larmdnn, bab:ılırmd3n ıı)t1 
istemcdtiler r • ..:n nrk3İ11 

kendilerini öldilrUrler. 
V:ıs:ıc1Io ad nda b'r kı:t. 

ııd nda bir g::nce ac;ık olr.l~ 
ie'.;i razı olmamı~: 

- Seni derhal öldUrUP 
tehdit ctntl;?. 
Kızm canına m·nnet: 
- Amruı deıı '"· vn'tit g 

den öldür. Sev,:i im d'J eı .1 
gelecek Ye öbill" dünyad~ ~ 
genç lmlacağız. F..a.rdeııl .J 
ile genç kızı yere serm'Eı, b 
yan sc,·gilisi de k .. ntfü!ini 1· 
setli üzerine hanrerıcm·ş .. 1 

İns:ınlığm en bUyük ıı .; 
dünyanın en iptidai mmeti 
debiHyor. . 

FAkst düşünüyorum : s:ıt 
F ·,.;1 ı --ı.: dil ;Unse)o<!i ya, ı.,... er 0 .,.,, ş ~· 

ue iyi blr eğlence ol~ 
NlyıW J\ 

claşlanna taziyet bcyıın eder, Oen:ı.bı !emdir. CclU.letUn Ezine, Peyam Sa Y. z. Ertan 
Haktan mağf'-ct dileriz. fa ile arimdaşlarnını teCZ:yosini ve İznı1rden blldlrlldlğlnc göre, Nazım 

Süm~rbank bez tabrllaunnda evvelki 

·~ Bir araba devrıl 
Kıztltopn>1rta otunuı .AUJ 1 

dün yük nrabasi.yle Kurb~~ 
den geçc:;:okenr hayvanlar ur· 
ra.ba devrilnıiştir, Arabacı~ 
nun muhtelif yerlerindeJl ) ~ 
nll§, Haydarpaşa numune )1 

'•'ll".cc; ... Jmnı neallııden dUrllııtçe 

zuhur edenler do var, ecd&dının her 
zUrrlyctlnden tekerlenir gibl celen -
lcr de var., öyleyse muhtekirler J>a.. 
bal3rın fon lt" --!rıe eçrk .. ö9

) olarak 
tt\rcmL,ıcrd!;: 

• Tccedt!Ut \ e t emeasül ıle \•llcut. 
L-ırmuz d 2;l '1~0.s1 ~r sn• vc!n.t 
cdlyoru:?:, \"' bu vci'ntm 
tckerrl.lrllnll yrlb:ı -ll':h 
tebrlk ccllyoruzl 

her sene 
bfrbiriııılzo 

sine knld:rrbn:ştır. 

Cenazesi bugün öğleden evvel s:ıat mUekkllimin de IJera.otini !sterim.,, 
ıı de Sultanseıım Camisi karştBtDdn· Nazmi Nurl müdafaasını yapar· gün aaat H raddelerinde yangm 'Çık· 
k1 çr!rmaz sokalctakl evinden h-nldırı· lten, Esnt Mahmut Kıırakurt, Ce- S.~8 den18Di8_.l ? 1 m~t.Ir. Yangın gtt:tlkÇ-O bUyUmcğc ve 
ıacııktır. Ccnaz"dc bulunacak nrka~ li'ıle.ttfn Ezmeye doğru eğilmiş ve fabrika~ teMlde b.'l§lıı.mı§tır. Yangın. 
daF]lann tCtJrlflerl rica o'mıur. kendisine bir şey:er söylemlşti. ·--------------' fabrika ,.c Nazim ittıılye!Jlnln gay· 

• cı • Nazmi Nuri bumı farltettl, faknt (TecavUz) kelimesi yerlne (saldır retlne rağmen söndUrlllcmeylncc AY. 
TtJRK MATIJUAT TEr<NtSYI-~N· Peyami Safayı göstererek htı.ki- ma) tutmak üzere... lı'akat biz:ce dm ftfalyeslnd-ın yardım ietenml§tlr. 

LERt BlRLICL"iDEN: me: (ııaldmna) eseri belli olncak h:ıreket. Aydından gelen blr cklpln de ~ti· 

CcmJycUmlz ft.zasmdan ve Vntan 
Gıızetesl Ba.şmUrctUbl l'Am' A SA l.'ı 
ıımmızdan ebediyen kaybettik. Ke· 
~erdide ailesine tAziycUcrimizi bildi_ 
rlrlz. Kendl81nl seven \"e cenazesinde 

_ Ben sözlimü bitirmeden fı,. tir; Adeta UZVl bir mnlıiyeU var: raklle yanğm tamamen baatmlmıştır. 
mld~ıısm.lar veyi!. tenkit etme- (dll§man saldırıyor), (Yenice denlzal· Alevlerin, asıl fabrika b!DtıBllla stnı.· 
s:Uler! dedi. tina sa!dıracakb) ml.Sallerlnde olduğu yet etmediği, fakat pamuk depolan. Tahta ç.rlrtJ, böylo ~ir.l lı-

Peyami Safa: gibi.- (Saldml) ı böyle ~rlerde kul· nı tutu1turdu!U giSrlllm~tUr. Zar:ır h Ad.' l>C""': 
- Vekil iftira. etmesin. Ben ko- ıanmak doğrudur. ve ziyar. :50 bln lira kndar t•hmln e· amı 1 s:ırkı>l 

dilmektedlr. Her tara.:ta, kan'a, -; bıl1i 
bulunmak arzu eden ı:.. :;ildıı.şlann nwmıadnn. dedi. Fakat (tecaTUz) tııı b8§ka bir ma.. dtğı gündür . 
Sultıı.ruıollm camlsi ktııııısında.kl Çık· Peyami ile Nazmı Nuri, arasın- nuı var ki, b!z onu (aat&§mak) la Ç8.resiz fıteş yakrb kendi } 

• Vücudumuzun ceza ve nna:>ırı da bir milnaka.şıı. başlamıştı. Ha - anıatmz. Suriyeden incir aldık le kS.' 
blr kUl t 3ldl edl,,onıa muhtelif la- ırau: sokaktaki SS numaralı hanesln· kim mtldaha.I tm..:ı. ı:ı-·- .. ..... la ld .1!1 

den bur;Un eııo.t 11 de ka!Jınlaca.ktır. e e Qn .........u.uUDU uuy .uuusar r arcsı, Suriyeden incir Milletin nar.i sitemle 'b):. 
snnlar neden mUn!erldcn ağrı SJZI du. MU<ldciumumf mll&vini Orhan Yerine g8re (Bata§m&k) demeli, ttJıa.ılne karar \'erm~tlr. nk olnrak gündür ı 
_,,_ı83e_d1_yo_r_ıa_r_? ____________ -:-----------K_ö_nı_·_c_c_: ___________ <ısaı_d_rrma __ >_de_m_em.;..._eil_. ________ ı50_ ton lncir aa.tm alııunıtbr. ~ 

Hatta İ§İ daha ilerlcbnit ve adeta sarılm19tı. Behçet, iki üç dakika sus!ular. Söze tejcrar Beljçet ba~!ııd~ 
kendini kurtarmak için çırpındıkça d~emcnin sarsıl- _ Anlıyorum, ki bana itim olduğunuzu tanıttfo" 
dığmı gördü. Aşağıdakiler duyacak, şüphe)euecelder- k . ca ıınız. 

4 <li. Bu hareke .. i de yapamıyordu. s ı· d··t>1 
- öy ıyeyim ve sizi fazla üzmiyeyim. Ben l1 ,ı İşi gene tatlıya bağlamak lazımdı: yüzünden uzakla§ah çok olmuı bir insanım .. Ve bu gt" 

- Rica ederim, dedi. Kim olduğunuzu söyleyiniz. sizin ka.rıınızda bir peri olarak bulunuyorum.. . 
Kadın, Behçetin üzerine atılnrak sımsıkı ellerin. _ Bir pui mi? .. Fakat çok ~eyler bilen bir perı·· t 

den yapl§masına rağmen nezaketi elden bırakmıyor • ... _ Behçet,, e.li elin_e temas eden, kuvv_ etini tecrübe .. ~. 
ve gııyet tatlı dille kotulfuyordu: nasını anlayamıyordu. Fakat verdiği cevapla onu üzı -- k d d k t" 

- Ne :kadar da çok soruyorsunuz? Elbette tanı. dii~ için müteessir olmu•tu: tıgı ve en ısıne aıma anca· dünya ınsaıılannda go tı 
- :r lebilcn arzulardan bahıed-en bir kadının bu son ceV~ v.raksrnız ıue-1- edı"le•~ek ne var? - Çünkü sizi tanımıyorum, tannnadımm ı·,.·ın de .. 

,,_ • m rt.ı..A - • •• o· T na biraz da alayla mukabele etmişti. 
- Ne mi var?. Bunda merak edilecek şey yok - Arzettim ya. .• Mazharı kabulünüz olursam, K d d 

lb ·· ı· .. · · a m, ci di bir tcsle !,arfılık verdi: . ı'· 
mu?.. e et soy ıyecegım... - Bana inanmayabilirsiniz. Yalnız şu kadar ıö1, 

- Var diye kabul edelim, fakat o kadar çekin. Behçetin karşısındaki bir l~admdı. Onunla daha yeyim, ki latife etmekle de iyi biri~ Y"'prrıış omıazsı?~rı 
meğe lü:ıum yok. Halimi görüyorsunuz .. Fena halde ba~ka surette konu~mak mümkün değildi. Hatin oJ. Şimdi, şu pencereden '1:rar giderim. Ve her ha!d~ .,1ıı mahcup edl'yo"•unuz Kanter ı·çı'nde kaldım mnsına tabiati mu··sait deg"ildi: . :r 

... • · jçin hayırlı olmaz.. ,,. - Öyleyse kendinizi tanıtınız da ben de mc~ - Anlıyorum, ıiz mutlaka haremden geldi~iz... 1 ıırı 
-l~ k 1 Böyleyse pa!llanı~ taallukatındansımz. Sizin .. eklifleri. Behçet, bu sırnaşık hayalin bir an evvel u?.':\ ' ra:Kı:an urtu ayım. :ıi' ~ masını bir nimet 'c.eli\kki ediyordu. Fakat: 

- Hayır, siz bana bu çekingen muamelede bu- n\zi kab"Jl etmekle velinimetime hiynnet etmir. ola. 
lunduk!.a kendimi tanıtmama imkan yoktur. Bana bi. cağım ... Bunu da ben yapamam... ~ 
raz olsun cesaret veriniz ki kendimi tanıtayım. - Hayır, be11im paş ile alakam yok. .. 

- Peki buraya gelmekten maksadınız nedir?.. - B~lki, akraba değilsiniz, fakat cnlarla bera-
- Beni gene mahcup ediyorsunuz. Maksadımın l!er bulunuyorsunuz. Belki p~anın bahsettiğisiniz. 

ne olduğunu anlrunadınız mı?. - Paşa size kimden bnhsetti.? 
Behçet dü§ündü. Bu kndın mu~r.ka paşanın tek. - Bir dul kadından ... 

lif ettiği kadındı. Recldedildiğini duyunca kendisini - Size yemin ederim, ki hen bir dul kadrn de. 
sevdirmek için bi:>yle bir çareye baş V'.:rdu. Onu ümit ~ilim ... 
vermemek, kat'i bir cevap vermek lt\Zımdı: - O halde giimrükçünün kızısınız .. 

- r hksadmızı ü.nlanmm•ş rröri!nm~mdcn siz {'. ,) - i Atı.yır, 0 ueursuz insnnm da kızı değHim, 
makradınu anlaınc.hydmız. • -U~ursu.ı: mu dediniz. fakat .. 

1
' ccv~p onu hayli iizm'i,.· i. Sesi titr"mege baş. - y:ve~. c ,._ • ._ öyle dedir..1. Faknl ricn ederim. öu 

ladr. Biı· ~eyler :;öyledi, foknt ~c:ı;e'c bu sözlerin mn. nck I'\ i5zcrindc fazla durmayıniz. 

- Haydi git .. ne auruyorsun .. diyemiyordu. 
Kadın devam etti: •t • 
- Evet, ben p.?k çok şey biliyorum. Hatta ~iz~ 111~. 

Bana niçin bu kadar soğuk muamele ettiğinizin sebC 
lerini de.. ·· 

Behçet, gülmemek için kendini giiçlülde zaptc:tı · 
- Bir l~eç. ~nncsini söylemez misiniz?.. 

11
,, 

- Söylcı-im .. Siz birini çrlgınca seviyorsunu:ı- "rı 
lşku da:ı gö:i:ünüz etrafı r.örmüyor. 

Birden kapıya doğru döndü ve: • _fJY 
- Epey kon·.ıştuk.. Gün ağarmadan eitmel• .. ~1.,; 

Mn ~um yn, horo:r.br i..Mi.ikten sonra yer yüzünde~ 
mr.yız.. 'Devamı var) 



' İngiliz ~iirüyil· 
,Yot.-ı.ra ı.:-öre birin<"İ 
an b.r htl<lisedlr. 

~göre bu hareket 
'ieytlh·. 

:ı. \c n~ \a. 
~c gaJ1l çöffi ha.

da mütalea ctl;
lr. 

VAR J T " ... 
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Kurtuluş vapuru dün Pireye giıti l KllA HABERLER ı 1 ehlıke!.1 ;;Gevzular 

Yımaniatanda.ki yardıma muhtaç ak.gama do6nı ıım.anım!2dan ııa.rek~ı. Ba7ı hadiııeler ,·ıı.nlır ki, ort.ay..ı. tahtrüa l{cyfo, he\et-1e ~L çekic:i bir 
halka Krzıla::r tarafından J'Udım ya_ etml.§tir. ~ Öğ"retmenlcre l:.a.z? lanan Jll"Slekı 1 ıfökülmeleri, faydadan ziJt' fo za. \u• .ta ıılıluğu i~in ro~nJılara ağır 
pıımasma devam edllmıeıktedlr. Kurtuluşla. bu .ııefer, Yun::ınlstan:ı : hODU'"mn1 .. ra ~:ırın<lan ıtlbarcn illışl.a· ; ı-ar \erir, Uzun tc.cr~.b .. lcrlizn son- l;(.ıir. o.ıun l;erhııııı;:i bir merkeı,.. 

tıaltl<. fa .. "Ulye, nohnt \'esalr gıda macl ' nacaktır. 1 ra, t>cmiyctlcr bı; hak;Jm i g5ı mu•, d~n zedelcmlif;iııi ~vrUrJersı.' se\·i-
Bitindlği gibi, yardım e!lyasınt Yu· 

naıılııtana götıı:rmeğe Kurtul~ v&pu 
ru lahııis edilmişti, vapur §imdiye .ka,. 
t.ıır :!d defa. Pireye gidip gelm~tir. 

