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~azan: ASIM US jl ··· 
a ~lilli Korunma. kano· 

Ilı~ degişiklikler yapılması \• 

1 
reler oluyor; bu değl· ~ 

ı e kanunun hükiımete vak- ' 
~~ olduğu salahiyetlerin ge 
hl ele istenildiği anlaşılıyor. ,... 

• e\r\•eı cihan buhr.t.m b::ı.ş· 
~d ıamao fevkalii.de ''ıızi. 
~e lllnumi nizamı tutmak 

. sarsıntılara mahal ,·er· 
~çln inzibati mohiyette bazı 

ILluımasma ihtiyaç hasıl 

1~laşıJmıştı. Hiikumet<;e 
~~m üzerine meclis gnı-
~~layan müzakereJerden 

' lb!k mewilnde olan, fa
ı... lrıaddelerlnln tadili düşü
.. ~ bulunan milli konınmn 
lneyrıana gelmişti. 
et şimdi iki senelik tat

·"erdiğl tecrübelerle mü· 
r,•t, Bu t.ecrübeler kanunn 
Ydalı bir milli nizam \'e dl· 
\''11rtası haJine getirmeğe 

l"&Zffe.oıine lıazll'hnırkcn 

Kapon 
No. 3 

DllDU.T: Ya.lnız ber, kupon top~rr.. 
5 Del Jmpoııwn De!JftlClileoeit S0 İklDcitll!frlrı günü 
VAKiT 0Jcu.111c:oiarı, bılr sürprlUe ka~ 

L -1 

Undan yapılacak maddeler 
kararnamesi bugün çıkıyor 
Pastacılar 
Anllaraya bir 

heyet g6nderdller 
Ankara, 26(Hususi)- Undan 

yapılacak ma.<l.deleri tahdid eden 
kararname yarın sab:ıh c;ıkacak· 
tır, Evvelce de bildirdiğim gibi 
yarından itibaren ancak ekmek, 
francal::ı.. makarna. §ehriye, pek
simet, bisküvit, simit yapılabile
cektir. Pasta, galeta, kek . boğa
~.a, <;örek. börek. baklava yap
mak. satmak lı!tihla.k etmek 
memnudur. LJkanta. mutfaldar 
ve evler bu karardan ıstisna e
dilmiştir. Francalanın hastalara 
tahsisi için Ticaret vt-kfileti ica
bcden tedbirleri alacaktır • 
Yarın sabahtan itibaren elle • 

rinda buğday unundan menedi· 
len maddeleri yapanlar üç gün l• 
çinde mahallin en büyük memu
runa beyanname verecekler ve 
unların mikdarını ve vasıflarım 

bildireceklerdir. Mülkiye memu
ru bu beyar.nameleri toprak ofi
se teslim edecekt ir. Beyanname. 
si verilecek unlara hükfırnetçe 
şimdiden el konmuştur. Bu un 
ların bedelleri ofis taraf mdan 
sahiblerine verilerek satın alına~ 
caktrr. 

Eğer ofi.s 21 gün zarfında bu 
unları aldığını bildirmezse bu 
kısım unlnr sahibleri tarafından 
imali mmıedilmiyen !':eyler icin 
kullanıla bilecektir. 

Pa.stacılar Ankara.l/a bir heııet 
t;öndermfye karar vermişler 

Diğer taraf tan öğrendiğimize 
güre; tstanbuldaki pasta ve 00. 
rekçiler durumlarının dikkate a
lmarak hic; olmazsa kendilerine 
pek a.z mikdarda bir unun veril 
mesini temin etmek üzere Anka·· 
raya bir heyet göndereceklerdir. 

Pastacılar, tatlıcılar b\4.,Dday 
unu yerine pirinq unundan pas
ta ve tatlı yapmak teşeb!büsleri
ne girişmişlerdir. ------

edebilir. Diğer taraftan 
~ l~i yıllı~ tatbikatını halk 
~ t.lciı, etmış ol.an millet ve. 
İ)l tnevcut ihtiyaçtan bugün 
~dlr edecek mallimAtı 

• bu itJbarla bRdiseler kar
~ ~il korunma kanununu 
btı ~tkikten geÇirmc1rt.e .ı. 

)it){ faydalar \'ardır. 
ll1- beraber milli lrnrunma 
~da değt~Jik yapılması hak 
ııııı!~an ve iki ~ de\ıun 

Libya lıarbi 

JOLO 
ingilizler 

tarafından 
zapt edildi 

~ereler bazı nl'kadaşla· 
~ ~dıklan gibi Böyü.1ı MiJ. 
~lnln muhtelit bir encü· 
~ ~rıeyan etmemiştir. Hilkfi iki taraf büyük zayiat 
~· düşüncesine göre hazır· veriyor 
~ taslağı parti gnıpuna 

f:b. \"e bu taslak pal'ti aza. Ka.hİl"e, 26 (A.A.) - Orta şark 

Binlerce lira ihtikiır 
yapan toptancı kasaplar 
Müddeiumumilik lıaklarında 
şiddetli takibata girişti 

Paris 
Şehri 

Bir milyon 
frank ceza 

verecek 
Paris, 26 ( A.A) - Bir kaç 

giln evvel Alman makamatı ta
rafından müsadere edilmiş olan 
bir lokanta.da vukua gelen i nfi • 
laktan dolayı Paı·is iş-;ral ~>;·ıg 
si kıtalart kumandanı, Paris 
şehrinin bir milyon frank para 
cezası wreoeğini halka. ilan et -
miştir, 

Kütahya mebusu Re- 1ngiliz kuvvetleri umumi kararga- To~cı kasaplal'dM Sabrinin bir tacir de, muhtelif perakendeci kas&p 
başkanlığı altında tet- hmm tebliği: cUnııUme§hut eaııaıımda mllrakabe-~~~lara, toptan olarak etin k1l0BUJ1u 70 

bir komisyonda bütün Dün bütün gün Sldi Rezeg umu- memurları taratmdan defterleri t.et- kunı§tan satmaktan ve tatora ver-
\' l'ekllJerin buznru ile mü- mi bölgesinde bulunan İngiliz ve kik olunınU§ ve kendlai.n.ln 5,1) ay gibi meınckt~ suçludur. Hasan Türel et. 
t e hlünak~ edilmiştir, Bu cenubi Afrika kıtaları sağlımı bir bir za.ma.n mrfmd& per&kendeci ka.. leri aattıktan sonra, çalıştırdığı bir 
e Ve mün:ı'<a.<ıalarda her· mukavemet göstermişler ve yeni saplara sattığı toptan etlerden me§· ada.mınm eline bir Ustc vermekte ve 
Okirleıinl dei-in bir sami- Zelanda takviye kıtla.rt mtilıim ru Mrmdan başka 1,941 lir& 99 ku· pa.rasmı kasaplardan bu şekilde top· 

11dıt:'Ya koymuştur. İktisadi lngiUz tank teŞkillerile birlikte ru§ haksiz olarak kAr temin ettiği lamaktadırla.r. 
oga.n Jındlselerin gerek gördükleri büyilk mu!kaveanete ra.ğ- anıapımı.,tır. Sabri müddeiumumiliğe Haaan '.Nlrelin yakalanması da bir 
ınanzarasma ve gercl< men durma.dan garp jstikametinde Terilıni.§tir. tesadut eseridir. Fiyat mUraka.be me-

ltıtı~llra a.la.bill"Ceği şekillere ilerlemişlerdir. Bundan baqka. bir toptancı kasap murları dlln tütün gUmrtlğllnde Yat. 
.'1 korunma bakımından a.. Digv er cihetten Tobruktaki İngi- " ı ıı.... daha. yakale.nmJI ve milddelumuını. cılarda, Kasap Osmaru:n dUkk!.ııını 

b.~~"12& eden tedbirler ii7.e- !iz kuvveti tankların yardmıı ile, k trol d ı k dil'·'· ... -- bir _"'l'ar likçe hakkında ehemmiyetle takibat& on e er er en, ıı.AGoM<lo ço· 
• la.r almmı5tJr. çıkış hareketinin ilk iki gününde 1 cuk '"~! .. ve O.smanm elin• bir pu-"'- kına girl§ilml§tir, o~~" " " 
'>""Unan kararlardan. ilham za.ptedilen esas meıvziin ~ ıa verdikten sonra. 60 lira 90 kuruş 
~: hiildimet miJli koron- (Devamı Sa.~ sü. 1 de) Ha.san TUrel admdaki b1r t.opt&ncı aıınıştır. 
~ tınu yeniden tetkik ede- ------------------· Memurlar merak ederek çocuğun 
~ eden deği.5iklikleri YSoP""' elindeki puslayı aım.ışlıır ve tctıtlk e. 
değişikliklerden sonra kn- dince de ~i anlayarak Hasan TUreli 

~ğı yeni Şekil veldller yakalamışlardır. 
~~ tetkik l"e boza edildik- Bundan ba.ş-ka, Beyazıtta, Okçular-

ı Büyük Mlllet Mecllsi.10 dl\ 22 numara.da. bak.allık yapan Şem-

settin de tuzrulıu Uzerinden 1htiklr 
aueunilan yakalan~. adliyeye veril. 
ml§t!r. 

ET FİYATLARI BAKKINDA 

TETKlKA.T 

Fiyat milrakabe komisyonu bugtln 
toplanarak et işini tetkik edecektir. 
Mıntakalardan istenen maliyet cevap 
ıan gelmi§tlr. Bazı cevaplar da ka· 
ı.>apllk hayvan fiyatlarmm istihsal 
mmtakalarmd& arttığı, buna mukabil 
aakatat f!.yatlarmm da a.rttığı bildi· 
rilmektcdir. Gerek sakatat gerekse 
deri fiyatlannm artmış olması, ka. 
saplık hayvan fiyatl&rmdaki yilksek· 
llğl ka?'§ılayacak mıı.lıiyette görül
mekte ve et fiyatlarına zam y::ı.pılmı. 
ya.ce.ğı kanaati izhar edllmekt~d!r. 

Maamatıh, bu husustaki katı ka· 
ran, fiyat mürakabe komisyonu ve
recektir. 

Alman hariciye nazın 

Fon 
Ribentrop 
Komünistliğe karşı koym::ı. ııııktmt 

imz& edenlere bir hitabede bu.Iunılu 

Berlin, $6 ( A.A) - Stefani: 

t, ecektir ve bu kanun Uze
~~ meclis encümenlerinin, 
"llıni heyetln yapacağı mil-
e ten ikler ondan sonra 

ttr. 
~~ olduğa üzere va.ktile 

. -..una kanonu hazırlandı· 
a A vropa harbi heniiz 

'htılunoyordu. O z:ıımaıılar 
~l lar bu harbin nihayet 
ı. ~t ~Jer nlha.f et ü~ yıl içinde 
:l\11ı 1llacağmı tahmin ediyor 
'~·ilki lıi.dfse?ler bu tahminle· 

inqiltereden yeni 
Lokomotifler aeliyor 

Komünistliğe kaşıkoyma µ ak -
tını imza eden 12 devlet muralı
haslan şerefine yapılan kabul 
resminde Von Ril)bentrop, bir 
nutuk söyliyerek muharebenin 
sebeblerini belirttikten ve har • 
bin bidayetindeberi cer eyan eden 
başlıca siyasi ve a~keri hadise
leri gözden geçircl'ltten sonra de 
mişti.r ki: 

Enternas-yonal komünistliğe 
ve diğer yahudi Y~ya demoplu -
tokrasi enternasyonallerine kar· 
şı dava birliği yapan Avrupa 

'ili ele yanlış çıkarmıştır. 
lı~g\jnkü lnkişaflarm.a göre 
..,...l'anıiım daha senelerce 
\' llıtimali kuvvetle belir
e her memleket kendi do· 

lt ()lla göre düzenlemesi za.. 
~ \arşda.şmaktadır. 

l>aziyet de milli korunma 
~~lılltı değiştirilmesini icap e· 
• '.l' 1.rn bir a.mn teşkil etmek· 

~likeJerle Çel7ilmi5 oldu-
~ il de,irde mil1i birlik ye· 
~lı~Uluş yolu ise milli konın
tıı...~leri de o yolu aydınlatan 

l...itvinof'a 
!Japılan 

'tltuamele 

\~il
0

EN 
a!b Kamarasında 
lzahat verdi 

iıu ?.G (A.A.) - Sovyctler 
;ıt~ni Vaşington sefiri 
~ &ı. 4 BÜ. ~ de), 

Alman aslcerlerJ, !şgııl et11kleri bir Sov yet !telu1ııde eolm.k mubal'ebefJl yapıyor 

Yeni 
taarruzlarla 

Pek çok toprak 
kazanıldı 

Libyada 
ingiiiz taarruzları 

durdu 
Berlln, 26 (A..A.) - .Alman ordula. 

rx başkuma.ndanuğınm tebliği: 

qı.öjjl]j:llfBl 

Almanlar 
150 tankla 
Rus hattını 

yardllar 
Rostofta 

Sovget 
kuvvetleri 

ilerliyor 
Doğu cephesinin m erkez kesiminde 

dUn yapılan taarruzlar neticesinde Moskova, 26 (A. A.) - Sovyet 
pek çok toprak kazandık. geoeyarısı tebliği: 

sovyet filosunun iki. birliği, Al· 25 Sonteşrin gtinil kuvvetleri • 
man - Fin maynler!ne çıırpa.rak ııid.. miz, bütün cephelerde düşmanla 
detli inflla.klardan .sonra ıxı.t~tır. j çaı:pl§IllfŞlanil. 

,w-- &ı. ~ •• ş •>. {lJ<mmnı &J. ~Mı ı ac) 

Ankara., 26 (V:ı.kıt) - Bundan 
bir müddet evwl 1ngiltereden ge
tirtilmiş olan 230 vagonla 5 loko
mitifin Srva.s aıtölyesinde montaj. 
lan yapı:lnuııkta.dır. Bu va~n ve 
lokom.iıtifler ~ halinde geldiği 
~in, her gün dört beş vagonun 
montajı ya.pıla.rak servise çıkarıl-

General Veygandin 
azli üzerine 

Amerika 
Garbi 

Afrikayı 
işgal edecek 

V&!)ingt.on, ~6 (A.A.) - Bura.da ha. 
aıl olan kanaate göre General Vey
gandm azıt, J.merikanm Garbi Afri· 
kaya ayak atması i.mkAllma yol aç_ 
mıştır. Hiberta'ya de.yanacak olan A· 
merika.n kuvveUerinin Almanyanm 
Da.kardan hareketle Garbi Afrika sa.· 
bilini ele geçirmek için sarfedeceği 
gayreUere karşı koya.bilecekleri be. 

yan edilmektedir. Söylendiğine göre, 
Hiberıa Ue Afrika sahilinin diğer ba· 

zı kısımları Amerikalılar için mll.8&1t 
blrer Ua vazife8i görebilecek 'ff Hi· 

beria.lılar mcmlekeUcr.ne Amenkalı. 
larm ayak bıuıın&Bmd<iıl ~lh~ 
m~~m oı~Jtlıt.m'I?'. 

maktadır. Diğer taraftan !ngilte
reden memleketimize verile<:.eık o· 
Jan vagon ve lokomotifler halen 
yolda bulunma.ktadrr. Bunla.rİn da 
teselliimü yaprl<lııktan sonra mev -
cut vagon buhra.nnun kısmen önü
ne g~ilmiş olacaktır. 

Kandilli 
Rasathanesi 
Şiddetli bir zelzele 

kaydetti 

İngiliz Tayyareleri 

Alman 
doklarına 

Şiddetli hücumlarına 
· başladı 
Londn, 26 (A.A.) - Havan&

za:rotinln tebliği: 
Dün gece bombardunan servisi

ne mensup küçük faltat kuvvetli 
bir hava teşkili Şerbrug ve Brest 
OOk]arma taa.rruz etmiştir. Bütün 

İstanbul, 26 (A.A.) - Kandilli tayyareler bu ha.rekattan salimen 
rasathanesinden tebliğ edilmiştir: rlönmüşlerdir. 

Dün gece 20,11 dakika 14 sanl- DUn gece yapılan başka hareket 
Ye geçe merkez üstü tstanbuldan lerden sonra sahil servisine men

(Devanıı Sa • . j sii. 4 de) • sup bir tayyare dönmemiştir. 

Kuponldrımızı 
topluyor musunuz 

Bugün Ll!;Uncrll kupon..ı 'a"'§J"1ttl'ltı.. ıe-. aıruyuc•.ııa.rı:ın:ıa ~ kupon 
topla.na.cağtıu ve ne verl~t>~in! __.1- ~ Bunu iki gtin suııra ilan 
edecetts. \•e ~ ahaah. ~n mutlak& 6 ımp.:ın btrlktlııJlio oımenız 
JA.zmıdır. 

~---------------------------------_,,..,.~...,...._......, 
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fEd-;biHaY~t~~~;ı~i;~ 
Bir a· r iDe bir roman~ 

S> 

cının sevişmesi 
7 833 seneci ilkbahanııdn bütun 

Pa.ris, Jorj San ismiyle ,.rn. 
byordu. Edeıbiyattaki kudreti, 
güzcHiği ve onu sevenler,. bUyük 
bir konuşma mevzuu olmuştu. 

Makaleleri"Revil dı: dö mond., 
mecmuasile"Figaro,, garetesind • 
çıkıyordu. Yazmış olduğu "İndt· 
yana.,. isimli roma.n yeni roman· 
tizm ekolünün bir za!eri olarak 
rörülUyordu. 

Jorj San'ı takdir edenler ara· 
aında. tan~ tarihçi ve tenkid 
d f:ent Böv geliyordu. Keza o. 
na k~ g~diği dostluğunu 
80Duna kad!ır muhafaza etmiş o. 
lan "Revu de dö mond,, naşiri 
Buloz, ve muharrir Prosper Me· 
rime vardı. 

Kuzguni siyah saçlan, esmer 
teni, uzun kirpikli kara gözleri , 
yakışıklı boypooiyle yirmi sek~ 
yagında.ki bu genç sanatkar ka • 
dm, her yandan şöhret kazan -
mıştı. Niiktelf konuşur: tatlı gü
lD.mser; ve her ak§&J11 evinde ya· 
ptlan edebi toplantılan görlilme
mfş incelikle idare ederek, çok 
defa sa:,ahıa.ra kadar süren mJ.. 
Dakqalara unutulmaz bir zevk 
btardr. 

