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\ A Kl1' bu~ün lntlşn.nnm %5 inci 
vılını t mnnılanıı", %6 J'Dttrın ıwal 
b."81111 bııhınıt) or. • 

Yurdun yuk ı, ha.re nd r 

1 rı 

a ı 

müstahsil mer ez 
işbirliği yapaca ı r 

çeyrok -rdır hl~ Sni YOrmedeo 'e 

hlr nksanınduı:ı J uriıJ eu ~alnt .. :'R'

nı girdiği )ll için )eni Vd roo bu. 
lunınııya lhtf gonnU) or. \~t'-
ın g6Qnn 25 yırı bnJ&tl o un mil 

}'Q.. ff ~ 
ııe !~urlu bir havada bulutların üstüne çıkan tayyare 

~llrıeşl" b" b 1 k • • • lıeti ' ır O§ u - T ~are seyahatının hususı· 
;- Ukrcıynada mahsul, Kolhoz evleri, Ukrayna 
C,ıt·akla r.,ın Almanya için ifade ettiği mana 

Yazan: 
hütün bu topraklar gcrçcl•ten clti
liı> biçilebilcce:k olsa ) alnız \1-
nıanya:rı dci:il, bütün A\mp:ı3! 
besiemcğe k§fi geleceği kıınııntı 
i'n<:ana geliyor. 

Ultr:ıvn:ıda kollıoı e\ lerindr. ol~ 
duğu gi.bi ı.;chir \'e lmsnhalarda ın 
e\ ler da.I;•ııu)(tır; bunlıınn ctra-

1 
fmdn l•üçük ktir.ii~ bahçeler ve tar
tıılnr bulnıınyor. Şehir \e ka..c;ııba. 
dış:ınsmdaki nrnzi ele yine ge.n· 
genicı tarlnfara nynlmı trr. 

Ankara 21 (\"akli ıuuhabiriıı· 

deı1) - 371 snyıh koor<fin.ıs vn 
kararllc mül;!;a fi) ot murnk:ıhe ko
mi yonları vnrife w ('~Jerı, 
hcledi)'C cncumenkırinc devrodll • 

1 miş .,c belediyeler fi) nl muı :ıkııbc 
\'C mt"kirla mucndeJe ısl rf} lav· 
ı.if dihnişl r<l"r. B 1 dı~ ·lcrkı mıl 

Geç.en sene ekilerek bn sene 
Jınsadı yapılan tarialnr sanırmıs, 
buğd!ly ,.e arpa mahsulleri demet 
halinde sursya., bamya cfağıtd
mış, yshut yığın halinde bıırnınn 
ycrJen"nde toplanmı • Böylece 
harmanlaT her taraftn hcniiz kalk. 
mamıcı olmakln beTahcr bir çok 
topnıklar ela sonbahar ekimi için 
lınzırfanmıı:r. Tayyareden ye il g<i
rUncn yerlerin çayır, yahut ot ol
mak ihtimali \8 dn diğer bir 
~ok yerlerdeki i'CSilliklc~n p:ıta· '""""....._ 
tes, mısrr, pmmık .:ırıc ll)'~cği ıbl 
~uz mn lü oMuğunu tnyynrenin 
beş_, altı yüz metreye kndar indj. 
ği 2a1Danlanla gördük. 

Fakat asıl mühim olan cihet 
henti7 hrınnanlar k llnntıdan ·r 
çok tnrlalnnn geleoek sene iç1n 
1>ürülm~ğe b3şlanmr olması idi. 
SonbahnT için eJ<lme hnzırlannn 
bu tarlab.r tayyareden yeşil veya 
snrı cteğil, siyah renkte görü ;or
du. Ve bunlann sahn ·ı diğer ye
~U veya san ntıd<teki farlıılnrm
kine nisbetle lmyli gem!! olduğu 
da farlmhınuyordu. Hiç Riipbe;iz 
a - >to haftasında iken Uk-
J"a..'V' 'ht ekilmek ~in 
ba n bn hıınrlı1dnr 

~ ilerlemiştir. Bu
nen Afma'n,. bnknnrnılan l'fade 
ettiği m:l Ukraynft toprııklnrın-
dan oJ<luğe kadaf' çok 
f , İçin bütim ırayretle-
'l'İll ~ibnekt.e lıuJıınduğumın 
n ıtM:~tna!.lldR". 

ZETECiLE 

AJpıanltır buna havalann 
bozmasını sebep 

gösteriyorlar 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman or. 
duları bnşkomutanlığlnm tcbhğı: 

Dün devam eden fena hnva Knf 
kasya batr.:undaki c;arprşmnlan e
hemmiyetli surette s kteye uğrat· 
mı~tır. MUsa1t olrnıyau artlara 

(Devamı Sa .t Sü. ~ de) 

esleklerine ait mu eli işler 
üzerinde hasbühalde bulundular 

Gaz.Medll'rfn dlınku topl n t ısından bir giriiıı 

B~ın Birliği aza..c;ı dün oi!ledcn 
sonra E-=nMönU halkevi sHlonun
da nııntaka reisi Hakkı Tank U
sun r isliğinde bir top}nntı yap
nııcıtrr. 

Böyle bir toplantıya biı çok aza 
t r:ıfmd:m \'erilen bir t kriı le 
liızum gö t rilrnisti. Rci 0 konusııl-

1,j ın.ısı istenilen m:•seleJer iıv•nndc 
r 

yh:in ~e d -
ın k rt1 ni

znmn mes•ı.c aza. nakil vasıtnl • 
r·n lı t•min olun:ın kolaylık ar lan 
tra.mv ya ait ol teşebbiısün al 
dığı m~sbet nc•ic \İ bildiımifıt r. 
V eril<'n rnallım t rror<' Bas•n Bır
lıği azası, mırıta ~ ın tıırillec k 

(Devamı Sa. 4 Su 1 do1 

n konrnrna kanuıuı ve koo!'dinıı..., 

~on kararile kendilerine H'rilcıı sıı 

lalıiyct}eri kullanmıı..tıkkırını nı 

fiyat murı•k:d>esi, ihtiJ.:lırla miica• 
dele işlerfo-dc lürmmltt hnssooi)'cf 
"e takibi g(jstermediltlcrfoi J«>l"l'R 

t ıcnrel vdc:i1eti, giıniin eok rnMıi 'll 

olan bu \'fiDfctcrinin ohcnwiJ hı 

lclıfl-.lti edHmı•sini \'C haşarılın.ı ,. 
nı v!Ifüklcrdcn ve belediye reisli• 
lcriııdcıı istemiştir. 

Vilıiyotlcrc ve beledi vt· ri> .et 
l •riıH! ve bilgi için de vckôlellerc 
nnnmı1 mufe1tişlcrc. mıntakn tic : 
r.ot ınfKtıirhiklcrıne, ofi'Slcrc, hirl k 

(Devamı .scı. • Sii . .t de.) 

ril' luııırua_ 

S iT GEL. i 
VATA DAŞLARA 

VERiLE EK 
Kartların tevzi merkezlerine 

veriimesine dün haşlandı 
M DH1rlarm vermeaıe Uef ol. meğ'ln 600 gramı 35 _ oi-0 kuruş ara 

dukları ekmek beyannnmelıerinin dol· 
aında bir fiyatın verilecektir. 

dunılllllM!ınn devam edilmekA.edir. 
Dolduntlml beyannameler dünden l. (Devamı Sa. 4 Siı. 2 de) 

llyctçl, ln nl et9f, tnlnlApçı bir nıb 
llıı le~ ı bir kültür ht%m-ı 1 ~~ n nıı. 

ıl ı;ıard •ınıı koc:ı bir kütilplın.Of'. 
)C sığnln.)an canh bir §llhjt ~I 
edl'r. 

Gau•temJz golecek yılluda dn p 
0 tN·t. nıl:r. .,e ' lnız Turk okuyucu 
nun nı.Jlli ıuenfaatloo \e gazetocl 
nıe leğinın bütun dllrllstluk 1 •· eap .. ı. 
nn ııadrı, lcnla.rak lıerı:ıe~den ~i 
d ya hAd ~!erini olduğu gibi 81 • 
sotUrnıe3t> çal acal;;tır. 

uvatfakiycttm(z. okuyucutnrı _ 

mız e %5 yıldır kuvvPt olan 'tt'. 
\OOCÜb'.n dıı ann or. 

mu 
riayet 

ene re 
e esine 

etmiyecek 
Buna. s~bep bir sıhhiye 

merke~ının bombardımanı 
im;ş 

BcrJin, 21 (A.A.) - Almnn or. 
duJnrı ba ınnandanlığı bildin _ 
;}Or: 

20 ~ınde, gündüz 1ııgiliz 
av ~'ba uÇ3k1a.rı, şimali Afrıka 
cephesinde, gözükür bir sure te 
kız~ ç ı n.reti buhman b.ı.r AJm. n 
srbhzye merke:r.ine hucum etmıR _ 
lenin-. Ameliyat radırı harap ol. 
nmştur. Yarn}rlar v srhhh e me -
mur "" aracımda kayıplar vardır 
1n · 'zJ r bu t e · i 
hu .u :u ı 1 haf'C'ktlcrinc bıle lbı e 
ve ın~nbt!m en "ptidai kaideleri
~ "Irlrımadon d!'vam etmi ler -
cı:. A n ordulnrı başkumandan 
lıgı bundan neticeyi çıkannak 
mecburiyetindedir ki !ıükümetin 
Cen vre mukıı.Vc! lename~ni Inuha 
fa~a v-e :dam.c<ıe artt'k bir menfa: 
att Yoktur. 

vukatlar 
o ma\Ja 

sigorta 
mecbur 

fstanbul avukatlarının itiraz.. 
lan lid görülmed; 

An ra, %1. (\akıt nıuhnblrind6n)
Avukatıann sigorta edıknelen hak.. 
krnd ki kanunun tatbikatına lsta.ıı. 
bul nYUkatlnn bazı esasıar- iten sti

l r k itiraz etmlşlerdı. Adliye vekA... 
leti bu ltirazlan yerinde gömıemış 
ve bir ay jçind J.endinJ 84;'0rta etttr 
ıney n avukatın barodan kaydımn 
Filincecğlni İstanbul barosuna ...... 
mlşUr. 

uıruır. 

tiborcn k-adar!ara teslim edllmeğe -~=-=-=-==------------------------
başla.nmı ır. T-emim fşi ayın 26 a H 
kadar ikmal edilecektir. (( 

Kartlnr, dünden t\lbarcn \evzi mor 1 

tı:~~lne ve-rll.meğe tıaşmnmıştır. Ye
ni kartlar iki kısım ve altı §0.kjldedlr. 

DevJot mlUITal bütçesinden para a. 
n!arm ekmek kMllanmn rengı sa. 

T 

rıdır Bunlar da A, B, C olmak lizc-
1 c b'" 

re üç kısımdır . .Ayn :renklerle bas.1- 91 u 1 şve 

m:~:ı )usun gdirlerl ml)tcbu mentosunda be lenen 
('kın vatandaşlara mahsustur. Renk. 
k'rı gridir. Bunlar da A. B, C 
Uz re Uç kıtımdır. 

SerbeSt g lirli vntand lıı.rtı ek -

Ziy retçi hemşire
ler teskitatl .. 

Ankarada yardtma muhtaç 
ol ları tcsbit ediyor 

A , :M (Yakrl PM&hablrinden)-

Çooıak esirgeme kurumu yeni bir r.i. 
yaretçi here · t~ kurmuıtur 
Bu te kll!t memurları kurumdan yar 
dım isteyenlerin iktisadi dunımunun 
tetkik etmekte, bunıarm verdlklerl 
raporlar bu yardıma esas teşkil et
mektedir. Kurum bir de iş bürosu 
kurmuştur. Bu bllro l§ arayanlara 11, 
l çi arayanlara i~ tedank etmekte. 
dır. Bu teşekküller dıg"er bilytik vild. 
yct}crde de kunılaca.ktır. 
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İçimd enelki ıtcceden daha ı Parmaklarını cıtıatıyor, elleri· 

eoşlun, daha çılgın bir ate.~ ka) n.ı tıi uğuştıınıyor: sağn soıa bakıyor 
bambaşka idi: Gülmn~ or, SÖl lemi· 'e susu)ordu. Onun daha cok kıza 
7Jil dunıyordu. Vedide ise benden cağını, hana ıı.ksi cevaplar verecc-
70r, ıbona bakm1Yordo. İçinde nice ğini bcJklcdllUm holde yumuşayan, 
lhtirnslı nice mesLTt s:ıattcrln ııeı:ti· pişmanlı~a yaklaşan Lir hal takı· 
m bu mu'hteşem dekor onu sıkıyor nıyordu. 
mtı ldi? Buna lmkAn yoktu; cünl;ü Ona dedlm ki: 
burada bulunma kendisi istemi~· - Bununla bernbcr size kcnd·· 
iL mi scvdinne' için r.nnncdcrseıil 

- Saat iki, Vedide .. Bngfin e epeyce vnktım Ynr. Her arzunuzu, 
PQ7~ yoruldun, h~di uyuyalım! ynpmrık: istemediğiniz., yapılması• 

- • • • • nı acıkca sö}lcmedlğiniz her şeyi 
Vedide, Nn<:iyc hanımla Şakirpn biç bir znmnn )'oprnamıtk ı.uretilc 

tanın dOğiin günlerine ait diTArı'J bunda muvaffak olocağımı iimid ı-
asıh resimlerine bakıyordu. diyorum. 

Yanına oturdum, onu okşedlorn, Vcdl<fe ellerini daha far.in uğuş 
O<:'nkladım, öptrrm ve' sevdim: turuyor; çenelerini sıkıyor; gözle· 

- Niçin s~n? Babaw rinI ikide hır nçıp kopolıyordu. Br. 
mı hııtırl:ıdın 1 ni baştan oyo~a kndar 5iizilnce ne 

- Onu unutmak kabil mıf'1 kadar kızdıaımı nnlanwş olmnlı ki. 
- Sana unut diyen Yal' mı SC"f herhnllııdc lellı5 eziliyordu. 

sinm. Onu ben de senin kad:ır be- Ontın da sinfrlcrl nynklanmışt:: 
fcnirlm. hatırasına ıbOmıet oderlcı. arasuıı dudakları kımıldanıyor, 

ş· gözlerin kızar • n ı acılır gibi oluyor, fakat sos-
ı mi? Eğer sağ ut· nıWcta dcYam ediyordu. 

ydı in &üırtünof'i nmaıo - Jicnfiz vllmenılş bir r.nTrL 
ki. h h m an; o dtı senin ID(';Suf '• &damın vücudundan vnktile s<" .. 

ı ı~terdlt Tllc.n ve hAlft kalblnl:r:c hükmeden 
Derin derin içini çekti~ klınselcrfn hııyAllerl daha lnllıdır 

O .snğ olsaydı, hen evlenmez Vedide hnnım. Iluyurunuz, b:ıbanı
i'!iın kl,,. Belli omı unutormn, d:ı.oo zın yatnRında onun hayİlile uyu· 
&~ru~ı. onun acuuıı ıbiraz aırntn· mafc L~lemes misiniz? 
])Uiı im d1Ytı buna razı olduın. Aynltını yere vurnrak kall<tı: 

llu pek acı bk itiraftı: Baha.sr - Elbet ••• Bir erkek kendisiri 
nıu ncıgııu avutm. için e"Ylermıck. ~eTdinn ini bilmellıffrl 

ok.s3 bcof .scn·diki i(in fle~il .. De· - B n bir gene kmn koeasınn 
tnekki, ben ssd~ bir va.srtn oluyo aft olan evgiyl de tamnmilc hnb:ı· 
rum. Dır kız~n akvi hnfiflelen bir sına verdiğini mı: defa görüyor ve 
ilt~ dıımla su .. Çöl gfineşl aıtınd.1 işitiyorum. n. ba sev isi başka. k~ 
ka\ rrbo callamı.ş toprruuıı"' yağ • ca sevgl<;i büsbütün b:ı kndır; SC" 

mu erpinti i.,. hepleri, ka> nnkları. ncUcelcri itibıı 
GnnıruOT...dan, erkeklik .,.e köc ,. rlle d tıyrıdır Te birblderlııe hiç 

lık gururumdan (e halde Ylll'O • karışm zbr. 
lanmı,tım; dem ki, benim ™' :-~ 
mandan.beri lcimf semiren ~ilphe. - SJzi ben ol un, zcld,bilgili 
l>ir hnklkotmlı;I bir kız ol:ır k tnnımıştım Vedide 

Kendimi zor tuttum; .Szdc ka· h:ınım. ldıındıJımı snnıyorüm; u.. 
rnn olan bu hırcln, fnadt'..ı, tflkbaş ınarımki, y:ınılnıtıŞ okıyıml 

it gene km n~ıli dömd<. 'boğın. k • • • • 
ibtiync-ını dtı~U\"Otdttm: ~un.ela b:ı - Ben o kadar.hutkCun btr adanı 
il:ıyordıım. değilim. S<•\"medlğlnlz bir adamı 

O hunun fnrkında d1! Udi. flıı koynunll%a olmak uhmetinden si• 
sefer ayni dnJ§ın ve hal:rnn l>at:ış· zi ku t ~~ J lCJ: ffi., ı8;W3nı,ıdan 
Jnrla, ağ ıorortn, frene Sııklrırnşn· her busnsl:ı nşa§t olmadıAımı bir 
nın bOyük finffonna ilr. cckllmi~ gfın 1<elecck. ınull. ka auloynt'~k ı· 
biT bııŞkn re~inc d:ılınışh. nu:. Bu nnl yış.,. 

Onb:ı~ı bu ~ene ikmn k:ılbindcki PırtınaJı. kn.rrn:ıKıınşı.k • kah:ı 
btün sevgi lrnl nnklnnn:ı h:t'kimdi:~ hir ymle fıan:ı dfıııdu: gözleri a-
hcp ini kendine almış, kenclisin • le ÇJ}ordu. 
den bntı!<n kl~.el c orndn Hr hır:ıl, 'Kır.gınlıMnn ve izdıraptan lilri· 
mam15tı, yordum. Beynim alıyor, şıtlrnklo -

T>emck ki hen de orada bir , ,1 ... rım zonklıyordu: tn hisli ycrlmıfo 
h. ncı idJm. Mndctılkl lı:ıkik:ıı hıı'l· :ıcılan hiiyük vr. onulmaz ynrn dı;r 
dan lb:ır<'lli; niı.-hı onıınl:ı C\ len nınclıııı konı~or, sızlıyor, büyüyor-
dim. ıhı. 

ldnııicki ateş ı;ünmii tü: ,;.ı,\. I Ycdidcn:n ele benden farksız ol· 
ı e ınr lıir lnvurln <;0rduın: ılııil;ıınıı <ıanırım. SiizOmii k~tı. ~ .. 

s ıc b ılı mızın sc,..:blnt :ı· l.ı:)lı hl:- -ırslc: 
ıııııtur 1 icl'r imv cınin ılııı<il ıııf· - Bıı nl •• ımki coşkunluğunuz 
iniz? pcl. korkun•:. Kcm:ıJ hey .. Siz eğer 

Hi 1 lirini bozmadı: 
- f)onnı unu ~3ylcr,,cm darıl· 

rıı ınız ~n? 

1 lbc-~ darılmam; bettft mcnı 
nun olurum. 

- O h:ılde söyJeyim: lflk dc!ıı 
l{ôrdQRüm zamıın sizin bftt?Mn:ı Yil· 
zunüıiin cl~ilcrf nottasınd:ın ben 
uıdii?inizi sevinçle farfceUim. Fa· 
k•ıt 11l1lakınııın, "5rilş '\'e h:ırekc'. 
terinizin bnınt>aptıı olalJileet'ğini 
duşünememişlim. 

- DcnıckJd, evvclıi beni bnb:i
ı· vı bcnz !tiniz ve hoşumna git· 
lı''l, Sonr.1 kıınıktcr ftiharitc han .. 
.fı ı •.n oldur.ııınu nr:bdnnı Te kırı! 
•lınu:? 

se,·llnıcmi eniz ve lınbnm ban:ı 
kendi~lnl o kadar çok cvdlmti sc 
hen mi suçluyum, ricn ederim nr· 
tık Mımnıııı 

Dedi: valnğınıı ilirdi \'e pcrcl • 
leri çe\ ti. 

Ne diyebilirdim? Ne \•npalıilir· 
dim? 