ÜçUncU yardml eıwaamı Yunan!.st.a· 
na götürmek için iae Kurtukıı§, dün 

deleri gi.inderilmektedlr. ~ lnönUııün hcykell i ·in ılglli!er 1 i~r \'<;. o ttirlıi lui<li..e!e.-iıı d•'ü.fm .. 1 ııırler. 
Ha."'-r ald...., ö l{ 'ul yer Pr~mn ir.in<' b:ı')hı.nH!lınılır. Ya l'':':rrteli Lcnkı.:h1!.lar ~c~i m;ı-;l~•- Hi · m!.'!i1Cil iı-.ıiuin, ~azetelere 

""' t5.mıza g re uı.. uş k d 
\'apuru gelecek aym ilk h:ıttasmda li rn .:ı sonuç :ınla}ıln.cnktır. (lir. tHisl iir~ü gm len.le, n:ıla.ru (m,ı:.a.t 
manımrza. dönecelt ve deriınl dö;dilıı. • .:;. &clkl:ışta Bllrb:ıros Türlı~sin~ ,\lesem, "Dİ\ anı lfaq•" lerdtı cd:ııiı, roğım•ı neseli ı>(ir{in.iiniiı. 
cU parti yardım e•y!\stnı yUkletmeğe yda~lannın açılması 26 bin Hrayıı. ihale ·~ijrlilen mabltenıel~r, '!crl.e"'ifl gö· Bir mlirlii.riin, o<r hccı:.nm !,l}WE:tl
~lıya.caktır. •• t Umi§tir. Yakında açılma işl.ne l:ıa5. za ôoüıulc ce.rcyıın ctnıe:ı. Eu d; · ıti, çocuk, mektepte lı:ahi<i;ı, Ya§ 

lanncaktır. ' \AUl:mlı:.ki suçlann, sorguhıın, ıieğil, fikir rüStfüne enm•til~i müd-t, garp çoliıne bir
,lnanala.r \'e 'hıy. 

eclıyorlar? Garı• ~
laYtnctJer ,·erllme-
'e Sebetint anla
tanı ~kll ile gör· 

ihtikar suçları 1 

hakkında 
Alman rcaret 

heyetinin tetk it< ler i 

:f. Dün vilayette vali mu:ı.vlnt An· saçıumrm halkr:a bllinn.esi, ~ı.nn d-et~-ı\ n l& l ·' .:ı.y:tG!:l<'. 
met Kıruğın başka:ılığr altında kaza d~ğilillr • . hn.zıuııun, lıiiUin <>l:.lılctil~ llele ku~urhı, ı;uçlu -:ocu!,l.ır, bu 
ilbaylariyle bir toplantı yapılml§, bu Jıillnim sürdüb-ilııü, suçluJann, a· türlü te~hirlcrc b:ı.yrlırlar. Geç
topla.ntıda asker ailele::ine yardtm Işı nıan:.IZ hir ısurettc takiı• ed"ldiğini miı?te, gclcce1•te kendilerlu.? her
göril.,Ulmü.,tUr. hilınC"!• ··ct~r. ü t t:ı.ra.lı, l;cmlileri- h:m:i bir hatslannı ihtar edecel\ 
~ Ytlzdc 7 gel rU s·,·-s - Erzurum ne en c.ı~ i.'i• bjr it:r.ıutlıı emniyet edamm, bu hakf<mı 1\ııybetm~i, 

l'İ için bu·~ünler· 
w.wılan hareket 

• Şark ceplıesinin 
Yet k:!Lanmıs ol. 
ilk baknrundan 

llephesinde ım..,.anı-
1>iyacıi presUj~ni 

in:.'lhetini <faha iyi 
el;; için. ir. 
~rel\etlcrc bu· 

~erilmesi <le ıı) nı 
tıkla, ııyni sebep
J~ b.::ıiı edilebmr. 

lıı, ka7..aııılniat;ı ta.
l';aferi ı•re tij b:ı

:tlll!d~ t>::ıkmıından 
ll'ınek cliğer t a.rat

kıı.r. t\ na<·ak la rı 
'lliııılendinnek, on

k ı;ıı) es ni t.a-

Adliye Vekaleti 
n1üddeiumumiliklerden 

bilgi istedi 
Anlı.aradan verilen malCımata goı·e, 

luılli Korunma kanununda tadiller 
yapan lô.ylha, Meclis parti gurupunda 
tef!kll e-<lllen bir kom\.syon tarafındıı.ıı 
to::tlcik olurunaktadtr. Ka::ıunda mev-
cut hUkü.mleriıı, iblikAr suçlarmı lA. 
yi.kı veçh le ccza.ıandrrabillp c3za.lan. 
tlıramadığı da tetkik edilmektedir. 

nu ıırııda mesel!1 Adanadan btan· 
bula ffl\rgün cezaları verilnı<ıAi gibi 
ceza gnyesini teınin edemiyl.'n htdi· 
eler de kaydolunmaktadrr. 

Adliye Vek' leti, Cttmhuriyet ınlid. 
llcıumuın!lik.lerine yaptığı bir tamim· 
ele, bu yıl başından T~•inlevvel so 
nuna kadar milli koruma kanununun 
şiimu\Une giren işlerin m!ktarmt suç_ 
l:lrın tarihlerini, taklp edilenler hak· 
kında verilen takibat kat arlarmın ta· 
tih:lerinl , ne miktarrnın hlikme ikU. 
ran ett1ğini ve ne milttarmın ıserbest 
bmikıMığ"ınr, sürgiln c~z:ı.sı verilen 
da. ·:ıı u·cl L aU ~Unün yerlerini bildir· 
ın ıcrml istcmi.";ıtir. 

Diğer taraftan fiyat murakabe kı:>· 

misyonları ile adliye te9klliı.tt arasın. 
dald muhaberelerln ne kadar zama.ı· 
da netleelen'1iğinin dn bltdirilmelli is· 
lenmiştir. 

Hereke F abrikaıı 
kumaşlarmın fiyatı 

Pamuk ipliğ"I tev.zlatını yeni bir 
programa bağlamak Us.ere tetkikler 
yapmak için tktuiat VekAleti taratın. 
dan şehrimize g6nderilen yUit!?\'k sıı.· 

hUıiyetli heyetin reisi Vekillet s:ınayi. 
umum müdUrll ReP't :AtıkiU'aya dön· 
müştUr. Yaamafih. diğer A.za bura· 
dn kalarak tetkiklerine devam et· 
mektcdlr. 

Tevziat husu"unda alit.kad!lr .a.bri 
katörlerin de fiklrlerl almma.k ü:zere 
bugUn Milli Sanayi Birliğinde 
toplantı yapılma.sı muhtemeldir. 

-----0--

r Meydana çıkanlan 
kaput bezleri 

bir 

Fiyat mil.rakabe ınemurlart. dUn, 
Fiııcancılarda Sl numarada Vahi KöıJ. 
ı,erya:-ı'a. ait 82 top gizli kaput bezi· 
nı meydana çıkarın şlardtr. Bu bez· 
!er, beynnn:!mcr Ul.bi olduğu için 
mal sıı.kıadığmdan dolayı KC~keı·yan 
adliycre vcri?cce~t.ir. 

• • ı • • • • • • 
Lond.-.ının "Niyu Bond" cad. 

desi mücevnerat mağ·azaları a. 
rasında Pol Matyosun dükkanı 
o kadar gö?.e çarpacak vaziyet
te değildir. Buna ihtiY.acı da 
yoktur 

Çünkü r.aten haJ?k~ değeri 
olan ıbir şey alm&k istıyor&arm, 
nasıl olsa o dükkana uğraya. 
caksmız. 

Fakat bankada.ki he~bımz 
biraz geniş olmalı; }ani elini~ 
para tutmalıdır, Ma.tyosu~ dtik. 
kam önünde, gayet ~ bir. ca
mekan aörülür tçersinde sıyah 
kadife üzerine konulmuş bir{_kaç 
mücevher vardır, Fakat ıyat 
etiketi .Pörülmez 

~!~ ço~ap. ve_ ır.. Peter Morgan 'otomobili,!1i dur 
1 atıı:ı kı bızler durdu ve mücevherat magazası. 

~l k alanlar d:>ku 1 nm tam karşısına dü@en yaya 
~dokumJ.dan çorap kaldırımma ~:ıkara.k cebinden 

da çorap ve tri· sigara tabakasını çıkardı ve 
1-ıı &ireceklerdtr. G.r_ iç-ersinden ağır ağır bir sigara 

evallf ise haldld çı· 
ıı se ı. . . 

le "~ 15.2.941 den Karşı kaldınmda bir delikan. 
~~aı ettiğini resmi 1I elindeki gazetenin arkasında

it e derhal koopcra· ki Morgam gördü ve hemen 
llbuı edilir. Sonra gazeteyi katlayarak cebine koy. 
Perat.fl biz.im san· du ve kaldırımın az ilerisinde 

, r <!eğildir. Orası duran eskice bir saJon otomo. 
~t iı erıyıe u~raşan_ bili.le doğru yürümeğe başladı. 

~ ~ enız..ıe çıkan yazı Morganın kurşuni gözleri frldır, 
tt 0rtakıarımız ara- fıldır dönüyordu. 
Ut sebep olmuştur Geniş adımlarla karşı tarafa. 
~0.r. Bunun için geçti. Ve gördüğü delikanlı, O .. 
le P oldııı;u koopc· tomobilinin kapısını aQID&k ime. 

~trıln c.l •ğ1ni ve rey4ken ona yetişti: 
Uıı dl r .z.,. _ Hayır ola, dedi, Nual olu. 

yor da Cimi Feris bu.ralaıda do
laşıyor? ,. 

Feıis soğukkanlılıkla arkası. 
na döndü. Yüzü zayıf ve renk -
sizdi, Konuşurken siyahlanm~ 

Bırka.ç gUn evvelki nUahamızda 

memleketimizde ticari temaslarda bu· 
lunmak üzere Almanya dahilinde it 
bal&t, ihracat, ve toptancı tacirleri 
kadroawıda toplayan Alman ticaret 
birliği reisi Vilheım Rumplı"un şehri. 
mizc geldiğini yazmıştık. 

Aynt zamanda. Alman hnrp iktisa.· 
dlyab şefi ve general 1'onsU1 rUtbesln 
de olan bu zat& Baron Sıkonf Enkr:ı 
de refakat ctmektıed:r. 

Alman Ucnrct :heyetinin de Jştir§.ki 
ile bugün Ticaret odll-'mda bir top_ 
lantı yapılarak tactı1erim.lzlc temas 
temin edilmesi w Alman heyetinin bu 
akşam Ankaraya g;tmeıri kuV\·<'llO 
ınubtamctdlr. 

Y eşilaycılann 
toplanbsı 

l"c~ Ck:ıçl!I,; Şubesi Umumi ki\· 
ttpUlb*n: 

Cemiyetimizin, 3-0.11.1941 Pazar 
gilnll saat 10.15 te Eminönü Halke· 
\'inde yapacağı onbl.rinci kon.gueıılne. 
bütiln lzamızm gelmeleri rica olunur. 

1-lamdi Başann 
konferansı 

.Beyotlu llalkevlndon: 
27.11.941 Per§&mbe gUnU saat ıs de 

Balkevimizln Tepebaşındakl Merkez 
bina.anıda "Tarihte Büyük fnkıUı.plar,, 
mevzuunda muharrir A. Hamd! Ba.§ar 
taratmdan mUhim bir konf-eratı11 ve_ 
rlleecktlr. 

HerkM gelebilir. 

Bir tavzih 
24.11.941 tarlhlr ,.e 8563 aa.yllı ırar 

zeta!zin 3 ncU sayfaamtn 2 net atıtu 
mmdald ''Suç UstUn<le yakaıandı,. 

l>a!lıklı haberinizde Ma.iıir Topaloğlu 

ııdlı bir genc:ıt yapttğt htrsızlıkbn 

ha.hMdilmektedlr. 
Ayni isim ve r«>yadmı ben de ta~ı. 

d ğımdan bu haber burad:ı ve memle· 
k..,t!mde bir çok yersiz tec!!stlr1er u 
yandıra.cağından benim bu iı:ıle al§.ka. 
dar olınadtğımı gazetenizde tavzih 
ııtmenizi saygılanmla rica ederim. 

1ktıHa.t Faktiltıe8i No. 1 M; Kil~n 
Mahir Topaloğlu. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatları yUk:Jclmcğe .bn.şlo.~ 

mı.~tır. DUn bir Repdiye aıtınmın fr 
yatı 26 lira 15 kunı~tu. 

lstıkr:ı.zı ikinci krtıp ,a.hvillerinl.n bir dti~im~z lıiıltlmlcre :ıH,iir. onları szvi;ulirir. A.ıııa, ı.!l\ allının · 
numı:ıraıı kuponları 5 oıri.r.c; ı nıın lntilı:u·l.ırrn n~"rini ;) a;;ak edt·n "'!l<'U :rol,mus. lllr sfüi\ isn:ıddan, 
lDH bı.rlhlnde mUruru zrıı:ına u~T.:ı. :ı:if.ni:. et ıfe, ::\ine ceır.iyetin men- ~ürült üıbıı :.cıırn., temiz çı!muşnu.~ 
racaUır. fa:ıfüıe hh.wcttcn <loii,uyor • .Gir kim kime!." 

:,~ Bulunduklu.rı yeı·lerdc hUkLunel:.n ı ~ılı;.ın, hc:-lm.ngi bir ~?hra!lıt kapı- İlk ~ünleri.il teı;;lr!, ~ :ıpı~ 
C"n bUyUk rneıuum olın:ılarr dobyıslle ıamk. ı,enıim~ kı,yu.bltit·. Ona ka~ı bir !.:ıra. d::un~a ~l, canlı ha.tları
lrnymakamıaı:m ımbniy~t. bı~i ve ı:a. l <l~.ı ·~"~na.ı:,, mcrha~c~tir. Acıyarak nı uzun uman muhafaza. <'Üf'r. 
ra.kt•r h::ı.kımmd n hususi itina ile !1;4.•m_eıı •.• •.:~knt lıııd_ı5e hnl;kı. mıa. 

l - t "~ t Matlenı, kj neşriv:ıt ııı fena. te-
Y Li .• t.:-· m-e eri gc·ek i gö;UJmtlş n• uzu .. 31 " 1 ı.ı. \Crm~c-, mer"ıYeH 
bunun lçın Anlmra.<l:ı bir ka•nınkıım· an !ııı•n stttunJar doldarı.n:ığu. 1»>.l ~irlerl bu kndar ılerjn t)lu:yor, şu 

• :1 ı ,,.. k · • ın 1 ııalde mektep ,.e c;:ocu'it mevzulaı-ı 
l.k kursu açılttı"'n kararlac:tın1m ~tı. tı tr..!i)"L":. ~un u ın ın.r ar etı-:Um-

h.urs 
1 
Blr!n~Mr.un 
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to.rih~'lılt' ıb tızu:ı ııcsrl~at, t~i Ç((iiü bir şöh- iistünde konuıturken pek dikkatli 
~ _ . ret kııidc ı ohır. lla.<Jta ruhlular ı:a, rıuımalıyız. Hele ı.il<.iiyet mek~ 

de lcr başliyacaktrr. h.urs1:ırr, ıda· • bu H r'ii öh ti t]"" • .. tuplarma slitunlarmm:ı ulu orta 
re:rc Sıyn.saı B 1Irriler okulu mUdUrU 1 11.~'1 lın ıı. lere ere, __ ~ruııd • &.<)mamalıyız, Bu, karanlıkta kal-
E 1 E . . . . < u. er. renır r, araüu:ınn a 

m n rI ırgil mPmur edflmı.ştir. lı" l 1 n· ,_. · klı bi h" t rna.k iMteğine \"erilemez. Hayır, hiç 
~ EU • y e rn 11 .. ır ız, W'J r a 1• 
· Ytlk Mili t M"cllsi t:ırafın<la.n l b ı ....... nl· ·steri •·-p 1 ,_ bir "D"UD hatta af i;rt\isü...-Je ka-ra 11'3.r....... • l ~ n;,• alto 1 ır1ar \ 'e "' .r 

lmbul o.ıın::ın bir lrn:mn\a 3'> mi\yon k 1 • 1 ~·· ·· ·•- k dil' • pammısına. bile razı cJ.Pğiliz. Aneak 
1 1 

, ro .. ere m üUŞtmce ı~ en ~rın- . 
l.ir:ı ı • )'azcle 1 gel rli 1941 uemiryolu 1 r •· nefislcrı"nn krrar•-- ,;azeteler, l!iterlef'!le, VE.';{M.letle »-. . _ . . 1 ı en ~eçc e• . .. ... QU". 
lst krazı tahvıllcrmıNn " mılyon lırn. nalar, babalar arasındA bi.r vMıt& 
ltlt b!rlııcl tcrtLbl bu ayın 17 s:.nc!cn :\te•ttoeıı ,.e talebe ~leri de aynı olsunlar, Gelen mektupların sa-
itıb:ı.r<."n borsıı. kotun.-ı dahil edilml'}tlr. J t,(')rCl'.edc ıın:ı~ meselelerdir. "Ço · retlerini ora.ya. göndersinler ve 
.--------------• f'Uk'' ıı, tesirlere ac;ıl<, zr.J·Jf bir netfoeyl takip etl;inler. Memlekete 
Usk" d K d l .. l"' 1 cevlıe saymak yanlış olmaz. Onla.· ~erçek hJzmetin yolu bndoJ', 

l U. ar ve a 1 ~oy u- ı rın ruhlan, nazlı vücutfar ~ibi en (Jünkü öbür t\irltisü raytla. yeri-
erın odun sıkıntısı kü:çük cereya.nlanlım derin tees- ne zar:ır vorlyor. 