GENÇ ŞAtR 
Derken edebiyat ufkuna ayni 

parlaklıkta yeııJ bir yıldız 
doğdu. Yirmi üç yqında, orta 
boylu, kibar tavırlı. ince yapılı 
Alfred dö Müsse'nin yazdığı §i· 
lrler; her k~in dilinde dolaar -
yordu.. Aylarca, bu iki sanat
kar. bi.rbir!yle tanışı:xıacWar,. 
JorJ San, kendisini bu yirmi ll.ç 
ya.C}ında!d delika.nlı ile tanıştır -
mak istiyen :ırkadaşlannm tek -
lifini geri çeviriyordu, 

H ta bir ara'ık Sent Böv'e 
yaıa·:ı melttupta, "ben Alfred 
dö Mt~e ile tanlŞD'la.k irtemiyo. 
rum... O benim için c:ok fazla 
zilP?!dir. K'Tdis.lyle ıteçineme • 
yiz ..• d~:nişti. 

Fakat tesadüf, yahut talih. ya 
hut da her iki ta.rafr.ı arkadaş1 
olan Bqloz'un aldı,~r tertibat bu 
iki şöhreti bir giln Revu de dö 
M:ınd mecmuası tnr~fından ve • 
ri1"' " 1.>:r nkşam yeme~inde kar 
ıılaştırdr, 

Gcnı: ş:ı.ir ve güz.el romancı, o 
ak.~am tatlı tatlı ka.nuştular; bfr 
birlerinın gözleri içitıe derinden 
derine baktılar; ... Bu suretle 
dünynmn en büyük &evişmelerin 
den birisi ba3I:ımış bulunuyor • 
du. 

B'r kac; Min sonra Alfred dö 
Müssc "tr.divana.. romanını o
kumaktan a!drğı bir ilham De, 
Jorj San'a bir slir yazdı, At~li 
f.>lr takdirin ifadeısf olıı.n bu şiir, 
Jorj San'ın hoouna gitti. Buna 
karş:"k k<?ndisinl, evindeki top. 
Ja.ntılara dııvet etti. 

BERABE CE YAŞA
MAoA BA~LIYOR· 

LAR 

isimli eserini vficude getiriyor • 
du •.• 

F.serleri üzerinde konuşurlar • 
ken, birbirlerinden de bahsetme 
ğe b~\amıştılar... Sonra bir 
~n Alfred dö Müsse, Jorj San'. 
m yanm<lan ayrılır ayrılmaz, 
doğruca evine gitti. Ve b<ılki dün 
y:ı.run, bir şair tarafından yazıl
dığı halde en az edebi fakat QOk 
samim.f olan bir aşk mektubu 
karnhyn.rak Jorj San'a gönder· 
di. 

Şalr bu mclrtubunda çok doğ· 
nı, ve a<:ık hareket etmiş, ayni 
zamanda sevdiği kadınm kendi -
iriyle alay etmesinden pek fazla 
~ckindığini gC:ıateren ihtiyatlı bir 
ifade kullanmıştı. Mektup çu sa. 
mimf cUmley1c bitiyordu: 

"Seni seviyorum .• Seni ilk gör 
dUP.üm andan itibaren &..~'iyo • 
ııım ..... 

Müsse'nin kendisini se\'diği 
kadar da, Jorj San ona a~Iktı. 
Aldığı mektuba. ayni mcaklıkla 
-cevab \"erdi ve beraberce yaşa · 
rn.ağa ~ladılar .• 
·Artık evleri, bütnn sanatkir • 

la.mı çok ivi saatler g{'<firdiği bir 
muhit haline gelmişH. Bir taraf 
tan da, yazılarını yazmakta. e
debi güzeJlikJ~r meydana getir 
mektt devam ediyorlardı. 

Aralannda tam bir d°""'ı:;iince 
ve duygu ah~ l'ardı. 

BAS BASA 
YALNIZLIK 

Geceleri misafir kabul ediyor; 
eğlenceler tertib ediyorlar. 

dı. Alfred dö Müsse, f evkalfide 
neşeli idi. Bununla beraber, ey· 
lüJ ayının sonunda Parfein gü • 
ril!tWU hayatmdan b1karak. 
Fontenblö ormanında. küc;:iü ve 
~;z bir köye ta"mdılar. 0-a · 
da yalnız baflarır.a ve ood.x-r,a 
bir huzur n emniyet h:ıv:ı~ ya. 
~ ba.,ta.dtlar .• Fr.lrat ayni 
~anda bu iki romıı.ntUc lr.l!a • 
nm sev~leri de son dere.~yi 
bulm~ •.• Aralarında ufak te • 
fek çekişmeler; kıskanr!rk!ar 
baş göstermişti. Alfrcd dö Müs· 
se, buyınız, hııssas. kıskan~ bir 
adam olmuştu, .• Tekrar Parizıte 
ki evlerine döndükleri zaman 
artrlt o iki eski 8,.-;ık dc~il
lerdJ. Bununla beraber. Jori 
San, Müsee'yi, beraberce Vene • 
diğe gitmeiTe ve bir mUddet ora· 
tarı !'ezmeğc ikna etti. 

Venediktc Da!ıi'-'lli isimlJ bir 
!talyan'm sevimli telinde bu 
fki fi.şık pek aU\ ~ki De're1Prİi.1İ 
btila:b·lirlerdi •• Fakat Jorj S:ın, 
dunruıkstzın vazı yazıyordu. 
Çilnkü o, muntazam w. planlı 
bir muharrlrdi. Alfrcd dö Mfü;
se İ!e. ilham tesiriyle ya7.lVOr • 
du. Jori S::ın'm b<Me dew.mh su 
rette. kendi vazısi,·le ur'Ta."1"'a • 
smdan. kendieinfn ilım:ıt ~ilrrıe. 
sl gibi bir mam cıL'<ardı., Yeni -
den huysuz!a~ıı:;tı. 

AYRILIŞ 

H Jftalarca bu ild ı:-encln ar- 1834 senesi §'Ubatmdn, Al • 
kadr.şlığı plA.tonfk edebi fred dö Müsse ş•dd~tli bir 

bir ~~ada cereyan etti.:. Jorj quk algınlığına tutuldu ve Pa 
San L>lia,. lstmli eserini \'UI - gello adında yakTŞıl:lı bir dok • 
Yor: Müssc ise. meşhur ''Rolla,~or, kendisini tedaviye ~ağrıldı .• 

Peri kızı Behçete biraz daha yakJa,.mı;•ı:ı. Onun 
ellerini sıkarken ürperdiği, derin derin gÖğüs geçirdiğ' 
hiaaediliyordu. 

Behçet: 
- Peri de olsa kadın değil ır.i ? •. diye clüşündi: 

Sonra ıordu: 
Be~et, birden silkindi ve peçeyi peri kızının yü. 

zünden sıyırdı. 
Aman Yarabbi. O ne? .. 
- Mnkbu.le ... Makbule Hanım .• 
- Evet, benim •. ben •. 
Duna imltSn vnr mı idi? .. Behç<?t bir ar<">'ı':: 
- Yoks:ı hen öbür dünyndn n:ıyım? .. diye dqündü. 
Kendisini dünyanın bir ucunda, sevgilisinden fer. 

sah ferlıes uza.k sayıyordu. Birbirlerini gönniyeli uzun 
seneler r.eçrn?:ti. Kendisi bir erkek olduğu halde ~e bcr 
fn·-~t .. ~ • n1::İp etli~i hald~ onun izini kaybetrnisti. Ha. 
yır. l .·,t cı'·n 'r~nt.lfoine bir !ey olrnu•hı. Uz-1n aybr ne. 
k- nt cl~nc:ıi i ceçiren bir hasta gi j "'Cr'ndi. G5z?e. 
rini etrafa, odasındaki eıy:ıhra gezdirdi. 

- •,,, n se\'gilim, ben MakbuJeyim .. Seni rnfuınsız 
r.,re:tclbril:lle üzdüm. Fa!.:at ben de ne yaptığımı bil. 
rniyordum. IC:mdbıe hakim decild;m. 

- Pe'ti b·ıraya nasıl geldiniz? •• 
1L 'r,et, hu ıunli sorar?ten içinde ı;cne bir korku 

v;nJı. Z:ınnc.::l:yordu ki, Malcbule kendini b:r Iü!uf o a. . .. " . . ra ~ gosLer.yor. ·raz sonra gene esraren,...iz bir ıure'::te 
"d l • u am~ıp gı ec:).ctır. 

Makblılc, oraya nasıl geldi~ini bir anda izah ecle. 
miyecek halde bulunduiunu anl~tmak if,•.er gibi dudak. 
lanıu burufturdu. Soma: 

,,.,. .. 

yatacak 
Sandalyeci Necatiyi 
öldüren de 5 seneye 

mahkfun oldu 
Bir sene kadar evvel, Çenberli 

la.ştaki aile bah~esindc kıskanç· 
lık yUzilndcn kebabçı Fethiyi bı 
c;aklıyarak öldilrcn Ekrem. dün 
birincı ağır ce.uı. ma.hkemes3nce 
12 sene, 3 a.y 10 gUn müddetle 
lıaJ)!e mahkfun edilmiştir. l\'av
gaya. sebebiyet veren Ekrem.in 
kardeşi Mehmet de S ay mUddct 
le hapis cezasına çarpılmıştır, 

Bir kadın meselesi yüzünden, 
Kara~ arkadn.ı:ıı sandal· 
yecl Necatiyi öldüren Sadullah 
dün birinci ein· ceza. mahkeme.. 
si tarafından 5 sene milddetle 
hapis cezasına mahkum edilmis
tir. 

Demirini tarayan şilep 
Gazi Köprüsüne 

bindirdi 
Cfball Ile Kasrmpaşa erasmda 

demirli bulunan Ahmet Behçet 
Müezzin oğluna alt 1800 tonluk 
"Slimer,, şilcpt. d!ln demirini t.s.ra
yara.l:ı: Gazi köpri.lsUne bindirmiş
tir. 

Geminin gü\1erte kreımı bastıra 
uğr~. bir s:uıdal parçal~ ise 
de ltöprllye bir §CY olm.a.mışt.Ir, Bu 
yilzı:Ieı: Haliç vapurları diln işllye
memi~tir. 

T clefon makinelerini 
çalan hamal yakalandı 

L!man i~lebnem salonu hamal
Iarmdan Ahdullelı, muhtelif 7.ll· 

manlarda, oalonun telefon mıL>i· 
nelerinden 6 t.c.neef.ni ça~, nfha. 1 
yet evvelki gün de bir tnn~!ni te
llr:den kopar:p koynuna flO'karke-:ı 
yakalanmrşttr. 1 

Hırsrz hanın.J suçnnu itim! et- . 
mlş, a.dliyeye teslim o:un:ır:ık tev
kif ed"lmi§tir. 

---------o~-------
Ma~ ri f Müdürii 

ameliyat geçirdi 
İstanbul Maaıif mildilrU Tev· 

r·k Kut •pan4lsit ameliyatı 9:8-
çirmiştir • .Anrellyat muvaffald • 
yetle yltprlmıştır. I{endisine g~ 
mi3 olsun der, sağirlı dileriz. 

('• ç ~ r'~!ik 
' ...... , "I'\ .. , .... .,.... , .... ' 
,,J \.,.;. ,.J. -· .. ' . 

1,741,000 lira 
harcanacak 

İstanbul yol inşaatına ait ye. 
ni üç yıllık bir program hazırlan 
ml:ştır. Bu programa göre yeni • 
den Mevlevihane - Ycdikule, Be 
bek - lstinye, Üsküdar • Beykoz, 
Üsküdar • $ile, Kartal - Pendik 
yollan yapılacaktır. 

Bundan başka ba.§lanmış buJu 
nan yolların inşaatı bitirilecek, 
bir kısım yollann da müt:emadJ 
tamiratı yapıla.<".aktır. 

Programda 942 yılı için 627 
bin, 943 rıh için 557, 944: yılı i· 
~3n de 557 bin lira olmak Dzerc 
Uç yıl ic:inde bir milyon yediyüz 
kırk bir bin lira harcanacaktır. 

Asfalt işine ehermniyeUe de • 
\'a m<ıdi!ecck, yollar ağaçlana • 
cak, mezarlıklar tanzim edile • 
cektir. Buna ait program hazır. 
lanmıştır. 

Yeni yol programı umumt 
meclisin bu devresinde tasdikten 
geçecektir. 

Sarhoşluk 
yüzünden 
Bir adam kızını 

yaraladı 
O'skUdardA. Karaca abmette, 

a.bçib~ı ~ı:krnazında 21 numara· 
da oturan H~mit Aydmgün adın 
da. birisi, evvelki gece saat lUe 
kendisini 'bHcmiyecek derecede 
sar.hoş b1r hald e\.ine gitmiştir. 
Kardeşi Ali, H8.mid'i böyle sar. 
h-oş görUnce çıkı~Il'. Bu yüz 
den iki kerdeş şiddetli bir a~1z 
kavgasına tutuşmuştur. Kavogl\ 
esnasında sarhoşluğun tesiriyl3 
hiddeUenen Hô.mit, masa ilzerın 
de duran ekmek br<:aftını kap • 
ml§ ve kardeşinin üzerine atıl -
rnrntır. Ancak ayağı kaydığm • 
d:ın yere düşmUş, elindeki bıçak 
da göğefme ve başına saplanm13 
tır. 

Hamidin böyle kanlar l~nde 
yere seri!diğini gören kızı Ha • 
hibe lıendisini ye~n kaldırmak 
istemiş, ~it yaralanna bak -
madan bu seter de kızmtn beri
ne at:Jlara.k kendisini yaralamıı;:. 
tır. 

Sarlıoş, bundan sonra yere ~
rilerek bayumı~tır, GUrültüye 
yetişenler her iki ya.rahvı da 
NUmune hastahanesine kaldır • 
mı~lardrr. Ha.bibı!nln yarHı nek 
ehemmiyetli değilse de HA.midin 
vnralan tehlikeli görlllmeltte -
dir. 

Atlas Okyanusunda bir 
İngiliz kıruvazörü 

ha.tırıldı 

Berlin, 26 (A.A.) - D.N. 
B. nin bildirdiğine göre, bir 
Alman denizalbsı Atlas Ok • 
yanusunda Dragon İngiliz 
kruvazörünü batırmı§lır. 

•• * 
JngfDıler t.ebip ediyor 

Londra, 26 ( A.A.) - •'Dragon,, lıı 

mlndokJ lngtliz kru~rilnlln torpil 
teııdtğtoo dair Almaıuar taratrndan t 
teri .UrUleı:ı lddlaya cevaben n.IWyet 
ta.r blr membadan Dragon kruvıızl:I 
rflnQn taamım uğr&madığını bildir 
mektedir. 

Fransız 
esirleri Parise 

dönüyor 
Part9, ıe (A.A.) - KemlUctıort. 

oe dönen 800 den !azla esJr dlln ~ • 
mal l.ltasyonuna gelmlftir. Hııber a 
tmdıfına göre 10 b1nc yakın ulr 
F'raıı.sanm işgal altınd& bulUDl!ll ve 
buluı:ımıyım lnsımlarma gelecckUr. 

Bir korucu 
meydanda yok 

Ba ahrn 
hangisi 

' . - Bende.O: ne .istiyo11;uııtd ~ 
ttyor\ar ki şeref ve n~ıı~ 
ynk altına alayım, a.sı:ı.. ~ ) 
üı.kat fütuha.umdı:ı.n bir Jıat 
terkcdcmem. Sizin hUkilJ11d~~ 
ruz t~'ıt UstUnde dilnynyn ge 
rl için yirmi defa mağlup 0

t ı> 
da payitalıtlarına dönebilir!~ 
kin ben böyle yapama.ın. r 
tllredi bir askerim. Sjz asi'~ 
ğilsiniz .• Onun içi..'l b.r as!tC 
yolda.ki hislerini anla~ 
~enim gfbi muharebe me>d ~1 
i.JUytimU.:ı bir adam için au~ 
ce olsa bile J.nsaıı baya 
hükmU y<>ktur. ıs 

Bu sözleri 1813 yılında, ~ııJI 
a.t &Uren bil' kon~"'4IUUllD !D ~,.il 
bliyUk kumandan Napolyoll· td 
diplomatı .Metcrnih'e 8(jyJ0>0 

Nc.polyon, Metcrnihc bir 
5unu da söylemi,U: ___ .. .u 

- Ben imp:ırntor l'TW .... 

ii~ defa hUkümetini ie.de v~ 
etmlş'ten nasıl oldu da k 
oın!c .;lbı bir hatada buJundıııı1-

V c Meteroih'ten aynlırkeP 
metlo: 

- Bnna harp il.ô.n etnılY 
niz. dedi. t}ıi3 

Metcmlh lturn~ ve mll 
di!>lomat oldui:'ll iç.n mağ~ 
kliında.r ve 1.'11D1nnda.n!l. 511 
verul: i 

- !§iniz bttiktlr. Bu h.sııt<l 
burayn gelirken hisSc<lı>0 

Şimdi giderken görüyor ve 

Vskildar mflddeiumımılllği ve ~~ Uç ayn pa.rça flzerfııcie 
Kartal jandarnıuı ga.ıip bir kay- 1 yııP1 
bolma hA.diac&lnln ta.hkilta.tma el ra.dnn uzun uzun tah Her ""ıı 

ve llzcrinde fikirler yüıillu>"'" 
ko;nıuş bulunmaktadırlar: 

Knrtala bağlı Ya.yb.lar köyfirde tu~ugünltil MOZ:tova. seferfJlİ 
koruculıa yapan 35 yaşlarm.da HU- polyon seferine bcıızet.c~tt 
seyin a.dm.da blı'i evveHd glln ll.s- ''tarih tekerrlirdilr,, diyCP"~ 
tuııde killl'yctli miktarda pa.ra ol- rlu. Bunu znmnn · göste~• 
duğu halde nUesine, gaz n.lnın.k U- Yn.lnız ta.rih arada bir bü.)~ 
zere kasab:ıy:ı. gideceğini söylemi.§ dıı.ha g&tcriyor. 
ve köyden aynlmıştır. Ger.1ı Na.polyon: 

O gece Kartaldan köye dön.mi- ı ed ıı 
Yen korucunun kasabada knl"·

0
;; nı - Go krtas n: zapt .. :.~~ 

w ordusu değil s~nrdı. Ciııı....,.. 
t&hmin eden ailt'Si, IİU3eylnin er- ordusunu Roma ka.pılnnıuU 
tee.i «UnU de geç va.kte kadar gel- dan Ut.retmiş olnn Kart.AC' 
mediğüil ,.ıfSl'tltıoe 11Miıredu jan. •u dcğl Anlbal'dl 
druınayı nalerdar etml,t.tr. • · ;J 

Yapılan ilk tabkiıl<n.t maamda SUnt nehrine kıı.dnr ilerlJlı 
korucu HUseyini:ı Kartala uğrama. .an ~eı.lonya ordusu d .o) 
ıhğı teebit cdibn!ftjr kenderdl. Avrupanın Uç bU) ı-J.' 