Rl\ylcce birçok !lın:ıtlcr seçti; 
btrcok şeyler cliişiindiim \'C ynlnız 
bir tı:nesi üzerinde dıırcJum: Burn 
dan kaçmak,. Her larnrtn heni -;ı· 
Jlk gö 1<'1'{'11, f;ıilqcılc lıır:ıkıın hir 
ölün(iıı hol fıl ve lıntırolnrı yn5ıı • 
)On bıı ~eri Jıır kıp silmek isliyor 
dum. 

Fakat gece ynrısından çok soıı 
ra. bu bir rezalet olurdu. 

··rur 
bir mekt 

tezkere 
Dün ~ ~le'l nUvnrl.,<>name. 

ni büyük bir teha~Ur ve tekrim 
ile okudum. Falm.t ben senden her 
zaman peyamı Bfiyet beklemekle 
berober sc:ni, bizzı:ıt bilfiil sı.>ni 
görmek isterim. Ben (F.n dı.f be
h~ en 'ki neW-~tem vatan şU<l) 
!eryo.dmn mnsadnk olacak ha1de
ySm, BW'Sadan çıkamıyorum. "Dnğ 
yürü.m~e •.. ., estağf11rollah, şey . 
Nazif gidemezse Mehmet Ali ge
iir. Muttalu.ı bil' liizum, sebep, hnt
ta bir bahane bularak telmlr Bur
sa.ya gel. 

Saf~ ellerini, bnb:ısı her tarafı
nı öı>er. Aileni getirdin mi? Bur
S'lea lttt cımir ve sip:ıriflini infaz 
ile mUftehir o!duğumu tasrih ik
tiza etmez değ: mi kardes. 

. iil vmnn NAZ1F 
• * • 

Bu m"ktı.ıp ceva~.z kalmIJ5. Fa
kat Sil1eymn.n Nazif muıın:ı-.erc için 
vesile ic.'l.Chndan geı:i kalmıyor, 
l ine yazzyO?": 

DUl'!tı, 29 mnrt 18!3 

Bu ;yazıda Faik Alinin 
bir mektubu ile bugün ~o· 
ğu~uz.un bilmediğimiz. "mii 
rur tez.keresi,, meıeleıini öğ 
reneceğiz.. Abdülhamid der!' 
rinde bir vilayetten bir vi· 
lôyete bu tez.kere ile gidr 
lirdi. Mehmet Ali Ayni bu 
tez.kereyi alamamıştı. 

Bel-Ami'Yi okudun mu., Di dö 
Mopas:ının okuduğum t'Wırı içinde 
bu kitnbı en müfit bulmuştum. Te 
tebbilntı vlikıfancnden beni de 
lıımıey:ı.bı feyz ve faide etmeni ri
cn cdcrmı. 

~ o.it ayvalıkta bir aşı boynsı 
i~ var. Nwna.ra puslnsı melfuf -
tur. ~ına ·gıyabi ve r;nyet sami
mi ihtiramntmı arzen mUşnrUn
ileyh bu hl?3usta ntynz-ı lf.ltfii !ahrı 
bet ediyor. Diriğ etmeyeceğini 
blJdiğim irin bu ricnyn tnraiım. 
dan hiç bir fiCY illi.ve etmeğe lü
zum gömıUyorum. Şu miinaaebct
le !iU h:ıkiltati hi'r kere daha tek
rar ccle)im ki Vnha.h Bey mezıy
:ratı {i]jyc9ile Rebabı h{mrn §ercf
bah.c:ı okın .._~abı necnbetdend'r. 

Baki seni ve çocukbrmı öpe. 
rim. S!l.it eller'.ni öpUyor, kn.rde
§im iki gözllm. 

Knnlc~n: 

Siileyman N.AZiF 

Bir izah 

lmlıı. 

Sonradan akide ıekerl 
on da fada mlkclarda 
cal<, ki hııklld ,eker bal 
Ş<'kcr akide ecllleretı; 

rıhyormuş, bu yüzden 
çadıın lmk bet. elli Sok 

l\lesele antaıılmca ~ 
t>ünkU yazmuzdaki bir nokta pan ıtekercller menoıu 

L'lraz mtiphem olduğundnn iznlıa * • * 
IUzwn görUlmlli tli'r. "Me'hmct Alı Odun, btanbalcln cWlll9 

f psen'in ahiren iki mUhim tiyat 
yatrosuntt hatrretti:m. Norveç nn
sı1 Avnıo::nın b l!smda ise bu 
Ncrveçıi p r de diğer a.kvnm şair
lerinin bnlftyı tefevvukuntla bir 
mevkü has ve mtl!t sn YI haizdir 
z nncderim. Her ne i~. bu gibi 
mukayeseler benim haddim ve bC?-

DadıeTI mu'htenem, le şu ~ektupla mtib:ıhasei edcbfy
lkziyya.tı mlhnt:ızeni her maz. ye Yilrütmt"k uhı maksadım fü•. 

hatiyyeti resıniyycnin fevkinde ğ'ldir. 
bkliğim için tevcihi mus1"i Ah'Ti Seni dUnyC'Vf bazı mnkaSid için 

İsta.nbı.:J nUfus memuruna mllrn- olnral• kalmlftn'. 189 Jdlll 
ca.ııt ettiği cur.an işte bu mUnır 1 mUhlme defterinde IO 
tezket"esi maninsı kn~ısmdıı. kn!- ı criyB :ır.ngla taclrler 
mI§tı.., cümle.sinden sonra eu mn- tıın alınır .. ı, esnafa p1' 
lfımnt o'acaktrr: ''MUrur tcz'kcrcsi tılırdı,,, 
için memur Bursıı.y-a tezl:ero veri- o ,·aktt IMlun Çatal• 

(x) tebrikde itap ve tC'htı.lik göe- tasdi ed~eiim · 
tercnlere nrı mak istedim Seni AtufntlO Fuat beyefendi haz -
cz~<kn u kadar sevecek bir kat. ret1cıi liva clnMlinrleki maden 
bin darn.bnnı ihtirtı.!ıttı mcvedde- mllstedo.yatmı tcahn buyul'!Jlanı 
tini SiMrli.t itinde roha iyi itltlr ve VDYtmnla rle3 ed1yor Kim bilir, 
<ünlersin. Bir rtiyayı Beriülhl.ta- bu ~bbüsntı se-rvetcuvanenin ne 

lemiycceğini ve ancak Mııdnnyayn libnıJ, H:andıra, AyaacdL 
vcırilcbil:c .. ğ'ni, 01'8d:ı.n do. istenıl- dr. .. tz ve Rumeli ı.ytle 
eliği tarafa gidilebileceğini söyle. mı~ 
miş. 1stan~ul Ye Uskö.., 

Burs:ıya mürur ter.keresi Yeril· gtinı'lerllen hUklmler oell 
memc.-si mil~Jr Omnan paşan ·n o-" " nın glhllerl t•lmted 

ma b!nzey~n :m.Uld.kafi Ahirenin t!cest"'lclc belki ben\m de fnkrtl iz
iftiyclo tr..clil değil, tezyit ettiği- tırarnn 'bir ~a~i tehvin vt' itichl 
ni ccvnpınz • •a.n "'eçen vnııı.kpn- bulut', Herhnldc rntrunU, inayrti· 
rei ·üstclta.ne ne ifü~ etmi:rtim. ni. t s'l'ıi'lni rica ederiz. 
:UUW<atı karibey.i Allah.tnn nlyaz 1 Vi'i)"«'t U!nurtı eenebiyye mMü 
cck:rim. rl1 necııbetscmiri Vah.ah biratle-

lu damad-ı rıchirvnti Kema'ettin bildire in, ki muhlif'lll 
ra.$1nııı --sultnndan nynHhktın geline '-e m1a bAde '* 
sonra- oraya nefycc1'1mcsi ve nıııyunun ıcra•••da dallill' 
bariçle milnn&ebetl kesilmis 0ınnık 31P ikdam ve ihtimam 
hir evde oturtulma.sr imiş. Melt. Bu hüktlmlerde, emre 

Askeri bahisler 
., - - -

met Ali bunu Bursa>·n gittiktt'a rekct edenlerin l•lml•,...., 
sonra ö ~re-nmiş. fum yazıtıaaın IMıeamell 

oılan bu lllcıll'e ~· 
rlne dCf'S olaeak teJdlde 

Yaz t arrazaaaa dön ... ~ usul olmalıdır, 

DO 
Bu ha.r'bi nnln.tan bir askeri m\1 

vc.rrih bu a\"3ŞIIl meydan hnrbi 
vermeyen bir harp olduğunu söy
lemiı:Jti. Polonyn, Fransa ve Bal. 
lmn seferlerinde bu vasıf doh'TU
d ur buralnrda hnrp chemmiyet'i 

' l'ir knç no'ktn(ln toptanmnml§: ge-
nic; mesa.l"l~e cereyan etmi§tı.1'. 

Almnn orclulun stratejik mu
vaffakiyetle:ini hUcumlnr::nın 5id
<leti i,tittkiimlann derinliğine dc
lin,,;csj, ve bir cepheni.o bn§tnn
baş:ı çökmesi sayesinde kaznn -
ınıştrr. A1man ordusu çarpı ma -
nın ma-h:ıllilC$!r.es.inden ve mev
zi harbinden sakınmak için kıtnla
:rnu ımotörlcşt.irmjş ve uçakçılıb"l

ru yiJ.ksc!tntl~tir. Bu vasıta ile Al
m-:ın kurm!lybrı e~ iordu'ann es. 
ki ~5'kc.-rlik DnZ'.l.riycJerin1n hoş 
ırörm~diği akıcı hareketlere ha
k.im 'l?nbilmi~tir. 

Bl•gUn iki o.ydıınberi devnm e
den ve b~lki de tarihin en knnlı 
s:ıYıt"1r.rıncfan l>iri olnn bir ihat'p
lc ktı.ı"'ı k:ırı~rynvız. Yib binlc:-ce 
ins.nn bir c•chri ere geçirmek için 
c~unıp <liulcnmedcn çnrpr ıyor ve 
bu suretkı bu mmtnkadn s:ı.'Ç'aş bir 
mevzi h:ı.rbi vcyn bir muhasara va
uy.cti :ılzyor. 

d l .. r Amerikadan HerJO 
pati telıraf ı 

t sına 
Niyosi 

.Jurnal dö 

..Jenevden 

olan bir mE"VZü muhnfaza için çnr • Ne\')o~k Zl ~A~ 
prsm:ı.nınkt:ulır. Ruslar Baküya ~ılc Amerıkn. eslu c 
ooğru bir taarruzun ink':.Şnfmı gc bert Huver ıle Aı:ıer: 
cıiktirmek için ıtrunan kaznnmnk sek şah ~iv~t. halen 
istiyorlar. Maree:ıl Timoçenkonun ı lunnn eski ~nsız b 
tiımenlerl Volganın butı kıyıianıı- yo~·a s~m.ratı ve takdı 

m:ın içcr'sndeo belki de ilk karlar cin buhrndu!tçn ve bu nehirden tnlt ren .. şu telg~afı glSnd~ 
ya.ğsca.kur. viyc·er geçirmek imktlnı olduk~n . . En ncıkıı -~~ eıı ftldt 

Alınan ordusu için me!tele, !Jim Al:nnnl:ıruı ne Kafkusynda genis ıçınde gösterd gıni.z :it 
di ru'txk bir hnr:ı.be yığınından hareklitta }:\uluııabilmclcrl, ne d~ ni takdirle karşılıyo~ 
başka bir F..ey olmnya.n bir şehri Astragnda doğru hnreketc geç- Tel~ı i~a ede 
zapt.etme.it değil; kL'tnn evveı neh m<ieri mllmktindUr. Eldeki blltilıı '!3 1:1~~ıl~ Am~rık~n.1~ 
rin :ı.c:nğr kısmına yerleşebilmek kuvveti-cer Volgn dirseğindeki Rus ~kı e .ki bUvük ~ çısı 

1 {j il! ınkA K r ınuka•·"m•tı·nı kınna.'!r ı·" .. l.n kul'n- ıle .vııı am .• t:lullıtt ve !ti ve ~~:et ı L u ı unı vıı.rsa a • •" " "' ı il rd ıı .... 
kosyayr zaptcdebilmek içtn Rusta.. nıimclttı>.dır e ıye reısı Lııgua 
n Volgamn öte tamfınn ntabil • Binacnnl~yh, mesele Stalingra- ı.iskopcsu Oven Yunı 
me.ktir. B:ı.küyn knnııı bir tnamı- da l imin hdkim olne:ı" nı bilmek tndrr. 
zun ilk şartı Stnlingradrn zaptı- değil, iki t:ırnftnn hangi ".nin J{nf. 
dır. Fo lti~r Bc:obnhtcr i"-imli Al- kns!ardaki yeni v zircte he.kim o. 
ımn ı;;nz..r-tesinc göre Alman kuv- lncağrnı hesap etmektir. 

vtıcrinln Volga ikıyrsını'ta E?lSrlln - V:ı.7iyet ne o'ursa olsun Almnn
dUğU ve Fon Bok Ol'dulannm top. yanın bu kL5 şark cephesi Uzerinde 
çusunun Rusyanın aknr yakıt ih. kati bir netLce elnmıyacnitı şimdi
t Va.et fı'in :tn'l. dıunar olnn bu yQ. den muh3.kknk görllnmekteriir, 
Iu kcfti;;.i clt.ı~n:ia.da bu şart fiilen hntta Almnnlnr Bakuyu r.aptetse
fnhn.k.kı.W~ etmiş bıılunrunkta1ır. ler bile bu netice değişmi.rccc-ktir. 

StaJin-:nttn devnm oe<len rnrp* 
ınn'nnn hı lln nrtık bir knhm-

Vişi mihver 
yardım 

\'ısı, 21 <&.A.> -

Her kclımetıln Jıııtı.i hecelerin 
f'zcrJnclc durarn!.: M>rt '"e Lirttz · <ll 
:tlııJh hir !;esle r:c,· m eltim· 

- Y<' bir lifrl C\ nıcdfııi7~ 

ııhah silsem rezalet olmıyac:ık 
mıydı? 

(Devamı uar) 

Alman ordusu bugiln aynı ye
nilik ruhu ıi~sindc aynı pren. 
~iplere göre kurulmuş başka lir 
ordu ile karm karşıya bulunuyor. 

r:~T.TrhH~c::gıa:ıEm:;n R=-G--o-· -N-ı:r.• ~B,._.,.ı Ra:ıı __ K_A_R __ l K_A_T_ü ___ -R--ıtll ha~re~n ve~~!:~:.:~~ 

:ımnlık clMt:ını olMnktnn bnı:;ka 
~ir clıc:mmiveti k:ılmamışttr. de
Jcn Folki~C"r Beob:ıhtcr gazetesi 
lbu prens:pc <lnynnmaktndrr. A 1 -
m:ın ordu.<;a burndn nrtçı muhnre
beleri wrmektE'dir, bu çarpışına.. 

Jnnn r;nvc:si Volgaya doğru zırhlı 
lbirlik'{'rlc ynpılan ilerlcyi!li bağla. 
mlaşurmak ve kntl muvnffnkiyeti 
istismar etm"ktır. Bu suretle Ber
Jin StnHngrnt ve VerdUn muhare
beleri orMibd~ki benze.rliği inklir 
ctır.ckteclir. Berline göre bu iki 
ı;nrprmnnrh. yalnız mUcndelenin 

Zira İ~r.dan gelen mUttefjkter 
ytırdmıı Tilrki tnn yolıı fi• l'ı.:syrı
nın göbef";ine "doğru a.knbilecekt'.r. 
?\"ovrosi~}-ti Ye Grozni istilmmet'e • 
ı'iııde:ı Bnkfı ·2 \'Urllyilş bu kış içe. 
ı ıı:ıinde Astragnna knrşı devnm e. 
demez. 

Eğer Alm.1nlnr pilnnhrrnı ta -1=-=========~~ 
hnklruk ettirmec1Pn evvel kötU bir 

1 
rnevınnıe karşılnıı·rlnrsn Alman 
crdusu ic~"l yapımeak iıı bir Rus 

... __ .._ _____ .,... __________________ __._ ııın Nrbirine bcnzeyi§i Stalingrat. 

--
- Oğlom, :rt'fi11emiyorsanrz; btr otoDO!IC r.tlnymrı. Bn ııe bal bii)ll' .. 

tn Almnn ordıt<;u ile kızıl ordu -
nun çarpı§m!l~m daki ı=ıiddcti izah 
eder. 

Bu mev'kün nskerliJrn olan c- t;lddeti bn.!tıınmdan qenzcr·ık vnr
hemnıiyeti o knd:ır l)UyUktür ki dır, yolma hn.rokfı.rm ecvk ve .i<ln
her iki wra.fn da en bUyük fedı.- r('si r.:ıvnııl:ırın tnbyn bıılummcbn 
kfırlik'nn "Öze alclmıbilmişlcrclir. görUnlimindc hiç bir benzerlik 
Burası Almnn ordu"unun, Har"'r mevcl\t <lC'ğilclir. Alman mıkert mu 
lı:ı.,7.nmna yeticmck, Volgadaki rnhitlerine gö~ Stnlinırrnt harbi 
nnkliyntı kesmek ve J{ fknsya} ı 

1 

Nr ~vzi hnhi değıl, (blr hare
ışga.l etmdktM ibnret olan }UZ ket harbinin, dar bir saha Uze. 
sefer~in daynndığı en <iıemmiyct ıinde ol"n SOn bir s.ıfhasıdrr) bu 
1i noktftd·r. Mnrc:ın1 Fon Bok or- ı;:a,..,.,ıc:Jn!lların durumu mahiyeti 
duln.rrnm 28 hnzinınd~ b:ı !ayan ınumkknttk. 
yı'dır.m taanıızu, tenur.uz sonun. 
dn Don nehıini 8.§a.rkcn ynvnııln- Bu mUc:ıd 1c devam etse bile lıa 
ı rcket harbi li.tntiş olmıyacol.tır. ( 1, 

D<\ndan Volgnya gitmek için Al 
man!.ara bir :ı.y lı\.zun geldi, ilk AJ. 
mnn zrrhJı kltalnn 23 ağu!tı>!tn 
vo·ga yı:kıhnnela gl5rünehildi. Bu
rnlard:ı so"ll>:ıl :um ilk :ra ~1nurla
n çoktan lıaşl '!rlJ tır. kısa bir za 

Sovyetle-r bi liA'iııin en bUyUk 
"'lnnyi merk~lerindcn biri olan 
bu hnrbe'eri. ele ge?Çir.rn<'Sile At • 
mnnya.mn bir fl'.eyl:r kazannc:ı:lr. 
l1I kun .. :: iddia ed"mcz Ruslar 'h 
coğr:ıfya Lakrnundan ehemmiyeti 

muknbiı tn.'.ll'runmn karşı dum _ ---------"'~ 
bilmek fçL"'l bir mUdnfn:ı hnttı .. /! • 
risinf' çel:iJmektir. Volcmnın iyi 
hir müdafn:ı hnttı olduğundan 
bnlı9editcli. Fo:kat Voronejden As. 
trnganıı knrlnr sUren bu mUdnfaa 
lıattmd!l Alntnn ordusunun sn~ k-ı 
n:ıdt Knfkn.slar i f.'·cınıetindc a. 
i:lk lt.:ılneaktrr, bu nçrkhk K efk :SS 

daelı""Im <'E'llllp y::unnı;"arıın da. 
ynncn F0n Bok ord •lan için kt
f:ın bile li'.r tehlikedir. 

Bıı rıiid!lfna hattının Majino 
Veya Zisfrit cinsinden bir c:ıey o
Jacağrnı dUstınm,.k hatnlı ol;r Zi
rn. böyle hir hattın ynpılmıı.!l se. 
neler i'>t~r. Eğer A'maTJ kuman. 
danl!ğı bu hnttn mlldnfnavn C:E."'fri. 
lt>ceJu:;e 1941 kıc:ınd'.l olduğu gil;i 
muvnffok o1ncaktrr. 

1943 sef .. rinin Şekli ve nskert 
ımkü.ntan bu ıtonbnhıı'1n inkiıı:tf 
edecek h3reketlc.-1'e ba~·ı knlac:tk-

trr. - .Jurnal dö J ·ne\ 'den -
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OL,TlKA f 
. ...__._,,.._.__,,,, _____ ~ __ ...... , ;Gö!ilJP liiı tifliiüx_C_(. 