Üskiidsr 'c Kadıköy semtinde o s i•·lcr duyar, 
HAK.Ki SOHA GEZGi N turan lınlk r elediyeye başvurarak JI Nb.n.m, ka.lqıla~·ı~ı, bir <,:.ok nok· 

odwı körniır iJulmaıkta zorlu~ çek- =====================:.:..::.=======-
tildcr nı bil<l nnişlerO.ir. B('lcciıye ,.-~-mıııl!lr:ıı'!P.."-----~!'lllml-----·--mııı=ıı:::------
incelcmeler y:ıpara:k kömiır duru- 1 u~11 ~ 1 
munu saptam:...'jtrr. Oğrenildiği.."ıe ~ ~ U 
göre• Şile ka::r.asmda.n ~ömü.riin gel- ~ 
memesinin aebc-i)i kömüre illerin 

~{::::::::::; :::~:: R a d y o i ı e m u s i k i d e r s i e r i 
reler a.ranmaktr..dır. 

----o-
Beyoğlunda 
kesilen sular 

Beyoğlunun bazı semtlcrin:le .:ki 
günd !ll.b~ri tcı ms sularının a.kma
dlğı ha.kk:nda belediyeye yapıla.n 1 
yaJtıknıalar üzerine beledlye ince
lemelere ba.."Ji:l.mışlır. 

Yapılan ara,..~da. bir kana : 
7 .. 'tSyon borusunun patla~hğı görıi'
müş Ye cleı.-lıal onarılmasına baş -
lannrn_tır. On?r:na iki,.gün da 1a c:U
ı cccktir. 

Hereke Fabrikası 
kuma~lal'ının fiyatı 

SUm rbnn:< He>rcke f;:ı.brll !art mU 
d\iı•lilğ'U s.:ıf lı>eklc Inrış•k kum~1:.ı.ra 

f:y:ı.t tcsbit etmiştir. 
:Eı'iyn tlnru göre 001 numaralı k•ı. 

m::ı. ın m trcsi 515, 501 numar:ılı luı 
ıno n metresi G2j, 503 nunı:ıralı ku 

tM 6;.>;; ku~tu:-. 

SON T~gra.fta Ahmet 
Rauf arkadaşımız, bi!

mem hangi muharririn, yazısı. 
m ka.<:;clcdt>rek ~u rnt.ırları ya.. 
zıyor: 

"Bir mulıartir arkada..s. rad· 
yomuzdaki "Bir ha'Ur. ti6küsiı. 
tiğr< niyorum" .~aatinin pro
rrratilını beğenmiyor, Bunlar, 
lJG<'it. iptidai, he1> b-iribirinit~ 
a1111i olan m{ıhalli T.öy tiirkı?. 
l ri. diyor. 

füribirinin aynı ol.an mıka. 
? alı beğemneyinoe. bu a.·ka. 
!a'f, hrı.rp t b!iğlerini de be. 
(~ 1w1iyor, c! 0 mcktir. iki yıl
rlrın fa:::la bir zamandanbcri 
hc1· gün okudufjımw;; harp 
tc1J'iül"ri, hep l>irihirinin mmı 
der/;l mi 1" 

Latife güzeldir. fakat Anka. 
ı:ı. Rııdyo Müdürlüğünün ''Bir 
h:ılk fürl•il~ü öğreniyoruz., a. 
d1 altında arırdığı saatin bi.i. 
yük hir ht. lk kalı:.balığ"ı arasın. 

da fevkalade rağbet gördüğü. 
nü ben çok iyi biliyorum. Rad. 
yo vasrtasiyle bir çok .zevkle. 
rin ve faydaların ayağımıza 
kadar gelmesi keyfiyeti. bu te. 
şebbüsle bir k?re daha ger. 
~klşniştir. 

HattA bu iyi görilşilmWde 
daha çok ileri giderek diyehi. 
liriz ki, "Halk türküsü öğre. 
niyoruz,, saatini, gelecek gUD.. 
lcrin birindr, bütün ı:rıekteple.. 
re teşmil edilebilecek bir mu.. 
811 i dersi halir."' koyalım. 

Esasen Radyo İdaresinde 
hu düşünceye doğru faydah 
bir akış vardı!"... O zamaA 
bittabi halk türküsü değ:ll. 
t~lki esaslı mu.siki bilgisili 
bütün memleket evlatlarına 
tek elden ve tam ınaıtasiyte 
telkin edebilmek imkanı bulun. 
mu..<::. olacak"tır. 

, ' sac yoktu, Kuş g~bi gözleri Jiiil 
ı~ıl -'anarak ve elle!rini oğuştu -
r arak El Yağa. kalktı: 

I\-İu.siki öğretmenlerimiz, bil. 
tün mekteplere kafi geliyor 
mu bilmem!?.. Fakat her 
mektc.bin bir radyosu -ve bıl 
radyo ile bir merkezden nB. 
ayyen saatte musLl{i dersi ve • 
rile~k olsa, revkimizin yük.. 
se1mesine top yekQn hisnet 
etmis oluruz, 

I spanyol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

9 f~S?ilizcedcn Çeviren: H. l'llUNtR-
dişleri bılh&ssa göze t:arpıyor
du, 

Hareketlerinde hic bir deği. 
~iklik olmamasına rağmen, bu 
karşılaşmadan memnun olıma. 
drğı da halinden anlaşılıyordu. 
Ağzını oynatmadan ve garip 

bir sesle: 
- Sen kendi işine bak, dedi ... 

Arbk bana ta.kılamazsın. Ben, 
namuslu bir adam oldum. 

Morganm kaşları .kalktı: 
- Aca;ba!? •. dedi. Belki de, 

ben her şeyden işkillenen bira
damım. Geçen defa haıpisaneye 
~irdiğin zaman üç sene yatma. 
ga mahkUm edilmiştin. fakat 
~l~ sefer yedi sene yiyecek. 
sm galiba 
Mo~·~lediklerinin doğ

~ufuna inanmış bir adam tav. 
rıyle bu s<izleri kendi kendine 
tasdik etti: 

- Evet., diyordu. Tam yedi 
sene •.. 

Feıis, bir şeyler mırıldandı: 
Hiç şüphesiz küfür €diyordu, 

Sonra açıkça: 
- Dediğim gibi; ben namuslu 

bir Rdamnn. Şu dakikada hiç 
bir suçum yok ve olmıyacak .. 
Hiç yoktan beni rahatsız etme. 
nin manası var mı ya, sen :ı::ine 
gitsene... -

- Benim işim, sizin giibilerle 
alMıta.mı kaybetmemektir. Senin, 

yeni bir çcU:yc girdi~ini bilmi -
yor muyum?, Bu saatte bu mu. 
cevher ma.ğazalannm önün<le 
nirin dolaştığını izah edebilir 
miSin? Dikka~ et Fer:;,., ayağı. 
nı sürc:meyesın.,. 

Sa:bıkalı Feri~. hiddetle yere 
tükürdü ve otomobilinin kapı
sını açarak içeriye daldı 

Girerken lbir şeyler oı{lıa sbv. 
lemwti ki, hiç şüphesiz Mor. 
ganın de11:1ini bir başka gun vere 
lerdi... .(ıa;b~1diğir.e küfür et. 
meğe alışmı( bir adaındı. oto. 
mobilini sürdü. 

lçinden de heya--...aıı geçiriyor
du, Çünkü ccte Raisinin bu u. 
cemiliği dolayısiyle kendisine 
kızaca~m1 biliyordu, Göoo çarp. 
mamak, görülmemek birinei, 
~arttı. Fakat neyse .•• Bu hesa
bı, her halde iba.~ka bir güne lbı. 
rakınak doğru olacaktı Mor. 
ganın dostu bir başka gtin vere
bilmek karariyle kalabalrk ara. 
sına karıştı. 

Morgan, gülüınseyen yüziyle 
Matyosun dükkanının kapısını 
itti ve içeri girdi 

tecride, kalın bir kadife per. 
denin arka$Indaki kilçük yazı
hanede Pol Matyos oturuyordu. 

Pol Matyos ufa.~ yapılı, yu. 
murta kafalı bir ada...111d1 Kıra.. 
vatının üzcr:nde bir el~as iğne 
pırıldıyordu. Başında bir tek 

- Sizi görmek, ne zevk efen. 
dim' Dedi. Ne <!f>refl., Doğ. 
nısu geldFY,inire pek memnun 
oldum, 

1\forgan aynı sevimli yüzle: 
- Ben de s;zi ~ördüğüme p;:?:k 

mcıruıun o'd:ı.ı.·n Mister !\fatyos.'. , 
Dedi, İşlc:·ir.b nasıl?,. 4" l 

- F.?na <lcr:~il Ç<>:;: şükür ... 
Bir kahve i~ebilir miyiz?. 

Onun için, o yola doğru a.. 
ğıt· ağır gitmek mana~ma ge. 
len, "Halk türküsü öğreniyo. 
ruz'' saatini, bütün hüsnü ni. 
yctimizle arl:alamağı kendim. 
ce bir vazife biliyorun •. 

HIKMEl" MUNIR 
- Hay hay... Fakat visldyi 

tercih ederim. Riza söyliy~cek· Teşekkür 
!erim var, Kerlmem Nermin Menı,.un vefa.tr 
P0t~ Morgan, koltukln.r<lan Uze.ıne cenazesine ge!e..-ı, gerek şah-

birbine kuruldu. sen .. ~ gerek mektupla ta.zly.tte bu. 
Matyos bir dolaptan kr!stal 1 ıunan yakmlarma ve dostlarına, mer. 

bır viski sfö ahisi, tir seda si. 'humenln uzun süren ııastalığuıı teda
fonu ve iki bardak çrkardı. vı için beşeri fmklnlann cümleaini 

- Bu vi.skiyi çok bğenecek. taha.klru!< ettlrml' bulunan Doktor 
siniz, tliyordu. Lord Bekampton HUdaverdiye teıJekkUr ve minnetleri· 
adında bir dostum \·ardır, O· ml bizzat blldlrmeğ°e mecalim oıma. 
mın hediyesi .. , dil';'Indan bu hususta mu~terem gaze· 
Morg~n \'İ!:kiyi tattıktan SOıl. tcn1zin delılleUni rica ederim. 

ıa: CE\'A.T MER'VŞ 
- Hakikaren pek güzel, de. 

di, insanın bir kar, lord tanıma4 
sı kadar faydalı bir ~ey yok. 
tur .. Mister Matyo~ ... Az önce, 
kapınızın öniinde sizin hoşunu . 
za gitmiyecek bir müşteri gör .. 
düm.,. Bir sa.bıkalı!,. Bu ada. 
mm "Dig Mayk'' adında bir a. 
zıh haydudun cetesine yeni gir
diğini b:liycnım. Hani şu. ~;)z. 
le kas arasrnda vitrinleri kırıp 1 
içersind "'!<ileri o~o!'lobill~. k,!lG'· 1 
ı an r k' rdcn bırı... Dükkanı· ! 
mzı J d n l!,eçiriyordu, On_un ı: 1 
t;i 1, ma'ln 111 .zı daha emnıyeclı ı 
bir ' ere koysanız d-.ha iyi eder~ ' 
si. 'z. l 

( Deııam ı ı·ar) : 

~ıl evvelki Yakıl 

Rusyada muvakkat 
hükumet . 

1 

Viyana - I eh menabiinden vü. 
rud eden haberiere nazaran Pe.. 
tersburgda armle ve asker kon. 
gresi Rus'\ <la bir "Ahali heyeti 
memure ,ı:. :.hıvanı altında mu
,.atr.kat t .ı. hük met teşkiline 
kar r , .:ı"!ni tir, Bu hükiımetin 
ı·eısı vnin, hariciY') nazırı 
Troqki olacaktır. 
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L. bya yard:mlııJ.'W. buluUilluıtur. So yet 60 Japon ô 
:Bambarclı n tayyureleriml%.le Stu.. ~ 

22 - 23 &Oiltepin geecQ. bmlb:ı ka.kı.rnmZ tank top.ımu'klarma taar ı · • T k da bdl 

------------------ ---- --- - - ... V~ K 1 X -
(Baş tanıtı ı iRcW.e) 

ta.;;Tu"ticnmiz Beııina Ye :Serim mz etmı~er vo bwılarm blr mtkta.n.. i va 1s1 o y o t e JI 
taj'}'8T~ meydımla.nna 4i.icmıı e.!:- nr mulmrcbo_ 'm<'Z hale etirmiş>er. 
~eniir. BC'Zliııada. Ut}')-nre ~-- .h.a.öct almtr almaz ~e'e tayyare t 1 d ~ Ja.nınd..ır.d 'binalania büyük bır yan ile Libyayn dönmtlE,tür. dlr. R(ff'fi~P.lN m;I'ID:dll'~Kl (Ba.'$ tt&rtıf\ '1 'inci.de) op an 1 Fu~n _ ..... ~r.:t b5" 
gın. ~hnrş ve peflvl tesrlsa.tı - l..ond"" U (A.A.) - Snlfilıi- "'fUII ·"nİR ut.01-n•,·oR ,...,, ... QnlLU 

--, ,, nD .DLIJ ıa.aı ... - .. ,,. b. f. ı·'"· t"""~te-·ı..!1-~-,,)=r 'rııl:.}O, !!!(. (A.A.) - Bt\Ş\O.Cl•IT gene. 
i.8 t>ek büyük luısarlar Vezıi:ril- ""etli f_..;tjz; lllMG.IDlınıltn 6İ)z.cijsij 1.1U)'Un. Lr ll.n ı,,e c;v.> m u;M.c;u.ı - 11171 t.ebllğl: u' 

,, "'6.. ı Alnı 1 b" '"'-1 · ·..,.,t ,ıaı·c mı Tojo. m:ıJivc v~ı:ııı Gnua. ve~ · ıtır,._... 
mi~tlr. Eıı az bir dilşm3.n tayya.re- Libyu ın.uhnl'ebcei hnkkmdn dem~ mınire, U- (A.A.) - I'-.öy:tcrh~ er. a ı ır~ .... erı rı..... • - ., ., Şark~ , ı 
sinin yc:rde a.teş al:dı'gı görülmüş - tir Jrl: Bi~:-r;ubi nıuha.rcbc meydanında ketleri yıımak: mechlIT'iyctindc kal- siya:>i !i~.:ıer, Tol•yoda fcviuı1tı.dr. o!n yenidm. an.r.i k~· .ıd 

l 
, t t ti · ...:ı.:-.:ı '-i h mrslaroxr ı o:ı.k toıııaııım 60 Japon 11aii11 üntin .--ıer P'.J tür. Berk&dn motör ü r..:ı~t iye va B3vic hfr muhArcbc ibaza.n iyim ngiliz 1..-uvve en nt:......,•ın.ıCK u • ' · · Ş!d&tli muhnrc-~, 

srtalamım l:ıulundı.ığu N.nalara., tla- ~k b:llau da Jwfün:nserlik ol !."U.Si muhabirlııden: llloskov11, 24 ( r1 •• 4.,) - Rus do Jıutuklıır söyllycccklerdlr. Bir c'1n kovıuım 50 Jd!o~ # 
• r:!··'- --'- -"'- • ıs t bliv· cievaır. cJtcc1.; o:e.n buı .l<uıı-!cr&Mm ..-a .. o-ğrtm:ı. merkezlerine ve borııb-.ı madan mütnlca. ~.ez. Çün..ltU "Bu teli Bi"r.e ·~1.w. uı.c.nınr~ g~ ~nr ı e gı: de 'buhnıa.n ~·ı.w"' 

<le;-~arm tnın ioo'bctler kaydedil. bir mu'}m.r'ebcnin tin-lü eefh:Glorı mcyd:ınmd:uı ~·nzxyonun. Burada 23 santcşrin günü ordularımız S"Yi'i i. n.ı:.ıu seferber~ bilıtye!fnl h J;ıtn.l:u- tıı.J'Sfrııd~ 
mtş• .. r. 