Bu vaziyet ~ t1zerind letlne kıı.rşı yedi ısene f' 
fazla para bulunduğu lıddia olun~ mUdafna ve muhafaza edeli 
korucunun bir clnayete kurban • Y.a ord~ değil, belki bUJUd' 
gitm·t ola.blleceği şUp.'ıaJf uye.nmlf-- rikti.,, diyor. 

Jorj San, haftalarca :MUsse'nin 
vnnmdan ayrılmadı. Ona bUtUn 
şefkati ile bal:tı. Fakat Alfred 
dö Mü~'ye vakit vakit gelen 
buhra!ar; nihayet Jorj San'm 
da sabrını tüketiyordu. Netice • 
de Mil.~e. Pn.r·'.!le, valmz başma 
dön!Il€ğe meebur oldu. 

Fa.kat Jorj San'ıı olan 8e""1?i~l 
büsblitün eönrnemi~ti. Bir büd · 1 

JEC.ıZELt::..R 
'tu.aı; '9 C'!Jl'.Mll l'tr.I\ \" .\H'I 

tır. AWradarla.r hid!seyi bu nok- Fa.k:ı.t dlln.kü harplerde le 

'

• tadan Jıncd:m<ıkte ve kendilerin- fau yairuz sevl.Ulceyşi dCıŞ:. 
den ş(lr>he ett.ik)eri bazı kimseleri BugUn harp, slynsetie yan) 
'SOrguya çolune!tted.trlcr. DUn ak· 11yor. /. 
~m geç v:ıkte kndar korucu FU. Onun lç1nd•r, ki bu~kO 
seYinUn ~.kıtıetinden utl btr ha- pa harbinde a.citerf zaferle dc~r=sonra ~krnr uzla.~ılarea da j • vucut ak!ı:lmı ayn ıı.yn ağrı, 

lS ;:, sencsınde t.am ayrılık vu • e:ı::dtııı, sancıd1Lrı mJtecsair olur: 
kua r,eldi... Ağız ıı.cıt&§ır, lştlh& kapanrr, konur. 

ber alm&.."?1:1.mJ§LT. ber, e-n bllyllk siyasi z:Uar de 
iedllceektir, 

Eırelten 8eçmeln: işte tnrJıte aranacak te1t Hatta o zaman bile Müsse'nin mağa. meyil n arzu oJma.a, baf a. 
bfö,~,t ih~i~ası sona ~rn;en:ıişti, te~cı.nır: derrn?k k1 ıralr eczanın blr 
~lKı JorJ ..,an da avnı hlSSl du· yerin ele.uı.ııde ~Urald yok ama, - btanbullulan AbdOLhamld 
yuyoı_-du. Yani ~eraberce Y8?a • başka. tUrlU tesan!lt var, ve bu te. de\·rinde aakere aıma.::ıardı _ 

Niyazi 

m=ık ımk~~ bır . ~~le ~~.miş sıı.nUt ln:ıan·ara ders olııblltr; o za. Olma .bıaııbW.lu. ı.ıenm, eter, 
olmasına ra~en b:roırlefınt ta· ı man Sadinln "~m $ııan blrbir1. VA~<IT mamen asla unutamıırruş.ıardt. nın tı.z'J.3Idır,, .azıı anlqtlır. Bertl A&l.11 kabOI e& :::ı:_,oc;~ 
Ş11r Müssc'nin, tnındıın sonra • caııı cczuım çektikten .onra / 

ki eserlerinde bile, üstü örtülü niçin wa. ınerduddurf ?bhkem• Onlar olma& dA.ldli IOkJ !:~; Daıma hal kın metı 
ateşin aU1ndan r,ö?...c batan kıvıl· vazl!estnt h&kldyle ita mı etmedı T ukerf. tim düsi.inür, her ılJ 
cımfar ı:ibl Jorj San'a olan scv· ı Hayır, fakat bazı ahlA!uWJkları Be, ...., müddet De ~m olan • J 
ı:isinin parlak iz!eri görtilür. mııhkemıııor taatıye " teüiye ecs.. ~·nda en seçme val' 

StJHEYLA. ALI mez demek oluyor. ~~~ 
---------~-------------------------~A-.a~-=-~------"Psrecler 

- Çok uzun hi!taye, dedi. Ama anlatacafım. Al. 
lahın bize büyük yardımları oltlu.. . 

Behçet, l<endini kaybeclecek hallere geliyordu. 
Birden Makbulenin i!zerine atılır ı:ibi kucakladı. Bai
rına bastırdı. Sıktı, sıktı ve ko~:fo.dı. 

Bu saniyelerde muhayyil:?3İ yı!Jınm hızı ile mesa. 
feleri yararak bütün h:ıtırafo.rı y~ıyordu. Mektep ha. 
yatı, nişanlıınma .• mesut günler.. sonra da babaımm 
ölümü .. o vakte kadar kendisini çdgınca seven Makbule 
nattıl olmu~ tn bu a~kı ay~.ldnrı altına almı:;.b. l •.c lnınu 
dü~ününce Behç~t, Makbuleyi iter gibi ·kendisinden 
uzah!:ı.~tırdı. 

Fakat. M:ıkbule, sanki sevgilisinin kalbini, dima
ğını yakan :ztırabı hissetmişti: 

- Ilchç·et, dedi. Evveli s~nin karşmda eski muum 
ve temiz bir lnz olan Makbule:-ıin bulunduğunu aöyli. 
yeceğim. lluna inan ... A nr.em, benim emellerimi, arzu. 
larımı ayakları altına nlara!c ni1anladı. Ben de, bütün 
gayretimi sarfederek, hayat::mı tehlikelere a•.:arak ko. 
carn!n bir gece ols".ln bn~ba;a bulunmadım .. Bunu yap. 
tmı Behçet .. Onunla y&§ayamazdnn. Sen, her zaman 
i~imde ya~ıyorclun. O murdar adam beni tehdit etti. 
Fakat elimde çok kuvvetli silahım vardı: 

- Ben de kendimi öldürürüm.. dedim. Pencere&.. 

re koştum, bıçaklara sarıldım ve anlaştık. 
. Durdu. Heyecan içinde idi. Göğsü kanatlanoı~ 

derın OO§lukJara atılmak istiyen bir güvercinin k.,,oı 
çıryı21 gibi çırpınıyordu. . 

• - Senin de çok kusurun oldu Bchç!:\ .. O günler.~· 
benı yapayalnız bıraktın •. Hiç me~gul olmadın, keııdıS" 
uzakla~a. atbn ve beni yapayalnız, hamisiz bırnktııı··· 

1 lkııı de yatağın kenarına otumıu§lardı. MakbıJ 
anlatıyordu: 

- Bir sene evvel annem öldü .. Annemi ne ltad 
sev~r~im .• Onu bir gün göremezsem çıldıracak haJler' 
ıehrdı~. Fakat bana yaptığı ezayı bir türlü affedeJ"i 
yordum. Onun ülümü içimi yalcmadı değil cok ağlaclıl" 
~ ak~t .bizim için bir nimet oldu Behç-et . .' Derhal sef1İ 
ız1cnm aradım .. Kimi gördü.mse sordum. Bütün dostl' 
nmıza bana haber getirmelerini rica el'.im. Bosna torıf' 
l~rm.a geldiğini ö~rendiğim ~ün, iana kavu~muı; gibi~ 
v~!1dım. Elbette hır yolunu bulup giderim diye dü~i.l~j 
nu>:ordu~ .. l~te tam. o sr~alarda paşanın Bosnaya ~ 
tayın edıldığı baberı geldı. Patanın haremi beni col< • 
verdi. Her aün onlara gider, beraber otururduk~. GtJf 
bete çıkmak, yabancı ellere gitmek onlan üzüyordıJ 
Hanımefendi: 

.- Makbule, dedi. Senin de annen yok Burafard' 
belkı ııkılınm. istenen ıeni de Bosnaya götürelim.• 

D~nyal:ır benim oldu Behç~t .. Ne kadar ı;evindi~İ· 
~i bih:ıezıin.. Buraya geldikten az sonr:l seni öıtı:~~ 
dım. Pqa haremde aık aık hllı:..-.edcr, seni cok &evdi9J 
söylerdi. Beni de aevdik!cri için teklif etmiı;,er .. 

Makbule it\iyakla Belıçeti süzdü: 
(Devamı var) 
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·,~ek ve t ~ ın: oo a oo oo&.oo ~ ~ 11 ~ oo a l! ı ~ -düşill~J 
Ilı b 1 k\ 2 Cephe~er ~ull!.fuGt!l!l:b.n, mri.tten. ttaıra u ma H. 1 . . kıyıl::ı.rmd!l:t, lıntfa Ro~ cephelc-

ı,,""' k.. =-~--·-- bu .. • ıy ecı seyya pıJll 16 Mart .inden nsiıe'r ayırarak. fayy:ıreli?l'-
"Q' ............... :u: ....... 1 ı· kı·ıeştı• le AtriJ:.ayn e;. ndenliklerini oku-

turıu ha.Ilooemiyorlıır. h •tı • • • il 1 

~~ı::::ı::!::r~ b- muhtekirler şe 1 erı ıçın Kı~ gefu, soğuk, ~ıfırm ~ltınl.ı h:~~~;~·~;ı ~~ı d;~~~m~:!: 
'""1lar ıı·ı · h....... Ş h debacı krrk <lcrece"--e d~şersc, malı.uc:Le 1 gıye mu ...... .ıır- Ye rf 1• M af ı p a d k aş e za .,.. na J ~oıuı ... ınili;;ı ruulıı:.ıtıcııı.trr. ar a Z r f n an LJ m bir abide dikilecek dnrur. Diyorlardı. Şark eeplıooJn:le noı·~ lwm t~5mıın sa ile değlr-

lıısanlann bilgiye de
h \'e teselHye lhUya,ç. 

a t tp satanlar ya kaland 1 'kış geldl. füır fırtmaln.ı"T, g'dz ~ty,.. men öoner mi? DGnm~z mi? ll'l!Du 
$<.-hzadebaşı civarırun ağaçlan m.'\yan tipiler bn.~!a.ılı. Termomet- ~nra göal."C~~t. f':ı:mt şiınd?ye kn

drrılmasma ait hazırlıklar ta • l'<Jler düştük~ düştt!, falmt kemli- dar "cürel." in nınnt!~:ı. Ustun ol· 
marnlanmıştır Yakında bu saha sine bu kada.r gÜ\'eııiJen general duğrmu l>ir çok dcinfar ı-mıa.ı.l1k. 
nın di<7er no~anları tamamlana krş, fernıımım okotamı:-.dı. H:.ı.rp °" K.-ıç lıadi<ıe ka.a.-şısında lı:ıynı.o hay. 

t~. Fiyat mürnk.a.be ibfuoo&u meıınur
~ de en usta şeldlıle la.rı, dün, İpekişde bir ci.ilm\ı meır 
ta-!"apa.n insnnlıır bu lıut tertJp ederek mağa:ımdaıı. aldı
~ --=ıms!ardrr. 1 ğr 3 metre lk:ımı.aşr, ııruı.ğa.zadan çı· 

'llebiiir ki sanat ve fi. ı kar çıkmaz, hemen başka blr.i8ine 
fe tarihi ba.~ınclım so- devreden bir şahsı, suç ti8t;ünde 
bu ild problemin h:ılll ~ akalamJŞlardır. 
atılmış fikirlerin, his- Son zam.ı.nlarda, Yerli mallar 

t ct;lctin bir yekfınuclor. pazarları gibi resmi ve diğ'Cl' buı 
~ a,.ıletin bile bir b;Jgt ol- hususi ticarethanelere pek fazla 
't~ılir. Bflnıelc, tabiatın, rağ'!Jet gösterildiği, bir ~ mtişte-

ar~ı öı;,rrcnmelrten hnz rilerin, bu n-ıüe-sseselerd~ 3 er 
bnnt! ins:ııılrk iı;oio lıir ıı:ıetrclik kum~lar satın ıı.IMlan 
l?Si s:ıyıı.nla.r ıie ~tadar nazarı dikkati celbetmişU. 

Miiessese müdürlülkleri, fiyat 
mürd<abe bürosu §efliğine müra
caat ederek bu rağbetin anorma~ 

olduğunu, bu işde mal topl&ta.n 
gizli bir şebeıltenin parmağı olduğu 
ilhtimali bulunduğunu söylemlşler
dir. Fihlıaıldka, bu şil.phcleri artr
nm şey, bir çok mü.'fterilerin mun· 
tazaman 3 er metreHk kumaşlar 
almasıdır. 

Dün ya.pıla.n c1lrmil meşhutta da 
ianini ş!.mdilik y:mndıF,nnız müşte. 
riııin d~ 3 metre kumaş aidiğr. vn 
bir tanda bu kumaşr diğer bir ele 
para mukabilinde devrettiği görül
müştür. 

Yaı!-alanaın muhtekirler, fiyat 
mllrakaıbe bürosuna getirilmiş, bu
rfiıdan da emniyet kag:lkc:;ıhk şube· 
sine teslim edilmişlerdir. -----