; . Kok kömürü alamıyanlara Yaradılış garibeleri nii ? 
c h -- ------------------· 

bir eser 
"'~,·.P.]94lka.üalıon.greleri dilekleri bir yandan mangal ko .. muuru" verı·ıecek Dünliii"lfahcr"clebirtwıahı-
'1-~!l1e11in hakiki cehresini rumediyor, diğer taraftan 1 ı..~ı~e~i 'a~·dı. E\et hikaye, ı:ünkli 

~:ileci k · ~ • · bu :ldli hadisede, mahkemelerin 
· e ' halk mürakcı:heıinin üsiün kıymetınt ı l ı ı - ·ı ı Kok kömürü alm,ık üzere ~- ıek şi.itAy.~tte bulunmuş ıırt rr. kut~:Iığ1, ağırba"- ı ıı.,'I ı e uz a~-
--..,..._._ ____ ıe/;C';tÜz ettiriyor yanname veren hak. tevzi ıne~~ • ı Vilay~t ~~k ·köm.~ı·ii ıı~mık ti~e- t hm1ak imkanı YOlitur. 

kezlerine müracaat ederek komuı- ı c kenaı.lerınc_ ta) ın edılen mlıcl- Konu ,u: . ~ . 
~.11 yazan : SADRI ERTEM ~erinin paralarım yatlrmak İ!i'te • dcti bek~:yen_ııve~k ola~ Yatarı, • 33 ya~ında 11ır . k.ıut-:r1 hııkıtn;e 
q· :t> 19 mi~Jerdir. Fakat kendilerine tai'in da!=:la?'a oıl€"!1tk lı-rı t.'.lk<lırd c .. m~ıı.- haıınırarak: ''Benı l'zdıvıu;_ '~dı-
ı!~kİ .' l1 imza koUO'&reie. bakınundan cümhoriy.et parli~i- edilen günün, !;11bıt ayı ohL:ğu ıı.ıkat ofiQirıdcn m;ıng.~1 komuril le l\aml11'rp ~hı-. bıraktı. ~ımdı -~c 
tı ~ıe hnıılarA ~ıı,aİı hii- niıı diğer partilere na7.araıı büyiik 1 bildir'ilinccı vilayete müracaat elle- :ı,•e rxiurı \'erel1ı'ecektir. -karnımcb yedı a~~Jık ~ocuk 3nm 

·~· ~·~;.:;:~~.~:~::~::~: ~2'.:~;~:;; ..:;,;;7;:~1 1 Oduncular kömür Seker istihkakı :~~~·~:::;;:::.::~ .... :: 
~:.:::~:.~·~ .. ~~;·~~~: :::~?'.~:.::~~~~~~~~. :;,1~ .. ~~: nar kının kaldırıl- • arttırılac~k ;~::~~~t;f ~;~: 
, l.e~~Ierini h:.ı.playucak ::ıe· rctini kullanır, cle,·letin Y~~k • t d•ı ~er tevziine dün a-ahahtan dir. Fakat !inn daucta. öyle "'•riP 
tt haıı/landıı·mı ... olan Cıun- il.-tidanm tem.;;il eden heyeti ı.e- masını IS e 1 er iribaıen başla11mrştrl'. Ş;;ke'l" air- bir nokta ,.nr, ki o'kıı~ca ~"-

"1tjl\ b' P<trtbi bu eserle '.fhr. rer :reni intihaıl devre'ii ~elin('e· kctı mü.di.irü d•m R.k!)Pm ıi'eker du- kmhğa ni;'amıı.mak kıtltil değil. 
~-ı n]]\ ..,. .. Ü • t • u-· h .. . 'I be . 
~ lq" uz He manzara!·nnı Ye J.:111ar l•en<li terki'P et gı e- Odun ve kömlll' toptanuıaı • • tumu etrafmclıı ir.ahat V<'I mek ü- Dü.,.üntinm, ki ~ otu,; üe yaşın· 
tj ~lı.~e\cu.t olmasını j.,tc- ~·etin emrine ~irer. llu hey.ete ne le<iiye iktısat müdiirlüğ'Jne müra- zere Ankamya gitmiştir. daki hatunun dıL\'R ~tiğ: a.dam 

Q lıa.ı. 1 ~:-;bit etmektedir. ;lirektif YcrP,bilir. ne de onu YC · caat cdert>k narkınıtı Juı l<lmlnrn· Schirlerin şeker iıhtiyac.ı tesbıt .penii:r. on il'~ yaşmfla. bir t;ıBeok-
~tes·~dan '.li.irl•b cn(n hal•i· Mcltten a:r.leflPbilir. Tcm~ili re- sını jnemi:'lerdir. _ . edildikten sonra halka verilmek- tur. Ya.nj iste bu on iki ya,~fDda" 

J · 1nı ,,.. ı k t d ·1 - ı.. 1 l<J h el' h .,,ormek, anlamak İ'i- jimlere ta.bi ofan meın e et er e Ayrım ci:va.rua vu unan • ın te olan ~·arfm~ar kiloluk t$tihkak ki lmbl'!tlll<;"UI, kendinden ~ ~ere 
~ 1ı\ıı! ~Emle ~n ciddi ,·e~i- bu ha~ r.nman •ıanıan halkla mü. ton odun V·e kömürün lstaııbula i ırtııı]:ıcaktıt. daha. evul ihinyaya ~lmrtl ana-

d;tlarla ltilkim}ere anlatıp snılaru
)oı-. 

••YeıJi ı&ylık t;ocnk,, un rıwni dıe 
~u on ,J.jo:jndcki rıwufron y~ndan 
İndiı·i.in<'l', ort.ıya on hir ~~.ı}ln
d.1 bir "Don Juonn,, ı;ı&.acak de
mek, Bu ı;a~ıla bir r;-0c.•ıık hal>a ... 
labilir mi': ttdimimi...:in uniyet us.
hmöf'kj te-_,4l.ft>ri nedir? Bizde bu. 
Jiı~ haıı;i :rn~ta b:t_şlar'? Bıınlarm 
eHıE"t~ İ"ita tİ'\tikl~rc da)· anan saf:· 
lanı bü"c~tı..:ri \"ardır. nuraanu 
1Mıkim~r dii .. ünedur..ontar. Ama 
tutnJnn, ki hu ~OMık, bir l aradı. 
lı~ ~nihl"Si ol"rak, va.kt.inden n
\ el gdi~ okun, Ne ~lkar? Otuz 
iı!;iinf' bn .. mı, k06'.n;oe;ı bir J.."'llih:a, 
11a~ıı ohu da i;dal e<füir~ 
~r~t vel"Sin ".kanun,, dediği. 

mi7. varhk, ıııoğukkanhılır. Ona 
temsil cdeı..ı11'r de M!':-ılma~ bir Tao 

kar i'le en .ııcayir> hii.diM!leri iace
lu~r. na,11a tiiı'fü de doğm!la, ba 
gibi iddis.br kar..ı<ıtnoo <oıahre<ii
kttMa., 

h~ ııı411:"-lar, ~Os)-al \c eko. m~"'iHri ara"«ndn ozakla~tna), za. nakli için veaaiti nakliY~ temini- sr kadar bir kadmı mt~ vaadi· 
il' ~k' .araınm bunıınlıt l'<ık ı·uri kılmı..; ''e parlamento rejimi ni iısf.E!mekkdirlt'?. MP.mur maaşları le kandrrmı~mı~. Bunu pullu. ~- Hakkı Slilta Ge:aia 

lııı lı~ı ılde letkik etnıPlı: im- el•~eri"a hu ııokta<lan hiicnma .., ========.:.=======:::;;$::=============:-
l't~n. h~caı !ardır Türki,·crıin manu:~ knlmı:-;tır. fiir}Ü~e demok- Taksilerde dolmu~ usulü Mısır kanalımn saıomo atlal 
t ~~·tr anlJa .. ~ .... yal ~ama. ra-.j ... j lmkuk;,n (emo;ili bir Tejim kabul edildi ,\o.kar:ırT:ın hildirilôi~in<' ~öı·e, 
t ~%ı"tin:dr.n im e-.erjn \e- filmalda hnabt'r .-.iy:t;? örf, llicle~ Bir müddet evvel kiildmlm:ı:ş hiikıimct, meınurlnrın nıaaşlarıı•ı y • b• d 

w.. rf.ai~u ı t~trihı;iler. ..,o ... ~·o· 'c cümlıuriy~t ~elenegi 'e s ya"1 olan talaıllerde dol.muş usulilnün Ciinı huriyı•t hayramınrlan evvel ,. daresı· em tr eniz 
;~~leccı '1'\muet \c ~iilmın- ahlakı o!:lr!tk da. hrl' zaman halk :vcniden tatbikı hakkında şoförler ıermeği kararl:ıştırmış.!ır. Mali~·e 
nı~ 1-ı •'erdir. nıaraiuıb.:!"ini hUkfımctin knrtıı'rr.ıı ~emiyeti ta:rafmdan yapılan mü· \"cl.i'ılcti. lııı hıı~,uı.!a. defterdarlık· Eden A\lam ka~a -..LarAL.--., 
b~ltiı:rı~n.,,,~~leri ılilcl,;leri,, 'e liovmu,.t.ur. raca.at emniyet altmct şube mü. l:ıı·a l:izımgelen lı::ızırlığı ~:ap.ma • ı"zab•t verd1· lflUll ~ 
"i '!e,;t nııırsseselcıinin ,·er- İfor -scn.e partini'n ocak. l<ongı- dürJü~\nce muvafık görülmüş ve farı. Ye m;rnşlarıo 26 • 27 ilk'te~riı•· q 

lıııt.ıiy~~la.r, nıemlt@tctilı ~i- reler; nahiye konı..'TI'elt>rı, hal'k keyfiyet belediye rcisli?;ine tekl~f de tediyesi ir:in emir vcrmi:;.tir. Londra, :~ı (A.A.,) - ~ beklenivnr 
.
1 

t ',. halk m•m~lrahesi kon;:ı~elcri, - il<i rı1<1a hir ,·il!ly?t edilmistir. Nakil vasrtalarmdıı go· nazm Eden bu;iin Avam KMD6t J"' 
1 \}' lmnı,rıreleri, diiı·t ~·ıldn bir de 'J!U- rülen darlığı önlmek üzere kabul Sıhhate zararlı pasta ve nhS'lnda, Siivey§ kanalı ~rkıecinin Lımdra. n (A.A.) - Salomon • 

~\ emrine iki bin ton ~ iik !\fil1et Mecli<ıi cıoolınj i1e bir- edilmiş ve SÜ!'8tle tatbik.t karar - çörekler işgal altındald Fransada blllun _ Gua..dalkıı.nal adaWmdan kara hare. 
1 ı S>İrinç likte korultay toplanır. .Bunlar, 1.aşttrJlm:ıştır. Diğıeı- taraftan oto. mast ehemmi.yeti oJmadlğmı, çlia. k:At.ı :tıakkmda J:ıjçbh' haber m6"'0at 
rı·"tıliuı h mu11zzam bir murakabe cıtıa:ıd;· t,üs~üler de, otobüs üCTet1erine Şehrin .bazı semtlerinde hiHıa~· kil kı;mpanya miidtirii~nön ar - değlldir. 

1 "aı <ılkının tıillı as:-.:ı ~:ıbıt Referandıim "İsteminin lehın ,e, yüzde 75 za'(D yapıJm11-'llllı istemek sa tstanbul tarafında i1.:i büyük lo· tık Pa!'isteki meı'k~in c:linde bu • Son almaın. tebliğlere göre, Guaaııt., 
~1hlı:ıtı~n~:ı!Jarın ' pirinç ihtiyaç aleyhinde bulunanlar çardr: •. ~!1 • tedirleT Müracaat makul görü\ • kilnln ile Beyoğlu tarafındaki J>:tsla lunmadığın1 fa.ltat Londm.1< idare kan&l ada.mı.da Japoı:lar taarruz 
"labıı. ,_cın C:aıı:ıkçılı fınııııo;i. ha.,._a. in1u)ap meml<'lu~tıc:•. ı('ın. müş, ıı;s~ miktarının ne olacağ! cılnrda pirinç unundan tatlı sih • eller far"iı.fmdan temin edildiğini hiebir te,ebQate buıumnamıştardzr. 
ne "111 ııım t 13 r banu zarnrlr ~ören hukuk abnılen (tl'afmdil t:et.kı1dere hru,;lı\nmıstn'. hate , mur.ir unlardan past:ı ve h:; sövlemiRtir. MihY~r devletleri ka. Birkaç gtlndür knreya d~man alikı!r 
~e ~ "eı-ec~'·t· 1) ırR. ıı . ırın:.ı. b'ır hayı·ı nol,+,-r. Tür'k inJn13p par- , -. = ır ki • uu o rck gibi şeyler imal edildiği lıabeı· nol kumpanyası hareketlerine~ de çıkaramam.ıştır, 
~ .~ hin ton ·. . ı~ '.nı : ı~rın tı'f''ı kendi inkıtaıl~ı biinyeSinde -a.h' J>ırın<'ını ''ıhyct .., , ı'ka Gece seferleri meselesi alındrğındnn diin muhtelif yerler<1e bir. ısekilfi& nafiz ol:una:ıneıttadm: Adanın 400 kilometre ~imali.n4S 
~1•tar1ıı111 l!clirli 'tıttanıfa~l:ırm munkabe:ri (l?:Smi h~dinde ~. ~- daimi encümende viJf~·etin verdi~i mii~aaue' ile ar:ış· Mıı>«rdeki İngiliz kara ve deniz ma &eYretmekte olduğu söylenen mr Ji1ı. 
·•1 • 1• mR ,.e bir nevi refel'.ın ömu m· ı k 1 •- 1 ildaf ·1 '~~ ... __ "- A --1 ılır l o\arş1lı\'ııcaıiı hc<öap - d rd 3 tırmnlıır ya.pı mı.ştır. am :.trt A:ma ın m aa.eJ e sc&"l ı poo &-.-u .,., a.üft!rikan deniz ~ 
~rıı · 'hınh · '"' zam ,.e inkdap lulrbini 0 ıırm • Na.kft vasıta.lannm akşam ~at BiTha-;s:ı verilen ıbazı 'el'bestBe- her türlü t-A.birleri a1-"- me • vıetleri Rasmd& yakında bü..,.;1,,....: eq ' ul hastahıuıclcri, dan ta4-'-ft,· : ... k&nmr bnlm.lŞtut. '-" .......-"'6... .r~ --. 
birı ' "" J> ı · ·· y · ..., .... 22 30 dan itibaren seferlerini ta. üzerine evveli'~ sı~u tutulan kon• murdur. .. ................ m vukua geleccı.i tah-ı.... ı ıı,..ı ar ı rnuesse<;e erı• Bu lıinm rejimin hususiyetlerin- ' ,..-,.-,.-....- e. -
rrııiıı de :ıynı fımrn trır:ıfın· lt ' ,. til etmelerine ait ka.rarı dairoi en- trol i:;;inin bir miiddıet i~in gev~· Eden. kanal idareeilerinin ~ edilme}rtedk. 

''lile"clcı·ır den biridir. 1941 kaza ongme en e~~-n tetkik etmektedir. Tatbik . ·r -...J- b .;ı:.;.,.;;.,t davrandiklamıt 1il8- _. • Res teblı · ~ ~ dilekleri lıalk muraka.besinin bir ~ ınesindcn ıstı ade "'"'n azı esna· """ • ...., ~ ~ 'mil g-
<llia ~ YJll& bilfinc:0S11nu yapmaktttrhr. şekli ~trafinda. ·bugünlerde bi'r ka- fın bu tallı. çörek 'Hı paıota imai mi~tir. MdlNm, ı.ı (A..A.) _ Pa.sinK na.. 

ltıenıunı ölü olarak d''d. nır verilıecektir. işinde akla gelmiyecelk maddeler tı c:ımubu müttefik umumi l:ara .... A _ 

b Kongıre d?lelderi tetkik e 1 ı- -o-- · 0 .. " ul··ndu kri t:ıı11anAı'k1arı. bu :mretle kamına Yabancı .. irketlerin teltı·.; .. __ tebl.!"'I·. 
~~ "' g·i zaman tilrk halkmm "oto • • • k · d T" ~ :r ......_. ~.6 c !ah L Havagazr 1§1 om1syon a :ıykırr lııırekef eıt.i!kleri ~ibi halkm Batı §ftnal k-e&imi : ıraallyct ı._---
nrıh a,, \' ·ı•-'-' ıi k. · t"'· dek0

1 kudretini ve müsamaha- d.,_,_ · \" .. Jıancı ~ı·rkeLJ--.J-ı.; -~............ ."_. "'ıa e5ı ımY e ı 1reıı ı s· ... ,, 1rt c1ir az:l sihhaline de ıaı-.ır ver ı,.,...,ri J::iJ" ~ · v cıu.....,., _ .... ..._, ..- bareket;ie:ıılne iDhi.aar t.m· tir 

1 lltıı Sabri d d b ı · Mnm derecesini ~österme e • Ha.va.gazı saatlerin1n f a yaz ru-ımüştür. Bunrlan sonra buna s,i<l lm Türkce yapıhp yepılDHMhitl'll n...- ıoi-mal ke""ml.·eBulnl§ ·. M, ü 
1.iıu a ın a ır po ,s IlaJI: '--fmd•- ,·ıerı' sürü.len. di- -~"'ı .... lı":vaga:l'Jlnın iyi yanma - '"""'& .. ,........ '" 1 ı olar ı b ı 1 ~ ...... "" .. ., ....._,. .... - d ıı · · ı kl tetkik kin ıcrtisler~ dim baoşlanıms. bir'-"'·'-

'~~ \~J'on a' u unmu s u.... lekı .... ...:n bir k-ı derhal va, ptla- msı etmfmd:ılti sı_·kyetıer çoğal - e e manı o ıınaca ır. ı . . •1.-::!'i Salonıoo a<l&larmda şimiotJi 
•rı:ı ıın d'b· ı k. l "'~ rn.. ---o--- , tır. Bu lefti~lerde kayiUerin tama b k \aı. c 'V ı ınc c · ı ı ııvaı- hiln<'_.' mahı'yett"'.:ur. Bı'r lnsmmm makta~. Ya.kında. vilayette bir ' a~ etlere devam ederek 'bu Wlt<ıtd 
~~ -ataı-k " t:" "'u.ı ı.ı.ıı L·ı d l mile Tıirkı-e olma:;ına dikkat cdi·: d 

~ı l;ı rıı~ en ı:ıörülıııiiştiir. . dn t:ılıakkuk etmesi aneak mnn- komisyon kurularak bu duru- a ~er a yapı ıy.or .. -- ütm•n hava al.anma ve diit'ıman B'C. 
flıtı.ş_' lHJl!eiuınıımllikçe P.i _..,ı_,,ek • ınekledır. milerlne yeni Oir gece t&arruLu ""''"' 
~ti •'atı · · • na mütevııklnftrr. Bunlsn .. anı. mu tetkik ~ tır. Ru ~ene fazla miıklarda lôhcrrh: .,..._ 
lı..I~ (~SL • ~llltn 11e o;;11retJt' iil• h"tfe'. , . .,.,_-Lla mı'lJ<>ti•D Ve cJünv<L a. d n " s f' 1 ml§laedJr. Öneın!i hasal'Mtr ~ 
·ı.,11 •ııtı · · .. ......wı .. J-- yamlacağı anlıışılmaıda ır. u y ıv üt ıyat arı arttn nD9di ktedi 

ınır. ıçın cesedi mor.;a nm :ro~zu·· o··nu··ne ko....... ak miltttle Oldu"ru··Jen k-di ve köpekler k . " } z.ıı. ıme r . 
.., .P~ "' tlcn Torik fiyntl:ırt yükse ·tır . .... e · • 

.\ ı ..........__ b'u""~mnet ~e •-rf""'"ll nıi11et olan '· ı ı 1- inek .süıii fh.·alları man<iıTa,\';ı ~man hiçbir mllk&be~ t~b " •ı'o, _ ~ .. • .. ,. •v Bır· ı.n- ·-rfında !stanbul<la riınizde Torik peraı>en< c o 'ıra.,: bO 
ır/ı,J •1'G,.,, ·-•· ı~ · · ·ı m'llet nrasrn- • .,_ ı ı ı t 40. ınan<la slif.ü fivollı1n 65 kunl.""' · s etmemiftir. Bütün uçaklRruı:m 

•ı lV 11tCt.En/ IK/l'.'l"ITR~· ırun ap paı'bıı ı e !d 1 ka.lb 6590 köpek, 1050 kerli öldUrl.ll - kilo başı.na 60 kuruşa sa ı nıa' a • .,.. badl!lıMeiz Delerine dönmtı,,ıerdir. 
~ .... ı . i?t.vnE R,1SUYOR daki emel birliğini, ı eıı ''e • m;~. lir. dır. çıkmıştır. Yeni 'Gin O Sta ı <

1
1 \'iJ,.·

1
,.et . • b"raberliğini ciisf:f'rmf'kteclir. U"i~ e: ven ıı ey bmgeata .. 