1

-rardsr. i ~ dcla <:>lam;: bu sc!"cr esnasnı... bütün <X>pbclcrd"' düşmanhı cıar- uah:ı !ıt~ıa. lrnv\·elleıı:di:'m-lktir. Mookow. 1.>Sı~cmısb> 
nı~er Lc:ıw.ı t:-'U:\rat'eleıimk, Li11)-n -muharebeeimn <le ük saf. da, 1ngUiz tankları, italy:m t:ınk • pışmışlaroır. \·alilerdtn Çin :rocscl~Inln halfül.do t:m& ~t • fi: 

T:w ... bJ garp \"c Ga?.a·'l fü:e~e .h:ı&ı :!e~ldc :i;-. ~tmi-'} Te bit- larilc ~~lardn-. 1taıyan Ari· l\'iuhare'beler bilha.%8, Klin, ve takfp edilen ciı~ jfyMettn tlkfi. · rada.rı :,.'(lp:lmr; tır . .,,~ 
ı o.o. •• ·c tı .. ıuı.ı.n.: :.::-J!,. \.r{l:!::\1, • ı mi~h'. Bu :m.fha zniılı tc~ldlferi ele zırh1t tiimeninin üçte blrjne Voio~:olams.k, Tula ve l.).m üs- meto snroiml ol&ra!ı: y:ı.rdnn etmeleri. hmıt bombcllar1a. tıı.'tl 
da ı_,, • u.-. b_ r. tml d~posu t:-h ic·:ıp c ien r.::vıilere ~r ~ .. 'l'let- IOll!ldll ~ ~ ltnı;:an tnnkl bu • tünd~ Roat.of ıstikronetleı•inde '"e mUzahir oımc:arı b .. ..enecektrr. dUmlş vn ııu Mtıs.r 
r cd!lmt§tir. • r.~ ... ~ .. e hı.:ıt.ııtd:i mi1'!ver mü:dafs- r.ıda tGlırlp edilmiştu-. siddctii olrmıntur Ha'l'iclye nazır mua.~ın.ı. '\-a.Illerc, Lcnrngraü <i«lüJ?do :#. 

22 •<mtr rin gi.ınü Qiı m:uun .Mnl l .. 'ıırı:n lta~ ~ C'c,·ımıc b:ırc~ne Altt mermi tanesi!c parçalanan • 22 sonteşriİlde ·ıo Alman toy. ın:ilctler. raıır ı.a7.\jc1lal. ve bilb:ıssa tC1cbbfüleri altılll lJl'P'" ..,& 
ta p..:: •• c , .. !·dıı:~ hlr .. ltl:i av tn:> l giricı~c:ktı. ı bi'r lt.alyan tanla tam benim ya • yaresi tnhrip edftmfa.tir. t.lrl<'~llt Amcrfün. ile ya.1:ıcta11 :ıtıüzako f!C\'ı1':ıer ~r ~ıı.yill~#> 
~arc. ·in::! :1 rr.ürei.ke!' b:r teşkii: 1 s!rr..di i;t:nci sı u.d:ırız. Btı snf- mmdadı:-. !wtilir. osketicri b-.ı tan. Dört tayynxemiz kayıptır. re zaottl:ırı hakkınd:ı. lz:ıhat verecek Ycdi!i. "11 seır ur~ 
.ı.v tr· ~- n •n.::11 .. tıı:?"afmd .:ı I.e:- h:ı~ re\ 1 ·ıcu Ve p:trrıı'rır.r.n dür.ma:ı. 1 lan ölen erlerini ~ IDeEJ • Bareutz denizinde gemilerimiz tir. s.::klZ dü tna-. gınl-... 
Il:?!Jm:~~.r. Dtı. m:ım •. ür: nv L~Y - ku\"'·eU .... ..ın·1 m~·0~1üp ct:m:1tlir. guldür. Dığer tr.roft.n müca".folodc ~ dü.~an nakliye gemisini ba. ---o---- -~ır ' '· ... ın..-ı ....ı • A k tnhr,p cdilmı.7. • ~t1 

ynrcsi dı;; ürUimi!.-; ve d ğer bir k:ı- Mür.fcrit evi: - iddctlı muhnr~bc - yara alnn bir ı:.•liz tankı vn.r. tırm'"Paı'tlır. • Ordunun ~r toV~ 
<'l da ağır hasara uğratılmtı:tır. ter olm~ladır ve re\·oşm öıırı.;mu Bunuıı .konıutnm subayn bir fJCY <>l .Hosl.ava, 21 (A .A.) - Bul merl Q ıuıkeri eh:wroiyctl 0

..,, 

ffab~ist:nm:l;;_ki nnrekfıt c~ıın- nllphcnıdil-. ~sa du erlcıin yar&i:•naniart sabah neşredilen ~ovyet husur!i J bonfiıGrdımana de'.ş~ 
sm:ia. GoncI:ırd"ki wilstalı!tem me\· -Oçwıc:ü safha Le .• i.mdi!d mtrhn- cia.luı. gcrile'l"deJı:i seyyar l•r-ı··tane • tebliği: apo n .J)iln i;t:.:ü 1ng;ıttrr::,:" 
k.lcrk lc"lr.l·'l'.r ve .\zozo tnyynre rt:belcrin ııcücesine 1ıo.ğlıclır. ye ~nn~ardır. So,yct 1CU\'Vetleriıı:n 20 - 23 'tiCGhillndo birJUlçJ.il"'t~.J 
mcyd:uımclı.ıki mıtralyö4 me·;·zile:·i T&nklfU'llllIZ çlü~ruı tanklarını 1 sonteşrin zarfında, lfostof cep· go••ru .. şme 'erz• ""'l"lllerl tarafın~ 
tesiriı bir mırctte bombalıı!llllı;;;f.ı.·. Kahi+·c. 24 ( A.A.) - lngi- B!..Gubi intıltamctinde> t:.ırdcttfülcrı hesinin bir !<t>.siminde mtı\'affa- ı~ .,--.. k l ' L · ı J G <Wm!lıtir. !n""'li~ a\1 

Y'ul:Artda. ;·azilı olım hnrcr.Iı.t.hı. !iz uvuct erı ıoyaaa anı vakıt yolun fuıtündc tank beıızeı - kıyctli bir karşılık taarnızu yap. u.wi !ınhili ~r1ıııı 'i_.rJ 
ttiğer hıırckfıtt.ıuı 13 tıyy .. remiz butu uıptetmişferdir. lerinc. tesadilf etmi.~:ler ve lıunlaıın tıklan. 60 h-ilomctre ilcr:edikleri VaşlAgtoR, 2l (A.A.) - Amerika. 'A 
cönm~tir. B C h&ıdka.Ue tnnka lt!ı.r§ı koyma top • ve üç Alman tümenini imha et. rn(i~1;ııı venllğ, lıir Tokyo tdme ruz te~bbtisterl r. ırtJ'_,1 

Kahire, 24 (A.A.) - lngillz u- T.,ondra, r.?4 (A,A.) - .n. : 1art olduğu görüldükten sonra bir. tikleri bildirilmektedir ı;l:h'e. J.apon tııya&t mslıa!ill, lJÔ~ rııan tayyarcrl dC! iP~ 
mum! lrn.rargahı tarafından pazar Liby~da.n geten ~rı h~berlere çoklamn ~ ynramcz lı le ge,,:.T:J.ş Tebliğ. Alman.Jardan· 111 top, mek>rc ait .znb1t. huJO&ı3lır.arm. c-.: Şbnntı Afritadl• • 
ertesi güııiı ııe •• r~di·cn tcb"iğ: J:{Öre simdlye kndar .\lman ve lerdir. Buradaki. <lüş.'llan mevzi: 55 tan!{ almdığrnı ·ve bu ke:ilrndc JOOElne Sn~. b!rleşik Atıı"...rlltaı 'f- ıııtş bir sil!ıJı arı>~ 

lngiliz ve Alman kuwetlcr. arı:· 1Uılynn1n:rdan ı5,000 c~ir a}ı~-. çok sağlam tutulmaktndır. Anla - 46 düşman tayyare•·inin clüı:ıUrfrl· le ~;apılan :mtn:M:c:elcrdon D.ln'inli~ ml~ olı:.n Alman .. ~ 
~nda. cereyan eden haşlıt:a muiın- rnıştrr. Esir miktarı miltemadı- lo.ıı. b-.ı hat, Tobruk l cvı ~sıle b'.l düğünü ih.ffe etmektedir. .g~e Coı-am etmcktc<Rr. va. tc,şi>ille:-! tar:tf ır:f 

:ven a.rtmalctadır Sidi Rt;.rek'te ,._. --~ i · ·d f v_.. ..... ..-...ı-... .Y.ı. kab!l U:lrru:ı: dttn 
' rebe R~?i Rcze-'A ... ct.mfmdıud mın w ·ıngı"lJ":-: """.'ı"atı. o·ldukc_a a;;ır ol. me'ıiu.ı •.w•Ub'uua. en Yı mu ~ na e- Jfcsl·""'a, n4 (' A.A.) - '""ıl·• -~·e...il ~ .~ ... ,,... .. un 

takada. d vanı etmi..~tir. Thi tn.rn.fm - "'""' ~ dilebilcn yegii.ne :yerdir. ""v ,;. 4 • l " poo .l.."nbint!31 nzalr.nnı13n bimin. 'Io'lt >mn emıı:;~i'. ıl 
ela. bUyUk bir n...-lınlc carpllf,Jğı bu mwtur. lfö.lmfoerlıaldc mihver 'l'obnlğu müda!n.~ eden JııgiUz cephesindeki, Rus ıe.;ml ha~r- yo :ıuai:ufitini y~ ugnıy:;ı:ıı ım Ycnlı.ic:ı bı:ızr tıı~ 
muharebe lurk sekL"": sruı.tt.en fnz!n zaviatmdaıt lıafiftir. gamirorıu bir çı:ltJş lı:ıre:keti ya;.ı • lcr :ıjanst muha!Jirino göte, mo., m~ hal:kmva tı:>;{in 113.v..r aj_'\lmlııt ml§Ur. Ga.oofın '"t" -:t· 
bir zamar<\Aanbcıi umımıdtm cre _ ~,~~ ~:±_i'!-,;~·d);;<TI"\_.,.,~·~:: mak ve bizim <ıraya. doğru sürmek törlü piyadenin yardrrniyle AI- rıwar yapması :mamkUn eunhyor. ma&ycn a~uı~, 
vanı etmiştir. ~,...,,...,, cxvıu...... wt10·-· le olduğumuz dil§m:ını arkadan ınan tnnl.;bıı-ı, paı.ar ~fü1ü. Tula. _ ---<>---- Tobrtıkun o;!1tt!t1'" \ 

Diğeı· cihet.ten Sidi .Aziz ıo:c Ca. vetleri ctrnfınclaki ~ber ,git- vu-rnwlt için fmıat ~tcdir. ccphesin~ki Rus ıniidafaa hat• A .k d .muh:ırcoo ııo sot;_~~ 
puzro~-u -:. :ıtedcn yeni Zebiı:ııda. k!.ıt tikçe Wı.rrumaktadir. Tank mu. Burnda. lıa- tnrafbir cephedir. Şi.m lnrımn sol kanadına devamlı hü.. merı a a helcrlne lmrş1 lJW'~-1~ 
trunı 

1 
("'"rp ı.:,tikııınetinde Trigh .. hnrebcfori bfr:1mç r.ü:n daha SÜ. di güneş batmak üzere. DUFpı.ıı.n cmnlarlın. bulunmuslnrdır lo:ri tarai'mcron yıı11ı 

C".apuuo yoh• uzun'ıuğune ileri h·ı ı-ebilir· I<'alrnt Londra malıaf"ıli, bambardımwıI em1110f". ,.oplaranız Bir Alman tank .. grup~ Rus l ,·:ım e~::nck•,.dir. ) .; 
reket\.rinc devam cdt.'rek Grunbu.. J:nt'i bir Qmniyct ı.~ itimatla. ne- kaı"§tlık veriyor, müdafaa. hatlarmt yarmağ:ı m11;. grev er BerL'n. 24 (.~··'' ıı 
tu r:ı.ptetmi§.lcrdir. Tobnık ile Bar ticeyi bc!diyc-t· lar. .K.Rhtre, u (AA.) - • :Muh:ırebe vaffak O:mlL~. fa.kat 'fulD. ~h·a·r- hirdlriJ.lHğinı> &<i~· 
<lia Hl" .sına"\ yarı yold:ı lıuhın:ın ReEni tebliğin neşrir.den son- meydanında.ki lıarokAta o.it. olarak lnrmda durdumUntDftur. \ azalıyor toblio~L-ıdo al~ 
Gambö!t <ııiı;ma.nm rırillıim b~r !a«c ra Lo:ıdraya J,iliyada)ti ba:rek!it ıwıcn etr.ı.ftt malılm:ıt OOxıamakln. be. Al bi te1gr oo--Corsk!, M~ 
r"'-:k--tA:-. hakkmtlıı H<i mmıim ~i haber roh"T, Llbya.da umuml vaziyet; g-rttnc. \l ınnn . r afa, göre, hu .. _._ ....... ~ ... .._ (A.•" > _ Kr-'"•lir l "tm:ıl baW!ı::Kh o.~ ...... ~· cl 0,..f." ""-'1..-~o--- ' ..,... • man tank gnıpa ~iın:di nus y_._. ... ''" "U6 .. _At1' 

Ha.Ifa,n.sk!l Ümcr bölgesinde g. mt~ .. ırS. "d~.vı",K--UK;.;uıl~~an ' "' 9<' ır,cımıxk butmııı."iadır. tank ve topçusu tn.rai:ı:Wn nınn• ~:eri gre~nin .hnl cdi~ bfrdir n~ Moz.kO'~ 
Hı"n:d krt-1-rr ~i::-.ıi 2crpie i_.='-t.. ccııupta .·ı ı '~.!.O\ e l o;!ru sar.. Ttı.nrruzunnası ~ladığr§im.d.ia. y.. -- ..ıı-.ıı:. _..,., -~ ... n.- .e..ı__.__._. :o~tını b:lt-; h~luP' ·.uc. •U\.L ~ ıc~ '·-- ı~r • 1 b taY.am surett.G tılhrip .cPRmekte. -.-. ... s-- ......- ...... .-....- ...,,...:,_-..,.....,.., ~~ 
ı rr kcsikn ('\!mnan mevzileıinin Aruı •ı:ı;uIB ganuzonu, ca a ee.. dınla.ntn.ı1jbr. Sekizinci ordu, s:ı.ğ ka.o dir. ç:ıl.Dıa:n ~. .2000 k1)int.:ı .?ıir, l!roko~n-
.,.erilcı1"nd"' hnl'cketlcrine dc\•ıım ınıptald İngiliz k1m·atleriyle bir. nnt mcvlMllcrinl yerinde mlblay:ı.n bir B h ;".'"'.:.k c• ..... .ıw • ....,.,~- on ~,.. w L""''- croorr. Bu:-...<ta"ki ~. ,. I I .. --1: 1k" 1n ili' 1 u cep: ede cuı:ua.lm. günü, ~ .. ~... wv• .J......... "4... .....,., ..... 
etmektedirler. Tobruktaki lng'Jiz ~<: \: u7..eruu~. ilı L~ik~;· kuvvet OJırdıktau wnr~ Uby~ hu. şiddetli mWıarebelerdcn eonra, greY J...'"almı.ırttr. Sllnhl :rı 7.lr.Kfcl~tir. yolu ne Len!ngr:t

11 

kuvvetleri knzaııdıklan aııı.ıiyi talı ~etiı:tt ancak :, k omemdn;.ıı - wr dnduna. saıcıum~ ve tahkiJD&tn. da. lıücumlar yaprtm.Şır. :D<ıtc p~ ııa~cIJldanöerl ;.-rn;o blı'le:;mcktedi~r 
kim etmektedirler. Bıı kuv9etlerin drnZl ~~r ayırınr.kta •• Jm va.km olan bMikler batı tstlkn ı--ı-- ,. ,_ ... •- k 1. '_jjj ı 

Ba~: . l .. _: -'~" .. Au.uauuu-ııı 6İ!D3l ve doğuya bu ~i greV'.erln Cll .kC.. Orvl\Ok.1.mo; ... - f'."ıı)f 
für.maı:~.ı.:ı ddıklan mulzeme :ıra. n.u}'<'Wl ~ Ci.Uu !} ~· metinde kil.fi dcroced.o ileıicdlkten d - ·ı · h '·etl · ""'- ...... "·ta- ... ..---. ları ~ ı1r " '-. · "~JA d ı tl · Sol ognı l en are,.,, · en durourul. ır ..... ~u... ... ........... .,. 
ı:ıncia. bir r•ı,iklım srılmı. topu bulun• .ı.enı uw u.n a mvve erı , um SOllra. ııiın:ı!o doğru cl&ımtı,ıer ve de. muştur. .Y.ifi, :l-< (A.A.) 
maktadır. '\'O Hn.lfo.yadn sıkı bir çcml~T nız ıırtittnınetınl tntmU3}ardJr. Bu tmv R.crJ ~ndt'tı S •• d .__1 •• ku t D ü.c;mnn :ağır zı: yieto. uğrn.t ıl. , . K int .......,...~ 

1'a.nk mtJ1urelıesiııe gelince, h.1- ıçın e uwunan <l~l vvc - ,-cuer ;sıınııya;rn ~.,. bi:i1k" mıştır. n 1 om erne ~ro .l\lmaı:Jlar ,·o.- .t 
\ a kuvvetleı inıı·z h 0 .,.n l~t ... esinde lerinc mı !'.?Ötürcn borularr ke~. ce AN::ud:ı.Jd milrve:- kuvvetkriDin mn o~- . . 