tannn._'l.k, öi;rrenmek ta· 
~~~Özüyle, yahut ~öı.ünc 
. t \ asıtala.ı la tannnak, 

~<>r> .. ç gibi ist~i,'1 tar~- Ata.türkün hayatım ı Beyannamelerin 
rzusu mun \"\"erm ku d " 1 b l d eı ... nlıu:ıu saran, onn ölil- rtaran saat aranıyor agıtı masına aş an ı 

o:;et • ·~ • ~ . .. Her kazadaki fırının ne kadar 
. lı c, ası lige s!n 'keden Ebedi ~ Atatfu1"~un ~f ekmek yapaca~ru tesbit etmek 
~~ltv\·cttir. luırpte 9anaıkkaledc uzerlne bır ürere evlere daıhtrlmasma karar 

ltl snnatm biiyük oo:;- kuı·;ıun ıoabet ede-rck hayatmı kur· verilen beyann~elerin tevzi işi 
'ltrı: di"ş~nccnin ,.~ bilgi- tarmrş olan cep saatini irn-:ıl eden ne dUnden itibaren baı:ılanmlŞtIT. 

clıı. dünyanm bır cen- !svi,.re fabriılrnsr bu saat1• tesliını ~ 
a 1--ı · 1 .. · Beyannameler dkn ü~küdar, 

ua.n dırler. edene 10 000 !nglliz lirası verme- 1 et h r ır u 1 b ' Kadıık.öy ve diğer uza,k kaza ara 
~ ııy;,ı, ı K s ı r ~~m ğ-1 vaadetmiştir. İzmir helcdi.ycsi i~ gönderilmiştir. Bugün de Beyoğ 
latıo it c;artlarla, "On ilim saat bulunursa bunu sattrnnrynrak lu, Eminönü. Fatih kazalarına 

tabı r:ıtunınndn lı:eşfet- Atatüı::t müzesine koymak ka.ra· dağrt?lacaktır. 
lıı at rmrı:nsma her a.rcş- rmdıı<lır. __ , · • b" 
t~~. lıarck.:?t nokhısıdrr. Toplanma ve yaz,uma ışı ır 

ıcafün kap!Srnr ~alan ,.~ hafta zarfında bitirilecektir. 
k ginneğe mu,·arraıc o- Bir çocuğun bacakları Diğer taraftan fmnlarm ek -
~Yıluklrm lı:ız sadece bir kesildi mek yapma işini. dün belediye 
ı..'~en ibaret dzğildlr, nu reis muavini Llitfi Afil-oy teftiş-
~ıı:ı arlınsmda milyonln- F.dirneıkaprda oturan Hüseyin ler yaparak çrkan ekmekleri göz 

. ıt'. nıilyonl:ı.nn ilerleme O'~lu Salihıs.tfn ad:nda 13 yaşla- den geçirmiştir. 
ı " \'ercıtği sonsuz haz n.r~ l"mda b1r çocuk, dün sabah tram- -----<>----
İ ~ vaylara ta.kıla ta.kıla giderken mu- Altın Fiyata 

et ..ti< ek, görünmeyen ı,eyle- vazenesini kaybederek bir tram· Altm fiyatları yükselmekte de-
"':I ~ı._~un ufkunu genişlet- v:ıy:n önü.ne düşmüş ve he.c&k.lan va.m etmcıktedir. Dün bir Reşadiye 
I' 'il? kesilmiştir. altmmm fiyatr 26 lira 35 kuruş, 

~Öre ıı:ısıl mide hımm Yaralr çocuk Cerrahpq& but&- kfilçe altmm bir gramı iee 366 Jtu-
~ ~fa da. öylece bilgiyi nesine ltaldınlmDJtır. ~tu. 
Y.J ~Si tabiatı, uflm, nıhu, 
ııtıT.I rar geni:sler. Jludut-
" • 

0ııun gayesi, hudut o-
hi hapis günleridir. 
lgıye değil, mmtma:rn, 

1~llhta!:-tır,, diyenler bu· 
"llinl dü~ünüyorhr. 

bıto 12trr:ıp yekunundan 
t ki? Hiifı7.a bir cchen· 
e lllUtemadiyen yanıır, 

' ~em W insan rztırapJ· Onu unutmak, onnn 
en kurtu'im::k anr~ 

6artı bn olabilir. 

bir Cehennem olan nı-
~ .ihtiyaciyle tut~şan 
~ !lı ancak bir rJ, 11ef
" San rubu s:ırabilir. O u-
~ ~ ~elliye muhtaçtır. 

hn:uı, arzuya ka"'UŞa• 
İıı~rabmı lıer an içinde 
"~ ebedi bir uyku ha. 
l h ne lmda:- !;'ok ister. 

llYlm lıfıfıznnm snsrua-
b silinip knybolm:ı.sı
iı ios:ıeıı. unatnıa.k dcı
lt i!:In CC:hennemıle y~ 

'atı teselli lmlın:ı"ı, onnn 
Irnnsı ıaunulır. 

AtatDrk köşesi 
Çana.kbla 18 mart tnc olmJnnda 
Atatürk k~ kanaluı~. Kü
te, törenle ~. BeridJnh4iıı 

a.c:ılıt t.örenl ile Jditeyi 
görtiyonmnu; 

caktır,.., ' lanC'.a hızıyla. sürüp gidiyor. Hatta rım: 
Sah~nın imar faaliyeti bu su· bazı mmtnka~rcla! ~ıız a;rlarmd;n l{arşcya geçroe-k içi~ köprü arar· 

retle sona erdikten sonra 'bura - daha azı;m hır şıda-etle lrndtm.u. ken 8.kil, 
da 16 Mart şehitlerinin hatıra - Adam boyuna a.<ıan karlıır, donmnıı Aştı çoktan dereyi baldın çıplak 
s:mı anmak üzere bir abide dildl rmıaldar, .. bc~onl::ı.~mış solar, ha- mecnun! 
mesi kararla« ırılmıstrr taklrklar ustündc tank iLi.aylan 11"· beytini mınldandı?t. Bn dafa n~ ola-

A . ,.L • v • rnurcla.nıp duru ... ·or 
bıde vakamn olclugu karakol J • cıı.k? Ililmiyoruz! Fakat Afrika.da 

sahasına dikilecektir Plan ve Geçen haftanın sonuna doğru ln~ilizlar, ilcma.I ,-:ı.sltalan, nıalze-
projeler hazırlanmaktadır. ıla., Afrfüadıı, h:o~Uı:lcrin hücuma me zenginlii;l, in5:an yığım, ban, 

Zabıtaya hakaret eden 
bir Ilınan memuru 

mahkfun oldu 
Kınahadada oturan liman re

isliğinden vekalet emrinde bulu 
n31n Rıdvan, evveJ!d gün kendi -
sıni bir iş için kara.kol~ çağıran 
bir polis memunınu tahldr et • 
miştir 

Dürl asliye üGilncü ceza mahke 
mesin~ verilen liman reisi, du -
ruo;;masr sonunda ı ay 20 gün 
müddetle hapse "~ 60 lira para 
cc1..asın:ı mahkfun edilerek he -
men tevkif olunmuştur. 

Odun stokları 
tesbit ediliyor 

Fiyat milra'lrn.be bürosu, şehir· 
deki odun stoklarmr tesbite başlıı-
mı:ştrr. Memurlar, dün, Ycniıkap1, 
Kumkaı:ır. Fmdrklr ve Beşikta., gi
bi semtlerde çalı:şara.k bir kısmı 
odun stoklarmı, kayrtlara nazaran 
tesbit etm.'şlerdir. Dün Frndlklı 
ve Y enikapida 1328 ton odun mev
cudu bulunmuştur. Memurlar, bu
gün de çalrşara.k şehirdeki odun 
et.oklarını ıtamamile teebit eclecE*
lel'dlr. 

~alkt?klannı öğrencl!k. Orada <la silahı b&kımlarmdan üstün göriinü
gcce güııclüz, kıyasıya dö\'Ü§Ulil- ror!ar. 
yor. l\urn fu1-maları durduğu ''e llücoma geÇmeh~ri dfı bu üs
sır,aklann kınlclı~'I it';in, Afrlkada tUn1ilğ-::: inıınışlanndan ötürü· 
harp me\'siml gelmiştir. dür. Düşınanbrnu denize dü· 

Rus rephesinc!c "kış", blr sükfuı kerlerse, Abna.n nüfuzu JU· 
tlevresinin müjdesi sayılıyordu. nlac:ili, hele ltaly:ı. için hu maf.IU· 
ıren ve zel<V., krşı da buyruğu nJtı. biyet öldü.rücU bir yam. ol:ı.cal•. Öy
na aldı. FaJcat sıcağn. çöl havasına le bir yAra. ki ana ,·atanın ba&TID· 
henüz diş g~lrcmiyor. Orada. harp, ita. da da.m~rlar kop:ır.ıbllir. Şa. 
iıııter Jst-eme:r. menirnfnl bekledi, yet Afr.X;..'lda hnrp müzminleşmez

Şiindi, savaşın ba.şmdıınberi, • se, on güne .kadar ortalık aydmla· 
k:ıclar iirkülc-n "~y,, le Jrn.rşı kn.r· nacak ve fşln ıııonunu kestirmek 
trı)'ayra: 1~d cephede dö\•iişülüyor. kolaylaşacaktu. 

Dünkü telgraflarda, Almanların, HAKK.J SÜHA GEZGiN 
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L~~I 
Yeni bir ·icat 

p os bıyıSdarım altmda, tun· 
dalığa ~bir kuş gibi 

duran pipoo,unu tüttül'iip kaşları
nı oynatcıraJt konuşuyordu. 

- Boru meselesini temin et
tik, dedi 

Halinde, büyilk bir servet, bir 
istikbal temm etmiş adamın ra
hatlığı güvenci vardı. 
Etrafına halka olmuş ctgaralı, 

nargileli, tesbihll, enfiyeli, sakal
lı, bıylkmz, çeşit çeşit kıyafette 
bir yrğm arkadaşı merak.la &Ordu
lar. 

- Ne borusu! 
- Soba. borusu. 
- Ama yaptm ha ..• Bunun bu 

kadar :btlyük bir mesele olduğu
nu eezmemiştik. İhtimal g~en 
sent"ki boruların, çilrü.meyenleri
ni 'bir araya getirip yeniden kur-
duğımıuz için farkında değiliz, 
demek soba borı.ısu buhranı var
dı. 

- Ne diyorsunaz? •. Boru al
m.ağa gitseniz; sobayı da beraber 
&lma.k şartile vermeğe razı olu
yorlar .•. Maaza.llalı a.ynr usul bti
tuıı diğer eşyaya teşmil edilecek 
olsa, döşemeyi diikkincr ile, evi 
klra.crsiyle; &titli beygiriyle; ek. 
meği fırmiyle. hatta odunu, ha
murkAn ve tablaliriyle birlikte; 
llzümU bağıyla, meyvayı ağa.cıy. 
lıı, ealatayr boste.n.iyle lbera.ber 
alma.k 18.zım gelecek... Bereıket 
venin boru meselesini, bunJaı-. 

dan ~ birine ihtiyaç duymadan, 
kendiliğin.den hallediverdik. 

- Olur eeY değil .. 
- Heıın biliyor musunuz?. E-

aaa boııılal'dan hiç de farkı yok. 
Güzelce lavrrlmış; iki. tane dedir
ısegiyle birlikte tam yedi metre 
boyunda, odamın tepesine bir as.. 
la gibi kuruverdim. Verniği de 
V1ll"'Jum mu üzerine... Putl pırıl, 
abanoz gibi yan'yor billahi. .. Bü
tün ev halkı hayret iç!nde .. Bii
~ m.isa.firlcr takdirden ne dıye
ceklerini şaşırı:yor,. Gelip giden 
bu marfü~time parmak uımyor
lar. Soba bonıiSu işini, bu lwcfa.r 
kolay, bu kadar pratı.k ,bir şekil· 
de halledişlm, harp ikt'ma.cliyatı
nm mükemmel bir icadı o1tlu .. 

• Püfür püfür de yanıyor., İki la· 
nesinden bir buçuk metre boru çı
kıyor. Bir buçuk metre boru için. 
azami otuz be~ kuru.~ para harcı
yorsun. .• Topu topu yüz elli lkun:ş 
sarfederok mükemmel bir kış
lık kalorifer cihazı kurdum. .. 
Bundan alası can sağiığr .. Talım:n 
edin bak.alını •. Ben soba boruları· 
mı; neden yapt.nn? 

Sivri akıllı birisi attldı: 
- Eski soba borularından. 
- Amn, yan.tın ha,. Eski &Oıba. 

bonıl&rmm kullıın!lacak hali ol
sa, aynen ta.kılıbileceğini s.iı& söy
lemediniz mi? Başka? .• 

- Saç mangal kapa,ğmdaa ! 
- Hayrr. 
- Amyent kiğr.dındu • 
- Saçma.., 
- Künkten. 

~l\a.r Vnyld'm llediğt gibi, 
!'le !, h:ıyatla ya~rsa o 

i>ıur. o halde çok ölme
~ '1ayatıa yaşamalı. Ya· 
~~ı p,z~ltrnn.b, nıhu 

Müfettiş Klayton bir sucuk 
gibi kalın pannağmı Morgan'a 
doğru 1!7.atarak: 

- Her zaına.nki şakacı halini 
bir t.ilrlü bırakamadrn.. Ben de 
e:enin işlerin için uğraşıyorum. 
Bilmem ki •. 

I spangol dansözü 
derek ayrıldı. Sokak kapısının 
önüne çıkınca bir taksi çağlrdı. 
Bundan anlaşılıyordu ki, müfet
tişin ziyareti tamamen hususi i
di .• Yoksa, müdüriyetin otomo -
bili ile gelirdi •• 

- Olma.dı.. 
- Saksılarm dfbtni delerek 

üstilste yığdın.. 
- Anlaşıldı. Siz bilemiyecek

slniz.. Bari ben söy1iyeyim.. Be
nlm soba borula.rmu temin eden 
şeyden, hemen her e'Vde en a.şağı 
bir tane bulunur... Yüzüne pek 
ha.kılamaz. Fa.kat kendisinden de 
kurtuluş yoktur. Sokağa atamaz
sın. 

11 
kendine Jdfayet et. 

'd tlar lı;ine ı;ıe'Idlmell, lh· 
aıı:ı aynı zamanda. arzu· 

r. İnsan bilclikce tam
~a bir ~}{ bayana. ya-

~101.r. elemler doyuyor, bir 
:\t hi se<U~or 

~Cok Ölümle. öliiyor. Yaşa
~ llclntı:ı.nm:ı..l{, iJıti~"IIZ· 
, lltnııın. ~ili bulmak 

- Fakat sen de benden gördü 
ğün dostluğu inıkAr edememin 
ya .. Sana her zaman faydam do
kunuyor. Sana bazan kendi a
dn..'Illarının çtkal'amadığı vaka • 
lan getiriyorum.. Söyle b&ka • 
hm Emrin nedir? 

_.:: Emrim yok.. Ricam var. 
Bana, bu cinayet meselesinin iç 
yüzünü anlatacaksın.. Sen hiıdi-

~ ~ yerinde bulundun değil mi? 
!)r\i~le insanlar ok dev· d • r d 

~ .~ci\•üsüvorfar. Acaba bu - Bwim ka ar resmı po 18 e 
1.ı ., bulundu. Hem de bir QOk .. Ken-

trı 11l•ı..'ti.ı 'U bir cle\ir )·ok dilerine ifade verdim. Ôldürü -
0 atnnla Arlsfo, Roso ile len adamı tanıdığını söyledim. 
ltı bir gün cludak dudnğa Fakat onu, ben oraya gelmeden 

" ~t tnidir? öldürmüşlerdi. 
,~t Olarak yıılııız onu pa· Müfettiş Kiayton bunun üze 
~ı~.llı alabilenin i •ne )a:ra- rine gayet heyecan verici bir 
~atlclet el~ -rııdfr. İnsan· şey süyledi: 
~~ 3"a ihtiyaçl:m \'Srclır - Öldürülen adamın hUviye w 

~ bir miJletin mab olclnk· tini tesbit ettik. dedi. İspanyol 
'1 tUn 'e inc;an ~eren ıin scfaNtinden bir memur, bundan 
esı oldok<':ı Mfrza ce- vnrrm saat evvel bize yardım i

~ ~ktan J~endi Ç;:enclinc ~iri müdüriyete gelmişti. Öldüıii 
ı. 4' 1 unutmak Ye teselli len adam, general Franko zabı · 
,. ht talrnıız, ~Unl{il nmıtma!< tası tarafından haftalardan beri 
~'rıtnm aznbmı duyma- aranılan birisi olduğunu söyle ~ 
i~tit~~ de aclzlit'.,in kötü bir di. 
t~ ir. - Olabilir İspanyada yeni 
~~lllye 'e unutmaya kuruhn hükfunet aleyh tarların -
llıı~e muhta~tır. Stepin dan birisi olabilir. Fakat bun -
~% 1 rla. .·a !fllur bekle· dan bana niçin bahsediyorsun? 
~~arı :tilıl lnsnnlan dıı. - Sen tanıd!ğın iGin baıhsedi· 

al olarak amnalda.- ı yorum. O adada aklanıyordu. 
s d ~ePdeiil SADRI ERT EIJI mi~ e onu il . 

Heyecanlı, büyiik Polis Romanı 
..__ t t tn~lizceden Çeviren: H. MUNIR 

- Dostum Klayton bu gibi iş.
lerde daha anlayışlı davranma · 
nızı t~enni ederdim. Evet, ya
rım mılyon lira büyük bir para· 
dır. Fakat her insa,n satın ıılma 
m:ız. Con Brayn' da. böyle yük
sek karakterli bir adamdı Yan
lış :yol~ sapmaz; yanlış adİm at· 
m~ bır_ adamdı. Şunu da söyli. 
yeyım kı, beni bu hadise pek 
fazla ilg!lendirmiştir, üzerinde 
çalIŞacagım. Bir şey öğrenirsem 
d~rhal ~ize bildireceğim.. Buna 
soz verıYQrum 

- Fakat oraya ilk giden ~ 
dam bcnı değilim? Daha evvel, 
ba.§kalan ayak basmıştı. Onun 
için, benden önce onlarla konu · 
şursan; daha iyi edersin .. Fakat 
bulabilirsen Bunlardan birisi 
bıçak kullanİyor; onun için, ara· 
da bir kafanı kısma~ da unut· 
ma B ·· ı ·· ·· ·· '\.•çakla .. u ,guze yuzunun v~ 

kesilmesini hiç istemem. 
Müfettiş Klayton, Morgan'::ı 

uzun uzun baktı; sonra derin bir 
göğüs geçirdi. 

- Morgan, dedi. Ôldü~en 
adamm büyük bir para işınde 
parmağı: vardı. Aşağıyu:ıtarı ya· 
Mm milyon liralık bir mesele •.• 
Hariciye nezareti, bizi tazyik e· 
diyor. Eğer sen bir ~y biliyor • 
san; iimıeden söyle,.. Öğrene · 
lim. 

J\:1üfettişin yüzUnde bir gülüm 
seyış belireli Mrgan'm sırtmı 

1 d • 
ar.ı:a a~a tokatlıyarak: 

-Hay hay, dedi. İstediğin · 
zaman bana uğra .• 

Morgan siğarasmı 
ve: 

Morgan kapıya doğru onu u· 