''• _,, ı:.· de di§maıı oeMbtan y&ptlaR ~ 
h·~ri11i~ •dare heyeti k lmı Rey siniTlenmi§'ti. mamatj bel.li eL müteakip taarruzlar netle~ 
~1

11 eı,,,. 1.0 rihlerini ~ıı -ıırel · Dik Gıırdonun l'ıi:-e h in kar~.- ıııemeğ·e çalışarak bir i~ bahane edip 
ıı~iı ··ııştıı·. . u 'Fempleton geçjdinin 6 kiloınctre m-"' 

·~QJ. eştirıi .• . . . .. srnda bir adam do!'.ı~rrakla idı. • oradan uzaklaştı. malinde ,eni mevzi.tere çekilmek: DM!le 
• ,,<ı" .. ,, n. hırınnı rıa ·zn, ı· ı.:ı'· b 1 t · • .ı· fs·ru•ı·ı~~ında Elk onun arkasından b&k:ıı.rak: '-·-· ..,_ ' r ' '" ş ' " - zuıı o~ il Hl'Iyuı, · ,,_. ...., "'"lJC;wude ka.lml§t.ır, Kıtalar ha1R 
iıı nıcı"a, , ıle. ~nzıılıınnın. lıe- kibrit, kalom. anahl ıriık vesaire gi - Sevimli delikanlı. dem. bir ıopc;u 1'e havan topu ~le lrUı. 
~.,~\! l<a<lı~~dıs ınrle Be~ uğ!u, bi uf:ık trfok es\'a <:cıtı:\·ordu. lwor Nakleden: M. KARDES • - V - §Jl&§IDJ§ia.rdır . 
•• ~ ....... 0 V ve Bakırko-"", llO b " · ·ı o"'rtmu"~lii Maytland bankasma. -ı.ı .. ..H'lrfL 1, ·~rtıın" .. J ta~ını ir muş:wııııa ı e ·· • J-~ 
)! <ııı ~ • 0 nu, on dördünd~ Elk onu gördüğüııii biç babr.la.. - 8 rı .sırada Filo hararetle anlattığı hi-

\ 
1 
rıı1 •1 L.Şınde F.ntı·ı1 ve Sar•· m"'· i"in l:iıyesini birdenbire keMre.k adnnlarr_ . .,A ııır· • mıyor<lu. Onun srı:ı~ yap .. ~ "' ıı. • ı• ınrfe Re ı oz ··! · 1 • · e·me• mü-.:t değildir sıınır"l'l!I, müşteri var meee onu:marmm. nı sı!daııtırdı. Birkaç metre ilerde 
. ·VU '·' ·· ~ nnı en :ır. müsait olan Hr yerı , \.: -ı De!tkı.ı.nh acı ac1 gQldıi: 

ilıl-ttıi ~j :ı·irrııi üçünde s ;. sine Elk Şlil)h. bu l!'.lhıb:ıl.ıikl:ı ve mı? - İYl tarafı mı'? İyilik bunun ne. Rey Bennet duruyoı· ve ya.nmda bit· 
la Sekbi lısındn Çatalca ve bu yağmur nllmd.1 kıı~ üurup ~a - Hak..IUnız ~•r. çiinkU buraBl po- resinde? Bana bir çocuğun bile ko - kadm bulunuyordu. Elk, ltadınm ar. 
ı.' ı .•. · llrie dp G.-.ku"daı· v" . ~ 1...... ~•nıcz<JlJ ıiB mildUrlüğU.ne çok ye.kın Mr. Elkt kam dönUk o~maı;ma rağmen kadı -
~%~11~1.a k 0 öteherı alma~ıı ıeııe ıuU:i ~, •• ıe.yllkle. kaz."lna.bileceği blr pare• nrı. 

in.. "''l'~J.. ongrelcri 'upılaca\· S:ı.tı c..ının ~. ·,rtınd" lıcuı-t'll hemen Elk ona hayretle baktı: 'bt ııın Ella Bennet old•ığunu tanıdı, 
-ııı "r ., g _ Nas·• beni tanrYOr musunuz? yorlar. Hatbukj benim p<ırayu ı i - 1''11" C k . 

~rıacaı.l tııırn kaza merkezin lopuklaı1na kadar ••1.11n J~ir J>G_ ı_t~. ,... :-.•acım var F'ilo, paraya... ıp onson, ş&p ·ası ehndol gene; 
"'tırdrr • ·.n-0 .:ı ğ Muhatabı maS'UDI bir tınrrr takm:ı- - :kızın yanına yaklaştı. gtiHlm~iyerek: 

~~\lı ~ bn~ında ~itlerin(' lrn<'i:ır ı ı:• ı t>ak cevap verdi: Filo ~ini çekerek mukabele ('llı: - Hoıı geldiniz matmazel, -'İZi gör 

\ ıc t ... L ~·11rnw;;ak hiı fölr a·clı. _ g;~ı· ,..- tanff'l?8Z, meşhur b.r - Eğer senin gibi düştınseyclım k b hl' 1 ·~ vnurnu ,·st1'l1~al1' k J rar:ı' · ..... acıu • me a ıyar ığnıı bugün umrmurorJ '·• " Elk iinünolen ge~e·· ·e~ı Cılh.- il; çoktan deli \'eyahut bir hrrsız orur-
. 1 llı.ah~ııl • --0rdtı : >$.damsmrz~ dum. Ben senden ancak yiizde el!i dum. 
ı. tıtı,1 .,J,uıa l'i ıı-.i paııııık Elk biç cevap vel'Jlledi ve polis nrll Genç kız cevap verdi : 
' " an 20 h __ 1~.·ı~ı· h_ ·ı· mil , d ettl ••sbetindc fazla mnas alıyorum ve ' 
t it hı in kilonun nın• " dürlUğtıne doğru yoıuna cvam · ~ • -Şcbı·e inmek niyetinde dt>ğildim, 

ı llt b 1 - Hayır. k d ö !eriyle ta ıiımderı milyonlar geÇiyor. 
b (·ı·jı ' u ıı 'evkedil<Ji~i. l·~ lkı·n tece-~. 

0 
.. < ıt ııııı"l"'a'"' .. ~ ..... ~ Satıcı onu ar asm an g z • , . . takat babam gene esrarenı;iz seya. ~~ ıııC'kl . . ,., , o , , • .,.,.,.. ö ı · · ü ;ı M.a.ytla.nd'm hasisliği Filonun \l!t) -

. 1 4; "dır. Fi, afl:ır. m·ı. kip etti• sonra işpO!'taemm r us n't hatlerinden birine çrlcınca ya~ ca.. 
1 " • 17 · fınla kabardı. Rıı • d.ıır. siTesıını de ı;;.; · baıım.t kesmiş değ'Udi. Kamını doyul'-~ •. i ~ ı. • t,ıanhıılıia te'<Jim • örterek polis 1™?murwıun gitt .... ı:oı- nım sıkıtaca~rnı dü§Unerek fikrim _ 

,,._ "il'"' :!islirmelie r:tlıs.·m:ı::.ına r:ığmf'rı ..... duktan sonra bir sığara yakarak : 
'· ·~ıı \ · ıı stur. ~ ,. ' tj.Jtamette ilerledi. <ien caydım. 

ı, T~l' · · merHrnlı idi. * - Me-sut olmak iÇjn insan daima 
fj, , .lıiiıı ·ınd"n ı ~ ıaııbulıı ı;; .,..; * • b. Gütümseyeı-ek ilA.v~ etti: 

ııık . Amerikırfıo;ır.tr. ı-te~il mi? e t NW ıı.· i"in Mayt ha.yatmdan memnun olmak üzere ır T 
1ohıımıı ~cvkcdil • Rey .Benne , "'l!>.e yemeı0ı " · - uhaf değil mi? Tn>nin hareket 

1 f d ., k ı sebep aramalı ve bulma1ı<lır. Krzkaı·. 

~ 
'I ı ~Jtı f' 'ıı ıit- ~ı n ıyatı 
tl.ıtı bi tıııın fiyatı 37 '.'i id i l-

. r gıı anı fiynu 1:::0 ku-

t'UMA 

i . fr«rln: ·~3 

";\l \TaJ: 12 
J 1 li r ; l i 1 

'ı-.aıtJ:;ra;.ı 

i.I~ 1'?,39 

12.5R G.89 
l 5 .,51; !1.87 
18. 1:1 1'?.00 
19.4~ l.3t 

5 . .J;.? 11.'!'? 

:mı ın an· ıan baıık.asmdan ~'ktığı sırada. a - edeli sııe.tıer olduğu halde kendisini 
Satıcı "iveein1· <le~!:'tirmeğe lltl'l1~· .........," .,. ... k- desin nuıl" 

.,, 6~- dırnnda bekleyen. kılık ... .,~e~ 0 • • • biraz ev"Vel otobilste görür ı>ibi ol • 
mada~ cevap verdi· . f k b 1 - lyi, t-ekkür eıl zrlm. O da senın ı u • tli bir adanı gördü., a at e emm - ...... dum, her halde benzetmi~ o!aCl'.ğrm. 

- · Carciya'dan ... btıraya. ha.rpte gel ıribi bal!kalar• mevzuubahs olaur,'U vet vermedi. Elk'i tanımıyordu ve O- ., Biraz gerjde duran Elk'e baktığı. 
di " ıı-ı zama.ıı felsefe yapar ve ını.nım~K8.rlık m. nun kerıdtsinf, Filo ne beraber ö6.e nı ~örünce Filip Conson takdım elti: 

Elik eıini uzatMak~ · d bul tavsiyesinde bulunur. 
- Bana ikamet tA!zkettni g()ster yemeklerini yemek itıya mda ttnl. Kar-ıarmdakı· masaya oturan bj • - Arkada!tımız Mr. Elk,. 

duk1a.rı \okal\t11.y& kadar takip ett · .,,. Fllk : 
... _,_a,...._ d~tum dedi. ... a rını· go··stererck lA fını de~"tirlp ~or-
..,...... ~· ..... "'" • bift\n farkmda obnadt. 'Esasen o ö un. a ~ ,. 

Satıcı hiçbir tereddüt ge<;iınııeOen er-- ı du~ 
--o ibV..,...r patrondan yenı bir hıı.kSIZlı t 

tt>ıı;'kereırini uze.ttT. T<~kere .Torı><1L u- - Bu adam kim . tanı~·or mu~un '! 
gi5rdUğU için hiddetli ve daıgmdJ. Fi· . 

Brod ismine y&%1Lıxuııtı ve nizamJP8 · Filo miyop olduğu için gozlüğiinıı 
ıonun yanında yttr{irken söylenıyor-

uy::~ .. du. du: takarak baktı: 
"J' ·" - Huis bunak! Aylıkla.rı benden - Polis mildıir!ü!tünden l''lk. dedi 

- Corciya'dan değ"n,o;ini7. dedi. JI'&. l< ve polis memuruna giUUmsivPrek se 
ba~lamak 1lzere yüzde on indirme. 

ı,at bunun ehemmiyeti yo1•. H'e~'1' lam verdi. Rey'in ta.n~mıı~ı isteme. bal Halbuki daba ou 1!19.babki gazete 
--~n "'. abut Messn"tıze~'den otmıri""· d'-i u_..ka halın' den anls şılmıı · "~ ·' " ' Joer hastahaneler için beş bin ister - ıg som r- · n 

ntz. ljng verdiğini ya-mrak bamiyetini gök sma rağmen takdim etti: 
- De.ha doğn.ısu KonnelttikM-'t"· _ Mr. Elk .. Arkada~ını Rey .. 

nım, fakat Corcl-"a çok ~· ıere çıkar?yorla.rdı. b ayn 
.T""" _ Seni ya çıkarmak, yahut nııııı. - Öitle yemeklerine nep m · 

Bir a.nabtarltk i-steıxıes mislnit:! k ını gelirsiniz 'Mr. Benn{'l ! 
Gözlerinde şeytant 'brr mibm Jl!tl.- şuu indirmek t.<ıtiyordu. Tjcaretin ço ' 

fena '9B.2iyette olduğ'uilu bilmiyor de- - Evet. 
desi nrdt. Elk: _ Babanızı Uınfrım. tsını Con 13eıı 
. • H'ltyır. anııblarım olmadığı gııt:ıi ğilsin. Patron seni çıkarmak isti~~r, t'di H 'da otuı·uyor:ıunu.G de 
nlı L altmda malıclazaya değt'r * müe.ssesecre 1Qzumun olmadığm.ı SOY- ne r. orcam 

• eyim de yok .. Satış için 'r:ıUr9S pe;. }ijyordU, HMı.teleJ'f İYi tara.fındsn gör ğ'il mj? 

- Tanınığımıza memnun oldum 
me.tmazel, dedi. 

Genç k~ hafif bir bas ~elı\.miyle 

mukabele ett,i. So.nra. lta.rdeş\M döne 
ı·ek yavaş sesle ona birşeyler s(Jyl!!d!, 
Rey kaşltumı çaUr. PoHSin ı~teblle_ 
ceği kadar yükııe'k seMe : 

- Geç dönmiyeceğim, dedi. 
Ella, Conııona eıın; uzattı, Elk'i de, 

gene baş iı;ıaretiyle acllmladl ve u.. 
zaklaştr. Kardeşine getince o da 'ban

kaya girm~i. · 
COll.IOn. yalnız kalınca, Ellr.'• ecır_ 

dv: 
- :Matmazel Benııet'i tanryor ·mu. 

runuz7 {Devamı 1Jarl 

530 lllbver deniz
altısı 'batırılmış 

Londra Z l ( A.A.) - lngıtiz ba..tırıJlll 
nazırı ıord Aleksander diln sör!e~ 
bir nutukta mihver kuvvetlerinin §im ... 
dlye knde.r 530 denizaltı kaybettikl.e. 

rinı jf~ etıni~tir. Lord AlekaancJ.er, 
Fra.n.sanw :ıukutundan n·•el batm • 
lan mit.ver denizaltıları bu sayıya da 
liil değildir, demi§ ve bir vakit cvvet 
bir yenı kruvazar ile 1zlandayı T.l)ıl. 

rot ettiğini i!&.ve etıniııtir. 

LaTd Aleksander lalande.dıı. Amer.l • 
ka.n pilotıaril~ gö~U§tUr. 

Bir Alma.ıı dt"nizaJtm bahrrkb 

LI; ........ ·n ( A.A.) - Reaıxu 
demeçe gôre, Amerikan fllotıUll& mn... 
au;p olup lı:landada barek"!t JMP!Dl 
uçakUır, iik Alman denlT.alnJ gan~ 
batımu§lardlr. Deni.zalb :;emisl bir 
Ka.tıı;ina deniz tayyaresi tal"afrod!m 
bombalaıım~t•r. Bırkaç saat sonra 
tayfa batmakta olan gemiden aynı . 
mış ft mr l?.tıında batı~ ~~ntııine 

'bitımi.otir. 

Vilki nutuk ıöyliyecek 
N~york, 21 (A.A.) - \"end\:l VJt1ı1 

birl~k milletler memlcket1et"Wl,de yıep 
tığı ~eyıilııı.t hakkmdıe. 2$ tikt~ gü_ 

nu me.hıı.ltı ıa.atle 10.30 da JMiy.ıocta 
bir m.ıtıık aôyllyeeelı:ttr • 

Şili kabinıesi i.tifa etti 

Londn, 21 (A..A.) - Şi1i ıaotı 
metinin. iıstifa ctUği öğrenilmek • 
~iı' • 



YAK l T 
t• a s 

is tanda 
büsüne 

ayaklan na 
başlanmış. 

Ticaret ve11:aıettoın ''Harbin artık taar uz saf hası 1a g 
b8J8dlJ819re tebllll Londro: 21 (Radyo) - Lordl:ır ııc geçmişlerd r. Bıziın i 

e 
(Baıtal'afı 1 r:ci ıa11fada> ''e Avam Kıımnraları bugün b•r ı:akl3rımız yüksclıneğe, 

l~r umumi lkıitlpliklcrlne. ticaret l arada olarak lopl:rnarok l'enubi Af· lın!l a de\am ediyor. 
· d 1 h ı l · ·11 n k ı · l ıı naıd rımız durınndan ar 

bir ayakıanmıı teşebbUeUnc txıııanmıuıı oı.:ut;.: .eylen. 
•ncktcdlr. 

ve saııoyı o a arma ,.c orsa am rika bırlıci D\l\'C ·it nrcşal Sm.ıl r 
göndenJ~n hu tamimde bilhassa ;ı. sın nutkunu dinlemişlcrdır. mıın rımı::m~l is azallYo 
ı,niıdnki hu 11sln üzerinde durul •\ T.onıirn: 21 (A.A.) _ Bugiiıı lıı bu yUzdeı kendl!inc tfıb~ r,ero, %1 (A.A) - Bazler Nahristcn gnzctesinln 

BudapeJt ınuhabirl. Bclgradda yeniden bl .. c;ok tfr~·kl. 

f t ynpü:!ığını öğrcnmclttcdlr. 

Dunl:ı.r bUtUn Bclgrnd gn:ı:etelerlndc nt'~tedilen Al_ 

man IU!kcrl komutanı ı;en:?ral Badcriu rcsınl bır teb! .• 

ğUo bilcJirilı;ntı~r. Tu\·~ınerUı sebebl.I'ln sı:-bı t.Md.ı 

Bel~nı.d ı;azetelcrj ııynl zamanda, hor türlU grev 
llarekctlnlıı. ölUmlc cezalandırıla.cağınıı ve cezanın der_ 
nal tntblk cdllecc~icc alt Sırp hUktımetlılin bUtün 
nıemleketc ı:ıamll bulunan <:mirn&n1oa1n1 de n zretmck. 
lcdlr. 