1 

- ......__ ~1 ~!'il· 
- Y """'6 • d ·uvu .o=.ı. habcrkrc göt-e, Alınan- ...., ~ ..... _.._.... 

l,ulun .. n dU.::rrıan kuvvctı.....: .. _ ve rn?t:lcr ir. himmnt vo -'-lderinl :tennd§lerdir J d h"I ·11et1 ~· ~ı.r ... ·~" ço...... \. A ;U-1.. l ,J"r- ar buraya yeni ihtiyat kt.tTvetle. a 1 mı er ---eo-- _,,,.....,..._ y-~ m:ı:tlncli n!lkil ,·asıtn.ları topl\Uul:· .\s.ıi:·-u mü...,;;ua.s~ aı"a gore, Bu ıruvveUerin solunda. bahman • • ıar l9Ji bir tı;ıa..#,r~ 
larm~ bonilıalar ve mit.ralyözlı!rlc I...ibyanın 5imali.$1l'ki köşesinde Zırlılr birıll;Ier, Tobr:'ak ıet.Lkı:unet.inde n g~erdir~ Dcmoçte (le .tı.?ıx:tıtl 
muvaffal-ıyeUl ta.arruzlamıs de • m~ ... tmln-ı_ ış_ olcın mihver kuv· .... ,l\ dönml13_iler, bun1.da AJmmı znoh M08 ~ 24 (A.A.) - Kızıl (&., f.!UT1J/t 1 itfciik>) tı 4 1 .... -..... ~ .. , Yıldrz gazetesinin şimal batı diJw. "' 
\ıun etmektedirler. W. erı · - :> .~pa . a~u.uı~._ it topluluğuna. rnstl!Ullllltardn'. Tob cephesindeki muhabirine göre, "ıailiyette t.clV"Akl .'1Ctilmd:1<i6ir. Bar.1111, 2i1ı (A. 1>.A' 

, . " • . ~unlardan bm SJU1:.8hşar~de 

1 
ru ·un doğu cenubunda. geoedeaberl DcuıilmLri w m.ı. .. ~--.ı.ı>.-.M. J,...-.ı 

:>.aırob~ ,.4 < .A.) - .Asl;":n ku 1 Sollum - Halfaya musell,.s;ncle .J l<?tl! bir mubnrcbe devam cdi~r. RUBla.r. Almanları Novgoraci'm F'.inlandiya.onı vo ~ cınn......-~~-t~ 
rtıandıı.nlıgı.'l vo Jıevıı umu:mı ita- stkr..tnılmıı:; olup sudan ve roü. , "'" in ~-9 --··k 1 ·r 60 ld.~ometro şimal doğusunda 1 paktu. gmnelerı. :bvcç .si"C'85t :nrolrm- , ...ı-

~ • · t k tchlC" ~ A - 1 hl1J,1.uc;ucn um ....... ve ay..._.. r. ~ Lenın,grad _ Mof:~ova ı:ıimen ıcrind" biraz hayretle kar~lıuuxı~zr. ma~dı.litçıkış tr::"' 
?t!r,-.: ı.1ml ın mu .. _ ererl-- t ilgl" :. ıa.. Dnak_ - alatta.ıı.. mahrt..ım bulunuyor. . ···o-·nu n•-~..,_ck fmn -'-"n. l~irkıı" ,.l;ç •• ..;-.;ı,,. ~ ••• ı • - ... i -·- Al .~ b1"1-T1... r 

, .. - " .... •;ulC&UilU " ' ....... .., uı.ı.Cr uze.LUl.4'W •uıu.ı.ımr.ın Malaı:"' - ·•.ınn-ı•:ı. bcratY.-r, bu nın 11.u=r', - -"""'~~ ı.ı.., ... yo . oJ 
\.lt.< grrınm • rtln '.U ı c rıcı o ıger dUŞD13n gnıplan Goııbot, .. 11 k Jti.zmıd "' ır 

nı..'t J.v .. :ıtrıa[,.ı ıe\•am ediyorlar. Birelgobj , .e Sidi ReT.ek hn·vali · · be' eme n-. Yis!tere aehrinden tardedıl~i~ m.ıny'l:ıın :klr.:ıı-:nd:ı. 1':' rbl' A:n-upa- Bu ~b~l~ ~ 
Azozc:!tı. ~-c11rin ccnubuz:da. .rulu - sind~ bulunuyorlar. Simıli a!?kc: ı·rAı~YA.N TEJU..1Gt fordir. ::.n Y ı it.< .1 tlnzıııılne csa .. tc;:;R:ı1 ~ t~u."l b:ı'Ml1 ,ı 
uaıı ~i m •ı mev·~:leri ş•mdi topçıı r1 harekat, tccrid edilen bu düc-- j\lmanlar l ,OOU k~i haybet- •el• 1.ıır mnhıytt nrzcdcn bu <~- :ımıg.ı. mabk\Un ~ d·) 
tı tccıimi::: ııltmılıdır. man gnıplannm İmhafiltl.1. \~C Honı •, Zl (A.A.} - ltaıyan a.-duları n11Ş!cr \"C geri <:ekilmekte bui uıı. tl:\ irnrcl.etc, b•J iki XIH'D11~kci.1.-ı ~ Goçt!n harta. <lOP5"~ 

Gonüardnn bir çulw bo.reı:~i yap çemberden ınyrılmn.sı.nn mitni ol.. umumi lıara:rg~mm Mn mmıu.nııı muşlardu·. ulm '~· l:•ıbut ct.melrrlnl tıı.bit tt'MUcki lhr kesiminde ı50 ) 
r.ıı. ~ •• n :ı,. au m:ın ter;Jdlt Çe\'rit- ma?!a matuftur Fakat cephenin tcbliG-1: t:r!~=:24 (A.A.Y - So\·yrf ... tı11el~cr:lirler. rlp ~=~nıv.4"'" 
mi •ir. 10 1tnl)en öldtirlilmii.ş ve f\."Vkaladc. gcni§liği • gözününde DUıt, BUyük Manuarik muharebe., net...inl>i, 21 < \,.\ .l - r'in :ı- ,.,. 
Jı:ımıantlanlarr ynri:., Cess:ıni t"Sir tutulursa bunlardan bir 1astnı. ei.nln bc§incl gilnU ltaıyn.n-Alma.n ve 24 SontC'".,rln ~Ül\U ordular.mız .1 .ı~::ı i'.t:iJiI :~~r: · Alma:ılar N~ ~ 
•dı1mcyur. nrn sıynl:ıcak bir del~ bulmala: lnzill:ı: kuvvetleri anuım&ltt nıtıcadn· tıütün cephelerde dfumıaııla rarp:ş. Finh:ıd~yanm bol§c\izme ~ nııke:-'.o ~et~~ 

Yerlt vatnnpervcrlenıen bir ço- n ihtimali vardır le sabahtan tıJq;:tma ka&ır dumı~'\n m~lardır. ~ ırı:;;t dttnım <Iolıl.y.ısHe. hühirmet, arrtıZZSı gel.i;fi :ıni 1' 
~ kuvvc~l~mizi:ı .hare~~ i$1- Cums. günü, Sidi Rezek .. 'UO· dcv.ı.m ctm!.stlr. Anudıuıo ktl.m '~ h.ıı ~ son.teşrinde ıheva muharclıe- rın~or..:l:~ıın:n antU.omı:nterıı ~- zmmı:; ~ cd~~. 
tü-ı:ık etm~tir. Bunhr _ ~ mu- vu'yu zapteden Hind kU\'ı·ctie.ri \ a muharebeleri To'btıllc. Bircgobi, Si. lE'~ .. ~a 1 ~ Alınan tayynrcsl 1 t ·na ilühakmn kcrtH' vcı rru;,tır. Bu Alm~lıır xı:zı:ı-: 
,.sffakıye1.ler elde etmı§!Crdır. burada Alman ve İtah'anlardan :ii Öml'r \'C Sollum r.rt mnclak1 ~enlş auaurulmüı:tftr~ ' mY)aremi?. ka- 1 ... ur~tle. F'L.tl:uı.diya, komUr.!st en- J{itfka:;ya. :tıı;;-uterc~ 

Hür Ii'ra'llSlZ devriye müfr~e· S 000 esir nlmıl'h'ırdır · ' ~fıl bö:ge.si!ıüe c reynn etmclttcdir. }'Iptrr. 1 terna-syon:ı.linın yıkıcr fa.::ili)etme tala:..-mdan iridir:.~,.;. 
ri fanliy1.:t @j~e~r ve d~~ '_ • D~mnnm :-reni 1 mU.ynsta. zırhlı Hı· , milknvcmeti fezlalaı tmn!li;• husu- kur..uşan aslccri ~f} 
nıe,•zileri.-ıe lradaı· sm.-ul?DU§lardn-. 1'ahlr.~, :.!4 ( .A.; b,:ı-11.!.7. ha\a 1 s1t.:ı.lnr 1'ullnnm k surctile To?>rult Yenı· bı·r ha" dı·se . ımndnki ,beyne1milcl jr:cir)jğine ifi- rınşimdıllkbaııüC:r'#J 

ltatyanbr, Coll:ııber ve Jı'erro:ı.- J:uvvcUcri ııııo.,::.r. Sı>n lo.urruz!ııra 'Tl..ıııto.hkcnı ıne,•l:liudcn r.ıkmıık için 1 ·ı ı:k nrzu.s:ında<iır. Hariciye ıı~- Hnr dıı.lıa. kuvetli. ~ 
her me't'Z"~'"rine ı:cmı yapılım hil- nit olarak ı,ıunları rtnlıı.lıyo1": r niden yaptığı ıc;cbb'.i31cr Alman ı ıı Vitting'e bunun iı;in Bcrlhıe gj.t- ra<lyoot:m;ıı rc..ıı;ıııı' 
.:-umlıınb. en az iki ~'Üz ö!ii '\•e'!"dt.k. Cum:ut••_,J :;ünU El .Adenı • Acro • rnUfrezeıcr! ile ıııkt bir 1,btrllği vııpan J ( /Jw; taraf L I inf'idcJ j mi..; \·e J'ilnla>ıdi)1l aciına. h pıidr göre Alm.:;.n1ar 'lot<P 
lenııi tJ!lım:.ı1 ediyorlar. rr.Jı yolu Uurindc l1 i•ilonrot:-.-ıık bir ~ i;r:ıJ ve top;:u ku•"'·~tıcrimlzin mü l"l'...'"lllll!L :ihwnaH lbuJurıd.11ğ\ın<laıı A· ;rnzulamı: "ı: salAhiyct.i veıi~rni>ıtil'. smır.a .kı§'ıayncak'Jtı"· 

Cenubi Af:-Ika. ve büyiik Eri.tan· mcııa.foyc l(adıtr ıuan;uı dü!'.öm.·mın 
1 

r !ı mumıu:en•ı k11.r!!r~ıud,\ lnı.Jmı:.tır. meıü:ı hükümetin.bı ~ruru· «ıı- ı -- yecelth:rıiir. vl 
~'e. av ve bomba 1nyynreleri devn.n: ı Zl?'lılr arnl.ı..-ı, zrrhlr otomob!l ,.e l;ııın. .)l!'jmanrn ıığlr ~a:;·lnt:n ugrııclrğı 1.ıu lip edllnıu:iiği mslUm. de~klir A- • ht• k " 1 Almaıılarm oeJI~ 
lt olarak d~ 'lana gölü bö!- yonlıımr..ı Y' ptlan ta:trruzJ:ın so:ırıı. 1 ,1 .n~.ıknda .. n n :ı.ğı GO ta.nlt He bil- ınedka 3clcerlotinin. Güy:na. gelir 1 1 arcı ara K.afkae.;~ ~· 
gaıindcki G:-ogoradahi mevzileri - I 'fü"mıtn I~Cl.fılcstnfn g6!ıtcr•.liğ'! m~n • 

1 
, :t ır zır.ı'r ... crolt !ıa~p ııa:ici bıra_ gelnın-lildcri ele !henüz Jıilinnır;or. ır~ ı.~ ~ ... ' 

.ne lıücum etmi!;f~r. Jstilıt-..iırnla- zıtrn bir- tccantli. •:ı1mı~tır. T.ondnt, 24, (A.A.) - Hoı.;ndı 1 ne ceza . d n .A.Gt.rııhllıı' 
:ra ve ~>inıı1anı. tam isabetler ~:ay· Bu mn:ızaro, u1;ıo \nktı 'l'umıı.h:ı..-k Milst hkcm rue\·!d.n ccııup VC' c· ha~ekiH Geıi:ıntndy, llolanda Gü- I . mı.fkns~•ayıı. dot,rıı 
dedilmi"' ve bunlar :ı.ğtr }1!183.nl !•p nd.,.kf fnrrfllz tayyarc~crinln ilk nu':ıu ııarkiaiDdc tı:nıynn türn1.-nteri, yanı ~ı~~ verilen ikaı-an Ho- , vermeıı•? \e g«-eceklcrdır. ..,.d 
uğrııti1m:rtır. Tayyarcler.fmmn taarruzJe yolun Juıpıınını,, olmıı.sm - Alman zırlır:t blrliltlcr1 !'' beraber, l~ı~ lllliD.ctiııe biJdirmdc Üzere - ,.... ( 
hil::wnt:tıa uğrnyall büyük bir io.Be dnn ilcr! r,ellrordu, Çtink!l en ıız 20 • 1,;or ha.Ytı. mili't'culcrinın himaye rndyodıı. b!r bita(ıe irat ederek ez• '!1 rJ 
gemfsin:n - gött;1c :•m~• (i?.e-re o!- r: p h:o! yol tistOndc tıılırlp edilın:ş \"e ,·nf!c dü~mıı.nm rnUh!nı W'lkinel! t '"- riimlc_ dcmia'tir kf = r []aş t.a af 1 1 uıcidl') Cemil T anef'1.i. 
dUğn gurulmli~r. 100 k da nıık .. r ö•mu:.; v~yn yan;. .ııerını yurmıgıar. ınuht-e\if modelde "E.,ö-er, Pıt.siifi:rte bir UuuTU.Z vu· I ldanı etn:ıeli deki teti•tl' 