ğurlamak ti zereyken durdu ve: 

söndürdü - Si.ze bir fikir vereyim, de-
di. Con Brayn'm son zamanlar · 
da malıktım olmuş ve hapishane 
ye girmiş midir? Eğer girmişee. 
ne suçla girmiştir? Bunu öğre • 
nirseniz; araştırmanıza ehemmi
yetli bir yol açılmış olur. J. B. 
belki de İspanyada harb esiri i
di., Fakat bu. •b;r tahminden iba 
rettir. Çünkü ellerini pek harab 
gördüm. Con Brayn bu derece 
düskün vaziyette bir adam de • 
ğildi. 

-Sana bir şey söyliyeceğim. 
dedi. Con Brayn bir serseri de
ğildi. Aleyhine çıkarılmış olan 
bütün , tevkif müzekkerelerine 
rağmen temiz bir insandı. Ben 
C.On Brayn'ı tanırdım Karde • 
şimden daha iyi tanırdım kendi· 
~ini .. Onu..'11 için bu yarrm milyon 
lira meselesi, bir masaldır! 

-Fakat onu, iki senedir ~Öl" 
mi yordun değil mi? •• Bu iki S()o 

ne içinde insan ~bilir. Müfettiş Klaytnn ~ e-

Morgan odaamm içinde bir~ 
şağı, bir yukarı dolaşıyordu, 

Elleri cebinde başı önünde, 
durmaksIZill düşünüyordu. Ger -
<;ekten düşünülecek ve hallolu • 
nacak bir Q<>k mese!eler vardı. 

Con Brayn yarım milyon lira
yı beraberinde kaçırmak su~ 
dan aranıyormuş ha.. İmkanı 
yok.. Hele, müfettiş Klayton'un 
anlattığı şekilde buna imkan ve 
ihtimal verilemezdi.. Sonra, o 
iki adam, adaya nasıl gelmişti?. 
Ve esrarengiz kadın, daha önce 
oraya gelib J. B. yi öldürenlerle 
beraber miydi? Nihayet J.B. bu 
işe nasıl giriyordu?. öteki adam 
lamı kendisinden istedikleri ney 
di? Yanrn milyon lira mı? Ve 
Sebastiyani kim oluyordu? .. Bu 
meselenin bir çok ibelirsiz taraf • 
lan vardı. 

Miramar oteli, Londranm en 
modern otellerinden biriydi. Sa
lonlarmın her hangi yerinden 
geç.seniz, muhakkak bir kaç meş 
bur insana rastlarsmrz. Sinema 
yıldızlan, Hind racaları da bun
lar arasında ıtörülürdü. 

Peter Morgan otele girmiş ol. 
makta beraber, aradr~ kadınla 
hapa hao karşılaşmak istemi -
yordu .. Bu karşıla,qtlanm bir hu 
susiyeti olmasını istiyordu. He • 
le, kendilerinden başka hi~ kim-
8enin bulunmadığ'ı bir yerde vu 
kııa geliree pek çok işine yara • 
yacaktı. ( Det>amı t)QT) 

Birisi eözü keserek: 
- Eğer canlı bir ~ey olsa.ydı; 

lı:ayııanamdan bahsettiğine hük
medecektiın. 

Pos bryıklı adam, fundalığa ıııh:ı.
miş bir kuş gibi duran piposunu 
ağzmm ,kenarından c:;I!kararak: 

- Kaynanandan ne şekilde 
istifade edebileceğini bilmiyorum 
ama. dedi .. Ben soba 'borularımı 
çöp tenekelerinden yaptmı. 

Universitede bugünkü 
toplanb 

Yeni talebe birliği nizamnamesi 
ta.tlıik mevkfne girml.~tir. Bu me• 
sele etrafmd& görüşmek ve seçim 
yapmak üzere bugün ünivel"Bitede 
bir ropla.ntı yapılacaktrr. 

' 
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madiyu tnklt ollllUDÜ\&da. 
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.. ya e '?'i-~ler 
( /;'l~ 'n•alt , ırır'lrl('J 1l1 ! ~Ol . 10 b. r 

tedricen girmiştir. Eu kuvvet ş:m. e fil. 10 sent'3 ao1s ve nı i ra 
di csirler.n ml.:to.rını artırı~ııı. ay- - ~ 11 

n: z.:ımnnda :H ıı.ılırn topu ~lm ı;- (1~o. rnrnft 1 İ"rTrfP, parra cezası verı·~ebı·~ece , 
lrr. . , Vo'oito1::ınısk, StaUno~orsk ve l ~ • \. 

Bn-;lıca mnhrrebe . ~~phr_SJ o.a- Don üzerinde Hosto\' idikamctiı:-

As~(er do' 
i~\i ingiHz 
vapuru 

Torpillendi 

1 u a§ a 
il< maçla 

rak Jtnl:!l.Il Siil nc::r.-;:_ oolr:es;-nc Al· 1 c!ekı muharebeler bJllıo.ssa şiddetli Anl:ara, ~6 - Milli korunma rneittedir. Bu arada Ticaret ve 
man hacıkum:ındnnııı;ı tnl>vıye k1- 1 l karunur,Ja yapılacak tntlölatı .Adliye vekilleri de, müzakerele • :Nevyorı,, !?G (A.A.) - Deniz mah 
talan ~;ndcrn1iı3 olduJ;undnn bu • 

0 ~~Ö ~~~'·lıı nu'i lı:ı.tl:ı.rı '.\'nrıldı tetkik etme•t üzere Meclis Partı re i~irfı.k ederek ve~tnletlerint mıerlnde §U matümı:ıt vcrııınektedlr: 

j&t.' 
Galatasaray • ot 

karşı!aştf . ., a~· 
tst. futbol ajnnhğı11 

0 
~ 

raı'l:ı bu';'iln bUytik bir çaDr~ı$lll~ o!· Mo:.[.o\'~· 2;; (A.A.) _ • Pr:ıvda Grupunda l::ir kom;syon teşkil e- ait hu.su.sattaki tatbikata dair 6900 tonluk "Schnhrlst.nn,. tsmin
ması b~kl::nmc!ttccı r. ıltltatı \C '7az ıcs·nin muiısıhlri yazıyor: dildiğı molCımdur. I~omisyon <;a· :müta!ealarmı serdetmclttcdirlcr. C!eld lııgillz şllcpı geçen temmuzda 
l:!lvvetleri cms muh~r<be m~ydıı - o S~vy~·t ltıtnl:ı.rı ş'rnnl cenup ve lıı;malarına devam etmektedir. Kanunun muaddel şeklinde ih tn:Utcrcden nasra körfezine :!del' • 
nındıın çc,•irmet ~tiy':n ~tiııman merkez kesiml::rinJe Aİm:ın tııar- Komisyona da 3il olmıvnn bir tikD.ra karşı ağır cezalar olacn- kcn AtıanUk den.lzlnde torplllonmı~ 
Gab:ı Sıı.ıem umumı .~ıhvcrı ~·zun· rmunu durdurmc.ğa devam etmek· cok mebusların da bu rnUzakere• ğr, r.ıubtekirlerc on seneye ka - tlr. 
ıuğunca ve ı;arkta SıJı Omeı{•n ce- •ca· 1 ler sm~sında dinbyici olarak ha c1a.r hapis ve on bin lirnlıa kadar şneple bulunan 61 lrır:ııı.z lls!'.eı:1 
nubunda.ltl hudu_dun dikenli ~ller' • ~~lnrm şlmaJi şarltiyc doğru Z!r bulurunaları ihtik5rn kan.'t para cezası verilmesine dair hil· oımıık Qzere lSG k~I dört lahllslye 
nden gcç~:ı genı~ mik;ıasta bır a. taarruzlarını ink'eaf ettirerek bir 1 a!ııımak üze~e olan yeni ve ı:;id - kümler bulunacağı anla§ılmak • eıında.lma uucıı etml§terdlr, Bu san 

Bu hafta Fener))SlıÇ •de 
ı:t.a.tlar.ndn lik nın~ıarill ti'rl 
dilccektir. Mnç!nrIIl s~ 
l:cmlcri B§ağJdaciır: 

Fenct'bnlıtc suıclı: ~ 
S. D: Alemdar .--

kın ter.!'~ ctm {}tır. Al.n.nn son ha- 1 knç 'kazabayı işgale muvaffak ol. detli t-edbirlerin meclis muhitin· tadır• öallardan biri Asor adalarına cıkmıt1. 
berl:tc gorc bu akıncı ı.olu Halfa- dllitları Klln isti!{nmeUnde vaziyet de uvandırdı~ attı.knvı efü:ter • cı:erl blr tspanyol ~llepl tArnfındruı 

N ejat,_ Hayri. Ssdı?t. ,-ofıı 
S. 11 Beykoz -- SC~ 

Reşat, Sa.dllt, Sabnbnt 'l' 
S. 13 Fctıerb:ıhçe - ~ 

kem BUlc'nt, Musüıfıı• 1,ı. yn ile Sldi Ömer rırn.smda yan k k . d' j -------.. ------------------------ kurtarılmıftır. Diğer !ki sıındald:ı bu.. 
ıd b . böl d b 1 1 t ·d· arLCS • ve gcrgın r. k J 

yo n r ge C u u?mııt ~ •• Mojaisk ve Mnloynrosl:ı.\'etz is-• tl•J.pet f'_ecrsa mu•• z~ ereı .. e •ı ltıunr.ıın 69 kJ§idcn hnbcr nlmıı.mamıı • S. ı~ Glntasıır:lf-tİl11 il 
kem Mudfer, ,Nurct 

ŞCI'('f Stndı: .4. 
s. 11 BeylcrboY~ UJtl': 

ha,kcm Hayati, Halıt .,,,. ' 
S. 13 SiileynınniYe ıe-1 

kem Sıtkt Eryar, sntt. 1~t 

İhtiyat olanill b~~c.naurul:ın ~Ui tıkıunctlerindc dUcman tnarruzlan l t l W 1 ""' 
hlm nı11'.tnrda lngılız tnnltln'rr ... d geri pU~>ilrtulmU5tUt. DU~.manın l : . 1 Dlltcr cihetten deniz mahfillerinde 
Reze~ c.v:ıruıda cuey n e~cn .~: 'fula _ Moslto\·a esas yoluna ynlt- • Anlcara, 2G ( A.A) - B. M. d;,ln _kanunun mılli~!11.ild.afaa ~ blldlrl'Eflğlno sıSre SGOO tonluk Lnrrl 
~lı harekete lştlr:ılt !çın i~. ı • Jar;mak için vnpuı:ı teecbbJslcr n- ı r..ıcclisi bugün Ş~msellin Gün:ıl• kaletı kıs~mda degı~~lık }'il~~-- cn~a ısmlndelci 1ngıtız ~llcbl eylUld<ı 
bölgelere gelmişlerdir. Bı.rac!a eş k·m kalmıJ ;c r~~r uı.yiata u!!ra • tay'ın başkanlığında. top!::ı.narak m::-. -ı ve Dıyanct işlerı reıslıgı lılr Alman <lenlultısı tarafından tor: 
gü.r: mUtcmadfycn devam eden mu- t ~ .. 1 o.man umum müdürlüğu 19U teılkilat kanununun ikinci madde pillcrımıa ve ıı;ındcldler blr l{ona~ 
hnri?belcrdcn sonrn zırhlı te~~kkiil ~tı\ır. rsk lst"karnctl.ne dU.,.,,.nn ı bütçesine munzam tahsisat ko - sine bir fıkra eklenmesine ait H\- harp gemlst tarafından ıcurlnnlaro.k 
l _._. u u "dc.n tanzım e- '· a ıngo 1 ~... ı ·t kanun IA• ·ı as ·ı l"r ı"lc Vak flar umum mü ~uuı~T. s .rn e ycnı pek tU}'i\k plynde \'C tank kuvvet- nu masma aı O.Jl 1 ını yı ıa .. ı . Aııor adatanna çıkarılmı§tır. 

S. 15 Be~tktaş -::!fllet 
kem Sami, FtWl, Jiu::ı....-dll:ne~tcdir. • ... •• d k u ,. ed" N ·ı-r ka'!:>ul erlemiş ve B. M. Meclisi- dürlüğü teşkilat kanununa ek 

O~ha cenupta Hint kıtnlarlle lş- .e:• J?on erır.e z.r r. azı; nin 1941 Ağustos • Eylül ayfan kanun füyih~smın birinci müza· ~v t e 
biri ği l'nPM İngiliz ve cenubi Af· 1"0 t.'.lnkln Rus hattını yarmaga hesabına ait mnzbat::.va ittıla kerelerini yapmı~tr, 
rika mal:inell J:ıtnlıın Jnlo)'U up- :nuvaff~ olmu~lardır. • kesbeyledikt"n sonra gündemin- IJeclis, Yine bu~inkQ toplan • 
tctmişler \'C ltaly:ınlard:ın 200 esir h ~tıfbı~~~· 2~ (A..~·i:ove.~h~t tle bu!un:ı.n diğer madc1c1erin mu tısında Milli müdafnn mUltellcfi 
e.lınL'!! rüır. Bir mikınr erzak ve 3 er.er ro t:e . ~ ' • zakeresine ~eçmiştir. Meclis bu yet kamı'l•ınun nltmcı mnddesi
techtz.ı.t ta clinilic geçnı·~tir. Bu gilnkU çarJ:ımba g'linU. b:ısınn şu madde!er aı·asında eme di birba- ne bir fıkra eklenmesi hııkkmda 
bölr::e:ie hareltüt nıemnunirct.c ~a- belyGnnSnttatbullu~m~~~~· vtı"a doğ şr Sabri Yılmaz'ın nasb tarihi - ki kanunun ikinci müzakeresini 

Almanyamn Mekt~~e;ıar~ 
Og~ usun"~a Erkek mektepler d~ 

U leybol mU!s..bakalarP1' de 

bir ~c-kilde lnki§af cUnekte- on e~r n c 0 
/ - nin düzeltilmesine dair takrir t. yanarak kabul eylemiştir. 

~ r~ baııl!ynr, Alnır·:n ileri h~reketl - le mazbatayı adlivc enciimenine Millet M"~lisi rclecck toplan • 

V • h • lu halltevi snlonundS •.• ;ııı 1 
1 en z şe ı r l er dl ıı~ tnllsab:ık~ ~-

1 
Mualli.-ıı Mektcbı ~ ıııO~ 

Hava kuvvetlerimiz muharebe nın nk.m kalacagına ~lındi tama • vermiş, devlet memurlan avlık- tısını gelecek cumartesi e;Unil 
bölg~inde n::ı.kliye otomobilleri ve mil' kanaat ~as 1 c~ıtı bu~unuy~ • larmm tevhid ve teadül hakkın- yapacaktır. 

hl nrn.b" ı t ı luklarma taar- rum. llk llerı harcıı:et, ılkleşrın 
ıır ı , "' ar op u , baş:nd!ı. tnntannb b'.r §e!tllde b!l~
ruz etme.A sure~le muha.rebe~e iş· lanıl{! fakat aklın bıra.ktmlmıştır. 

• d ·ı • sim lliıeBi bUtUn oyllll .":tıı' 
ınşa e l ıyor 1 mhııt ve hakim bir 0~5~ 

müs:ı.ba.knyı 6--15. 'l~ 

tırak etmektedırler. Lo.. , 1 Al • hl b" I.t 
Bir dUşm:ın koluna yap·lıın bll- ZO\'~:c • mar..:!tm ç ır .. e:-

be.ss.ı. muv:ıffakryetli b"r taarı"\1% Bh:n~e. hı~ .blr c1dd1 ~uvnffa~n et 
" · d b' lkt dUı:oman .. 1 ka\'c:;etmedıklerlnl lluve ctmıştır. acw:esın c ır m nr ,,- .... · . . 
b h ğ ..,..,,.,U Çarpısmalar, dcmırtır, Alm::mlann 

isl<enderuııda büyük bir 
antrepo kurulaca!< 

Berlln, 20 (A.A..) - Almallyanm , lklnci k:ırşd~tl 6' 
doğu topraklnrmda yeniden şehirler 1 Hayriye t!'..kımln.ı1 ~ 
lnşa edilecektir. Do!tıJ Prusyaya yeni dt, Bu nınçta Pcrtc~ cıttL 

ilhak edllezı Z!chenau böıge.slndo • • 4-16, 4-15 ınağl0~_1 _.,.! 
hemmlyetU bir ~:ı:ıt programı tn. • 3 lincU oyun !stnnbu> 
haklruk ettirecektir. Dnha ıılmdlcltn kımlan nr:ı.s"llda idi 15 yl 
be§ binden ruıa amele B3ltık denlzl tiler rakiplcrinl ö--l6, 
s:ıhlllcrlntle yeni blr tıeb!r lrur. lüp t"ttiler. / 
mnk llzero tııallycto gccmııı bulun • Son oyun Halıd~ etti 
mnlttadır. Bu şehir 16 bln nutusu ıa. sannt nrasında cere:ı..şıı 0 

rn ~q,ı o.sara u rn~ r. , 11 1 ,., A" ..... ,_ lduk 
r.oma, 2G (A.A.) _ ltıılyn.ıı u- 1 az ço:c er emc0 c muvı.uıu.& o - Antuırn, 2G (VAillT) - MUnaka: 

lAl Vekıuıtl lskcndcrun ve Meralıı il· 
mo.n· nnin bu;UnkU lhUyacı karaıla,. 
)nblmcsl 1Cln bir mt:.ddctlcnberl yap· 
tıgı tetklltlerl b1Urmek Ozcreiilr. 

· ı · b t bı·r.ı ı ıan yerlerde en kıı.nlı şcltllde vu· 
mumı mrnrg mm c ıı:: : ,,. u 1 •· 

Merkez kesiminde S:di Rczegin kwı ge_lmeltt~ c;~ de bu er ~)l~ 
cenu.hundnki cepte <:evrilm'ş olan chemm yttılıdir. Cenup ccphesın • 
eüşm::ın bir'iklerl imha cdllmi.c;tir. doltl Sovyet tıur.ru:u cmı~ ndn 
Şlm::liye knd:ır oy.~ ve karolara Rostofun batısı~da SovycU~rın k~ 
g6ndcr'ilen 5000 den fazla esir a- ıandıklan tnfcr.n ehemmi) eti a31-
:rasındn bir %U'hlı tugaymm ku • kardır. R?stof muharebesi, dc\'nlll 
mandrını general Sp~r:ingden baş- ctmektcdır. 

Bu hus:.ıata verilen mn!Clmnta ıı6ra 
lsltcncı~run llınanın& g-olczı m:ı.lııırm 

eürntlc lu:ırayrı. çıka.rılabtımesı lçln b1t 
t:ı.:cım teub:rıer :ılınma!ttatlır. 

Bu mracıa 8000 dcltn.rlık bir sahıı. ka birinci cenubi Afrika tli.m'!llinin Alman U)'latı 
tugay kum:ındıını general Artıls -
tronglıı. ilii Amreiknlı mllşnhit ve 
mil tcnlılit ln'.!iliz ve AmerL!tan ga-

Uzcrlncle 100,0()0 Ura aarme bUyllk 

zete:il:r de vnrdır. 
S:ıllwn cephesinde, Snvona tn -

meninin tuttuğu mevzilere ko.rş: üç 
dU~ n tilmenlnln yaptığı bUtUn 
t?'dci~tli hücumlar kıtnlnnmız.n can 
Jı m:ıl:c.vemeti l:artırsındn ktn1~· 
tır. UUtrulmzlnr k:ınlı r.ay"atn uğ. 
rrun•şln.r ve Jılç bir muvaffak yet 
elde cdcmeml:)crd.lr. 20 dC'n fnı. 
ln tıınk to.hrip cdilır:ş ve diğer bir 
ço'~ları do. hnı!nrn u!;rnm~t r. 
Knr~ıltoymn toplarımız dn bir dfüJ
nınn t:ı.yyc.rcsi dUşUrmil~tUr. Blr 
i:ın.f'~etrne hnrcltctinıiz cereyan et 
mcktrd r ve ncticlcer dalın ıı:mdf