G ze ecilerin toplantısı 
(lJa~tarafı ı r.ci sa11fada,> lırli mı-murlann c-kmck pal"f\SJ üze-

ı;esiknln.r muka.~linrle ay:ık kert- rinc h\ikiımcb.n gtisterdfği yardım 
lan ;)il2'de sel:scn tenzilatla nln- mcvı:U'.md:ı nlınmn.k iı;in kafi bir 
cakl:?.~. Bi'inrliğ~ l,;Lbi bu knrtlar ı;ebep oldul"tl dllıtilnülerek u'ehtlıık 
t~r hat Uzcrincl{' dileni diğı kadıır snbit s-~lirli lı.:ılk"11 ucuz ekmek 
b:ırum hi~ bir tediyeye tabi olmak- lınrtı tt'dnril: edebilmesi ıı:;m ya. 
smn seferde bıılunmnk iınkıinını pılan teşebbll3ler nrıısında bUtlln 
\<eriyor. ~azcte mil~11ses:lcri mensuplannı:ı 

birimi ~ta tutulması ta.bit görUl-
Rcis bu hu.su to. vnllıu:.Zin nldı!!t .ırıflş \'e idare heyetinin bıt husus

teşebl>\i$k bu teşebbi!~U tııh::ıkkuk tnki t~b!.isünün tahakkukunu 
ettirmekte sıresilc müzııberct gö::- belıtliycc~ideri ifade nlıınmu~tur. 
teren troınv:ıy umum mtidUrü Nihayet mürnkere sınısı tleretle
liulk.i, nafi"'. \'.!kil.1et; l:muın mtl- r.ın lwynt p..'lhalilıe=na mukavemeti 
<liirlerir:.den JD:r.in, ınüstC§ar Hüs. nrtrrocn.'lt a:,ır artırma ihti\-:ıcı ilz:
ııü vck\1 Ali Fu:ı.t Ce~soy'un a•l- rine ~clnıiş \'e milznkere:l: hazır 
){mm :ır!-;ndt'.. hırmır.. 11\lkran <luy- bulun u birlık umumi katibi Naşit 
gul:l..'1!\1. :nzet:n~klc beraber bir uı~ın. Ptyumi &.fa ve reis geçen 
tır.ır{' h.i:mı"ti eöreıı g!l.7.. tecile- Ju..n~ut!d~teri ynpılıın tc ebbUs le
:r~n bu kr:J>il vasıWar ir.in ödeye. rin s:yir ve net:.Cclerini :zah et· 
c ltleri par:ı. :ı.:: ela olsa bunun cm- rniş ve ha ,~Cikilimiıin gecenki ~:ı. 
Eali rncm1ek.ctlcr m.'.'l.tbuntı içinde zetcci!c,. toplantrsındıı göı:ıterdiı?i 
y.ine hir isti nn ~U edeceği i~in nJ'Zl.Kian tokr~ lxı.l~dile:rc.:c idnrc 
ı.erhangi bir tndildc b.'\Sln birliği .r.eyetini.n g:ız.et.c sahiplerini tek
kanunuuun ~o1ayltlt kelimesini bu rar a]akaya davet ece::-~J(·j sö.} ırn
tiırliı tedbirlere ml\hnl bıı-.ıkınıyn. mi$tir. Bu.'lrlan N>nra r:is birliğin 
cru: "ıir ~'l.t'Qhate çtka:rmak yolu. "stirr.lilc :ı~ni kurum resmi ililn
nu tnkiptt"n geri clununyacağını ıu şirket~in hc:nc.n biitlln safi :n
'\ e "'"rek lıükfunttin, gertk mcc- rancmı birliğin. yardım t~cklı:Ul
l~'.n m:ıtbuatum bunu e~rgcmiye- lerine :tahsis etti~ni ~~tc ~ahip
cı>'dl'.'l·: kann:ıtinde bulundui?uuu l~rin.in birliği asıl kurnenk sur~t
ifade ctmi tir. A.r::ı. w tcşeklı:ilr- te im::ah.<Mrlannr bllyük meslek 
l ieotir!ık etmi ve bu • kipten mü:al tfttini oon bir mUjde olarak 
{:eri l·nltnma.m,,.Mnı istemi tir. adımı söytcmi Ye bu işde çı-

Bun<.'ian Sönra reıs güniln ihti· ka1*ın 1lL'W ~Hlklerin de sayın 
ynçları ka.rş~dn ötedenberl eş- Sa,,..,ekilimi~.n :raatbuatperverl~ği 
ya f:~tla::rnd ara ık-:ir1nnm knl- ıı~ 'nde ee3&ndnn h ... l'tarnf oln
c.irne:ık t~chbtl~er Jüzumı:ınu tak !nğır.d!\n ır:ünhc etmediği bildirı1-
dir etm.alcte e.rkadı:~lnrHe b~a'bcr ntlş '1'C!' h3=rlanan ınuha.rıirlcr jü. 
oldu unu, bunun iı:iıı de şimdilik blle!inSn m:ıhi~-cti h 'kkınd~ veri
mcıncrln.r koope!"atifinde )Cılnız n- len bnzr izalılardan ı::onm, toplnn
za.nm rleğil biltiln gazete menıtıup. ,_tt_JM._n_~_· __ tt_v_ert._·~_·_ti_ ... _. ---
iar:mr.ı ort* y:ızrlmnlnn için yine 
\"nliltin tasv'..ıb:.yle idnre meclisinin 
nll!va!~ti t~in olundu~nu be
ter vcımiı:ı ve me:nur}a?'tn 'irmi 
lınJ.ık ; ..:nUc ~ :ni .2 Şe; lir.ı 
t.aks't c \'crnıeı:ı.:nc mukabil bizim 
~unu cö. t taJt itte Udemc.ınir kn · 
rn.rt tr!ıldı- icin bun<b d:ı. 5 ki 
ın~m1 ·i-ra )spıl!ın kol llı rn e. 
ırgc"' •eme i istrnecc<>i bildirilmi~ 

'c b · t~ ·kin ~-eJ'i h:ırcltetlcr~ 
S .. i uın.ı'.an k~rntiıt~ ikı 
t. ıa() • fa \·un ve c .. i Umidinde 

lu • ı ~nu i .. ah ctmistir. 

hir 
e;e-

an z e lngiliz 
• 

anıza t arının 
faali ti 

Uç tnlyo.n mal.:eme gemisi 
bnt:rıldı 

1.()ntl:a, 21 (.4.. \.) - lngfücre 
omir::ıllik dai'!'l;!;i tebl :ği: 

Bir' İngiliz deniZ!l.' t ı İtalya 1u
~ ıl nn açıJınrla bir (lfüanan m:ıl
zemesi gcmis.ini be.tırmı5 ve ~:;ka 
bir ltal.}"2 n m..'lizcmc gemisi toı· -
ı ille )araltll'.mıst~. Orta tonajda 
c lan bu ıson ,&>:mi sürat' c alve1cr 
içinclc kıl~ ·:c hemen batmış -
ttr. 

Baeka bir lngiliı denizaltısı, 
.ı..ıö~ a ikıytsı cç•ğında l·iiçUk t.ir 
ciÜ!';!'l"..,an malzeme genr:..-.ini ootır -
:rr.ıştu-. :&ışka buyuk bir düşm·ın 
:n.:ılzeme scmi.ııine de keza bir tn
silli: deni~lt t tarafınd!.n taar -
ruz edilnı.!ştir. Hav:ı. fena, rağmur 
şidd~t'i 'f'C riPniz c;ok d:ıJgalı bı.;
h.ınduğu Ye dü1'mım gemisi destro
yerJ:eıoln mı!h:ıfn:;asx nltındıı oldu • 
ğu halde iki dakiki\ gi':i ç<>k krs::ı. 
bir mma.n %:ır.fmda batmış ve g6z
dcn lmybolmuştur. 

Denizyollan mulıaaebe 
müdürlüğü 

Ankara, !l (Vakı1 mub:ıblrlnden)
Dcnl~Ilan muha.sebc mUdUrlllğllM 
"l"J.carct vcldl.leti mub.!l.sebo mUdUrU 
Bım Pıdaa1 t.Qisı AdUd~ 

lkaaeı 
(Ba~ıaraf ı 1 nti &avfadrı) 

Diger tara!tan gelirleri mı.biL olan 
ve memur sınıfına dıı.hil otnmıyan \"&

tan(jll§lara dn tcnzilAtlt ekmek Yeri. 
lceohtlr. Dunlarm alacağı ekmek ınc
murln:o. \'Crj!en !tyııttan olacaktır. 

Ankanı.d:ı!l bugUnlerdc r,u huıuGta 

bir cınlr gönderilmesi boldenmcktf!· 
<lir. 
EK 'K DilNTl~ININ EBE;ni 

Jki güntlenberi eehrimızin bir_ 
Çuk flıın!rırınclo. ekır.ek darlığı g;,i· 
rülmeğe b::ı~Janıı::,ıtır. Bu darlık, 
dün akşam \"e bu Mhh hid ~ekli
ni eln.ıc;tır. 
ö~ndlğiıni.ze ı;öre. rırınlımla 

~örillr:ıeğc b~hyaıı ekmek darlığı 
n:ı ı:ı~eu, toprak mahsulleri ofisi. 
nın enc:ık t1Chr!n lhtlyıı.cıruı yete_ 
C'C't dcreccclc un vermesidir. Otlu, ııc!ı 

re ayırdığı 31513 ı:u\·aı u::ıdan fazla 
un vermemekt.:ıdlr. Zira, bu llu • 
r:~t:ı Ticaret Vekaletinden cmır 
nldı~nı hildirnıcktcdir. Halbuki 
~chrin ekmeklik un ihtiyacı, dai. 
ma tahavvill et!nektcfür. Net.ckım 
son :ı:smanlardıı. şehre gerek fazlıı 
misafir gelmCl'!i, gereks: mUlba.kat 
t:ıkl hnlktan bir ktsmım:ı ucuz ve 
ko"ny C.kme"k temin etmek mnksu. 
dile !ı.er gUn §t'hre gelerek muta· 
~·aatt.,ı bulunmusı, !ırınlann ek • 
rnek ruulrn.bilimle aldrklnrı karne 
miktarını artımuı;;tır Böyıe old:J. 
ğ ı halde ofis, yine eski miktardan 
fmnlara un venne!ttedir. Bu va • 
zi:;cttl? kalan fınnlılr, lhtiv::ıt urı
fannı d:ı ?ınrcan:ıı~lardır. Bu yilz • 
dtn butUn talcple"i kar.rıl:ımuğa. 
in,.ldn bı.: 1 un:ıır.ıvor. Vilayet ofise 
te!lf!m edilen karn: mu~ahillndc 
ve fhtiy:ı~ nisbetindr §chrc un ve. 
rilmc-!!ııi bi"d'rmiştir. 

Diğlcr tar:ıftnn En.kırk\>y, Sarı . 
rer tih! nf .. b:tetı uz:ı!t ,., tenha 
yerl:!'del;i flrınhrda bol m1t:tarda 
ekmek bulunmııktart:r. nnrlı'c. 
yalnız Galata, Beyoğlu v~ 1stnn· 
l:uJ semtlcr'nd:: hisı:ıedi'm:ktcdir. 

~el•r;n bir mliddet evvelki ~. 
mekltk u:ı !!<:riirntı yevmiye 2i05 
ı;uvaldı. 

YJL \"ETLERiN EKl\flfüLİl{ 
U?\ tRTtl"ACI 

Ani.ara, %1 (\'nktt ınıı~ablrinden)
Alelflmum memul' ve Ucı·etıll"?rle mu. 
telmlt, dul, ;retlm bunlann besle
mer:o mecbnr olduktan l.jm:;e!erln v~ 
askert reme dahil o!ar.lnr aileler!. 
nhı ekmeklik hubu t ihtivnt-lıarr top. 
rak mahsulleri o!ıstr,ce t~mln edil -
ıuelt tlz re bUnlarm nilf\ıa mlkdarı 

ticaret \"CklUetjnce vf!lyetle•dcn flO· 

ruımu~tu. B-J aorguyıı ıo YilAyctlen 
cevap ~mlş " bu vllılyetıer emrjne 
u ~~kc tlı\ ltbrumlu hububat ttthsı. 

BJ yapılmırıtır. Diğer vlliyetlcrln de 
aUratle cevap vermeleri ist.eınnllılir. 

Dotm cepbeslnde 
(8aştı1raf ı 1 ııci ıayfada) 

rağrııcn Alman kuvvct;cri, ha,·ıı 
kuvvetlerinin yardnnile, tanrru • 
~un devamı ?çin gerekli. yeni top. 
rak mn.nclıırt elde et.mi !erdir. 

Stalirigradd:ı çarpııımılar de • 
\":tm etmektedir, 

Topçu, ?lnva kargıkoyma batar ~ 
yaları ve hava kuvvetleri Vo!gada 
bir düşman gemisi bntırmrıılardır. 
Hava kuvvetleri r,ilndü2: ve gece 
Volga do~ruaunrlaki Sovyet hava 
alanlnriLe demiryoı tesislerini ve 
ta~ıt h:ıreketlcr;ni !ljddetle bomba 
lmnı§tır. 

Sovyctlcr Vol~:ı \'e Don nehir_ 
leri :ır:uunch l}imalden bnglamak 
i.ııere tnze piyade ve zırhlı kuvvet 
lerle s:ı.şutma tnarruılarma bıışln 
m•{ılardır, Ru tunrruzlar cephem.'. 
tin önilnd: t·rimiş Ye dfü,ıman nğ;r 
lm)ıpl:ıra uğrnttlınıştır. 40 tank 
~·okedilmi~ ve büyük ııaytıla e~r 
elimize gec:mi§t.ir. 

lto.J~'all Ye Romen kuvvcfül'i 
Sovyctlcrin Don nelwini geçmt>k 
iç:n ynptıklan teşebilüsleri önle • 
rni~ler Ye dı.işn·nna ağır kayıplar 
verdim:ıişlcrdir. 

Kafkaa)ada 
Berlln, 21 (A.A.) - Aııkert bir 

kpıynnktan bildlrll<liğlno g(ire, Kat • 
kaeyanm batı kuımmda Alman ve 
ml\ttefiltlerj tt§killerı tara!tıı.dan ya • 
pılmakta olan taarruz hareketler! 
tılddctıı 1111ttıurlarla karJ.§ıl> mUterna 
dt tırtmalnr yüzt1nden çok r;üçlUklet ıe 
mal"'JZ b;.ılunmaktadır. Yüksek d&ğla. 
ra yağan Jcar 5 metreyi bulmu~tur. 

Buna. rağmen bn§ktımandanlık yenl 
muvattaki~t!er kazıınııdlğn: bfldfr • 
mek \'Ulyetlndedlr. Piyade v;: dsğ 

vCJlıın önce Ş~ıan böls-e!!ııdo cep. 
he &;eriaindekl YQdilerde bir temizlik 
l§lıı devam etml~lcrdlr. 'takriben 
1000 metro irtlfamdıı. d ltı.u, yalçın 

kayaları, kuvvetli sahra fstlbklrnian. 
nı ele gcçtrmek için yapılan 11&vnJ • 
lar muhac!rJ11or tarı:: •ı."ldan azamı S'•Y 
ret rfmı icap cttirmektet.Ilr. Bu ,;:ay 
retler, muvııft"klyct:lerle, Tu•p.ııe bo. 
ğazına doCru ı;ldcn yolu.n her iki tıı. 
ra.fuıd çarpı rak Uerkml.ş'.r ve bu 
yol llzcrlnd::ı kıtaların ia~si için çok 
önemli olıı.o irtibatı da tc:ntn etınf~ler 
dl. Bundan ba§lsa uı:akl~r dağ&ıırm öta 
tarafmdskl Sovyet mevzilcrlul hırpe.. 
lamaktııdırlar. 

lstlhl:Am hsline getlrilmt~ ole:ı 
Cabril.:ılarıı. kar171 Alman taarruzu 
devam etmektedir. Burftda d:ı. iki kol 
blrlc§Urllml,.tır. Bu manevra rıctlce. 

ilinde ku~tııan dUşmıı.n kun>eUerl 
yok cdilmı'-ur. Son eünlerden blrl.nc!e 
Bol,eviktcr. )'8.loxz Ji:afkıısy cephe • 
al:1do 1100 den fazla esir verml:tlr, 4 
top. t krlben 250 mltrııt.Yöz vo daha 
birçok sl!dble.r knybetml9'erdir. 

811\·~ et d<manına ı 

nrrlln, '21 ( J\./\) - Aakcri bir kay 
r.:ıkt.an bildirUdlğlne -ı;öre., Karadeniz 
deki Sovye.t filosu §ımdiyo kadar AJ. 
ınan kuvvellcrinln taanıaıı netice -
ntndc hlr kruvazör. 7 muhrip, bir tor 
p!do, ı:tl dcniJ:&ltı, G gambot ve talc. 
rlben 40 sert hUcumooıu, mayn tara. 
yıcı gemi ve. antre .kayootmt,,Ur. 

l(arııdenlzdelq Sovyct filosunun bir 
lıkleri Slvaatopolun dU~uinden aon. 
ra Novorosi&l: askert llmanm:ı iltica 
<'derele lcurtulmuşlardt. Bu limanın 
i~ga'l Uzerlnc Rus ge.tnilerl olduktc. 
mtlhlm son So•·yet limanı olan Batu
ma gitml§lcrdlr. Alm'.ln hnfjf deniz 
ku'< \'Ctlerlylc lta.Iytm ve t1.omen bah· 
riye:ılnc mcınoup blrHklcr <!U,mıın fi. 
losunun sayıcıı UotUnlUğUno ratmen 
Sovyet. i~e nakliy~t.ına muva.'"fakl _ 
yetıc hücum ctmeğc de\·am etmekte
dirler. Almo.n, ltc.J.yan ve Ronıtn bir
liklerinin durmadan dtvrırn c:1en faa. 
ll:;etı•rı ı>ayc:ı!ndc Sovyet filosunun 
J.i:afkns :-..ahille,rl boyunda iı:ı§Oı .nakli. 
) a tmı t~mlu cLmcğc mu\"D.ft'ak oln • 
mcdığı B rllnin alılk:ılı mnh!iilcrlnclc 
aöyıenllmcktcclir. 

:SO\'yet trhllğl 
• o ko\a, 21 (A.ı\.) - Sovyet 

tebliği· 
K'"lalarımu 20 ~lktcşrin gccesiıı 

de dU~mnla Stahnpad ve Mo: 
tlok bölgelerinde çarptı mışl~ tin·. 
Diğ:r cephelt'rde ön :mli hiçb.:X 

cle;;.i~lklik eılmam1şt1r. 

ı o\-.ı. :ı (.\.A.) - C"phedco 
Sovyet resml nj.'\Mır.n gelen bir tel 
ı;-rnfıı gör~ :Uozdok bölgcslndc Almaı\ 
lar, ı,emlı nrkndaşlarının ceMttlerine 
~:ıa ba ner~meğe çalışıyorlar. 'ftl. 
RTalta ~11nı r JIAn• edJ?lyor: 

Sovyet kU\'VCtlerl, dUşnum u 
kayıpınr verdirerek b ıçok taarruz!a 
rı "<.' karşı taarruzları pUskUrt:nUş 

lerdlr. 

mu~tur: lfillı: p:ırl mcntosunda . hırc :ıl l k tlere gittikçe daha 

ı ır lmıın g d tld l ' \ Smnıs lnrnfınılrm söylenen nulkttıı olUl)gOar., n•tmdakl mcın~1' 
, -: ır. ı a ına c ~r. hülbo.ııı: ... 

ne tolhik cdıtcn el koymalar "e 11'• • ıı t ve nçlık hcyUt&.sı dO 
t k 1 k . 1 t Taarruza geçmek ı;aatı ç:ıldı~ı r. ı bŞfıt 

y:ı ınura a >e ·omısyon arınca es f 
1 

ynn 'i .ıl yllkııcımct..ı 
mnn :ız :ı lı:ızırJıl, yapnınnınnıu ,, 

lıil edilen fiynllor kaldırılmıştır.. nıkhk hu utı rı p tla"' 
ve bu suretle ele ı;e<;irilcn fırsat • ld 

l::ıt.kat hu :ısla fiyat luırckcllcrinın nokta)n yn dll.§Dl:ıktad1r 
tın kaçırılmasının bir delilik 0!1 d 

konlrolsür. bırakılacağı Ye mükul bel nnde o!duğ'u kodor 
cal{ını söyledikten sonra Smuts şıııı ~ 

sebebe müstenit olmaksızın fiyııl ı kctıerlnd l~L dnh!l: .. ~ 
ları ilAv etmiştir: i 

yüksc1tilmcsinin kabul edilcte!?i, \azlyet gc:ıif rtımullil 
"- .Müıtefillcrin Ru lt'l)n )np:ı ""'' manasında delildir. Nom11l ı:ı• krı.n verecek an ynklnS1r 

cakları yaıodımın mahiyeti ne oltır l manlardn bile zaruri ihtiyaç mail· k:ıd r um:ı.n unsuru 
sn ol un bu yıırrlunın hülün hnlcııı ~"""' delerinin fiya!lnrııu mlıkul hadde mı ve umumiyet. ittbn~nr 
ıar nlSbotindc ve mümkün oı:-.ı• 1 tutmokln \•aıiledar olan belediye • dım ctm § uyılııbil r. 
sürntle yapılması Jbımdır. nus.}~. b! .... 

ler milli korunma kanununun ken fııkıyetsizllklere ve rvı:. 
dilcrlne vcrdl~i scnlş salAhlyet· müşterek yükün kendisine ı~noel kwı.rlanna r men öldllt""' 
Jerden ele i~tlfade ederok murakn· eden Jn mından fazlasını ııışım:ıkla r1 bcrtnraf etmcı'te h:ızırl 
be ''e Hı ti karla mücndcle vnıiresi dır.,. 'ot \c 1mklınlarımızı t 

Smuts hu h:ırhin bnkik:ılle "e • k -•w !dil ni dııhıı cs!\~lı şekilde )•ııpacııklar· " Inşt:racak va tiıuu- o 
d ccn horlıfn dc"ıımı olduğunu \'C lcrl zafere ulngtırmtok i~ 
ır. nln bir istirahııt 'ela umumi 1ı·r gU\'eniyoruı:. Hokttmtte .,. 