Ahıı nlnr pliınôrlc miilıinımei l:mmttıtı ı b!r ro't t .. nklnn \O root.örh\ n~lı\.ırı :Cu b~ olurs.ı, ~·anın bu 1 - E\<veLl. ibu i~en iyı bir Edlrned<" b~ ,10ıı 
o~ ront .!'l"'nll':l d.f. r lkl İ~illz ft. ' r-•• ·ır ~urctte hasnr>1 uğroL'1ll,l:ı.rdır. !u:;.mmda A,·uzt.nüya, '"""nü Amc- ı rctıce alm::ı.~ kin mürtA"'p <Çe mnh •ön<lerlycr .,- 1 ~ 1 <:11.ı.ı umu:n rıU:l r:ı cı: 

1 U tCJ.."Tt"..4" bu tio~!la Uğl"Jya:ı d:l,. !Ju•ada eslrlcr nlmı.nı..;; \"C d 11.?m na a· t k,, YC 1Iolnndn. 3J'a.'!ıncltı. cihirl.. t UİrİW.'i lroru:. anfa.n 1..-atiyen biz- müf.,tti~ \'ehi İ c;il 

U>hirc, 24 (,\_ı\.l - Söylendi. mruı k ı!ileslnln U~crlnc n:JrOid.t. S~y., .·.r ı.!lyiat vcrd!rllmL5tiı·. ı ğlııiu tam olac::ıb"lDn zerre kudar .ııeti devletten ihraç' c nğır C"ttll.· r t Nomcr! nmktı"" oı 
gir.c eorr.-, Alm:uılu. Llbyayn. lı:t• :..:ır ll.'.lrc·çtar- \"O i~amyanı .. _.r ı:.tc..; nldr. 1 Soll;mnın f: rbindc 22 -;c 2.'-1 Sonte~ j · Ü~c yoktur.,. in.rl. tccruye etmeli. t-
vn yoıu:v:n. Yunr..msta.udan, İt:.ı.lya- .ıır. ı~n lUyUk tnhrıbatı ynzxın liçünc•i rinue Alman :-.ırhlı l.u\'·veUerlnc lmr31 Ba.şvCki', n[).7.ilcı~n her taı•n.ft.a 1 :! - H·.,1·p yıllnrmdarı e\•-.eJ:k: Llk~n ~~U'ıı. yeni\' f 
dnn, 3.rtt.fn .Alm:ıny"...fil!n w~ ibellO: de ·naml7. ı;tinca batnrkcn yapıldr 1 ynpt!ı.d ... rı mUcadel· de tııglltzler ='tıır ! '·:? billıııesu. cenubi Amcri~uJa. ? ... , bil tün c-;v:ı. fi\·atınrmr i!fın ederek =1!8lonunu ~ezmi~ ,t '· 
Rı:.syt.dım :ı.ccI~ levazım ve faZtvl - liıır.k.ın rnodellntlc İr'g'llz hwn. lrnv ... ylut uğrnmtQlar'dır. Dllı1r.aıµı birlik ı 3·ıf ııoktnlar ara.malarııuu Antiller- re1m~et ~:apabiimdt ]çiıı esn:1!1 :!C>r- ge~mL teftı, etrtı 
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CDoğanı ziyarete f'

0di. 
t.....::ittim. Kapıyı caldm1. 
.~.nuş olduklarından 

ltteti yoktu, bunu biliyor· 
l'ltyı açanın ı'Cfilmsı w 

~i ev hali ile olmak ih. 
~nduğund:ı.n iooriye 

edim, biran bekle. 

rapıyı acan bir hizmet
. ~tisi yarı karanlıktı, 

... _ ...... eorem~dirn. Ben aydın. 
· O .b~ni görc1il, ve g5. 

ellerile yt:zünü lm
kaçtı, gitti. 

..__ş, C!':ilde kalmıstun. 
~:r_a gelen Doğan, beni 
~u: 
~a ne bekliyorsun? 

hıleyi.m ben! Birisi aç. 
~~a bıraktı, gitti, 
'llddetkmdi. Bu ne 'bi • 
tçi diye söylenerek 

ile! 
beynimde bir şim

·. Zaptedemediğim yaş. 
~ hücum etti, bo. 

Ie. Doğana: 

- fam falanca hanımın \"eki. 
liyim! 

Diyecçk her hangi bir adamı 
ç,:ı~armak kfiliydi. Vakıa bu, 
ser'nn böyle değildi ama, seriat 
kanunları. onu tatbik edenlerin 
elinde bu hale gelmişti, 
Arkad~lar, düşündük, taşın. 

dık. Aklımıza Şeyh Ceylan gel
di. Şeyh Ceylan hem bir tek. 
kenin şeyhi, hem de bir mahal. 
le imamıydı. Muarızlannm tt\.
biriyle "mey ile ney ile mahbup 
ile imrarı evkat,, eden bir '\ .. :ı. 
lidil" idi. Bir gümüş mecidiye. 
ye nikah kıyar, iki gümüş me
cidiyeye evli bir kadını başka. 
siyle evlendirebilirdi. 

Gidip onu bulduk, meseleyi 
anlattrk, üç mecidiye ve nika:ı. 
tan sonra bir alem .. adelti.k: 

- Kız nerede, hani ya oğ
lan? 

Diye sordu. 
Şeyh Cylamn bu kadar ani 

kJrar ver~i ve S<!~ırsızlalll§ı bL 
ze de tesir etm"şti. Derhal ha. 
re! ete gerrnemiz icin bir tek 
~ey <'k i!::ti: Bir yer, 

Bütün arkn.datlar dönüp yü
züme baktılar. Bizim, l{ndıkö. 
yünde, sayfiye olarak kullandı. 
ğımız bir evimiz olduğunu bili -
yorlardı. Evde, bekçi olarak 
b:iyiik bıbamın emclrtarlanndan 
bahriye cavuşlu~'ll etmiş bir a.. 
damımız vardı. Onu emrivaki 
karsısında bırakarak susturm.ı. 
ğı üzeıime aldığım takdird~ 
meseleyi orada hal!ctmenıize hi.,; 
bir mani lmlmıyordu. Na.c:ııl 
kalmn ordu? Dnha kız ortad.ı 
yoktu. Fn.kat orac:ını Seyfi te
min cqncmiş miydi? 

Vaziyeti kendisine dönüp de 
anlattığımız zaman, Seyfi sevin
cinden çıldıracak gibi olmuştu. 
Lakin: 

- Ben demin size yalan söy. 
!edim, dedi, kızla. bu hususta 
görl4,cırnemiştik. Onu da ıkna eL ı 
mek lazım. 
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Fatih }.'··lemne nzemıırluğıın.. 

dan: 

.. a ı m a 
4 -· 1 11 
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SOLD.~N S.AGA: 

1 - Zaman (2), Su ta~ma.m (3), 
erkek (2), 2 - .••• 3 - Rcnlt (3), 

JŞJk veren !JeY (3), 4 -Tntıı (15), 5 - , 
Beyaz (2), gizli (3), bir umv (2), 
6 - Hastalıklı (fi), 7 - Yabancı (3). 
Pislik (S), 8 - ••• 9 - Nota (2), bl· 
zı doğuran (3) bağı,,lamak (2). 

Fatih Aptullah ça~ t!!O, No • 
4 7 mühendis Aşir Kibar ile Hi.. 
le Cankaya, Fatih Karaman c. 
No. 8 memur Se..'lli llgaz ~le Fe
riha Tcrte.rn, Fatih Kıyamet so. 
No. 5 şekerci Nunıllah Somer 
ile Keyvis:? Alponal, Fatih Ki.. 
bar mah. Söğütönü so. No. 41 
polis lrfa.n Taş ile Menekşe Ar. 
lı, ltatih KıZİa.;,c;ı Yıldız a.p, No, 
27-8 Fikri Eroz ile Nec. 
ıniya Birsen, Fatih alem so. No. 
7 kasap Ba.'ıri Can ile &dnye 
.\~kın. 

Fatih Edirnekapı Sultan so. 

'l'l1KABDAN AŞAGI: 

No. 9 ustabaşı Munin Özkay ile 
Samiye Tırpan, Fatih Kalender 
camisi so. No. 7 be:nber Haşinı 
Ô7.er ile Fethiye Bilaç, Aksaray 
Yeniçarşı No, 22 00.Jckal H~.Lm 

, Battaş ile Aliye Kış, Aksa.ray 
ı - Blr renk (2), • ılp (3), Ateş Musn.bey çık. No. 82 dokumacı 

kırt (2), 2 - ••• 3 - Kapanık (3), İhı::m Turan ile Hatice ÖzUpek. 
Tavır (3), 4 - Hususi oımıyan (IS), A!;sarav Karakol so. No. 29 tü. 
G - Yama (2), Açıklık es>, Hayvan tüncü !leşir Nart ile Hamdiye 
evı (2), 6 - Endişe (IS), 7 - zıya Yı~itöğlu, Aksaray Balıkhane 
(3), Çıngırak (3), s - ... 9 - Nota so. No. 34 memur Apti Sumer 
(2), Göz rengi (3>. Karadenizde bit' ile Nazmiye HeP§ell, 

kaza <2>. S K t...ı:s..: Ç amatya u a.ıııuı mar m. 
Dünkü bulmacamızın No. 72 vatman Rıdvan Soyvak 

ile Ayşe Gülmez. Samatya Yalı 
halledilmiş şekli ~eşme so. No. 40 katip Mahir 

1 2 3 4 5 6 1 8 g Şanlı ile ilhan TaJdrecioğlu, Sa. 
matya Kazl~e Kirazlı so. 

1 ·Ç-ıA N-. • 1 K 1l1•1 No. 11makinist1lmrhim B~ 
2 AD A 8 A j N O T ı il ile Bc:-lkis Atamcr, Samatya Kuş 

- l I I yokuşu No. 9 tllccar Naim .. ~e-
3 K 1 1 1 N • Y 1 __R M ' mentli ile Scrife öcahr, Uleli 
4 1 m • il' Al L 1s 1 A il' Rıdvan ro." SO, No. 1 tilccar 
5 L A V A N 1 T A • 11 ı MBkki Tekbaş ile Saadet Mutlu, --- -- 1 Uleli A~na so No 75 ml1teah 6 • • 1 N 1 C 1 1 1 N M ~ bit Salim Çapikçur. ile Nedim~ 
7 ı" A TıTI 1 • L'I • .h YUkscl. 
8 E Ş M 1 El K • t ı S E Fatih Şelızadeba.§1 Selim pş. 
9 1 Ş 1 AIR • -_N l M so. No. ıo kömürcü izzet Kay:ı 

Salı 1 Çarşam. 
l5 il. teı.:26 il. teş. 

Zltkade:I ı~lkacle:1 
K~: 18 Kaaon: 19 

ile Hesna Bil, Fatih AcıÇefme 
so. No. 18 kunduracı Hasan 
Söymen ile Atifet Pekdamaı·, 
Fatih FeyzulJah ef. ao. No. 39 
Selim Baştacı ile Keziban Mert 
oğlu, Fatih Haydar Arap so. 
No. 43 subay Hamdi Onaran j_ 

le Binnaz Ôzkanat, Fat'h Oda-
, dedim, çağırma ..• Hep tirdan itiraz ettik. O biz -------------• başı so. No. 21 baytar Latif 

Baroğlıı ile AyRe Kan. • * * den, arkadaşlık namma yardım 
1 ~temişti. l:riz <le elimizden g le- I 

ni yapmıştık. Daha doğrusu fe. 
da.karlık benim paymıa yüklen • ! 
mişti. Seyfi, bu noktayı gömen 
knçırmamış olacak ki, bana: 1 

- Madam ki, dedi, bu kada - 1 
rını yaotm, iist taraf mı da ta. 
marnla! 

- Nasıl tamamlayayım?. 
Ve ['ülerek ilave dtim: 
- Eğer elimde ols:ı, gerdeğe 

de l girerim. 

Hakikatte, hiç birimiz, Seyf'ı. 
nin sevgilisinin kim olduğunu 
bilmiyorduk. O devirlerin arka
daşlığında sevgili, herkesten 
gizlenirdi. Zaten ortada kaç, 
göç de olduğundan, kimse bu 
saklanması kQ!ay sım çözemez. 
di. Seyfi beni bir kenara <'ekti 
ve: 

- Kız, dedi, hemşirenin ar. 
kadaşıdır. 

-Kim? 
-Cemile • ••• • 
işte bana, dostum Do;;anın 

kapJBilU hizmetçi olarak açan 
hizmetçi bu Cemileydi, Onu bun 

Demiryolları ve Limanları l,letme 
Umum idaresi ilanları 

llllhammen bedeli (89686) lira (10) kunlf olan l§lerimlz me· 
~demlnl için 689 takım açık yaka (caket, yelek ve panto. 
~:tı ve 21 takım kapalı yaka (caket ve pantaıondan ibaret) eı. 

•n 8:>0 takım eıbtııe Do 390 adet palto ye 450 adet ka.sket ka· 
ıı.uuıe ekailtmeye çıkarılmlft?r, 
~ için muktazl kuma§ bedeli mukab'Jlnde idare ta.rafmdan 
t, 

l\~8iltmecl 11,12.941 Perıembe gUnU saat 11 de Afyonda 7 ne! 
~ Urıutu blnaaında yapılacaktır. 

1 
11 girmek lstlycnlertn (29713) l!ra. (39) kuı'U§luk muvakkat 
kanunun tayin ettiği valka ve tekilflerinl muayyen gOn ıaat 
~ konııs;ron rela'lğtne vermeleri ldzımdır. 
~ lnaıneler paraaız olarak 7 ncl i§l~tme mUdUrlllğünden alınabilir. 

tıı ·ll.941 tarihinde bu l§ln kapalı zart usuli:c ekBlltmeeı yapılaca 
~lıntş llK' de tart.namede tadll9.t yapılacağından arttırma ve ele. 
llrıunun 18 nsı maddesi mucibince eakl lll.ıııD hUkmtl yoktUT. 

(10308) 

·!<.ADIN "!'FAYDALI MALUMAT 

~1siz yağsız lezzetli vemskler 
' Diyababa = Dilbaba 
~ '-!ılattığunız tertipte ince bir kat yayıJrr. Ortasına iç yağı ma· 

ıı.._ biraz iç ve kuyruk ya. cunundan biraz konulur. öteki tıud· 
;: l!Otan, üç bet ceviz içi, m11 Lulgur hamuru da elindekinin 

tltıı biber ve baharat konup uatnnc kapanıp el yordanılyle yuV&r" 
ıı. •• 0ıuncaya kadar dög1l1Ur ıanır. Oldukça yaaınca bir köfte ya· 
~ köftecl hamurundan pılır. Bltlnce köfteler ıakara U.ttınde 
,..._ k bir pe.rça almıp f1d l:f&tU ateote çev.tre cevir'-' "l:lrtUJ'. 

•tt:ıı'h y&Jıs1 W! "ukurca Sofraya annır, 

VoJt\Uer v osaU E'z~nl \asa u nz::ı.nı 

Güne fi 
dotu8' ~-• us "ı.oo a.ıı 

Otıe 1ı.oı 1.11 a.oı 1.ıs 

ikindi H.SO 0.1;; U.SO 9.lG 
AJqam ıe.« 12.00 ıc ... s rn.oo 
Yatm 18.%\ 1.85 18.21 1.37 
lmmk s.u ız.sı :s.rn ı2.s2 

dan on yedi sene evvel ben ka
çırmış ve ken:ii elimle s~yr. :le 
ben evlendinniştim. 

&yfi onu o kadar seviyordu, 
ki evlendiklerinden sonra, Cemi. 
leyi benim yanıma dalı~ ~ıkart. 
rnaz olmuştu ve ben de, onun 
aşkında bu derece ifratm<.lnn, 
kısk~lığından bir daha ~t
lerinc uğramamıştım. , e onla ı 
hala evli bilivordum 
Meğer Seyfi, Ce;ruledcn, ev. 

lendfülerinden ÜG ay sonı u bık. 
mış, onu kovmuş. 