dn b:ırlz blr şekil nlmı~lır. 

B:ıtnıt:ın gemiler 
Lonılrn, 2G (A.A.) - Snl!\hI

yctUır bir mcnb:ı.dnn blldlrUd.ifHne 
göre Libya mı:lııırcb:sl b:ışladıGı 
gUndcnb:ri 1n3ll'z drniz ~ll.l ve 
~ .. n·r:tltı lmvvetlcrl dU~::ınm yedl 
i:l.!ı! ve nn!tliy~ gemi.sini l:atırm·ş
lard!r. Bu:ıd:m b~5t"1l. bir knıvnzör
le bir muhrip r,:ıl.ip bir ihtimalle 
h:ı.t·rı!mr;; ve mUb mm:ıt ta-;ıy:ın 
b!r yellicnllde y:uıgm ~·k:ınlınıştır. 

lloskovA. H (A.A.) - Tal ajansı 
bl!dlrlyor: 

Son 10 gUnlUk muha.rcbel~ esna 
smd:ı Rus kuvv~tlerın~ mcnııup bir
liklerden yalnız blrlsl 9 bln Alınıın 

ns:tcr ve subayı lmhn vo birçok du, 
man tnnlc, top 'Ve knmyonu ~=ıtet 

J o enva 
Amerikadnn gelecek 
malumatı bekliyor 

ml:!Ur. SS t:ınlt, bir çok top .,. kam- Tokyo. 2G (A.A.• - Jmparator bu· 
yon tahr.p ctlılml:Ur. g-Un ı:ıUtcknbUon sıı.nt 1.30 dav 16.30 

2' aontc~rlnde S;,vyet tnyyaN-lerl d:ı (Jap:ınya a:uıU) b:ısvekU ve tıD.r1 
29 dil.ınnn tarıl:ı, 12 zırhlı otomobll, clye nazırını kr.bul etml~Ut. 
asker yUl.lll nD3 kamyon, obU.S mcr 1 HenUJ: bu hwıuıt& t.ıı.tB11At mevcut 
ml.s1, top ve d,~er ııskcrl ma.lz:ım.e ve 

1 
dcğild~. 

c~l':ı ı:ıı:,•nn b' ;ı-ımo.n tUıncnl.n.l ta D!ğer cihetten millet vazlyeUn {n_ 

mnmcn lmhn ctm.~Ur. kl:;:ıtıoa dair va,ln,Ttondaıı selecek 
Tll3 aj:ı.n:ıı ayrıca bir Almn.n :ı.lnyı. ha.berlerl beklcmekte:Ur. 

nm da imha edlldlğlnl, dl~er bir Rus 

L · vinof 
blr!lğlnln blr gUn rnuharebe:S~n son 
ra 800 Alman o.al<er V6. ıubaymr, 6 
ta11k ve:; zırhlı arat;::ıyı, yUldU 2J kam 
yonu imha ettlğın: bUdlrmelctedlr. 

Conup cephesinde harel<!t y:ı.pıın ( Ba~ tarafı 1 '1ıcidcJ 
Sovyet tayyıırclcrl blr ı;Un zarCında L!tv'nofun alô.kndar bulunduğ..ı 
bln Atman asker n C'Jbaymı imha. Tahrnn. Uı.yy:ı.rc lstAsyonu hiı.dise • 
ctUkton sonra 20 t..-:.nklıı. au;mnnın blr fli, bugUn Avam knınnrnsın<iruı bir 
çok bo.rp :nal:cmcslnl ve l:ı§e mc.d istizn.o mevzuu te~ et.mlş ve 
des'nl tahrip ctmı,ur. Eden, bu istiznha §U ceva.bı ver· 
Cc~be gcr:.t1n1ekl çete muharebe m.I.gUr: 

len muvn!tnk!yctle cıe·ıam tmekte B:ı suitcfclıh;!mden dolayı Litvi-
dlr. ııofıı derin teessUfler·mı l:ildirdim. • ~~eriro,n Rostoft3 muvııflnlayetlcr Ve oıtitcfchhılm!ln bütün mctıuli.. 

iJ fi yetini ltnbul.c<liyorum. 
Mos?tO\"n. 26 (A.A.) - tı:vcsti-

Von 
(BafJ taralı 1 'nc:·.·de> biri E!lcn, LitvinQfla maiyctlııi bo.· 

yn gnzetctinin harp muhn :·:ı.z::. nln ı • t" 
mfllcUcri Akd~niz~cn K:ı.:-a.dcni • yor: mil l.iulunan t:ıyyare uı.rcıte ı 
zc lmda.r uuman bir cephe teııkiI Rostof ccph~ln'n baıt no!tt:ıh- esnaı:ınd:ı Tc.hrn.nd::ı.ki büyüle Brl· 
etrne'.•J-edı'rl~ı·. l:ıny:ı. clı;:·n~i müsteşar nın, t:ıyy::ı. ,.. - rınd!l jlk mev:ıilcrin'Jcn hnrckctle • -

\ı'on Rı"bb .. _ntr"p, har""ı·n S"""b re btll!lyonund:ı hazır bulunınaıgı-
,,, u .... " 100 ltllometrc kadar ller?cm'o olan Ll 

lerini tahlil edere!:, harbin dnr P.us kltalıın diln de 6 ltUcm:etrcllit nı, fru.::ıt tvinofun bir gtın ev-
bir hcdpıe;;c:ıtlik zihniy:?tiyle he. blr ilerleyiş ko.ydetmtıılcrdir. vcl, İngiliz bo.va kuvvetlerine nıcn 
rekct cdc:ı ,.~ her türlü tadıle 1 sup hlr tayyare lle hareket ettiği 
muhn?c.fct nz:nir.i mşıynn ufnk haberini mU:ssif bir suitefehhilm 
bir milletler ictinmarcısı sınıf tir. Hnriciye nazırı sözlerine • nct·ce:mde aldı[;'lnt söylcmlctlr. 
tarafından c:ılmnldığıru söyle - §Öyle devam ctm~ştir: Britl:l Ovcrbes ~ir~ctlnin tnyyn.rc
lll!Ş ve <.l~;niçtir ki: lnailizler, hnr-be sobcbiyet ver- si, mu:ıyyen s:uıttcn n.z evvel hnrc-

Dz.lrn. b~füwettcnbcri bu ndam dıhtcn ve Polonyayı, Norveç'i, ket etmiş, Llt\'inor tayyare istns -
lar, Führcr ile Du;:.c'nin dünya IIolnnda'}'l, Iklçil;::.L'Vl ve Fran - ~ or.una nnc~ tayyarenin harcke
kayn::ı.k·ıırmm mnL.ill f;ekildc i~- sa'yı feda ettikten sonra. Balkan 1inden sonra vasıl olınU!}tur. Blna.
lcti:m~ne, l:er:di milletlerinin me:nlcke~cdni hercümcrc~ ka - e-:ı:ı.lcylı yo!culıırdan birinin yerin: 
de i:Ur:ık!ni t~"l1in lıusın:undnki n§t:rmak kin gayretlerini artır r.:tvi,.ofa terkctmesl katıycn ba
bütün tc~cbblislerine muhülefet nl!filardır. Hnll:uki mihver diplo his mevzuu olmn.mıst·r Lil\1nofa 
cttı'.cr. m'.lsisi Avrup:ı'nın bu bölgesin • tay~are1c yer V"rilınck ictcnmı: 

Sırf Dantzig §~~ırinin anavnta deki m~lckctlcri lı:urtarma~a ı mcz • yahut kendlsnln gerek elçı· 
na. plcbisit!e nvdetinin teminine uğra~ıyordu. İngiltere Yunanis - l t !ı: m::rr.url:ı.11, gcrclt D'ritlş Over
\"e Polonya koric1orund::ı.n ecc:e • I tnn ılc Yu,goslavya'vı kendi men 1 bos t:ıyyı:ıre ljir::~U memurları ta
cck bir otomobil yolunun yapı1• fant!cri u~urda kullnnmaıfo mu rafınd3ll fena muamelede bulu
m:ı:llna miınl olnınk iGin tngiltc- 1 vaffak oldu. ltalya. mcv<lan o- nulmus obıMı kldlny:ırı tanın.men 
Tenin Alnuı.nraya karrı harbe 1 ln::;ııcu kal>ulc mecbur o?au ve asrlı:;ızdır. 
seb~·~iyct \."~rdiği dür,1nUHlnce, Ynmınistan'n ı~r..ı.,.ı r. .. ::c..i lı:ır~· E-i::ı, İrnndn.ki İngiliz-Sovyet 
in:::m rüya gö:-dü~ünü r:ı.mr. Fa kfı.ta s;i.:~ti. Daha t-0nıa. Yu .. c.. c'b'riiğ!nt b.·ı.his mc"zuu ctlerel: 
kat bu, h:ır;, O"m'.l.!! iri'l In....J!tc ı ınv~·:ı ~a muhar~bcyc sürlildü. l 'BUy~~ Br:trıny:ı cl!,:i!:~t mcmurlarl
renin lmrr.ı:rmn c:hın b"r b~lrn. - h Hı mil!::nid olunca m!hvcr l·uv le Sovyct memuritırı arr.-:rndn Tıılı· 
ncd"'n bl::.a birr~y c:~ w.;ı~:,. ·. v:::· ıc .. i k;tiiiz'cri Avrt'"'~ lln bu 1 ranm ! ·3 .i bnhı:.ind::!.i cl'1Irli~in"n 
rn, B!iylik Brit~n:re ~·ı j - ~ı:ı.• ı ,l!:t'lI-:..:a b":- l:c • l.r..!..a. !çin~c r;a:c~ :ı~rr,uni.cli muc"p bir dcrc
kcndi dünya h'.'·imh;tt':-.t rdi - c:.i.•\ .. D &tl ·~,·. ı ce:le o'• .. ~ ve ülJ~·U:t rrlt::.nyn.
dara:ı h: "eii gül.m~' tc icli. . 1 Bh!; ::r Arn~rika ciim~tıneisi ; ö~~i ~ 'ı.:n • c:ç''"!nin . .1ı:~n •.,ki 

Von Ribber.trop, I•Ylırcr'ı:n o 1 bu yeni mar.eradan In-rıltereyc muı.tcf ~ı r olwı'[,'11 ve Euyıın E.i
znm:ır.n knclar B:.i}•ük Britnr.w.'· büyük b t· ı'dVHtlc ~aı-..~ım et - l t:ıny::ıci"'J 'i' l rnn el~:tılnin lran
J"A iı::ır.!;I rok fi:c~:ıab bir siro.c:::t m~l.t"n Ni'i !ml°:'.'ıamıt:tı. Bu cu- I tn:~i m.!t~~ffil~r ııiyo.~ctine mUtc· 
tatbik ettiğini. fa1:nt ?n~öttcr~ · rct'a lınr:,in }Jlr colt nc!~tai na • r.m•t b:tUn me~clcde Sovyetler Bir
nin Atmıın mll!ctinin tal;ib o!dn 1 zar":.ı.il ... n ı·r.t i 1 ı-l·irb•Jı.? \'asrf • I ilğ~nin 'I'.!.'mrn clçiql ile s kı F-•rct
ğu en iptfllnf hr!:1 ıı.rı t:ırımı:ı?rak lm:cl·. ::r.:..:ıwcc:c olan sa.f1ı:ı.sına I t:: i."ll;ınrcde bulunduihınu sı5yle-
t.a lc;rar gösterdiğini bclirtnıi;J • 1 geldik. mişt.i.r. 

antrepa1o.rın lnp.n d~Untılmektcdl.r. 
Bu antrepolara alt ln§aat malzeme· 
s:nın dah!lclen tcmlnı mllmkUn ol_ 
malda b~raber M.z: demir pıı.rı;aıa 

rm da hariçten gcUrUlmesl ı:nrurl 

gö. lllmckte ve t.unun lçlr:ı tcm:ı.s~a.r 

,ııl,)ılm:ıktrı.dır. Bu antrepı>tıun yapıl· 
ınnsım mntoaklp tnglltercden \"O d!_ 
ter memleketlerden gelen malların 
stırntlc karaya çıkarılm:ıaı mtlmkQıı 
oııı.ca.ktır. 

Ada nahların 
zıJaya vardımı 

Adarıa, 26 ( A.A) - Askerle· 
rimize kıslık lıedi}•e tedariki i .. 
c:in n:ızılay kurumuna ynpılmnk 
ta olan teberrular devam etmek• 
tcdir. 

Dan kuruma Halil Kısacık ve 
karde~eri 600 lira, Gnlib Ek.iz; 
500, İncirli köy halla 222, Er
girler fabrikası 200, Ali Sofre 
ve Mustafa Ünlü 200, Birinci 
köyü halkı 150, Aliye Ycrdelen 
ikinci c1~f n 100, Mehmet Güç1l\ 
Rasih ÜZ«en, Hasan Ttırgud, 
Mehmet Löziltek lOO'cr lira, 
Balt'n.lı ve Sulucalı köyleri hal • 
kı 65'er lira, Nurl Türkuncu, 
Benli Müslim, Muhittin Pclcsay, 
Fuat Halckı Al·demrmen, Hasıın 
Ö:.'mn. Hilmi Çineli, Remzi Yn! .. 
r,m, Mehmet Urlu ve Ab illko. -
dlr Ç:ıkır da 50 §er lira vermie
lerdir. 

ihraç edilecek 
zımpara için 

Anlaıra, 26 (VAKiT) - l!HQ tak· 
vim yılı zarfında zımp:ıra ınUstD.hsll· 
hırt için mevcut oıı:ı.n vazıyet ve onrt. 
lar dcfiiamemlş oldu~nd:ın 1911 ttık 
vlm yılı zıırtmda ecnebi ıncmlekotıere 
ıhr:ı.ç edlleeek zımpara cevherlcrlnln 
de l!HO ve daha evvelki senelerde ol· 
du!ıu glbl yUzde ı ntıbl remne tAbl 
tutulması hnkltındııkl kararname Vo· 
kllier HoyeUnco tasdik c.illmt3tlr. 

Kandnli rasatanesi 
( B~ tarafı ı incide) 

t!ııp edcbnccelttlr • dıırpa alılar mhat ~ı6ı 
klplcı·f bölge sımııU 
mn~h1p ettiler. 

AIBm 
t b 

_ ....... 
e ~m ın 

( Ba~ tara fa 1 inride J 
ln.gntcl'ilye ltar ı s:ı. va. ta, ha vı:ı. l<uv 

Yetlcrirn1% :ece ve tUndUz ndanm ce 
nub • lıo:ı:ısuntııı.ltl Uın~ tc:;ls:crlne 
\f\} te.yyıı.re mcyclo.nlnrınc. ağır çapta 
bomb:ılo.r atm~lardır. 

Bir Alm:ın gemI kafllest lnırtus hU· 
cumboUarınm b!r taarruzuna muvaf· 
faldyet.U ko.rgı koyınu,,lard.ır, Bir Al. 
mıı.n laı.r:ıkol gllmlalne torpU lsnbOt 
tıtmlı ve batzıllitır. MUrcttomt kur 
tarılmıııtır. 

Ş.mD.l .A!riko.C!:ı, Alman • ttalyan 
kıt.alarmın kn~ taarruzu yenı mu. 
vattıı.ltlyoUot cılcle etml~Ur. 

DUtımanın taarruıılarma raı?mn 

Solluın ccphoıslndekl mavzlJ.er mull&· 
!ua dlltnltJUr. Tobruk ~nrnızoııunwa 
ycn.J. ı;ıkq tczebbllalert akün kalmıı· 
tır. 

ISTANBUL 

• • • 6t 
htllctat cnddr;t;1~ KOMEDi KISIY• 
Akşam 20.30 dJ: 

K.. o··crii~o or o" 

lngillı donaıımuı b\l aon gllnlcrd 
ycnldc:ı_ ağır zaylata u:raınıotır. 

Dilnkll tebll#d• da bUdlrlldiği Uzcre 
bııytlk b:r İngiliz hrup ~ı:;ıW bir ht\,. 
vıı. torplll lla cldcll hasAra uğrnml§t.ı. 
Blr Alman dcıılznltisı Sollum HnUndo 
b'.r ln:;uız ıı:ı!fıho.rp ~m!.Bkıc hucum 
ederek bu ıromlyl torpillerle ağır ha.· 
sara u:rııtmıatır. Diğer bir Almaıı 
dcnlzo.ltıııı da Atlantlktc t>rıı.gon sr 
nıtındB.?ı bir İngiliz klru~~rUnU bn. 
tırın~tır. 

--<>---· ~ Beyoğlu Halk S~ 
Bnglln 8 ~11k FaW1' ~ 
l - ÖlllUrcıl ()rUn)eel' j 

sert 'l'c1Irnin bl raci' '1'. 
1 - Lottl lltlnll - r.~ 

T\lrk~e ııihılO. 

Mo.skova. ctrafmd:ı yapılmakta oıan 
muharebeye i~llnce, konıUnlst n.slccr
ler:nın hntıarımıza. artan :ınllttarlardo. 
ırccınckta olduğu haber nlmmıDbr. Du 
b\ıhranı önlemek ıı;ın Staıın bUktl· 
mctı, Alman askerıcrlnln Sovyct cslr. 1 
lerlnc ~ıuın yapmakta oıduklarınn 

dair bir gUnJcllk cmtr neşrctmelt zo
runda kalmı~tır. Alman ordusu ve o· 
nunla. berıı.b~r harb.ı(cn mQtte!llt kı. 
talar, Sovyet trllrUlerlnln canavarca 
haroketlerlnl gizlcmeıtl ve onların 
h:ırpç:lık zlhn!yetlnl tcııvlk etmcğl 

hedef tut:ın bu ı;ibl yalan haberler 
kD.f§wn.d& derin bir UıUkrah duyıı.r
lnr. 

ı - ıuyo Gttındl auıo. 

l 
Ncvyork 100 Dolar 
Mndrld 100 Pczellı Y 
Stokholm 100 lsveÇ J;I~~ 

ICSILUI ve TAfl' ~ 
İlmıml,rell % 6 038 

4200 k:lometre mesafede bulunan 
(:o:< f;iddetli bir zelzele kaydcdiJ
nılştr. 
J(azcı1Jlan1:a rnsad1ıantsinin Diyarbakır Vilayeti 

l:aycrettifii zdzcle iinden : 
l{az~~lan!,:a~ ~G ~A.A) -; Kn- _ ı - MUIJdyeti VUAyet hwıuııt ldo.rcıılııe n\t Şcyhtı:ULtar nı 

~b!nn . .1.rı bolgcsınd., BerrctZıt yn: 1 postahane b:Uası kapalı zart uaullle u.tıaa çıkarıllllı§ur. .p 
kınınde Averroes ras:ıdhanesı 2 - Muh~en bedel 7frm1 bin Ura olup ilk teminat 1600 
Z7lzele yazı~ı metleri 2S sontet- ı liradır. 
rındc çok ş:~dctli _bir yer sarsın 3 - tıuı.ıo on ycdl BlriDclkAnun ou Ç&ıpmbG gQnQ _.c O' 
i~~ı kaydetmı~lerdır. 111:: sarsI~ - vlla,yet dalml encllmcn!ndo 7çıhı.cnktır. ıtı 

ar, saat 10.06 da b!rdenbırc t _ lhale tıırı.ıııucı iUb nı.ruı.yct bl 1 lnd oc blD ~ 
ba:'amı:ı ve 23 15 da nncnl: dur- en n.ren r ay ç 0 Jt1t' 
muı:ıtur. Sırsmttlar, 0 kadar şid- yccll ıı~a doltsruı dok11% lrunıo husus! ı~ıı.re nnınına Dlyıı.rb~ 
detli o!mu~tur ld zelzele yazıcı ve ger. kalan para dıı. husust idareye bor dero.da. tı:lcncc3l<~cdel 
cih:ızlnrm trnrsmirıyon me!mni::-. 5 - tha.ıe tıırllılııclon IUb:ı.ron nlhnyet_ bir .. ı:ı.y ~~:fındıl. ıt ,,. 
mc.brrnı lmrnen yerinden ~ıltar- ödenınecll~ ve ferağ mua.meml alıcı tnra ınıL t:ı., ı.,.>-

1
.,,t 

nu:br. Mc::~fenin uzıı.!dığındruı senedi almmadığt takdirde ihale bozulmu' c;ııyıın·aıt 111: t~~ 
do!a)T!, z:!lzelc merkezi hcsab c- va 2•90 eayılı knnunun umum! hUknmıart tatbik oıunıı.rak 
dilememfBtir. Fakr.t sarsıntı ağ- bu hııııusta ~ka bir bale ıstenllmlycıcc!(Ur. tcnll~ 
lebi ihtimal şiddetli ve uzaktır. G - llln UcreU lhnlo pullan vo tap\l muamoleaıne nıU 
Yer sarnmtrnı, bu havali halkt • muroflnr alıcıya alttlr. st"t 
ntT\ ~ı(~risi tnrafmdruı Jıit:ıcdil • T - Teklif mektuplan nrttırmııytı. agm& saatındcn blt (J 
mi"tir - kadar vilAyet daimJ cncUmen rcWlğİllco kabul edllecektlr. "' -
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4 
y ıı. .. mur Kallk Açbg6nlll lle Callbe 

Unwı. 4'.lemdar Sultanabmet, Ca.mJ 4 
' Yazan·: Yekta Ragıp ONEN C&d. No. 2 ele İdare mUdtlrll Halim 

1 1 ı B • 1 1 

~Y~iBcöyde bir havacı.. _Var Beye ~·le kendisiyle Bina ne Cemile Ktt>arotlu. Alemdar 5 