2 - llu mühim işin memleket ondan sonra ynpıl:ın mütareke • o•sarot harbidir. HJtler 
ülcüsllndc YC hakiki bir nizam d.ı· huzursuzluk \'C birriiyu t•e lıüll i c: lrml.cğe vo onun yerlll' 
bilinde başarılabilmesi için de be devresi oldufjunu söylemiş ''C ılc • • er~tz.. haltlkattc bu 

Jedi}eler oralarındn sıkı bir !ş btr mlşttr ki: ıpahlyetlnd" bl~cy !katıl~ 
!iği :nıpııımklıtrrhr. Ou ~uretJe bil• "Cör<:il b[h ük \'C ölıııez bir nıiJ !ıı;tL Alm&n J;'CnÇllğinC 
h:ıssn miistah il mıntnknlımnda.ki lelin t:ırlhin en bü) ük ıınl ırınd •n ı1u a~tlıyor . ., 
belecliyelcr nıınlııkolnrınrla i~lilı· blrtnrle ı;ihtcrdigı ccs:l"CIİn lim '• s uta sözlerine 
siil olunan malların mAkuJ fiyat· Iidlr. Harp fnci:ısınm en lıU\Uk 
Jarııu tnkdir ve takip cı.lert-.k lıu aktörü lngiliz. c:ıminsmı tc kil e • 
fiy~lları istihlak merkcılertndek! den mllletle.rdır. Bazan Jıu ıncmlt • 
belediyelere ınunlaraman bildire ., ketin inkirazıı ) İt7. tuıtuijunılıın 'c 
ceklcr ve nynl ıamanda i UhlAk dahli oldu 'Umuı bü) ül, dfin~a E:u 
merkeılcrindeki ıılıcılardan yüksek nıpunun yakında lnkisnınn u~r •• 
fiyallıı mlibııyan lekliflerl yapılıp yııcai'.lından hnh eclildlğl lşililmck • 
yaıulmoıJıAını da takip edeoek!cr • tedlr. Bu ne dclilidc. ne cehnll't ,.e 
dir. Di~er taraftan isllhlftk merkez zamanın hakiki i ıırctlerinin ne !.<ı 
lerindeki l>clediyeler de kendileri· dar hatıılı bir tefsiridir . ., 
ne hildirilmiş olan men fiyatlal'I Smuts <le,·amla demiştir ki: 
nı uas alarak herhangi lılr mahn "- Büyük bir cylmserlii;c ka· 
bu esas fiyata mutat masraflar ve pılmam:ıJıdır. Öldürücü bir mÜ"l 

klr llAvesfyle satılıp satıJmodınını nana yakln$lıkçJ1 dnhn ı:ıliır.::ı.nc ve 
dnimt ~ekilde kontrol edecekler • <iele yapılıyor ve bu mticndelc Si)' 

dir. daha. fimfdsiz bir şekil nlneaklır .• 
3 - Milli l.:onınmo ka:ıununun Büyük Brit:ınya' omh:ırcbcsindc Al 

mt~ddel 32 ncl maddesinin )'a~ak man hll\''ll lmnctlerfnin mnE!lııbh .. 
ctlijii hart'ketler ~nlard1r.: ti YC ffb)·anın istikbalini tlc 1 ur-

'Muhik sebt'p olmak~ızm bir !nrmıştır. Hitler Londrıısıı • :ıph ı 
malı fadn fiyatla s:ıtmnk veyn s.1.. lıava lanrruzunun n'kıınıcte tı 11 rorlı• 
tı::ı nnelmek, muhH, sel~p olma'!;:· ını sörünce cn·eJı'\ Rtısl ndn ,;~r -
ıımn mC\·cul mnh ~:ılıitnn imtın:ı ~rinl lemiz.lemcdcn lnRilil'rl'\'i ı · 
etmek. mr.veııt malt kaçınnak n ·a tiJii etme c kalkmnnın t hli eli b"ı 
aılı:lamalc, ıne;rut malı muvnıa:ı yoJnıı; llltlcrJ de~il. ,ı:ıiılip bir ihtr. 
)'olu ile elden çıknmrnk, mnllnn pi vem elinin hıı:\ üklü!fü \ c deuı, ıı 

ynsnrln darlık veyahut fiyatlar.:ht tş ol::eağını nnlnmıştır. Hm; muK" 
yübt'l\Jik do~uraeak d~recede mah m ile bütün dünyn~ ı h.,~ rellc IJ•· 
dut e!Jcrdc toplama!.:, ticıırt tenmi.:I rnkmışhr. Bundan c\·~cı tarihte iki 
haricinde ıınclrlcme mu:ıınele yııp tnrnfm bu katlnr n#ır k:ı) ıpl ıra u 
mat~r her hangi !ılr fiil ,.e hare - rndı ı zannedersem r.rörülmcın ı -
mak. bir mılı (az)n fiy:ılla snlmağn tir. nuslar ınülhls kn) ıphıra ırwr;ı -
kette bulunmalı; Tt')a vc"ika tıınıiı, mışlar ise de \im n orıiu u d:ı Hu'i 
\'C lıiler<'k htimal etmek, fİ)ııllıın yada }}ek hırp:ılıınmt!lllır. Hill r 

Brem.on gene boıtJ 
edildi 

Lor.drn, 2 l ( .:\.) .--: 
"ıli:r: h:ı.ı;o. kU\·Veticn11 

br uc;n.k P ntellerian:ıı 
ğıll!U l bir mihver "' 
arruzl ı gemiyı :ıtcŞC ' 

B tn ln ı'iz baYa k 
ıııcns.ıp u :ııdar G:rit ~ 
ııup. •ı r dn b:ı~ıtn,_1 

1.: 1 f' • rrJ:o: ctf.l 
mı. i t er ka~ det al" 

Lib· ada Tobruk liıtı 
bomb • jıroan edilıcif;tir· 

Donnnnı:ı" n mcnscP 
hnı ek ti.ıra ·i tird.k etil' 
de b ı~ok d m:ın hnçıı 
tanınız etmi terdir. 

yiik.,eltnıck ınaksadiyle propağ:ın • Napobonıın Akiheline u~.· ııı:ımn , Torpillenen AlmafJ 
da yapmak. irin elinden ı::!!leni ) npnıışlır. ı: ı Stohlıolnı, 21 (A."-)

11 
rar Yerilen yolıın Nı:ır><>lronun lo'S lanü A'nı n feribotuıı~kt 

n lcdiyeler konunu ile mene<fi. rihin. Bitler tarohndnn tnkıtıc , m. si h • dlsc i h~kkındıt;' 
len bu lıareketleri ''npanlnrı tnklı' !').. k d - ı " "'"nıı 'a\' elnıesi de muhıcmckll •. tın r: t"c•. nd n soı11 .. , 
etmekle beraber lıu yolda müdd ·l kova ricalinden ctnhn rncs'urı old ı tı knvıpl r u suretle t 
umumUikler, . orı::u Mık imleri , c A'--- ı ı old ıı... UU4Ulya ç n u~ .. k:ıd r Japon. l'll tir: rJ 
m:ıhkeıneler l:ırııfmdoıı "Orul:ıe.lk ya için de yakın fcltı.kctt haber \"c. !\ra nnnd:ı b'r llo1't j 
suallere elııthibre sifath le cc\-ap ?en al~etler belirdiğı roylcncbillr. ınnn tc m nı bultıt\llll 
vcrceeklcrdir. Japonya.nın tcma,,at muvaffnk!)~tlc. nize dl5külmilşlerdir. :8" 

4 - Belcdiy~Ier etiket ,nz'i mec rjnden arta. kalacak olan "Japonlar ka dlSrt asker gemide li 
burbetinin tıılbikine axamt dü.:k.ıt lçLn bir Japonya,. dır. ÇUnkU Japon.! a•~er de Trellcboı·gdJ. 
ı;östcrcccklcr ,.c fiyhl kontrolün;: ya kendi fellkctlnl !Qc:mıımaz bir ısı l ri hnstaııe1c ö!ınU ltl 
yal1111. ihlıara ve şikiı~ ele ıniistcnit rette bıüaı1d1rmınır •. J>eart Harbur Öhı er n sayıı:1 b'İ' 
ı:ıhv:ılc ıniinh::mr hırnkına3 nrnk b ·•• Amerlkıı.yıı vo nıedcnlyctn ltarfı Qn! \'t' ~ rnlıl:!rm Sil\, .. , ~ 
1 , bir mııydıın okum:ıd.ır. Zaman geçtik mı•ur 111

'sa re ~11 e d imi ~c.kilr!c kon· tc Japonya, Almanya il:in bile lvl bir H 1: :ıın vuku:ı ~ti 
trol )'npacnkl:ırdır. Kontrolün nı•.: " 
kui siklctini sade..vnğ. :r:eytinyağı, tcrik olmıyacaktrr. ıııtz - Trc!lebor~ yolu 

Bu hnr!:>ln dördUncll n~a gçt. nıUnaknle \'enı bir er.ıre pirine. fasulyl', mercimek, pcynl,, 
mi§ buıunuyoruz. Müdafaa 63.fh 1 <lurulmu~tur. zeytin, J>ntatcs vesaire ı;ihi gııh 
ıtnıdi sona crml:ıtır. Sahne B')U sa.fhıı r 1r.oc KonenhrJ!: maddeleri ile snbun, ouun. könıilr, ~ 

• 1• yıını taarruz aafhıııu IC:\n l!ıızırdır nun tek• ır r.ervi•e" bil 
gıvi zaruri ihliy:ıc mnddcleri ';ı r 
•· :llUtlefllclcr \'C mihver ~imdi yerleri- r: rck'I t"rl irler n1ınrtı .;apul lıczi, pali~ka, basrnn n~irc 
gibi en mühim ı:i~ ccek r~ynsı ,;. 
!.erinde tck'!if edilerek ikinci de· 
recede 'IC Jlih malıiyetteld ımıdık. 
le.r üıcrin.de Juıuın U% :r.cmr.., kaY 
bcdilmemeliılir. nıı hu~ıı la hr.Jcrh· 
ycJerde lıir fiynl murnkahe ve ih• 
tikArfo mik.ndelc bfirosunıın kııruı· 
mnsı Ji1zunılıı ol<luğu gibi bc.lerli) e 
rt'İ:!;leri hiı: heklenmcdik zomnnl.ır 
dn kontrola çıhrnk etiket ' ·nz'! 
mecburi)Clini tnkip 'e fiyııllıtrın 
makul olup olm:ıcJı:!ını nra1tırma • 
1ıdırlar. 

5 - nu i,ıeri ynf):ırktıı hele ,._ 
'eler ınıntak lkııret muıJilrlnklc.• 
rindcn, ticarf't \1: ıtıınayl oi'lıılnru.· 
dıın. hnN:nJımfon. tiiç~nr hirlilderJ.ı 
ılt'n, c nar <'Cmİ:Yelleriıırlcn, islifo 
ıJe ede<-ekler ve bu !'\t'rclle 'azl:ı: 
H'rıknJer içinde r;ılışmoyıınlar ve 
.ffc.( ö>Pf!~ dıJtlCUI !Jilf~ mıf!JJ\ 

mnyanlar olur~n lıun ları llcrhnt vl'M 

kdlele bilclircceklerıUr. 

Mısırda müttefik havn 
kuvvetleri arbrılıyor 

Lond~. 21 (A.A.) - Britano. 
vn ejanamm havacrbk münekkidi 
müttdilderin J.ft'lrrda ve orte. c~l"k 
tıı te.yY?.relerini ::ı.rtırdrk1armı '-e 
artınn~ devam ~eceklcrini bi.l. 
öirm~lttedi:-. !rfüttefikl~rin mak -
~stları tayyareleri ile J\kdeniz. Mı 
sz ve orta şark gökierini karart
=alı.tır 

Miifil 
bile a F.i 

Hisse sahipleri 

ltııı, :!J kuru 

Kupoııları ne 

• 
uıe 

re 
\'akıt, 2S luını, gHıl ehcmınl) et iz lılr llıırl'lı',l.ı ı Ural' 

pbangu o.rtaldt uu her ay tekrar odecelc, l,lha[iı k~ldesl ıçı:.ı 
r program h:u.ırlıyncaktır. ÖnUmth:deltt tlkte,r(n ı.eşfil 

den it ibaren başlık 1 cnannda kcpon rotm tM iz. 8U 
ıt taue t<ıpwmak prtt•r· On lkl kup n blrlkUren ohu)uc:uııt" 
rw luk i!cı hı olabllecekl rdlr. 

'J'tı'<ra ol.uyucularnuız, "t.imk itin yalnız 8 kupon top1~~ 
:11 ı,unışluı.. posla pulu bedeli Uc "\'akıt kit,:ıp kı m1,, ad,-.-· 
eekle.rdlr. lllssc makbuz.:arını almnl 1 eyen ta~rıı olm 
rıc'.&. mektup pulunu gö11e.enne~1 ihmal f'f nıı>mt11dlrler. t&M 
pulu günderrnc)cnlcriu hl c makbu.tl:ın m I<' "f ' •1 



,........._ ______ ~Kır dilden 

j ~liiıQyeıerı 

Makar Çadra 
Çfageae afla· 

llaklllm GorkJ'den ~vlrell: O. 'l'. BN'!ION 

<!.., tU"Qfı dtlnkD sayı.·uızda, J tihni~ miydi? Bundan ::ha ı:-
a ...... d ~~ıiaumaJt mı ilttyorsun lllnç bb- ıey taıavvur c em.esi • 

el,. ?0 Loyko, k&."biAdtD )'&ra ~ 
~. t1ı>ka11n1 ıopnfa atnrak bir hayvan ailıi sıçnd!· .Raılda tı~ 
~~.YüzUnu Danılaya çevirdı ve r.yordu. LA.kin kenclili.Di metı 
-"ltU: gösteriyordu. 
ı:._ l>nrt DanUa. kuduran ata - AUalıaJmıartacblr! 4tdi:.~a-
,..tcn rem llzımdır Kwnı ba. nn ıCSyledi~ JSJlllCaUln.. ....,a. t, • 
l) r. l!::vicneceimı dm ml?, 
•tın~ J?Werek : ' Sobra, inliyenıa: 

'SöYledlğin ·- bak, dedi. - Peki, uıladımı yapacalm:ı. 
, en Vt a Rbilinen al! dedi, 

•..._ LokYo ı>ek tııa ı <tiye cevap Ona elini uzattı. J'abt kız d&n-
...... Sonra Radctaya diinert'lı: · medl • 
~ 8eıı.i dinle gllzelim dedi Sobar yarılmll bir "aiaç &IJlıı 
~ illa dtbtet "aaçma. Dllnyada mendeli!'~k yuvarlandı. GUçlllkle 
~ ~ krz g:ırdUm. Hiç biri k:ıl- ayıltabıJd m. _rdll 
• C&lalbadı. J'akat em ruhu • Erteel l&bah blllmJrfleııe av • 

1 
s POR -Puar tünü yapılacak 

maçlar 
lıt. Fıılbol Ajanlığından. 

Fenerbahçe Stadı: 
Saat 11,30 Topkapı, Unkapan, Jt. 

kem: Nihat, Fanık, Semih, Saat 13. 
30 G. Saray, Beykoz, Hl.kem: Ta· 
rı.k, N ... t, Muhtar, Saat 15,SO Fener 
bahçe, Vera. Hakem: SelAml, Müey 
)'Wt. Baha. 

$ere1 Stlldı: 

Saat ıuo StlJe)"ltlanlye, DaYUt
Plf8. Hıllcem Şazf, Feridun, Sadık, 
Saat 13,30 KasımpaiJa, Taksim, Ha\ 
kem: Bfref, HaHt, HayaU, ~aat 15. 
30 Beışlttaş, !st. Spor. HAkem: Mu 
ıalter, Salt, Rıza. 

Fatih Stadı: 
Saat 9.30 lstiklAl, Rami, H61cem: 

Necdel, Zeki, Sabahallfn. Saat 11. 
30 HllAI. Beyoğlu, Hakem: Adnan, 
FuıJ, Milnir, 13.30 Dolu, Eyn.p, HA 
kem: Samih, I.ütfi, Ruşen, Saat 15. 
30 Haliç, A. Hisar, H~: Sami. 
Hayri, Mustafa. '"b- •ttin. Ne yapalmı ? .. O- ğUmll ve işittJldr-rlml anlattım ~ 

.. ı:.ı...~. Al ahın. hıbanın sun m'lnaısqalu'dan IO~l'll ı::e. Tayyare ve pl"nör-~ -ala bu lnMnlann önünde ıe. mı bOylllı bir~ G 
~•telıte alıyor.un. Arzuma mefe baş'a~ 

-.d"bne.. Gece heplmlı aıe,ın ,~a lerle Almanlar »t ~d_3Ya dofra ya'klattı Gi\zle- amtlandit Loyko da seldi. Heye-

~i l, dltleti gıcırtılı idi. Ona canlıydı. Ve bims da lllyıflamıp Mısıra asker ~l 'llaatu Füat aılMı tlJ~rini bendyordu. Bqmı eferek, konu.t· !t. s..~L~altt?ranık 11rttlltU dü.,_ ta 

~ ~ ınuC'lae •ekti.nde ıerseri ·- Artndcştır!. sav1e1ecekte- l&ŞIJOrlar 
~ ıöi•Untı delmltti. rım var Art* bundan MYle kal. 

~nın attıfı k:ınıçı adamın bim yal~m R&tfdaya aittir Bakı- ICaJaire, 
21 

< A.A.) _ R~yter a. ı.:0 ...... ~ dolanmqu ve ku ıru. nm gilsel Radda bundadır. Bir 
1 

bildi 
t~wu ~eJliyordu. Loyko, böy kını.Uç ekadar ,OzeL. Ayaklannn Jjanmun hmual muhabir r: .. 

~ '-QUtl. Gene: lı:u, oıdufu Ytr kans.nmofa kartı.r vtrdlm. Bunu ,·orH:ıre"'et •balan f(ıen1t tnllllz 
daDUyordu Yt ıe11lıce k•ndili bana emretti OUştıuUn bu • 

~ Lô ko ~g • f • Hl bf ita-. av ucaklan. Glridln eenuhunda a.,: .__:-... y . ıopra a otura- k•ı ~ ~zel~'e !'leh p. ç r Ga-dos adasının 40 kilomelre &e. ~-~ellerinin arasına aldı dma ehemm~et venneyen Loyko • 
-~_,. aysp kalkrt. Bize Sobar onun ıyııkll\nDa kapanma. lar batısında uker ta'1yan Jun. 
!ti ~ ite~ do~ru yollandı fa karar vermif buhınuyor. Ef~r kers 52 tayYareJerinden mOrekkcp 
lt..-:" Ge &.'iraa ıars ıitt.m. b!Svle y.ıpıt1'1811\ bnm olacafına bü)'fik bir tetklle hftcum l'tmişlcr-

lt....~ ~tvaın ttti: ıı6; verdi. Beni baMlerine ratire- dir. Junkers 52 tayyarelertncten 
~ -no. yavq yUrOYoTcfu dettk her reyt unutacl\fnn, Yıt'· birkaçı pllnörl« çekmekteydiler. 
~ hlince. bir taşın tızerint nıs o~un olacafmı. Böyle değil Bunl•rdan biri dO,rülmfts, blrta 
~-......_ d~rfn bir ah ~f'ktl Onu. mi Radda •.. lcım1en da hasara tıltrnh1mı,tır. 
il' i_~te ~ı1lnce kRibim ıız. G&Jerınf. 7f'rde11 b'dlrank AY ucalrlan refakatinde bulunan 
~ '- llt J'ıtnına yaklatma<fım gUz•J bdma bektr. Alman tayyareleri doltn ,ımal le. S ft.... ~ha t~tıı ed"1iycce'k • Radda, b.?Şrnı atlayarak ayak- tlk~inde uçma'lttavıH.,r. Ame;. 
~ bir ıftat iki saat. U~ Jınn1 gastıe!l'dl. Olup l:iteni anla - ıcan, eenubt Afrika ve AYUstraJ.rıt 
~ klnırcbmadan oturdu. mutan birbirimize ba.lcrttyorduJı:. hava orıfulanna mensup .ncaklcr, 

Gt nndan Pfk makta de. Loyko SC>b:ı.rm, genç kmn aya- dOn muharebe ~st ft7.ertnde 
!lıia!!!nı bir 1recey<H. Ay, ste fına kapanacağını dUş\\nd!Jkçe, ~ daha bOvfik bir f ' Dde yopılıtn ta. 

u """ lfyasmr serpiyordu. na hem acJYOr hem de ondan 11ef. nrrnzlııra 1~ıir11\'. etmi"l"rdlr. ~o
~ lll..:.'blre Raddanm ya111._u - ret edlJWduk. tabadalll clltmn ••it ....... 
._.... ~tlnı. Sevindim. Şımdl o- - Haydi büra1mı ! dJye Ra4da hl'fl yapılan bir taarrua esnaaında 
.. ri.._~daycb. Fakat o, Radda. haybrdı. 80 kfJometre mktan örlllebO:ıın 
t\..'!---~ Jtti. Adam, t"e!lk "t!lni and1ran bir bOyOk bir yangın çıkarMmışt~. 
~~il& dokundu. Silkinerek kahlla\."3 ataralt: Dtlşrl'an ordodlıl .. ,.'. lf' "'"'ıtlnn " 
~~dan indirdi Krzt gö- - .Ace'en nef dedi. VüdD&iı d•dfts hftemnlal'll rnırm bıra1• :-