7.33 Hafü program, 7,4;:ı Ajaruı ha 
berlert, 8.00 Senfonik parçalar, S.15: 

J;;vin saati, 8.30 Senfonik parçalar 
programının ikinci kısmı, 12,33 Şarkı 

ve tUrkUıer. 12.45 Ajann habcrlcr:I, 
18.00 Şarkı ve tUrklller prograc:ıınm 

ıı.ınci kısmı, 13.30 Mllzik Karışık 

proı;rıım, 18.03 Radyo salon -0rltes. 
trn..ın, 19.00 Fasıl heyeti, 19,30 Ajans 
19.4:; Serbest 10 tl:ıklkl\, 19.IS5 Hicaz 

makamından ı•rkılar, 20.ır> Hadyo 
gazetesi, 20.45 Akordeon aoloları, 

21,00 Zlraat takvimi, 21.10 Haydn ve 
Mozart ın eserlerinden, 21.30 Konuş· 
m::ı. (100 sene lince na.mı ya~ıyor 

duk?) 21.45 KUi.sik TUrk nı!lziği 

pr ~ru m, 22.30 AJ"ns haberleri, 22.45 
Dans mUz!ğl. 
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- Sen be hırsız, ne diyeceksin? diye sordu. 
- Ben mi? Bilir miyim, "Milli şecaat,, koyalım da 

ne isterse olsun. Mcsul :nüdür olarak da bir sarı çizmeli 
Mehmet ağa koruz olur biter. 

Bay Ganü: 
- Hepsi boş lf~f! dedi ve hakimane bir tavırla ilive 

etti: 
- Gazetemizin adını ya "Bulgaristan bizim için,, 

yahut ''Bulgar azanıcti,, koyaca.,..~. İkisinden birini inti· 
kap edin. 

- "Bulgar azameti,, cok iyi. Hepimiz razıyız! Gue
temizin ismi "Bulgar azameti olacaktır, diye bağırdılar. 

- E, haydi Allaha :r.:marladık Bay Ganü! diyere'.n 
avukat Gunü, Duçuğlu ve Guc;uğlu çıktılar. 

Bay Ganü hırsız Duıkoya: 
- Danko. sen kal tiz seni!lle fıkra yazacağız. 
-Pek ala; söyle de nuıstıka ve JD.e?.e getit'.3inler, 

hem yine ekşi bamya g..+irmesinler. Adam akıllı meze ol· 
sun! Zere burada p;azıeteyc )'azı Yazılacak. Şaka değil! 

Meze ve mastika ~etirdıler. Belki Bay Manol: "Na
sıl meze getirdiler?., diye eorncak. O, o kadar mühim değil. 
asıl mühim olan cihet, Bay Ganü ile ihırsız D:uıkonun 
Bulgar efkan umumiyesini se\k ve idare etmek için kol· 
larmı sıvamış olmnsıdır. 

- Dan'ko be, bıı·nı komRu okunuşnuş. r.amusluy
muş, bilmem ncymi§ diye pek böbürleniyor, Ne dersin 
~na bir kalay çek<:lim mi? 

Küfürler mütehassısı: 
- Kalay değil ama onu yerle yeksan etmeliyiz dedi. 
Bizim ~azctecı başılnn makalelerini yazmağa b~la. 

dılar: ! 
Bay Ganü yazı~ma "Haber aldığureza göre.... di}e 

başlayarak, kendi komşusu aleyhine 'beyaz ka.ğıdm üze. 
rine öyle kara küfürler ve hakaretler dizdi ki. bunları 
değil her hanı:i bir kimseden i~it.nıek. hatta ıiiyuınd& 
bil& görmemiŞti, 

Bay GanU yazıyor. Hem de iftira ~klarnun r.ehirin-

5 
E"e.~··~-,.mu ........................ !!!!!l,..ı;::;a._ ...... , __ 

AflE ve Macera Bomanı 

Me(:huI Kadlln 
Nakleden: Muzaffer Acar 

10 
- Evet, Frank ~llerde bU · şmda olduğunu tahmin edersi • 

yük sanayi kuruyor ve ya~tı niz? 
}'or, boş denizlerin iizcrini filo - - Sizin kadar .• Benim kadar. 
lan d<>lduruyor, kum çölleri üze Yani ya kırkma y;Jda.~mış ya · 
rinde şelrirler vücude getiriyor, hut kırkını bir iki yaş geçi)or .. 
her tarafa servet ve hayat ea~ı- o kadar .. 
yor.. -Evh mi? 

Tam bu dakikada saat doku • -Böyle meşgul bir adamın 
zu vurdu. O ana ka®r kapalı evli olabileceğini 11asıl kabul e
duran kapı yavaş yavaş açıldı, dersiniz? 
kır saçlı. kibar tavırlı bir adanı - Şu halde hayatında birçok 
göründü, hiG şüphesiz büyük :iş kadın vardır? 
adamının mesai ark.adMı idi, ka - Garip s~al .. Kendisini bı • 
pıda tıekliyen katibe bir ~isim söy Jiyorsunuz.. Bir kere Y"-PISm . 
ledi. cüssesine bakın.. Tam bir erk ~ 

Herkes sükUt kesilmisti Ki· tir .. 
tih söylenen ismi yüksek ··sesle - Hi<} isim verebilir misiniz 
tekrarladı. Kapıda sabırsızlık i- - Eğer isterseniz iki kıta ara 
çindc bekiiyenlerden biri içeriye sırıda bu isimleri arnya.bilil'Biniz. 
girdi. Kapı kapandı ve grup Tabii Avrupaya geçtiği r.unan 
gruı» komı§mala.r tekrar basladı. kendisi en gUzel, en güzel ve en 

Snf,.r Sözlerine şöyle devam meşhur kadınlar arasın~ göru· 
etti: nliyor, Bu ~!akaya sebeb her 

-Aziz dostum Morez. sizin halde tecessüsi olacak lllinase
zannett.iğiııiz giılıi bu büyük ada betlerinde aşkın yeri olmadığına 
mm bütl1n mu~ffakiyeti maoe - eminim .• Bu adamın nazarında 
rnsmm iyi bir netice ile nih&Jet bütün kadmlar birbirine müsa. -
bulmasında değildir. Siz de çok vidir. 
iyi takdir edersiniz ki bütün bil - Dostunuz Jerald ne Fran -
yük işlerin bqlangıcında olduğu 8Ddır, ne de Amerikalı 
gibi, Frank Jerald'de bu büyük - Şu halde nedir? .. 
işlere başlarken, enerji, muh&y. -O şa.hsma münhasır bir tip 
yile ve şansının yardmunı gör • tir .. 
mügtUr.BugUn bOtün işleribqka - Fakat yalnızca. bu kafi de • 
ell~ t.evdi olunmuştur. Fil - fil .• 
hakika Frank Jerald bir gUn de - Ona kMi gcliyor .• 
direktörlerini bizz:ı.t idare ede.'1 -:- Samimi olalnn Saviycr, siz 
onlara liizumlu bütün talimatı bu adamı sev;yor musunuz? 
bizzat veriri ama, onun asıl 'D!V -Kim bilir, belki .. 
ki şahsen yaptığı işlerdedir. An Gen~ katib bir başka.smı, lıe-
ca.'lt §ahsi teşebbüsleri neticesin· men bir az sonra da bir diğerim 
de vardığı muva.ffakiyetler ona içeriye çağırdı, Sa\ıyer: 
tam bir aevinç verir .. Esrnr ve - Bu ak!::am çok ç~buk gidi-
fcdakarhğı sever •. B:ızaıı ol"un yw, dedi, Belki siz de bir mülf. 
bir müddet i~n yarattığı iş sa- kat r~pmak imkanım bulabilirsi
hasından uz.ıkla.CJttğl görillür. O niı:, aneak ... 
günlerinde onu bulmak imkansız Gazeteci sözünü kesti: 
gibidir. Hatta ha~ atfa mıdır. -Biliyonun, dedi. Iki dakika 
yoksa bir köş('dc olmüş miidilr, icind.e bes kelime söyliyeoek, 
bilinmez •. Katibi Harmand böy. bcp,)1 bundan ibaret, sonra ben 
le zamanlarda tam salahiyetle bu dört kelime ile iki sütun ya. 
kendisine vckiUet eder. Bütün sa zı ,,?olduracağını .• Znhrnctc bile 
liıhiyct ve iktidar uh·'csine tcv • dcgnıe.z. Sııin v~rcliğiniz izahat 
di olunmuştur. benim ynzrmı yazma1~1tğıma kA· 

- Dostum Sıı.viyer bana dos- fl .• En ziyade füer'nde duraca • 
tunuz Frank Jcrald'm h11811Si ha ~m nokta Frank Jerald'ın şabst 
yatı hakkında kat'i ma!Omat •·e ışlerdcn, kimsenin yardımını al· 
remez misiniz? mndan yaptığı ke:?iflerılen zevk 

- Maatteessüf sizi tatmin e- aldığı ve macer~dan hoşlar.drğı 
demiyeceğim dostum.. Çünltü olacaktır. 
ancak Paristc bulunduğu zaman - Eı·ct, Jcrald bana bir gok 
lar Frank Jern'd ile birlc.~iyo - kereler: Giriştiğim işler benim 
nız.. teka.Uthik günlerimi geçireoc -

-Ben sizi konuştur.ımğ:ı ~.a· ğim evler olmıyacaktır •.• demi§· 
lt§R.cağlm,. Mesela söyleyin ıb.1 • ti. Kendi hayatI kendisini aıa. -
na Frank Jcrald'm ailesi var mı kad;lr eder '\Q bu sc~ple haya. 
dır? ' tını katiyen bn.şkn!ariyle pay• 

- Tabii onun da herkes gibi IR§mak istemez 
anası ~abaıu vardı. Ben de bir - l3U- benin; makalem bun • 
müddet evvel ölen bir hem~ire . dan ibaret olacak 
sini tanırım.. · - Aman rica (;aerirn Fena 

- Evvelcedc ismi Frank Je - bir şey iiave etmeyin · 
rald d~l miydi? - .Fena bir §eY y~ ne be 

- Frans.wa iken ismi Frau • nim ne de gazetemin p~i~i -
suva Jerar idi .. Sonra Amerika. dir. Allaha J"'ınarladık doetuın • 
da ismini Frank Jerald'e tebdil . Siz daha saatlerce kendisini bek. 
etti. lensiniz 

- Bugün kendisinin kaç ya • •• (Devamı mr} 

·-m-
- Çabuk söyle JJere m~lerlm bekliyor. 
Bay Ganü avukatın sözlerine kulak asrnıyarak: 
~Biliyor muswı Gunil! Ben şimdilik hükUmet taraf• 

tan olalım diye düştlnüyorum. dedi, 
GU<i_uğlu ile Duçuğlu: 
- Oyle. öyle, en iyisi hükümeUe olmaktır. dedile.ı. 
Bay Ganü, södlnü kestiklerinden dolayı onlara ~· 

keli bir nazar fırlattı ve: 
Baktık gördük bugünkülerin ayakları sallaıuyor; on· 

!ara bir tekme atar, yenilerle idarede oluruz. Ne dersi 
nh~? dedi. 

- Olur be c.rum, naaıl bir şey vaadettiler mi! 
- O malQm, hiç onsuz olur mu? 
Avukat Gunü:- Oyte ise işe başlıyalun! dedi. Bun. 

dnn sonra gn7.Ctenin bazı mühim meselelerde ne gibi hattı 
hareket takip edeceğini görüttüler ve zamanın, hMisatın 
ve eğer Allah kı.s..ınel ederse vuracakları kelepirin de na· 
zarı itibara almm:ı~mı kararlaştırdılar, 

Bay Ganü:- Rusya hakkında "halaskarmıız kardeş 
Rus milleti yaşasm balask8.nmız Rus Çan (Allah topra. 
ğını bol etsin) .• deriz. Fakat mru gördük mü yine eskisi 
ı.tibi Zuddunayska.y:ı gubemiya, diye ba§larız, dedi. 

Makedonya meselesinde Jee susarız. ÇünkU zamaru 
deii!dir. Zere Avusturya, ittüalo müselles. bilmem ne, 
bilmem ne uymuyor. 

Guçuğlu: 
- Gençleri ne yapacağız gençleri, son amanda m

lar da pek kuyrukl;;.rını kaldırmaia bqladıtar. 
- Oyalamağıı ba~aca.ğız! Ne yaparsm, belilı çocuk

lar, bazan şapka bile çıkaracağız! Zamanlar öyle getir• 
ntlş ne yaprsın. 

Hırsız Danko gözlerini~: 
- Ne mi yaparsm? Yontulmadık eopa.yı yakıJednn 

~ibi Zacldunayskaya guberniya. diye başlarız, dedi. 
- Bırak ~imdi onun ınrası değil, otur yerine ona da 

valat var. 
Avukat Gunij sa blt'!ızlıkla · 
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v A K 1 1 , istanbu De 
uBSetec1e c;ıKaQ oıJtllo yıı.zı Vl 
...ımıertn bukuıtu mahJ.az.::Uı 

ABONE l'AJUI"Etsl 
Memleket Memıau1 

t.cmde <1ı:ı:ı;ı, 1 

Be§İktaş, Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar, Eminön\i, Kadılc~, Fatih kazaları Malrnüdürlüklerinin Birincikanun - 941 

j T .\ n ı H ı , &::~,a:,::ii~~~ •. ~:~, aylı~'•"~~a.~:m::::::.,maaş:::.,:.:~~~::d:,~:::~~'ir. .. ı;)~P ınımüdü•IU~dcn~, 
1 MiifüiJc yet im: .\ ... t;cri ~·etim: MüJl>iyc yetim: Askeri yetim: J\iülld~ e yı•tim: \sl•eri yetim: .l\liil d~ c ~etim: :\ keri )·e erf: 

ilt 

Ayldı tS~ '" 
1 aybJı CG{J ılX~ 

1 ı aylık o::ı tmı • 
1 J1}1li\ llOO l ôOO ı. 1 
l'BrUeaen uau~aıı ~ırugı 1Ç1r 

ayda otut Kuruş aU:WUr. f'osta 
btrUğUıe gtrmtyen yerlere ayca 
yetmıa ııo;: r ıruruş zaınm"d :.., 

Abone kııydı.oı oııdlren u.e~tuı 
t'C teıgrııl Ucretını t<bone para&ı 
nıo posta veya tııınlm Ue yotıamıı 
UcreUn1 idare Kendi llZer'.ne aıır 
l'Ork"1\CniıJ IJCI 1)0•1.ıt Q ı•r U-7.tnno 

., anıra aoone yıız.ıuı. 

Adrr11 0(,ğt~Urme Ucreu 2::ı K~ 

IL.Al'i UCIU~TLEJU 
ı'lcaret UAnlnrınm tiWIUm • u 

tın eonoıuı ltl barerı r •o ııaytnıa 
rmda 4-0, ıc eaytaıcı.rcıı 1"0 KUrıJJ 
cıon:ıuncu snytııoa ı: uu.:ıo ve 
Oçünctldc ı, rı!nncl .t 1: O&ilılı 
yıını 1:1e.cımccr 6 llNHlıı 

2-12-941 
3-12-941 
4-12-941 
3--12 ~11 

6-12 9-Jl 
8-12-941 

~alı 
Çars3Jtl bıı. 
Pcı"Pembc 

C..ıma 
Cunınrtes: 

Pazartesi 

'.J'AhİHJ: 

2-12-941 
:;-12-941' 
:-12-941 
5-12-9~1 
11-12-941 
8-12-9-11 

Salı 
Ç:rrsamba 
r~embe 
Cuma 
Cıımartesi 

Pn:mrtesi 

\'e t ckntitleri: , e tekaiitleri: 'e 1 e!.ailtlcrl: rn tekniitleri: ve i ekaütlcri: \e t.cknütlcrl: \"c teknUtleri: ,.c tcııniltl 

1-150 
151-S.30 
351--500 
501-~50 
651--800 
soı- na 

M\ilkiyc y<>tim: 
,.e lekaütleri: 

ı- 400 
•J01- 800 
SOl-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

1- 350 
351- 700 
701-1000 

1001-1300 
1301-1600 
1601- iliı. 