""-<ılıvardı.Güneşaltmda mühim bir iş için gÖrii§eceğim Setyokufu, NG. 30 da esna! BAll Sa· 6 
Yanan tayyareler alanın dedi.. Bir kaç dakika sonra Rı:; VAf ile HUrmtız Ertan. Alemdar yo~ 1 
S?rala~ı. Binlerce mazan ağa kabul ealonuna alın- lnıp. Ba.man aokıık No. 101 de Mu 

• 1 

1 1 
• 1 ı• • • 

' • 1 • --
~k. sahnnın etrafında dı. İşinden yeni dömnUş olan eatn B&lUı Boybs ile Hanıte U)'lllllk. 8 

.. • ~yyarelerin yap:ı miltealıhit Hüsnü Cemal içeri KQçmıpaar, Şehnaz ııok&k No. 26 dıı. 9 • il 1 

• 1 -1 • gb!:~~ıleri merak ve he-- girdi. Yorgun argın döndüğü bir kitapçı Ra.hm1 BaygU ne Edibe Şen· 
~ .,,..lıyorlnrdı. sırada Ramazan ağayı pek ka • ı lns, KOçQkpuar, Ka.pı 110knk No. 83 

it t kurşuni ronkli elbiseli bul et.miyecekti ama Mi.i!him di l ılo tototratçı Saınl Et! ile Hema öz. 
~~iler birer ikişer çj ye haber gönderd:iği~en seneler can. KQçtıkpazar, Slnanağa ııokalt No. 
~rındc ilerlediler. Para denberi tanıyıp hakkında saygı j :10 de Usta Kelik Iftk ııe Mcllh& De· 
~ sonra. tayya· güttüğü bu saf ve temiz arııavut m1J"cl. Rami Cankavak sokak No. 87 

~?a?Jar, kısa ve sert bahçıvanı kınnak istememişti: ı de biletçi Htıııeyiıı GOkçe ile Ha.ttze 
~ ennden sonra tayya - Merhaba Ramazan ağa de l llılot, Kumkııpı, Yurtbo.§1 M. No. ı.ı te 

'!;kanda ~rden yill{scldi dJ. Nasılsın! İyi misin! ~ • 1 Mllrettlp Adem Bosna ne lr.lAl Şen· 
.;ı: ?~?ka sonra ba.~ar za.n ağa kır di.iııJmQe bıyıklarını gfJnW, Kumkapı, snvan sokak No. 4tı 
~.vril~ş, ~en.ç tayyare- bir kaç kere sıva.zlıı.yıb, merha • da 'berber Rept M:atar 11• Keriman 

lıı.~ ~t çeşıt uçu.~ları tclri bayı kabullendikten sonra top Ateno7, Kumkapı Meydan 110kak No. 
;'l'I ·~~ ••• He!~ tayyare • patlar gibi bir sesle: •s da UatteJmen Haııan Andaç ile 

hrıe kadar helecan yara • -· --Ce~ Bey bana gtınah de· Nuriye ~rok, Kumkapı bayır .okak 
:~etler _ya.pı~rdu... 211 ml dedi. Boeta.nda ne fide No. 8S de me?NF Şemsi Bora ne Ra. 
aJcs· ~~ ~ merken kaldı, ne sebze ..• Yere yata kal· ı •inM Xertotıu. Nuruocn&DJ,.. Cad. 

ı istikamette yukarı ka her gün bir çoğunu eziyorum No.. 86 da Kahveci Ragıp Bat ile mu· 
~ r. bl_r, ara tayyarenin ~)ahi, billüıl, tallahi .• Be m<• • Karta. DivanJOW. Kısarar aokak 

~!"· k~!ı~r, bu ancı. rı bana da yazık, bana da gU.nah No. 88 de Şnıll Btrel ne 8eınıa Olcay, 

f KllA HABERLER] 

ı....~ gorulüyordu, • vallahi 
~ ~ bir merak bir hele· - Ne0 

var Ram•?&n ağa anlı· 
:;.rnıayın !.. Bu helecana yamadım. Sen sobr.elerini, fide -

0 arasmd~ Necla da te:ini eziyorsun, J:Ue ne... Biz 
ıL da anne.sıyle gelmiş. mı eziyoruz sanki •• Hem neden 
"'~karışmıştı. Akrobasi yere yattb knllayorsun Namaz • O~eO. ta'.rlıt koııaer aynı 

tt.~1 karşısında kalbi zayd kılacak başka yer mi buıama • ikinci g11ııil ak.şa.mı, verilecek, ay. 
~~~si kadar kcn<Usi de he d:n? nı kOMer lata.r:.bul ve Kadlköy 
bt IŞtı. Simdiye kadar - Bre Cemal Bey anla.ttJrama 1 temtinde de tekrar edilecektir. 
tq l' uçuş görmemişti dım vallahi Şu tayyareci yok 1 • ttk okul öğret.menlerin1n mea-
~~~~n lçind~k~ ta~· mu .• G~·bes kere, on kere 'ek! bilıgilerini çoğaltmak maWı.d.l. 

l'i ön~ dfi6üverırse. beni vaıdt:Biz ~ye kapattıran !e tertip ~ konfe~larm n
doğru.lmazsa... Bu o vallahi ... Elımde çapa fidelere ı ki dikl DnmöııU halkevınde verll

h;h~nzcr bir çok ihtime.'• su ver<!ceğim •. Bir de bakıyo • mlştir. Konfcranm tınivereite pro-
~ }'?ruyo:, .• uç~arm rum. te~n iistUnde vırrrrt, 1 fe;eörlerinıden Petenı "Ve:nset ter
~ el bıt.me.smı wtıyordu. hurrrrrt d.i~ sesler ~iyor eğer biyeel,, menuunda .,emıiftir, 

l:ıi et istediği oldu, tayya • boylu boyunca fidelerin ~ine • 'l'of*a.PI me)'damnm a)'dınlan-
~ ikişer ye.5il sahaya ur.anmasam mori billahi tayya _ maat için yeni me~t J!ınbalan 8 

konu .. konuverdiler. re~ motorü müdür, pervaneai 18mba dalı:; eklenmlştir .. 
olarak futu.muzca uçug mıdır nesidir kafamı uçuracak 1 • iJeınel>i ha.llara llliYecek ge-

~an tayyare geliyordu. O gidi:YQr, ben yerden kalkcyo ·= mi1er'.n ihtzy9çlan olan ma
l'yarelere doğru attldı, nım ıbir de bakıyorum ki ne pat deni ma.yi mahruku r.1rn:ıda.n ovvcl 
lr~mda Neclft. da vardı. bcan fidesinden, ne bH>er fidealn j !staıııiJW. gOmrülderi bat mödllrl11· 
h tayyarenin etrafını ç~v den hayır kalmamıo .. A.k§a.m ~ itlnden alM!aJdan ~ ~ et

al.k arasında tayyarcsın luyor dornate.a!ere su verece~. meıeı:t 'l"l1ıtt ann&t.6rler birliğine 
, 11 Renç uçucu ile knreı Tepemin üstünde yine bir vırrrt blldirilaıJvtir. 
• ı:-öz göre geldi. Tayya • hurrrrt ••. Haydi mori ben yine --.-----------
'rratlıya.n uçucu subayın yere •. Bu sefer de ne domates. ZA YI 
. ı crkartması ile Necla • ten ne turuptan hayır kalıyor 
s1kmnsı bir oldu. Bun· ~ Cemal Bey ais llOyieyin baJıA 

.reciden ziyade Nccl! • günah değil mi? •• 
) Uk rolil o~. O tay. - Anladık Ramazan ala sana 
tie ~o:tru e.tılmıa. heyecan yazık, yazık ama yine bündan bi 
la lrıyen. ~lini uzatmıgtı. ı.e ne! .• Tayv~.reci alçaktan uçu· 
fyarecı ısc kargılayanlar yorsa biz ne yapa.lı:m? 

Gelenlwft Orta okulundan aldığnn 
t ........ m~ •71 •Ulm. Yea!Jıbıl a 
lad.fmldan mktalnlll hOJantl yoktur.· 

Gekıaı.e.t orla elnlba "7 mm.
..ıı .._. SerbaJllıııı eoatı ' 1111'" 

maracla JCyttp otla Murad Anka. 
nlL (1'709J) 

l'akYeşil gör.IU kızın ~li~i -Ben size birşey söyliyeyim 
bak kavramış. gliz!cnnın mi, Cemal Bey ya kızını o tayya 
da arak sılaı:u~. B!-1 .~ı reciye ver, ya ocnim bostarum.ı 'ı~ lllWlll!llN~~~ 
ah~ uzun silrcmezdı:~un satın al ... Beni bu vakitsiz na -
hır çok eller kendisme maıdan yüzlerce lira zarardan 

1• kurtar •• Bıktım vallahi mori, ya 
lnl· ın ~- ı~l ~·~-'erJ Bora trb kıı.lkmalcta.n... İşin doğrusu •Sfo:Yotlo Parmakkapı. lrmm .. 1mı. f.~ 

_,_" !:UUl o tayyareci sizin kıza ya.nıb tu • ~ "" · ' · r.-ı: mwı ~ 
'aı.bir·'c derin bir. tesir tuşuyor, bir kaç kere senin kw 

1
~ ww""'-w"'w""' :.-w.""' ,..~.,,,,,. "'* " 

~%. Genç tayyareci uçu· pencereden tayyare ba.kıb içe - --- • - : 
di~ heyecan kinde önU· geldiğim gördüm. Tayyareci de """ """ """ """ """ ~i""Al.""',..,,.....t""'-..~ 

~!lı.ı. bu kızla bir te1c kelime ona a.şJk .• Kort:aron tayyare bir C)eftllı tl'*1ml ~ 

1 -
SOLDAN SAOA: 
l - Esasın mutredi (2), Kut (8), 

İ§aret (2), 2 - Yn.zı yazan (IS), 3 -
Garez (3), ma· (2), ! - Donuk (8), 
b8§ (8), Ci - Canın yor.gam (8), En 
bUyük hııyvD.11 (3), 6 - Sanem (3), 
Ç'.algı (3). 7 - Ş!§ (2), En abtal hay
van (8), Not (2), 8 - Rua ııtıvari31 
(ü), 9 - Ne§Cll (3), Nota (2),. 

YUKARDAN AŞ.4.t11: 
ı - Bir meyva (4), Tuzak (4), 

2 - Sulu toprak (6), 3 - Lezzet (8), 
• - Temiz (8), g-&zlln bUl (8), 15 -
Bllgtç (4), genç (4), 6"""'" lılutred mu,. 
hatap (8), Dll§Unıce (S), 7 - Duman 
(8), 8 - Kcrha.b& (4), O - Şana (4), 
Tokat clvann4a blr kua (4), 

Dünkü bulmacamızm 
balledilmi4 ~idi 
123456789 

1 • S.OINIS A 'AI Tı• 
2 KiAINl• 1 Ula.llRIE1 N 
3 A IDIAIK '•:T IA IK 1A 
4 T: 1 ~•ıAiNI l l•ı El L 
5 • •ıEıN • 1LIA •ı·· 
6 S , lı•AISiKl•ıSlf 
7 AILIEITıBl f iL l 1 M 
8 KIAIZ1B:EI• EIMIA 
9 i• ÇıAINIKIAIYıA m 

~ugünkü rad;;-ı 
7.33 lılll.zlk: Haru procram. 7.'3: 

Ajan'- 8.00 KUzik programmm deva· 
:ıw, s.16 Evin aaau, 8.30 KUalk pros· 
J'&IDDllD aon kıamı, u.aa KanpK f&l'. 
kılar, 12.45 AJaruı, 13,00 Karlflk pr
kllar programmm d1tvamı. 188.30 K.a · 
l"lfık pro,.""l'am, 18.03 Kuhteltı ma 
lr.amlard&n prkılar, 19.00 Kon
(Dortıegme uaU), 19.15 Çigan han.· 
lan, 19.30 Ajans, 19.45 Yurttu ııea 
ler, 20.U Radyo ..-te.11. 30.U :rtırk, 
4)e ııım prkıları. :n.oo Ziraat takvt· 
JDJ, 21.10 Şarla ve tUrkUler, 21,30 Ko 
rı.uşma (Şllr saati). 21.'3 Radyo ._ 
font orkeıstraaı, 22.80 Aj&n.s, 2:2.4S 
Dana mUziğt. 

Perşem 1 Cuma 
ı.7 il. teş·128 il. teş 

Zllka.cM: 8 1 Zllkad.e: 1 
KMnn: ::o KMmı: !1 

Vakıller Vasatı !:iZ":.ın vaaatı ~nı 
UUneştr. 
doğuğı; '1.01 ~18 '7.0! Ut 

Öğle 1.19 

5 .................................... 
·ı·ukıye t:umbari eti 

ZiRAA T BANKAS,I 
itQl'Uluş S&rlld: 1883. - Sermayesi: 1000,000,000 Türk J..lılalll, 

Şube ve Ajans adedi: 265 . 
Zirai ve ticari ha nevi banka muameleleri. 

Para blrl.ktırenlere 28.800 Ura lkram!ye verfyor. 

Ziraat Bankumda kıımbe.ralı ft lbbe.ms taamıf beaaplarmcla en• 
80 lirası bulunanlara eenede' defa geldlecek kur'a ile aeatıd&IEl 

• pllna göre lkram!,yo dağıtılacaktır. 

• • 1518 • 1.000 • JIO ,. te ,. ~ ., 
6• MI• 2.0IO• llt .te,. ~. 
' .. .. • 1,0M ,. 111 .. ıo .. s;IOO • 
.. • Jlt • '-"' • 
DlıotA.T: Beaplarmd&Jd paralar btr sene tçlade GO Uradan apgı 

dGpılyenıere ikramiye çıktılı takdirde CJf, 20 fuluiyle YerilecekUr. 
Keıldeler: 11 Mart. 11 Bazıtraa. 11 EylOl, 11 BlrlnclkADun tarihle 

rinde yapıllr. 
...... liıııııiııı ................................ . 

Emeldi, Dal oe Yetimlerin ve Askeri Ma· 
lallerin N tUan Dikkati ne : 

Emlak ve E vtam Bankasından: 
~bankamı:-. temlik ettirmek wretile alan emekli, dul ve ye· 

Umleı11l Kart 942 - Jıılayıs 9t2 llç aylıklannm t.edlyc31ne ı ~ı. 
9't1 tarihlnden itibaren ba§laDacaktır. 

l - Mal'§ aa.hiplerl.uln temlik muameleai l.çlD, blr devre evvel bı&Dka· 
muıca JrenMlerlDe nrllmJf olan hesap pualalanndakl izahatı n&an cıır 

kate al&r&.k mezkQr pu81al&ruı alt kıamma ip.ret edllml§ gUD ve saatlerde 
fototraflJ nlltwı ctlzdmılan n remd RMUuile banka.maıa mtlracaatJan, 

2 - Kuponlannı vise ettlrmek auntile muamele yapaca.kla.nn .,. ma. 
8.§larmr ilk defa olarak temlik etmek ı.t1J9;Dlerba mllracaatlarrnm 3 K&nu_ 
nue'Y'l'el 9U Cuma gQnOndeıı 1Ubaren kabul edlJeblleeoği, 

3 - Aakerl malOllerlıı mtıracaatı ı. KAnunuevveı 9U Puarteel sQnU 
•bahleyın saat eeklzden on lklye kadar kabW cdılooektlr. 

Her hangi b!.r karqıklıl& mahal kalmıuns.k Uzcre askeri maltallerin 
ınalmUd\idUf;'llne nl\7.0.ran mUreeaat .11raa &f&lıd& gö.lt.erll~tlr. 

MAT: 

a - 9 aramada 11!mfnDntl .,,. Be§dtt8f 
9 - 10 araıımda l'atMl 

10 - 11 anuımda 'Oaldldar n KadJk&y 
11 - 12 arasmda Be7oğ1u n dfger malmQıftrmk1ertna. 

luıyıUı :malfıllere tedlyat yapılacaktır. Yukarda bildirilen gtın ve _.tıerden 
aoııra v!kl mUracaatlarm diğer maq sahipleri gtbl muameleye tMıl tutu· 
lncağl ve maltUlerin fotoğraflı ntltua tezkerelerlle lkraml:ye tenli clbıclan. 
Jamıı bfrllkte getırmeleri, 

4 - J'ototrafll nlltus ctızdnalarmı birlikte ptlrmlJ'flll ma&f aallJp1e 
rlno biç bir veçh11e tA?dlya.t yııpıla.mcyacatı-

~ - Ha&§ aahlplerinln rahatça muaımllelerinl yaptırahUmeJeri l;lll gün 
ve saatleri hariclnde mtıracaat etmemeıerlni n bu gibi mllracaatıana ka· 
bul edllmlyeceğt flAn olunur. 

~·~ava fn'f:at bulama • giln sizin eve girecek hem k!~·. 1 ~ Ahmet Akkovunlıı ıı.oı '1.ıs ı:a.oı 
~:_kalal:ıalr~c ar<:sınıda kay hem o gence yazık olacak, ıyısı ru.am l'allmlaaM .,...,. N 1 tkindl ~:~l..§ti. t.~ini bilmediği mi ver kızı gitsin ben de kurtula 

1

. o. H.29 9.46 14.ı& 9.46 DiKKAT: Kupontan bftml§ olmam dola)'lllile yent cl1zdan alm.Jf bahı.., 
,jflert hafızasından bir yını, sende kurtul... ouardan om.da Dt!rgu ııa11t 1~ Akfsm 16.48 12.00 16.48 ı:uo ---- nnn mıınş sıshlpler1Dln aynca gazetelerle nAn edllclllt 'AÇ' 

bı Ir.ıniyor, o:ıu arayıp bul • • • ~ 'lnOl'a. l'elf'forı toıı7 Y"teı ıs.ıo ı.sı 18,20 LB1 bite tediye gfuıU oln.n ı K~unucvveı 941 tarllılnden evvel yeni maq ctız 
··~defa daha olsun elini Tayyareler talim uçuşuna ha• ~,..,Mtlll!ll9JIMJ!IRl!!llli!lmt~~!'R~da imsak 6..17 ıı.3,ı :l.18 ız.sı; dan.lan, !otoğtııfiı nl.U'us tezkereleri n ml\bllrkrllc blrl!kte bankaya mn.. 

llltiyordu. zıı·lnrurken genç tayyareciler a· ------------~:.=::=::::::::::=:::::==:==:=:::::=:~...::ra:eaa=t~e:d-O:re:_::k~m:u'.:a::ııı:c:ıe'.:1e:_rln1::_:_ya~p:tnml§=~o:lm::ııı:an~ı:&znn=:dır:;_· __ .!,cı:ocw::'~>-
~..., tayyar\:Sinc her bindi yakta halka olmuşlar, gülüşlib 
~ C"ilköy üzerinde turlar knu.,uyorlardı. Uzaktan doğru 

• Yerlere sfuiinilrceaine bhçivan kılrklı bir adam görün • 
Uçuyor, yeşil gözlü kı· dU. Bu Ramazan ala idi. Tayya 

~rd'll. Tayyaresini bırakı- recılere doğru yakla§tı: 
ı:''ll'a yollarda, deniz kenar - Merhaba dedi. Ve aonra 
c &ezmiyor. anyor, anyor damdan d~r gibi söyliyiverdi: 
~atav bir tayyareciye kar -Bana bakın gençler dedi, 

~.ı ldar ala!{a gö&teren bir ~ beni gUnde ·~ on kere yere 
lu0. bulsa uc;uı esnasında yatınb kaldıran kim? 
"1na kanaati kuvvetli ol • Boratav atıldı: 

n talim ucuşlarından dö - Benim, dedi. 
~ köşklerin aralarında.ki -Bu ıı.kş.1lll k~e gel! Ktztn 
"'1 alardan. evlerin bir az b.."i:bası razı oltiu kızı sanıı. vere • 
~~~en motör sesini, per cek ı 
.,'«-wtü:sünU aksettirerek - Hangi km! 
~ alçalıyor, alc:alrb yük - - Hangi kızı olaca.k. beyu 