._.._ Cltrhaı bıc:afnıa sarıldı \'ar. mıthr. 200 dflfman ,. .. .,.,Mtnıbn 
l1ne atrlacafmı aırada Soba', bJse d8neret.. mnt.ıcıın bir 1tntpe '"' e-dırlara 
letftıl •·itti Avustralya av bomba uça1r1an fg. '"' L. .,. m: - Anadaştar, dedi. Artık me- i ı B ht> ~~ ... ~lr orıu .. yoksa b~ynini tmek rafından htlcum Mllm şt r. u • 

ıaiı...~ aaddanın elinde ta- sele kalmadı. Tecril.be e ten dener, merkes kesimindeydi. 
~ a~1U. Adamın alnından bqka bir çare yok, BakaJmı Rad. 

l'-ı....~ıtl"ordu. damn kalbi llSytedili ~er:: Yakacak olı.i yakacafı eooe 
...... ~Otfll de mUııvl bir du- tin ınl! •. Beni affedin 1- ıa memur, dul, yetim oe 
~ •• fla1.. He ol&cflktı? ·• le~nn ne yapmak fetedit nl miteltaitlere oerecelı 
~' tatı.n ancAk tıııhmfn e-del'llm.i~tlk. LA- Yakacak Ofilıi, kualardald hal 

....._ ~: • cayı kemerfne yer- kin, Radda ~~ yırnrtanmqtı. km odun ihtiyacı etrafnıda tetkik. 

t.t!tf~"· d~. Sent ~dOrme- Göjstlnde, Sobal"ltl ~ Hpı. terde bulunmkatsd?r. Ofis, memur, 
-'?'_.'.1t.' _8anema,f! geldım .. Br- na lmda.r •plt ~ynrdu. dul yetim ve mlltekaitlere odun 
~ ~ Radöcı, g6pWıden bloaiı çıka • - k~Ur tevzi ettikten aonra h •• 
~ 1'ktaat ttti ve kmn gaz. ral'llk U.nara fırlattı. Yarasını s1:- cia odun kömür !'Mltmak için hun' 
"- tt. yah Ye uzun aaçlarile cizl.b'wrek lıkJar nprlmaktadrr. Odun, halka 

1L. <1111 • ı~ .. ıa ~ h :Jı:ırd derıo'a~a · teslim edlleceJı:tir. ~~e a ~ bir manaaraydı ~ ~~~ Loy!Eo ! .. Bil tekilde 
'I SYalı:ta biıi>irler'ne vahşi hareket edeoeğbııl blll)"Ol'd~ 

t. ltıt ~~~r. LAkln iki Ve 11.,.... 
& .. ~ ~.. diler Ay da onları .... -. 
.~ ~Nom: 
' ~'· ...... • - Onu öiılfire!m, ttecl. "' ...... " t--':ld ,.,,_~ dinle l.oyto, deat. Se. rakat kimee yerinden JUUDI a. -·-

Tas-ıaten sa1ı,alar .... __,,_, ~._.,,.- . 
SEYiT Ali REiSiN HiNO MACERALARI 

Reis bağırdı: ''Yanan 
donanması arasına 

gemigi düşma 
sokun.,, 

(Ba,tara/ı dünkü ıauunı~da) • rlye döndüler! 

Zavallı Seyit Ali Reisin elinde de 
topu topu onu gc~·meyen. yaralı, 

tAmire muhtaç bir Tilrk donanma· 
sı bulunuyordu. 

Selt Ali Reis bunlardan kıJAAıız 
aldı: (Beodkllvar) dan kalkıp bnh 
rimuhite açıldı. Resülhaddi seç-l• •• 
Fakat tam (Zakar) kn1"31sına gel 
dikleri zaman, (Fil tufanı) denen 

Diişman cenber :relkenlerlni ae- mülhı, fırtına· çakıverdi. RUztlr ki 
mlf, blllilD ıemılenr.I. flllndrüfr. ciık Türk donanmasını onune kal• 
le aüalemit olduju holde, Türk do mı~tı Ali Reis diyor ki: 
wınmuının üzerine saldırdı. 1 _;_ Malnp deryaııının tırtınaıa-

Seyit Ali Reis de bir arslan il· n, bu fırtınanın yanında bir zerre 
bl sııldınnakıan cekinmedl. Müthff kadar kalırdı. Dn§ gibi dnlğalıır g~ 
bir muharebe başladı. ll)'Ordu, Karanlık o kadar faz.la idi 

En nihayet bir Tilrk Kadırgaın, Jd, ıece ile gftndQs ftırkedilmbor 
Ozerine düşen bir menni ile yanı du. AJJahın göstcrece#ine rizadan 
yordu. Seyit Ali Reis bunu .cirün başka care yoktu. RlJzgAr nereyi 

ce: isterse biz de oraya gidiyorduk. 
- Bire yanan gemfyf dO~man Bö)leoe Hind denizine geldiler. 

donanması arasına "~kun 1 • Bu 70Jcult* da on gl\n sürdil. Bu 
Diye bağırdı. HamiyyeUI, cesur denizde iki kadırwa nzunlulund:ı 

TOri<ler bu emri ıra ettiler. Yanan bahfclar göl"t"ft ta)'fa bunlan lop ~ 
Türk kadırcası dÜfmanın bet kadw tql ne TUl'lllak hterlertrea kıJAluz · 
gastnı yakıt batırdı. BilyQk bir dOt lar: 

man gaJ,onu da. Seyit Ali Reisin - Bunlar mabarekllrf Vurıa.· 
şiddetli bik:umu hrtı.sında .kara:ra rın ! 
vurarak babverdl. Din balı~. aı1lreri ıte,-

Fakat alı:şam oldulu halde ... ten vaz ıerirjyorlardı. 
babtan başlayan harp durmu70r • Nihayet (Kilit) Hrfnlne 11-
du. Her iki tarafın askerini o ka · TeblJdUer. Denizdeki bllllln cana • 
dar y0mıuşki, ldlrelrçl taffealndcn varlar fırtınadan buraya lıtfca et. 
kürek Ollkecet hınet kalmamı•! mlf)er.. Denfı atlan, bllyQk deniz 
Topçuların takatleri keelknl•t Hem Yılanlan, heybetli kaplumba~a1arl'l 
dilfman donanmuı, hemde TOrtı dolu.. Denkln IUYtl da eon deroı:e 
donanmuı. kıçlanndan demir at- de beyu: 
mat mecburiyetinde kalmıflardı. KıllJtuılar Jtorttu ile: 
Bu halde bile cenıt kesmfyôrlardı. _ Burada tfrdap ..,,.r, dediler. 
Matbl' bfr •lef denm ediyordu. Ba klrdaba bir Jhıbet denizinde, 

Donanmanın bfttOn san dallan bir (kerde Funde), bir de (Sen O 
denizde batan gemilerimizin kal>' deki (ltJlld) lıörferi~ rut geJı• 
tanJannı, ukerlerini topluyordu; nfr. Gemi bu lrirdaba d6şene be. 
Alemşah Reis, Kara )lustafa, Kala• llsı mtlmktln delildir. 
fat Mehmet. gedikli Serdan, Dnrın Se7it Ali Reis lııtaodll tftL 
~fosfata bey Ye fkf )'h a9'cer kur- Beş kulaç su nr. 
tanlabildlf Portekiz c!onanmasının - Orta yelkenler balla1181D. ... 
kilrekçllerl de meler Arapllr 1""'9! rene katlansın! 
Runlar dllşman donanmasını bır:19 Kumandasını verdi. Ve flh c cı 
kıp sa!dle kaçınea Portetlzllı.r de ti: 
ma1J6p ..,,. perişan ,.ıkenlerl aıo- _ Gen 'fe 119ee forw ~ 
ralc uzaldaşı..,,.rdller. tısr.. 

Seyit Ali Reis diy0r ld: Bereket versin cezir imdada ,... 
- Barbaro."I Hayreddinpaşa ile lifti. ~p- «JtJtlr mlaylm ~er 

(And~e Dorya) arastndald savnş di. İupa prova çıkıverdiler. 
btiad .. d ... mltlalf ... _..,., .._. ..... .....,a Mr .a. .... 

S.Jtt AU Rela lııa llJlbl)'elten dlrdlilerl ıuıı.ıan, fOımberde) bir 
memnun Allalıına dfta ed~, ... p..._ne gördtller. {Pomılyari) ft 

ce mCllbiş bir fırtına elktı. Donan· Olenldur) htlnden 980lldea _.. 
ma. elde kalln ~Derle ammana ra (Bender dl'Ye) .reldllet[_ ~akılt 
açılmalı: ın«barfyetlnde bldı. Yfr harası da Pol1e1mtth!rtn t!ltnde ... 

mi dört saat sonra 11arlakla CBe:ı- Bu anıda rtlqtr ._ ~eden 
der,elıya) ya teleblldl. 

Gemilerde bir yudum m JUt! dl! Dtlmtnl nptetmele ln*An ~ 
Sahil hısanlarla dola.. lla7retJe SeJ'ft Ar ~eh! 
Tilrtr deni.cilerlrıe baln,orhır! Se· - DOmene bftyflc ~ (takt" 
Jit AU Reis biltnn tayfa7'1 balı~ nn:! fld'"' 111m DITe edlnlL IMWl 
tırdı : kişi eek"lin ! .. • 

_ Mllslftmanızl Bbe sa 161- Dlrordu. Dalga o bdar MtYDt 
nlzf ldltf, «eminin bir b .. ınchm obh-

(Notak) denen af•Iı: hyıklarla ba,ına geeıneie h1*An Jdda. ear 
anlar ta.pnı)'Ordn. Meler bunlar mıhlardan eıkan sesler lmmandıı 
(Blilç) tayfuı imişler! Padişaıhlan ııeslerfnl fşlttlrmlyordu. IMltthı t8" 
Melek Dinar otlu Melet Cellleddln, fa7'1 anbarlanı hlthlar. 
ıemı,.., Seyit AH :Reltıl ziyarete Nihayet zorlukla (Keçrata) il" 
geldi: leblldiler. Burada da Jnlhmlar: · 

- Sis, dedi. Jntrmlhde ~ blı - Catıak var-
ırenıilerlmiıJe slH eruk ıöndermlf DiJ"f Mlırdılar. Y1t11I deoldn 
ııtcr GemiJer sizi bnlamayınca şte- dal8a11nı Jı:ınnak için mtıhııas dii-

kJUmüı taılar dernek istlyorlar6 
Gemilerde bir lelaş hıışlııdı. H 

.kes çırçıplak soyunuyor. Kimi 
rillere, kimi lul6nıJara urıhyord 
SeyJt Ali :Refsfn kendisi de çıpla 
l"r hayatına blılmıştı. 

Bır taraftan da: 
- Snkm olun! Anbarlar su 

lu, onları boşaltın f 
Kumandasını veriy0rdu. l.t 

dfye dotnı hava biraı Mulln 
(Bentlerdmen) e girdiler. 

Meler buranın hAkimf Mellt 
sed, Porteklrlllerle gece «(in 
harbetmt-lcte fml, f Gemiye habef 
gönderdi: 

- KAflrln donanması ıelm 
üzeredir, hemen (Serle) 8idlnfzl 

TOrk donanmasında bulunaa 
kOrekçfllk yapan Araplar, ka 
ra atlayıp dışanya ç•tıtar. Reli 
bunlara: 

- Det ohlnt 
Demekle •uta etti. Sultan A 

ntedln veziri UmadiU.ı ülık ıle 
Hamza denen bu adaı ı ile hır mtk 
tup gllndermlf, mektulıunda hem• 
(Sert) kalesine gidilme 'nl t 
edi::tordu. Nihayet Basr d:ın h 
ket ettfklen sonra tamam üç ny soa 
rn Hindl"tanın (KeçnııO vıl' e• 
nin (Seri} \::aJesine gi reoılılı r,. 
Halk hunları se?inç fle f.tııtı b 1 .. 
U: 

Nuh zamanındanberJ, dı)o.,. 
lardı. ~r3 adı bu ınKule tur n ol
mamışlar. Ama Ademin halk olua 
cluAu gDn le"' hu 'ine l adar da Rum 
rJhnrındnn Jllndln ha ~a 
aslA korsan, yani derya ilmin 
mahir bir bptea selıuemiftlr. la 
şaıllah (Geçra1) J'lkmda Oıımanla 
memlHetlerl meyanına ithal edl • 
Jtr, (Blnader) Hind kMan elin • 
cfee hrtanhr! •• 

O aman (Na~•> ile 
tanat 8"8Mı yapan ultan Atı11191 
de, Seyit AH Retse, .. yttz tlfia: 
tlf~f ftNfft d>f Mr kan-ti 
ftrdl. nusl'yede Suttan Ahmet b• 
bl ktızıındı. 

Portel<izliler ltendnerini f 
ı.Jde ..._an s.,.!t Ail Ret 1 
... llOallutamıyorfanlı. Yedi 
yQt PIJUG 11e selcsan pare{ 111'1 
llıt 911 ı eelllwlnt 'Yetalnd da Ta .. 

rıt ının kendilerine ı ı 

Wr eki lhdeıerek l>fldlrd-. 
lıleler malJ6p (N•ırılntlıl 

Potietlzlllerie lttffll: etınlf, Se 
AH 1'eı.e bl"fl bir mlkast hnnW 
mıt r Tart bptanm111 tJ'tlın-. • 
na &ldftnntılr ieln hlr fedai -..-. 
mi" Mat herif ır&rMftnce np ... ~ 
meebarlJethtde kalmıftı. Bu 
aıonn -~ek lılledl. Faıbt 
nu dtı )'elillerdea HleeJ'in ala 
ise haber ftl'dl. 

Sulta Ahmet, llMa'Yelld lllln 
le ClhanstT ham (Serte) 8hdet'd 
Porte\h elçW. ....,. 'na ... 
.. Tlhk kaptanıma .......... 
tfJOrdu. Ballrbell Tthtier mdl 
l•P. Blef'1 Bidil: aıelt lmlihılllll 

·---~" .......... . tı:~~. ÇC)'k cesur inıahlllra mwrdu Ouu ı>eık çok seviyorduk. 
~- ıı._ ~· FakRt l!len onlar- Zaten öİdilrmek fsteıeydlk bile 
.,. ~ ~aJı ınuvaffak olamıyacaktrk. Fakat 11.. ,__ a yakrşıkh hem de b "" ldı: 

~- l~ı'atın. B riırinc hafifı;e bir Danila, kenarda katan 1~ıs• a 
~~ MlllYdı!n derhal bıyıklann: ve beyaz ~lını oJqayarak uzun 
~""'1latesem hmeı ayatrma uzun atızdU. 
~ ~ --.· Lltın, onlu bn.'la da. Keskin bJı;akta, kızının kanı 
~ .~ liSrQ lıl'A 1mrumamıştı. ~ ...... .._ .. _ ndOler. Ev'endik- Bı'rdenlı'- Dam.la Sobann U-,., ,,_ ~ bJr ıalı\'k tavukta."l ·" 
~ •1!'nl)•acaktı Zaten .,mı. zerine a.tddl Ve tr.çağr, kalb tn. 

ı.:! ,~llgeneler~ te.sadOt et- rafından adamın sırtına ıtapJaılı. 

Gonı.-.. lsaJama aw-. -. ,-.. ........ cllJWe!ll 

11111111 •• mıı uw.ua etmeJmt llülnncla lıılrMrlerl71e •11tltu'e 
eıtm:ıle INıflamqlar, Mt;taede aı.dd'm: (lla&r Mr llıılUdDlıe

.. ..,. 1ı1r büemclara u7mak, • ....,. ...-..ı olu lllr 

...._,. U1'1111Ütaıı daha llııa71rhdır) Wkllftat 1mllal etlldl
Jer. Ve malyetbadek•lerta .Batdada llanlıret _.elıırlıll 1111-

dlrmltlw. 

_.,_ti ••• 

+ .. lle'maa ll'cn la ...... .._. tellt lil' M•tlllıırı 
ıola t*lmlts. BIWflla _... ...... ,.... 'll'k4ea 
•Dmtuldl .._ ~ ilmi& ...... , ....... 

~ta M"I l9r --asır -uawa eli .. W "il 

~ bıfrt lhaı,1rnı .. İŞte sen on. - Pek lll! dedi Loy!to 
~ ~~n. lm.ict>, sen Bl'adı- Ve yavaş Y&V&f ytırllyere:Jı: Rad-

'ı.,~"1 ~t l1l klmr.eyt sevmedim; öanm yanma Y*Jhp taldı. 
~ s~ "evdim. Se n9',: yaşava. 
t:~n~ de ~enılz YR'8Ya~ı:s
~' ~~~ benim olmanı is
:~? -lllM.ly0r musun beni .. ~ 

tıs..'""~ tebessilın ede'J'eJı:• 
~....., -.:kh... din iyonım, de:!l. Bu 

~""'~~uıtte kalbim ne,elenf
, ,~~et. 

Gazel im lft& U.tU yatım•, ~ 
rasınr kapayan ı!liyah saelannı el. 
leriJ.e bu~myor. Açtk g&:leri ~ 
l'f glıfe beAD,YOtdu, AYft]r ucunda 
Clf'tnJl' .Loyko Sobar ya.tlyoll'4u.Uıun 
saçJannm b*\elerı ytlz!lnO tama 
men taplamı§lb. 

c. 'I'. Ent01t 
"-.ı.~~' .:röyJ mek istediğim şu 

t ~ o::•P!en gene benim 1 
~ )~t n iı;l.n boşuna vnS ~ nıe. S•vgilerim ve buse. 
ıı; ~~kli:,ıor, Seni lmln u-
~ LoYko. BU1elerimte 

ISTANlllJL llOL4'ASDl'D 
11-ıo-eu J.l'l)'a&ian 

Lolldra 1 Bt,erlia 

........ ı, 
8 2(1 

112.2() 
ao.10 

~tacalc•n. Step bile o S "'-ııı "ndan m1hrum oıa.. 
b.:-~ '-1= !lana çatac"6ıın. Rld. 

~ııı..q. '"~kısın.. BiltUn halk?n 
~ 6 

1'lrıır.a bpanacaklın, 
~bin. O ram.an se. 
otacafım. 

bJc dlll)"ada ili· 

NeyYork 100 Dolar 
Clene'Yl"e 100 imore l'r. 
Kadrld 100 Peaet& l2.Sf 
stokholm 100 l8WÇ Kr. 80.SCi 

11811411 Y11 TAJIYllAT 

t.'I 

-OSY•rdıı. 
l!le1mu Mle -- lla lıallel'IM ~ alauta ı.Jıte ... 

ıiba oa1111 J'Üllb8 hlnmta ~ elemlyordu. 
Oaa lılrwe1 88nmlr l9tedl, fakat apta lmlJap .-ıan 

el71edij1nl ıöribMle .ata: 
_ Mc'maa arclellnds için Rorueıula ttiaUb 1oktnr. 

o .... a.,..ı.n .,,....,., Blllta11a lı:lfadd 111111 8Wleyl yaumda 

........... 
... _ .. eleatlaiJle ......._ kalktı. OM 90lnalarılll 

Ml'ta: 

.-..... ~ ....... , 

sl1ll ... lılr llllWe....,... ,.._ ...._. • .. ._ ... , Jw 

..... seldtll .......... tıMaJ• ... ·---........ .. 
ima ................ _ ..... 'Dl,...... .... ..... 
tıtma aere: <Baı-=rreaaı .......,._ ~ k..aı1.a 
ftda etmeje l'8ldllt ....... Olla -... kt: 

... _ıaj'lıılll,, .,,..... ,.., tM ede""an 

Te •hble. '9rMer 7olma il •nmta ....... lılr atacn ... 
..... lltmll. ..,...... .. • ....... ~ ipekli Ms 

WSQ'I ... *-••lu .... llletlmı -.._. sWt taıu7onna 
*mlf. ~ lııllltllrlal -.anı alwalıml takip et..ıs 
kla U'bllla llllrer ._ ~. MNrQr J&tıwuiio 
~ llütJia'llm otta ~ ele 11e• .... uu -..laMıa: 
a., Udll .. llllfeaı.tmt •,aralı blr u eTftl ıımeıma latl 

yorlar. • dfldlldertml ..... IAıat etmek ıoın, timdi oaia -
daa lılr ~ letıe)1m, sOrec:ıeıc.a. lct .... llıaetaJıtrım ar 
tuacU, llııenl nıllatına ec1eoelr ,_ lılr _,.... 1"8 ......... 

er .... ......, lııuu ltltlaee, Mllraıadana -~ -
mit, llarnn1ll'ftlfld de aclaaalanaa lil!alelleHlk bir merke• l 

tenilt. -- - t1Dlu ~- ...,. " --
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nh·sarlar Um m Ü Bugunku radyo 1 -
7·10.942 tarilıind~ iti haren KAHVE ve ÇAY tevzia\'l, inhisarlar idaresince .inhisar 

lar fiyatile yapılmağa başlanmıştır. 