.Eaniniiniı 

Birinci gl~: 
Askeri yetim: 
n· teka.ütleri: 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

1- 200 
!!Ol- 550 
551- 800 
bOl-1050 

1051-1300 
1301- na. 

Inlnıııduriii~nden: 

İkinci ~1.e: 

1-600 
aoı-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2401-3000 
3001- iliı. 

Fatih 

Askeri ~etim: Mülkiye yetim: 
,.e tclmiıtleri: ve tckaiitleri 

2001-3100 1-1000 
3101-3400 1001-1750 
3401-~550 1751-2500 
3551-3700 2501-3000 
3701-3800 3001-3500 
~ ıOl--4000 3501- na 

1- 3!lU 
:;oı- 600 
601- 000 
901 ·1200 

12•>1-1500 
1501 ilıi 

1- 600 
601-1200 

IWl-1800 
1801-24\10 
2401--3000 
3001- i!{ı 

Blnlnılidiirliiğünden: 
Hiriııci gi<:c: 

A kcri yetim: 
\'e t eknütıcri: 

1-1000 
1001-2250 
2251-30CO 
3001-35l)O 
3501-4000 
4001-4500 

ikiıı<"i gişe: 
A lteri yet.im: 

\C ieJmiitJeri: 

4501-5000 
5C01-5500 
5501-6000 
6001--GZ50 
6251-6500 
6501- iliı 

ı- 40 
41- 80 
81- 120 

121 160 
lGl- il§ 

1-~:ıOO 
101 -2o0 

201--400 
401-~ 
501~ 

601- ili> 

fütdılıöv l\lıtlmi\ıJiirlüğiınıle11 :. 
!liülkiye ·Yetim: A~'H•ri yeti~: 
l'e telmUtlcri: \(' tdmütlcfl' 

1-4(\(l 
401-1000 

1oıırı--HOO 

1401-1800 
1801-2200 
2201- ila 

Bllyük; ı;oli oevumu ttıışcıı 

renk11 uıı.ıı \'Crcr:ııerc ayn ayn tD 

dlrmelor yapı ur. tt.esmı ll&nla.nı: 
aant1In satın 50 ırnruştur 

l'lc:ın ıuanıyene oıruıyıı.o 

Rüçliı. llMIAr 

ı - Zn.t maaşları sahip~rinlıı muayyen günlerde maa · ve nüfu; cüzdanlarile gişelere mUmc.ıat ede rek maaşlarını almaları laznndır 
tcdiyatta.n sonra Yerileec:ırtir. 

Aksi ta!tdirde 

-~""' başlanıp 17 de nihayet bUI~..ııt 

8Lr defa 80, lKl cıeıa.sı 00, Ot 
defıurı ~. dört cıeıam 70 .,. on 
def(l.BI 1~0 kurııştur 

2 - Tcdiyn.t sabahleyin saat dokuzdan itibaren bnşlıyacl'.k 'c: on iki-ye kadar devam edecek ve öğleden. sonra (13,30) da tekrar 
3 - Maa.5larm1 emlak bank'.l smdnn nL-ıca.k olan znt maaşlan sa biplerinin cüzdanlanmn m:ılmüdür lfiklerince vizes"ne lüzum yoktur. 

aoğrudan doğruya bankaya mür.ı caatla istlkı~U.a bulunrubilecek lerdir. 
Bunlnr maaş ve nUfus cUzd~· 

ISTANBUL 

KAYIPLAR ı ijf i!!~iiill 
BELEDiYESi 

ŞEHiR 
TiYATROSU 
TEPEBAŞJ 

OIRAM KJSMINDı\ 

44-09 ve 4401 numaraıı klet pi.11 
Ak:;-IU11 ~,3tl CIS 

Merdivende Bir hık 
-0---

ı<a numarnlıın zayi olmu~tur. Yenisi 
nt ula.cagmı<inn eskisinin hUkmU yok 
titr. Beyoğlu Halk Sineması 

Suad.lye na •dat C':Kl ı 390/l nu· 
m:ıl'Biı diikknnd lı4!!ikl .. tı:-t RoE!lm 

(8'7947) 

Bugiln 11 den itibaren S büyf1k nım 
blnk:n• 

l - Büytlk Oar-

• * * 
ı - Allblılın lllndlsta.nıJ" (Tü'rtoçe> 

Son 7..afcrl. 
&ski§elılr nUf'us memurlu(;un<laıı 

aldığım nUfus ka.ğıdımı zayi ettim. 
Yenı.'iinl çıkarac tımdan eskJslnln 
bUkrnU yoktur. 

Kıınıgfünrilk: İJM•k Ga~ truı l'l(ı· 

Ja\k SS ııumıırnd:ı :ılirn S:ı~·Iı,. 

oğlıı. (8'7948) 

* * ı;: 
Ankara Zir nnhiyeırinde Polugon 

l'ecrübe Topçu bö!Unğtlndc muvazzaf 
rliğimi ifn edere!< terhis olundum 

YO Fatih yabancı nsk<'rlik §U'Oesinden 
atmış olduğum vesika! nekeriycmi za· 
yl eylcdım. Yenisini ala.cağımdnn e• 
k!.3inln hUl:mU olmıyacıığı 'lıln olunur. 

KıM>ırupnşadn Mescit sok.ılgın. 

% No.lı L'Vd Hopalı A7.nlltlı oğhı 

1816 dotumlu Hıtffm l'ılmaı~ 
(37953l 

Birincı smıl 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

,, ... ·ıu \"l? nuu HAS'l'Aı .. :ııu ... , t. 
ı\nlcRm Catldet>1 No. 11 

UnnHnP o:n<ıtırn· '·' t••ıı ltfh ı r• ı 

SAHIB1 : ASJM US 
&sddığı ver : V AKIT Matbaası 

Umumi ne-:;rivatı idare eden 
Refik Ahmet Sever:riı 

-134 -

3 - SllAhşlir Kovboylu. 

Kanije 
Muh?sarası 

ni.mı&c kemal'in 
Y'tıllil~iriten ~rl 

ıınurUl)"lU) ru&ı.t;, tartı. 11& 

ıuutın, erkek, tnlçD.ff "ily\lk tıer 

türli ırın tc&I"' r tcl.."T1t r ol."UMC:ı k 
bir tbh 

llnt:ı .s• lnlol'U~ 

~\."l'.I yerl \IAKll ldtabcvı 

lırr ıdt.ılw.ıdı:ı oıııunur 

Doktor Hılzr Bakım 
OAHlLh'I-~ !111JTEEL\ SSISI 

'l'ak luı: TallmhnnNJn Olinı;or 

n.ıuırtanarı her~ ilğlccl!.'n ımnı 

- H ydı daha <;abuk Hav Ganii. ?.ere ml;~terih..:rim 
bekliyor dedi. 

- Ulan bırait .u mU~terileri bir tarafa! Şimdi ne ya
pacağız bılivor mu<.un? Sen bu akşam otur bir b:ı!?maka · 
le yaz, Ye mnknlcnd<' nma bir "sadık tebcahlc'' r.e-k ki 
tlrens bile aı::&lasın, ~ltrna da: ''Sizin muti evlatlarınız. 
bizim babamız, ata.mız, a!?nletmc'abnnızın ayru:Jıırııım tc. 
zunu öpeı iz, gibi bir • eyler yaz. Ve onları şöyk blr te<>
bih gibi diz. Anladın mı? 

-Pek a.liı ! 
- Ond, n somu. muhalefete h·r kalny f"ek! Ve "vata:ı 

hainleri ..... de. Gumı. 
- Vati:m hainkıı sözii c kidi. Alc:aklnr. diydim. 

- Pr.::p ala alGaklar <liyc yaz. Hem "Bul~ar mill 1.i ıçm 
meş'um,. sözimU 1'vymağı unutma h:ı! Zere meş'um keli
mesi pel· h~uma ~ioiyor. Mes'um ! dediğim val~ıt bana 
sanki birını boğazrudı:ı.n ya.kalamı>Jım gibi geliyor. Çok ho
~uma gidi) or be~. 

Hırsız l>anko 2ı1f veti ka1ble: 
- Benim ise en ziy::ıde ho .. uma ,ı:riden ~"\' küfı etmek

Ur. Birine kiifrett·m mi. şöyle yiireğ md .. ~ bir hafifli~ 
duyuyorum, dedi 

Bay Ganii gawt memnun olarak: 
- A~kolsun be hmnz ya,şa s~n! dedi ve hırsız Dan

konun omuzunu okşadı. 
- J13ler hazır df-rıektir. Sen, Gunü ı>öylccliğim nibi 

başmakaleyi yazurs111 • Cucuğlu, v.: Dt.:. uğlu sir. dc- bh·et• 
havadis. bir r telgraf ha.~ri hazırlayınız. 

lki~i de hayretle: 
- Na ... ıl havadiE, nasıl te~t af haberi? <li vt• sordu-

!~. . 
- Nasıl mı? Her nevi! Başka grı?.eteleri gürmüyor 

musunuz? Mesela: "Asaletmeab. millet cıevinc ic>indcdir. 
Ve bir ağızdan srh'hatiniz icin AJlaha dua caer ... gibi ağ· 
znuza ne r,-elirse \ nzm~. Söyk di}Pbıliminiz: "Bulgar 
milleti ken I.sinin h:..klnrıııa ıiokunulduğıı zaınan bire im· 
de.r a ·le.nnbileceğine dair ~ delil v,östrrrlÜi. ·r .•.• 

1 

Kunııu., tarihi: t8S8. - &ınna.yem: 1000,000.000 'l'ürk l.Jmsı. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikram~ye ve"!'iyor. 

Zlras.t Bankasında kumbaralı ve lhbar5IZ tasarruf hesaplarında en az 
50 lirası bulunnnlara senede 4 d fu çekilecek lmr'n ile ~ğıdakl 

pıo.na glire ikramiye dnğıtılncııktır. 

4 .. 5-00 .. 2,000 • ı 20 .. ıo .. •.soo .. 
4 .. 
4 .. 

.(')OS " 2.000 ., 120 4-0 ,. 4,800 .. .. 1,000 .. 160 ,, 20 .. S.200 ., 
40 .. 100 .. 4,000 • 

D1h."KAT: Hcuplarmdaki paralar blr sene içinde 50 Urodan aşng 
ullşmlyenıere ikramiye çıktığı takc.llrdc % 20 fo.zlasiylo verilecektir. 

Kc,..idelcr: ıı Mart, 11 Hazıra.o, 11 EylQl, 11 BlrlnclkAnun tarlhlf 
ı-indc yapılır. 

1 
1 

1 s 
lillrcü dillııdcn tercunıe cdilınl~ olatı bu eee.r • fitas debil tınuı en 

nctıs bir ll!'k. uuocr:ı \'"l' mlllı ronıwııdır. 

Urnuınt wtış yerı: VA[{l'l' • l<'iyntı 40 kuruştur. 

11m1mmrtzıı:ı;.rı•c:9~mm!Lz:~!Zlll~DıECI?L~ll!m!r!!!!mz~m:uDlii 

-ı~-

Giiz yaşlariylc yalvarır . .. Yesaırc, ,·esairc yazarsınız. Xi. 
hayet fazla diişüııccel~ ne var! 1\11lhalefete iyi bir kiifrc
dersıniz olur biter vc>SSelam. Bir takım felsefelerle uğraş 
mak nemize lazım, 

Z:ıten onlan anhyan kim! M~ı:-!e göz boyareak de· 
~l mi? Bak keyfine öyle değil mi? 

Avukat Guııü snpkssını nlarak: 
- E. hnvdi Allaha l"'""Jtı:cr!o.dık! I\Hişterilerim bekli· 

yor, dedi. 
- Se-ni şeytanlar bekliyor. :'\e ise haydi Allaha ıe

marladık ! 
Hem Gunü, bakm-ıkalc yarın erkenden hazır olmalı 

ha! G11nii kapıyn c1oJ?ru yollandı. Guçuğlu ve Duç t'-lu d.ı 
onun arknsmdan hızlandılar. 

Bu sırada Bay Ganu: 
- .\bf Go po•iinler, biz i in ı:n mühim cihetini und

mtıf'.117.. Dive b~ğlrdı. Ga .. ctcmizin isnıini ne koyacağız 
ya b~! 

Avukat C~unii: 
- Bu gayet mi.ıllim meseledir. Biliyor musunuz ni

<•in? Çiinkü öte..'<iler giizel isimlerin hepsini aldılar. Bize 
bir şey bn·akmadılar. J.4"'akat ne de olsa hep bulunur. BE'n 
ga~temiz:n adını ''Ada!et,. olacağını zannediyorum. Kn
\'iS ic;iııe fle bir r m de sieclc konız. 

- ·._.? 
- C> J."'ra.nsız~adır. ~iz onu a. lamnzsımz! 

- Biz fran:m.ca istemeyiz! Utmcc ise adet yerini 
bulaC'nk kadar bir şeyler korsun. 

- Şuna bir te.mporo mutontur çekelim! 
- Eğer yerindt ise ,.~k ! Sen Guçuğlu ne fikirdesin'? 
Gucuğlu: 
- "Adalet., ~ü7.el jsim ama bana "Milli feraset,. 

koysak cok daha iyi olacak r.ibi gd~or, derli. 
Du<;uğ'lu: 
- Ben razı <leğilmn. Bu isim ook pa.pas işi ka~ıyor. 

Şunu 'Mılli n.r:fharct,, koyalım! dedi. 
Ba~ Ganü Hırsn Dankoya: 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
L---------------IE2Z--=----IE:ll:ll-===-=ııc:z::ıı----~~ 1 - Mevcut şartname, nUmune ve mUfrcdı:ıt listeleri muctbl.ll ç1' 

lhUyııcı lçln (153) kalem malzeme alınacaktır. Bunlı:ınn 18 lmleılll 1 ııı? 
Nlrk - Alman anlll§masındıı.n idarece ltontenjan tefrik <.-ttlrllınfş 0 

ğerlerl serbest kısımdan tedarik olunacaktır. 

2 - Şartnıune, numune ~ ıısteliJr her gUn Knbııtaşta Lcv~ ' 
mizden ıı.lmnblllr. 

3 - Fob Sif flatlı:ınnı nyrı ı:ıyn (jÖ&termck llZerc her cıııs ııı'tl 
için vaki olacak ltaU tekliflerin 15.12.0U gUnUne kadar lnhls:ırllı.r 
l\I:UdUrlllğUnc yapılmış olmı:ısı lAzmıdır. 

4 - Bu malzeme ıçln Alman yadan gayri mem cketlerden dB11
1 

vnpılnbilcccğl 111!.n olunur. c102Gl) 

el d e n 
Terkoa Fo.brikasmdultl mııktne:crden birlnd" lı.nt olnrak ~ rt 

ren ve lızam istical ile lzıılcsine çnlışıl'ln bir anz:lllrn t.tı.mlrl zsrıl ıft 
!nyısiyle şehre bir mlitldct noksan su vernı. k nıec'!J ırlyeti hll.!lıl 0\e 
Sıkmtıyı elden geldiği kaclıır tnhfü mnlt.,adllc g reken bUtUtl 6 
nlınmakt.ııdır. Bunun için şimdllilt gcceıerl saat (20) den sab!lll 
kadar suları ltcsmek mecburiyeti o:aub'U muhterem hıı.lkımızıı ıt~d) 

(JO;y 

Küciik Ta'sarruf 
Hesapları 

1912 UrnA.:1ıt·.'E PLANJ 
liEŞiDEl~ERı 2 ı-$ubat, 4 

Uayrs, 2 ğııstos, 2 tı~ln· 

cik.-şrln tnrlhJcrlndc 
~apılır. 

1012 lHltnMİı'El.ER1 l)r' 
ı adet 2000 Llrnıık = 2000.-
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(:0 100 .. = 4000.-
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