U. Bir his onda yeşil göz boyalı k~kün san saçlı, yetil 
'?e~ilköyde oturduğunu gözlü kızı~ Neclii.Yl •.• 

~ ~ı. Kızın o günkU sayfi· B<.ıratuv nradığını bulmuitu .. 
llranıara mahsus kıyafeti Ramazan ağanın tarif ettiği tip 
hissi takvive etmiı:ıti Ara o gün el sıkıştığı g~ne kızın ta 
lllUhakknk bulacnkti.. kenJisi idi. 

• * • Genç tayyareci Yaelı bahc;iva. 
~n müteahhit Hüsnü Ce. nın boynuna sarılnuş yane.klan· 
lt~Yük köşkCinün kapısı c;a nı öperken bahcivan da tayyare 

.tr.Jtun yanındaki 'bo.'lta - cinin sırt.mı o~ıyor: 
1bi Ramazan a~a görül14 -Bostanım kurt.Uldu. mori 
~ı:yı a<;an hizmetçi k~: vallahi diyordu •. 

·~ADIN. FAVDALI MALUMAT 

E.siz. yağs•z lezzetli yemlikler 
MAKARNA 

a h'l;l:ınıp sllzWQr. Tuz ve 
le kar.I§tınlJr. Bö,Y1eoe ye-

~~e~ıen makarno.nm peynir, 
\"\llnıu~ <'"'vlz V<' tuz serpile 
C."1 mUmkUndUr. 

Tatar baratlnl bol ııamuaaklJ 10 .. 
gurt seotrenJı ~ J81D6k c1e 
ka. b!LdJr". 

Piruht'nln tc;inde zaten dereotu .,., 
peynir olacaktır. Pl!Jlrlldlkten aonra 
da yağsızca yenebWI'. 
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rwn. Sen Jee benim muhalif oldı.ığıunu söylüyorsun! Sem 
şeytan alası seni! Bana hased ediyorsun!· 

Ştmu bil ki bağırmeğa. başladık mı kim.in daha üıı· 
tOn çıltacağı meçhu!ditr. Hürmete gelinoo ben yine kendi· 
~ sana vermem! sen bir el ?.per. i~cn ben iki el öperim .. 
~ etek l!perscn, ben ayak oper.uı.ı.. Sen başka yerlerini 
opel'3en ben dnha ba~!ca yerlerinı opcrim! Sen benimle 
mi başa çıkacaksın be körpe!,, 

Ga.nü Balkanaki 

SON 
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14. BAY GANÜ VE MUHALEF'IM' 

Bay mubarrir, 

Bay Ganü hakkında. mal\unat topla.Yan muhaırrfrt. 
•Joot olduğumu bilenlerden biri bana. muhanire vermek 
için size lcffen gönderdiğim mektubu verdi. Bu mektup 
gayet orijinal olduğundan ''Zname., gazetesinde tefrika 
suretinde ~rctseııi:: fena olmaz aanırmı. Bu meiktubun 
bana verenin eline nastl geçtiği bence meçln1'dür. 

Sofya 30.10,1895 

• • • 
"Vakti değil" gazc'"~in mubanirine: 

Behey nadan ''Vakti değil" gazetesinde sözde mı.iıalif 
mişim diye. ned~n bana isnad atıyorsun? Aklın bu ıkadar 
mı eriyor? 

Hiç senin Bay Ganiln muhalefete geçer r..: ~çocuk! 
Sen n.kltnca: ''Dut daha az olalım da, daha ~t pay 

edelim ... demi~! Sen budala değilsin. Bilifim. Dolru· 
sunu ararsan, yıne budalasın; yani lbudala değilsin ama 
biraz acemi dilşüyorsun. 

Bu i5leri ağana ror! Sen komiği daha dün yakala.dm 
'be! Ağan dokuz sene<lenberi iki e!iv1e sımeJkı tuttuğu 
halde hiıç bll'8kmağa niyeti yok, • 

San& açık söyliyt:yun mi c;ocuk: Sa.na da var. bana 
da. Miri malı, millat malı yaşasın! 

Hatırlıyor mmınn? Ben da.ha o "eaııavar" 18tffal1'Jl 
teınesln diye Sofyaya. heyetle gelirken Vrajdebna hanla· 
rmm .Y!l-nmda muhalefetin kelepir olmadığını an!B.Dlllbm. 

Nıçın diyec.eksi.ı.? Niçin mi? Çok basit: Çünldl Alem 
sepetlerini örerk"n. sen kapı arka.c:ıım<ian be.kacaksm. Bu 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 

t.ltıyh SGJeymM aleyhine n~ılan da"Ta

• loÇln mQddoialeyhin ı-7.8.19-41 CUma 
gGnG .-..t (14) de mahkememizde 
hazır bulun.ın&llt lilzumu UAnen tebliğ 
edD.me8l t1zerine mumıı.ile~ o gQn 

geımeınea veya blr vekil g;lndel'JM4 

meslne mebni bakkm.da §&bitlerin 
dlnlendiğinden bahslle gıyap kararı 
ittlhas olunmtJ§ -.e lmlA kılman bu 
karan alt thb&rnamenin bir ntlıılııw 
d& m.ııbume divanhanesine astlmlf Tc 
keyfiye~ on bc;ı J11D mtlddt"Ue ilı\nr 
için tahkikatın 17.12.19U Çarpmba 
giblQ sa.at (9,30) a b1rakılmış ol4uğu 1 
tcbltğ yerlDe geçm~ tl.zere llAn olu· 

NE.VR.ALJI, KIRIKLIK VE SÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
İçabmda Günde 3 Ka§e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

U niversite Rektörlüğünden : 

Fen FcJ;Ultcsindc tccrllbi flz!k, ınatcmntik, jeoloji, tıp faklillecinde 
!':ı.>·nU kiuı~n. edebiyat fo.kUltesinı!P. felsefe, TUrkıyc tarihi ve ilttısat fa. 

kiiltcslndc mal ye docentllklerı açıl•lır. Namzetıorln 22.1.942 Perşembe günU 
ya.ba.ncı dil imtihanı ve 5.2.9!2 Perı;embe gtinU <'S8S imtih::mları yapılacaJ1:· 

trr. lsteklilerln sıhhat raporu, 5 fotoğraf, nüfus te:ı:kcresl ı;uretl ve ilmi lıU · 

vtyetlni gösteren fişleri ile •'fiı;l r tedris işleri lrnlc"llınclen iı;tenec(:ktir. 

15.1.942 tarıhlne kadar RcktörlUğc mtlrrccaatları. (103ö2) 

----·------· 
.. lllll .. IU#&~MClll:l6i!lal~OU!E:ı~!lll:mılMgllll~W'lllll.llflll .............. ._i~· • ·~rlı:ılllllfl~'~g 

BiR KA KAS ROMANI 
Gürcü dilinden tercüme odllınls olan bu eser Kafkıııı edeblyn.tıocıı ı·n 

nefis bir o.,k, macera \"C milli romaımtır. 
Umumi satış yeri: VAlOT • Fiyatı 40 kuru,tur. 

Beşllct~ ı:o;alh Blrincl JTtfkuk HA· 
lilmllğlnık:n: 

19.U/499 
Tt"l.i'fü l{ııyn.'llt: Be.şiktq T\lrkaU 

mahallesi Vzuncaova ca.ddealııde 

35 sayılı evde otunır iken haleıı 
tkametgA.hı meçhul. 

n.ur. (37990) 

Beyotıu Dörd~ Sulh Bıılmk Hl. 
1 Jdmllğiıulen: 

Nezihe tar&frndan ale;>•hinize açılan l ~l/890 
33 buçuk Ura kira bedelinin aıa.cak l Elonl t;a.rafmda.n Agost.ino aley.bJı111 
iavasmda: I &Çtla.n sulh tC§ebbUsU davumda mUd· 

··= • 

Namınıza gönderilen davetiyeye ı deialeyh Agostlnoya yapıtan. tebllga· 
mUvezzi tnratında.n verilen şerhden ta ve zabıt&ya yazılan teJkereye ge_ 
!ka.mctgtı.hmrzm meçhul bulunduğu ıen cevaba göre bulunamadığı anla: 
anlaşılmI§ oldu~undan duru.şmanm bu ı şılm:ş olduğundan bu kerre de davacı 
kerre bırakıldığı 19.12.H>fl gün.il saat il!nen t;ebligat talebinde bulunduğuzı· 
iO da. Beşiklafj Birinci eu-'h hukuk dan mumal,cyhln muhakeme gUnU o_ 
nıllhkcmes'ı.nde bulunmanız H. U. M. 1 lan 23,12.9U Salı günU sa.at 11 de 
K. nun 141 nd maddesi mucibince 

1 

Bey.:ıg-lu • ncU Sulh hukuk mahkem~-

1 tebliğ m&kammn kaim olmak üzere Binde h&ZIT bulunması 11.A.n olunur. 
20 gUn mUddetle ilb olUllur. (87991) (37989) 

-rürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22-11& 941 v~ziyeti · 
AKTiF P.J..:Slf'. Li.ra Un 

s-ı 

Aıtm: 8afl Kllog'1'8111 72.604,760 

Banlmot • • 
OWllılr . • 

Dnbiktdd Holı~ 1 

ftrk Una 
~ıeJıd Mababln. : 

• • 

A.Jtm: San Kiloer&m 8.782,361 
Altına ta.b"1lı Qbll ...tııest • 
-,taııeı • 

Dıger dövD.ıer n bCJrC&U ~ 
lıaldyelerl 

D.a.&1Jl9 'hb~ : 
Derubte edilen ewak: mir..,. 
DılıJıtı 
K&Duıı\m 6 • 8 ~aine ıne
IE&ıı eume taratmdu ııelEI 

'9d1yat • • 
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gün sepetlerini örerı'~'l' de hep OOba.c.oo, he,> okumuş, 
hep yontulmuş insanlar. 

Bizim eskileri hepten vahşi idiler be! 

Gözgöre, zorla, acaniccsioc çalarlar. çapkınlık ya. 
parlar. . 

Alemin karılannın, kızlarının ve .. çocuklarının namusu
na dokwmrlardı. Ö)'le de,{il mi? Ama sonunt.Ja kapan3 
iki ayağiyle bini"!n girdiler. 

Ba'k. bizim ibugünküleri öt.ekilere hiç ben.zemiyO"rla.r. 
Çapkınlıkta bulunmuyorlar. Yani nasıl ..,()yliyeyim, bu. 
lunmuyorlar değ1l n.ma, cehennem t.cp~yc, :revbet t peye 
kim çıkacak, gece hamamlarda ne o]l'p, ne bitiyor kim 
araştıracak, zaten bu kimin işine girer. 

Fakat alışveriş için ~wlCa doğrusu ya! Ç(tk ıısta· 
drrlP.r. 

Hem kardeş işlerini öyle sıraya koydular ki beni bite 
hayrete düşürdük~E:rini utanır, mutan ıı· s:ıns. itiraf et
meliyim. Aşkolsun köpollarına! 

Bak bu ilim denen şey neler vaptırıyor ! Böyle adam -
iarla i~in olsun anlarım. Bizim eski!crsc b:...butün 
a.lantıya karşı gidi:t"'Orlardı. Önüne gdeni a.sıp , kesi) OT

iardı. Ortalığı sındırmış.la.rdı. Boşu ıboşuna. iş ~örüyor
lardı. 

Bugü'1 görüyor musun yalnız lntihaplarda kuyruğu.ru 
oynat.mana müsaade etmiyorlar. İntihaptan son.a her 
şey serbesti Bağır, küfiır et, istediğin knrlar ror ver, kim 
se sana bir şey demez. 

Neden muhalefete ilişcc.eklermiş? lstediğ! kadar gü
rültU kaldırsın onu kim dinler. Bizimkilerse bryılrbrmı 
emerler ve bıyık alimdan gülerler. İdare ellerinde, bil~ 
mek bile istemezler. 

Şimdi bu kadar demiryollan i~ edileceği, bu kadar 
.n'kctler tesis cdiloo<"ği ve hu kadar limanla,. yaptlacağı 
bir .zamanda sen de lbana. muhalifmjşNıı diye .isnad ata· 
cak 2'Antanm1 lbnlmt~n? 

1 

l 
.::atı ICUQC?8r" :JC§.541,98& '8.lM.187,9" 78,l:M.117,90 

...,.. 'h ...... 11 : -------
~tma ........... ~ 1 

.. 1 
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" ..... · ...... . 29.157.720.67 
134.3«.tM,08 
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862.617.900,71 ı 
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Yapına be ka~im! Senin doSttuiım bu b.d&r mı~ 
Ban:ı. hnret mi ediyore-ın yoksa?. Sanki sen beooen nalın 
:ız mı kelepir vurdun? Ka.ç yt::ro• .. "ll nara al:ryoı-sun? Ya 
bir hesap et! Ben ne y&pıyonmı, tik-carttğlma. bakıyo
rum, o kadar. Nihayet böyle iijleri!'! ~ y&pıl<iı
ı:i'ını da bilmez değilm ! 

E~r benim de daha yağlıca. ıbi.r müteahhitlik alma. 
ma yardrm edersen, sana karşı mahcup kal&eağnnı mı 
7.a11nediyorsun? 

Bütün bu iftiraların bit:ınez,ıniş gibi maKalcni öyl*' 
bir yazmış3m ld, okuyan benim preme bile muhalif ol. 
c!uğu.-nu ~anne~. Ben mi? Sen lbeni bu kadar sadık 
sanryorsun? Şimdi böyle şeylerin sırası clınadrğnu se. 
ninle gtirüşrnedik mi? Anlardmı. Eğer idare elimizde 
o"mrya}dt da kenardan sünıüğümüzü Qekeydi:k. O vakit 
elbet, de insanı.., gözleri kararır, Prerıete beraber heJ,\. 
sine birden küfür etm~ başlardı. 

Ama. şimdi tamam kmı.iği iki ~e ya.kaladığımıs 
ve ihtiyarlık .S"'nelerim.iz iÇ_in bir ceyler temin edeceği. 
miz bir zamanda, ber. prens için k.al..~rp doğru bir S>s 
~öyliy~yirn, senin bay Gani.ın o kadar ahmak değildir. 
O: "Y:ış<ı.sm!'' diy~cek zamanını bilir. Bir: ''Y.,,.m!" 
OEdin mi; hop bir t:ıa.hlıüt. 

Biz. sırası ~ldikten sonra be4.*a m.:iü ba.ğinnasını 
da biliriz. Dünya böyl<.'dir! 

Bu dünyada ba.ıjıta bir ıte'.Y' ~hiç oknaz. 
~ hu f elsdeyi en ince noktal.ırına varmcaya kadar öi
rendik. 

Abe ~ocu'k! Bizimkiler ::u. Iomlularla hepten aşırı git
mişler be! Yaralı ve ölü va.rmJ3 di~ bir ~r i19iti~ 
rum. Brey, aklımızı be.~tza ~ryalım, Zere ötekinin 
ellerini kestiler. Sa.km mma.n. geri dönmesin . 

Haydi ~mdi11; Y"'{er! Ya.şum aNM:mea:b prerıe:. 
~~ ~ ~. MRdl. ''s q et,., 4lfele ~as; a 

30 YAŞ'NDA Cildin kıymetli 
unsurlarının ga· 

ip olmnınıJan mütevel!ld çizgi ve bu · 
rutukluklıır. zayıllimıf adaleıır. 

Clld hüceyrelerlnden lstUuıal 
edilen bu kıymetli ve yeni cevher. 
hali sıhhatte bir genç kızın cll· 
dindeki tabü unsurlarına müşa
blhtlr. Viyana Üniversitesi Pro
fesörlerinden Dr K . Ste!skal tara
fından keş! ve •BİOCEL• tabir e
dilen bu cevher, cild gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin· 
de mevcuttur. Onu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. sız 

uyurken, clld1nlz, bu k.ıymetU eev· 
heri masseder. Her Sabah uyan
dı~nızd& elldin1z daha taze. daha 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu görürsünüz. Gün
düzleri için beyaz ,renkteki (ya~
sızı Tokalon kremini kullı:.n•nız . Bir 
kaç gün zarfında en sert ve en do
nuk blr cildi yumuııntıp beyazlatır. 

Bayan M. D. nln şu mektubu· 
nu okuyunuz: cZevclm gözlerine 
inanamıyor ve bu Adeta bir mu· 
clzedlr, diyordu. Yüzümde, alnım
da ve gözlerimle aırzımın etrafın· 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 
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