7.30 Progrrun ve memleket saat 
n~nn. 7.32 Vücudumuzu çnhştıra· 1 
hm. 7.40 AJans JıııbcrJeri. 7.55. 8. 
30 Kanşık program (Pl.) 12.30 Pro 

Şimdilik piyasaya yalnız bir tip ÇAY çıkarılmıştır. 
1 

gram ve memleket saat ayarı. 12. 
33 Miizik. 12.45 Ajans h:ıhcrleri. I 
J3.00. 13,30 Fasıl heyeti. 18.00 Por Bu ÇA Y'm perakende satı§ kilo fiyatı 13 LlRADIR· 

Çiğ çekirdek KAHVE'nin perakende satı§ kilo fiyatı 5 LiRADIR 
Kavrulmu ve öğütülmüş KAHVE1nin perakende satış kilo fiyatı 6.30 KURUŞ1 UR. 

grom ve menlckct saat ayan. 18. 
o:t Mızraplı sazlardan snz eserleri 
18.20 Semai, şarkı ve tiirküler. rn: 
00 Konuşınıı. 19,15 Memleket ~ııat 

Bu fiatlardan fazlasını i:rteyen satıcılar hakkında \'.akibat yapılmak üzere en 
yakın inhisarlar idaresine malumat verihnesi sayın halkımızdan Tica olunur. 

ayan ve Ajans lıaberleri. 19.45 Ser 

bC5t 10 dakıka. 19.55. Snrkı ve tür 
killer. 20.15 Radyo gazC'lesi. 20.45 
Miizik. 21.00 Konuşma. 21.15 Mü
zik ~ohbetlcri. 21.45 Racty0 senfoıci 

Seyit Ali Reis z.or mani olabildi. 
Nihayet elci Türkler arnsı.ın 

bir casus gönderdi. Türklerin ruhi 
h:ıllerini ve clonnnmanın vaziyeti· 
ni öğrenmek istiyordu. Seyit A:ı 

Reis herıH yakaln)ınca: 
ZiR A 1 

orkestrası. 22.30 MenıJ-eket saat a
vnn. Aians • haberleri Te borsalat· 
22.45. 22.50 Yarınki program ~ 
kapanış. 

- Bire asın! 
Derdemez, herifi bir a~acm d:ı

bndn snllandırdılar. 

atınuu:l t&rtbl: 1888. - Sermayestı 100.000.000 .1.'W'R dnMD 

Şube ve aJaa. nde41: ısa. 

ŞEHiR 

l '11 1 il 1 

n ,ı 

TiYATROSU 
Saat ıo.so da 

OBAM KISMI 

KIŞ MASALI 
Fakat N c;ırulmülkün fitneleri 

dannııyor. Seyit AH Reise zehirle 
necc#lıni h:ıber veren llü'irvin ağa 
Yı öldürtmek için adamlarını hn· 
eum ettirtti. 'Cc Türk askeri kurı.ı:· 
mnk için araya girdi. Bunlardan 
Hnci Mehmcı namındaki bir );ğiıl 
oldürdüler. 

Zırat V<ı t1caı1 ber nevi tıa.nka mwuneıe1ert., il lllU 
KOMEJJf KTSMJ 

Para b!rtlrtlrenlere 28.000 Ura Utramlye 9erlyor. YALANCI 

- Behcmehııl intiknm nlınmııli, 
A~ker Seyit Ali Reise: 

iedip edilmelidir! 
Dediler. Seyil Ali He! : 
- Canım, diyordu. Burası nl

zim değil, hükmümüz gecmcz! 
Fakat n5kcr clinleml')or, mülemıı 

diyen b:ığırı)ordu: 

- Padişıihımızın hrıkmil her 
verde cııri lir! Serd rımız sensin! 
EmrimeşrCı her n<" fae se'l hükme)"' 
le!. Riz lıak1·ınd n reliriz. 

OUmnrtesl, Pazar gtlolor' 16,80 cıs 

m:ıttne ve her ~nıb:ı H oo 
Çocuk Ttyatl"08U 

Konservatuvar tarihi 

musikısi konset"IP-rİ baılıyoı 

Konscrvutll\ar tarafından tertip 
edilmekte olan tarih1 Türk musiki 
~i konserlerinden birincisi 3 i.kin::i 
teşrinde Yerilcccklir. Coktnnbcri 
hazırlanmııktn olan konserler 
ccn sene olduğu gibi büYfik 
ııl ika ile beklen nıcktcdlr. 

Se\it lı Jlei<ı de davannm dı ı 
Tur 'ut d m rlırı ımle~ıın elli: 

- l'ııtli vaciptir!, 

~ıı.t Ba.nKaıı.ınaa ınımtmnı.u ve 1hoarsu taaarrW Yoksul çocuklara yardım 
en u l50 •trası buluna:cınra senede • c1eta çekUecek Rcşiktrış illr okullnn yok u1 CJ

cuklnrınn yardım için 24 ilklcşrı.n 

cumartesi günü saat 15 de Beşik 

laş Halk Pıırtisi salonunda bir top 
Jantı yapılacaktır. 

J) •eli. 
ol.Ana göre ikramiye dağtUlacaktrr. 

ı adet ı.ooo u raJıli 4,000 Uın 

' • 600 • Z,000 • 
• • ~o • ı,ooo • 

lO ., 100 • 4.000 ,. 

100 ade1 
120 • 
160 • 

MI Oraldı 6,000 l1re 

40 • tJSOO • 

~ • UOG • 

Rııntı cfovnn O<;kC'r J•nrlll,.ri tu 
tun<':ı ora<'ıkla O<;ıverdiler. Rıilc 
şnhit ol:ın Portddz elçi-;!, korkusı.:n 
den hemen aroha tulup (Ahmecl"ı 
hada) yollonclı. 

Tekrar, bu h.ırap gemilerle denı 
ze ııcılıp Tiırki)c)e dönmek müm 
kün de ıldi! Seyit Ali Reis çar \e 
n1iç:Jr, maivcll ile bernber kıırndan 
İstanlıul ı donme i d ~ündil. H rap 
genı'Jcri P rl H~nd Hana: 

DiKKAT: Beııatılaımdakl ııanı.la.r btr ene lClııde ISO liradan aş:ığ' 
(lşmjyenieno Utramlye <;lkllğı taı.cıtrde % 20 f8.%.las11e verllecelrUr, 

K:ır'alar aeneae 4 cıeta.. ıı M.al'"t, ll Haziran. U Eyl1U. 
U Blrtnclktlnunda ı;ekUecektır, Kadıköy nüfıı.<; nımur)uğundan 

almış oldııSıım nüfus hiiviyct cüz. 
danımı zıhi ettim. Yenisini çıka 

ra<.'ağınıdan eski inin hükmü yok· 
tur. - f ns ııllnh hı vük 1 ir dona ı 

m.ı tlc ~ehrlzl 
Oı)crck, t Hm etti. Knrııd:ın yo 

la cıklıl:ır! Sııltan Ahmeclin p:ı~·ı· 
tahtı < hmcd" lıadıı) vac;ıl olclular 
Sull n \hrıet bey l üs iik ihsan ,; 
lüııırlırrln h•ılundu. 

B ır. cl:ı bir gün le<ı ıdüf, Se) it 
Ali H 'il. Porlekiz f'lri<ıl ile , ÜZ\'Ü 

ze ı:ıelirtti Bihill, vezir Pmncl• J· 
m 1' ün ' n n:ı ı:fitliiti :ı:aman elı:i· 
\i or d l ul l\or. Mc r "lri h l:i 
Tiirk knptanının 1 limini isti)o•. 
mu!'ı 1 • 

1 mnchılrnıiU, de "U ce' ııbı vcr
mi· 

'Riz Rum ı l'c:;'l11nıı mı hl• 
<'ız lı~hu'I ıc: hir f l~m Pnrl· 'ıhıd•r. 
\om k ıı ' omı !Ji:d n ·.,rrmck el 
b ti mii in clmnz. 

Arlık S 'it \li Rclo; chn annm:ı· 
dL Zh<>r 1 n çıl.tı: 

- n·ı e rnf'l'ıın crlcn'l!I', rlnrli 

~lükür et ki. heni boz un bir donnn 
ııın ile buldun, inşnallııh yakındu 

ııe Hunnuz. ne de Hind size kalır. 
Sefir: 
- Bundan böyle Hinci denizin· 

ılen kaş ucamıızl 

Cev bı'!l ııcrir "ermez! 
- nirc df'nizinclen de~il. kıırn· 

dn 1 Etİdl'ce~im 1 
Oivinrc herifin iızerinc atıhvcr 

di. Yezir elch i Se) it Ali Hci in t!" 

!inden zorlukla • kurtar hildi. El 
sernn• ti kııç-m 1 tıı htıldu. 

'iha\et uzun bir sev }I 

sonra, 964 dC' lstnnbıılıı gelehild'
lcr. 

Seyit Ali Reis hu macer:ılarl:ı 

•lolıı scyyııh:ıli, cn İıtl'e tcfcrrliııtı 

ng kadar \ zmunı ur.• ı '"lır. 

Biz burııd!! yııln ız kiiçiik bir parça 
-ıını göcterdik. Bu o;ergiizeşt tı• 

m m dur 'ıl surmiic;lfir. 
Sevil \li Rri in hir f('v1rnl"" · 

- 1'4 - TI:ıranurreşld'hı Ol;"Ullnn 

"t>tlrml}ll'r. Jlnrunıırr ld, hiçbir ey soylcmcden, Snbbnbm 

J tm m n lı, n o lı \ rak on bin::;ıı., (1). bbıth d~ 

kr•ı 1 in• ı:ı.) ırlı yolculuk temenni eGerelt Baljd:ıdn don

m~., ll U rı bunl n ban!l :ıbb:ı!ı bir eYi mklnmadan tıtiy. 

'eml ı. 

G n: n. et n:tlslnlıı bu geni':! m.'llOm:ıtınn hn~ mn knl. 

mı~ \ kcnJI nd n neden b nl.ırı slmJlye kıMiar giLledlğlnl 

ıneru ı etrn1 ı. 

O, ııılmd1 fır •1ıl ttnllrr bl'nln nr ) ptığmı bir ı:ın enci 

öğren , 1 ti rd ı. 1 n mayıp e .. end ine sordu: 

il D l ıtr~ 

ir .,u nt ••,tan sonra sö lcrj. 

E ıl, H r.ı .. arr .ı il ııeynhııtn çJl,tılttnn onrn 

gblırıı i;n ııı ile mulıabcr tme e bn l mı>: lıer ne olu~ or-

:. , 111 ran n hah ı, lln. unurr • idin bnstnlığı 

• ·b ık il bir dl'\ re.) c gellnrc EH dıl derhnl bunu Emine bil. 
djr. ı l'unun i1L rlne Cmin birçok mektuplar ;)uzıırtıl\ bun. 

1 uı tr :ı. ı. ndrkl rının I< 1 rlnJc ki n nin ı:-6reml) cceğl 

\ ı· o l<cl 'eri deri parç.alarlylr kap:ı.. 

t: ınj n olan Uf'',lr lbııl l\Juam-

ılu sıkı-. ı tenblh t>tmts. 

.ır. b ı ımndrl<lıırı nlı:> Hnru:ıurresldin hııstu yattığı Tuıı 

~hrlnr ı -.. Onnn w-111 ,ini l'ın'> • 'nlan R nın·ırrcşld, 

onu çal!'lrt rak nlolıı g 1 1 ıni sorm:ı;:, o da ''b w t·leı111lmJ1 

o(l) lbnuı esir tarıhl 83. C, 6 

Tiyatro dersleri 
Reyo{jlıı llalkcvinden: 
Halkevimizın tem il şubeleri a· 

zalarına mahsus olmak llzere gr
cen sene açnı ı" olduğumuz "tiyalr-> 
dersleri,, kursu hu )ıl dnhn geniş 
ölciide açıla<', k 'c 1. 11. 042 tarı 
hinden ilır ren der !ere bnşlan • 
cııktır. 

Bu derslere herke.c; işlirtık ccle 
Jıilir. İc;lc~enlerin Halkl"\ imıze mü 
rorıı t ederek kal ıcl olınıılnrını ri· 
cıı cd riz. 

~-----------------------ğ i de, edebivaıa ' kıt olma ı, şfır 
ler ve gııullcr yur.masıdır. Hatliı 
Co~ntal Tı rkc,c inde y:ızılmL'; hır 
siırü gazelleri ele vardır. O zaın:ın 

(I>elhı) ele lıiikt"ıındıır olan (Bııyhır 
ş:ıh) ın o •lıı ( Humo) ıınsôb) bu ı • 
z.i~ C'tlrri ne ha \'r&n olmuş, ve kerı· 
dlsinc (Mır Ali Srr snni) ismiı•i 
'ermişti. 970 tarihinde lstanbıılt: 
'\cf:ıt C'lnıiştır. 

Anastas oğlu Dlmilri Savaidis. 

·~* Asker nilclerin<ı yardım euzda· 
nıınının ııhunin ü kııy:bellim. 
nl alııcniiundan eskisinin 
yoktur. 

llatire Algun 

~eh:adeba~ı Ro·dalinn 
Tal' teknrler ,,okak. Nn. li. 

tıanınurre ld'ln Ofnltan - '7li-

F.lmc•muıı hn:r.retleri hn.tınnızı eormak fçfu gi):ıdercll.,, da. 

nılıı, bunun üzerine, Bıırunurrcşfd: "Seninle mektup gönder

di mi?., 4lyc sormuş, Bekir ınann bir cevap verlnoo inan. 

nıııını , ~Unkü oğlunuıı fena niyet.ini blliJor. O, bab:ı.ııın 

bir an C\'Vel ölmesi • i tiyordu. Hanınurn:ışld Beldrln benı.-

berinde •t• iği es~ nnın sıln •ulu muayeno edflmetılnl ıı. 

d.ıınlnnna emretml,.., blıııey bulaıxıa.mı 1~r. hUkQnıdıır bunun. 

lıı ironi olma)arak döğtilmesı,11 emretmiş, \·e Beldr ölllnı 

ıl ·rece lnr gclln(l('~C kadar do~Ulmllıı fakıı.t gene a~'7ındao 

bırşe~ knı;ırmıımış, yalnız Elfndıl'a. gizlice (benf oldllrtıne, 

nılıhım h ı~rler geOrdlm) elem~ .. Elfadıl da onu kurt;ıırm • 

C:ıı çalıştığı !>lnıdn Honıuurreşld onu oldurtmek !Çin emir 

\'f'tml'j. fal<ııt a.d:ımuı talihi \ıırınış, o tııralarda. allnınurre

~IJ h.ıygll'lıkl:ır gcçlrml , adamları, omınlıı meşgul olnrak 

UrJ.irln k:ı.tllnl ihmal P.(,m~ler. A:rad!ııı ı;-01, gcı;nıeden Ha... 
tuıııırrcşı 1 olmll~. Bunun liu•rlnc Elfndıl derhal Beldri ya. 

nına ı:.:ı.ğrrtıp, Hnrunurreşldin öldüğilnü llÖ) lımı!ş ve yBnm. 

dalq ıncl<tuplıırı kendjıılne tcelhı etmesini söylemi,, o da 

ht.meıı ntt:kfuplan lkladığı ycrdPn çıknnp teııllm etnııa. 

Bı mrl<tuplıırm birisi ıue•muna ııittl. Onn rnet;in olına.snıı, 

\'~• halktan kendilerine bl3t nim ını t::ı.vshc cdllormn • O 

m~da Mr'mun Mern !jchrlnıle imi, .. İkinci mektup da knr· 

deo;ı lltı' ynzılmış, ona orduyu h3zrrlamasmr ve ·anıntb.. 

ki nd;ımturl~ le bernber Elfndıl'ro rey \'e mcşvcr"<"'tl) le hare. 

liet ctmeıerlnl sölrnyonnıış, Başka bir n:ıelrtup d::ı Elfadıl•a 

pnderllmi,. Krndl ine lanrnd:ıkl m: Harı, ve haremlerı tyt 

muh::ıfnz.~ etme nı tavsiye ediyormuş Bu mektııplıı.r okun. 

dııktıın onrn lromandıınl.u, ve b zı devlet ndıınıları F.:lf lhl' 

m rlyn ctmde bir ınoc)js al dcdcrck. vcrdlklerl ııözli tutun 

KOLLEKT1F ŞlRKETlNDEN 
'sfnnbul lcll11 ticaret dairesinin 2 7SS slcU nmnanwocll 

lmyyoo ~ Jstanbulun bütün yevmi gıuctelerf in hissedar oıJ. 
kethnizln ımıkaveleshıln 6 ncı maddestnd şirk ttmizlıı mevzu• 

Resmi dair.e veya o hükümdeki dairelerin 
esseselerin ticari mahiyette olmayan ilanlannm 
ve mecmualarda vesair ilan yapılan yerlerde neırl 
kabul ve ne ir vasıtalanna sevkedip neşrine W 

suttut". 
Bu ltfbai'la d DA:bıELE RlN, blltün ga.u;tekııl'de 

nlards nE'§rlnl lstocıMeııl UAnlannı tınndan b3y1e: 

Bl!JSAPLAlll 
ı lklnclteşrlD 

Ke;idestne ayrılan 
lkramlyeler: 

l adet 1000 uraıııı 

ı • 500 • 
2 • 

14 • 
10 • 
«> • 

• 
• ... 
ti 

Munan mıncn bedcı, muvakkat t m t v cı .ırı Ue cıP' 
slltıne gt!nlc11 ve saRUerı aşağıda ait olduğu liste hı..zruıında ~ 
trııvorsln her liste muhtevıyatı ayrı RYrı ihale .illmek Uzere fi 

z:ı.rf ıısulıl ile Anksrada ld:ıre binasında t;oplanan Merkez 9 ncı& 
yonca S."ltın ı.lmncakt,.ır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin ıtst ı hiza md yazılı muvald.St 
il im-:. unun tayin ettlln vcsjka ve tckUt'l rini ayni gUn ekBUtlll' 
den btr s:ınt cvve. Komisyon Rel llğıne vermeleri ıazımdn' 

Şartnan.eler 150 kuruş muk bilinde Ankara :ı. M"r ez, fl'al' 
Huydnrpaşa, Jzmu-do lzTD.Jr vo Sıı..msmru!A Snmpııo vcznelerll1~ 
olunuz; 

L1 t.o 

No. 
ı 

Ilkdarı OinsJ 

'37700 ... -art tıny-

9 00 

ıoeoo 

5900 
15600 
6400 

11400 
3700 
4200 

.. .. .. -.. 
" .. .. 

+,,cavor 

" .. .. .. .. 
• 

.. 

UeJıer ıı.d iUnln 
l\lnhamm n 

beılclj 

LK. L. K. 

8 30 
8 5 
8 &5 
8 115 

10 93 
10 93 

6 Ol 
8 12 
7 59 239 

:Deniz !abrikoıarı muhasebe ndc istihd m c 
memur :!ınııt.aktır. lstcldllcrln dilcltı;c ve icap d n v 
deniz f':ı\,rlknl.:ın gcncl nıllcıUrlU üne mUraca Uarı, 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü İJanları 

KARADENiZ POSTASI 

2-.10.912 Pcr embc ilnkU K 
26.10.642 Pal'art .. sı günkü po y~ yapaca 
P:ızart"si postalurlnı tcvhiden ynpaeağmd 
Göroloyıı donu,tc Arhavı, P zar. Ot, Akı: 
yncaktır. 

SAHiBi. ASIM US Bas 

Umumi Ncsrivatı ldare eacn 


