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1111 fiyattan . ekmek satılmasının 
..__ lllabznrları ızerlade daralayor 
•ar · 

~f !;;~;?Akf;~;~sa Alman- 4,~ Kuruşa ... 
Yanın istifi sal t aaliyeti Bi~ T_U~CAR ARJANTiNDEN 

'::) · · "" BUGDAY TEMiN ETTi 
lir,, .._0 nrn mukadtleratı umumi sullule taayyün edecek· ı 
eıı:~1 .Ukrayna ve Kalkasyada Almanların tatbik 

Qp! • 

zıraat - Almanyanın Şarka doğru genişleme Vilô.yet bir tebliğ neşretti 
ftarekc:ı Hıtlerin icadı değildir I 

./ Ankara, 2S (\'akıt muluı.birlııdOD)----------•r Nıha;>ete eren valiler toplantımıda 
~ -,1.,'AI,. · I /,.. valiler birer müşahit o!arnk dinlen. 

mektedir. Bug"Ün w yarın da ına . i 
mUdUrlUltleri tatil yapmadan faal.iye. 

~ ·v• ~ mlşl:cr ve mıntnkalarınm ia~e durum f ctZö.O 
't11 

te çalışacaklardır. 
1 

Halka yeni ekmek kartıannm da. 
~""ı":t ';:- Alm:ı rı hnrbiııiu baı;.Jan
ı b ·•tlıc 
~ K~ blr l 1

, l:>V\)et Ru~)a)a kar. 
4aı ı,· ekıu Yllltmağe hrrhıo.n"i 

·~( it llJ • ., 
t "ııı r>. UJ:al•ere\ e "iri•mıc•·e 
'ııa .,,ol't . . . • ,.. ~ ,.. 

' ta, nck.,ızııı Alı.ıu n onlula. 
~ Alrrıa:: U1. eınrini \erdi . O \a· 
ı 1tıı:ı,. .~ anııı "arhııula 'terbeı.;t 
•~11ı 1tırı t' . ~ 1111111 'U<ıya ılc ~uptıg1 .ın-
t~luıı.aı tıe kadar ı.uni oldugu, 
~11~1erj Os.)alwıılc ıwmiınif.ın 

11tııt11~ al'asrnd:ı tnıı· hjı· tezac.I 
1qlllı<lj li(;ı&. autn~ıldı. Alnınnların 
~'ak il~,..tn~ aı:ısa hal'p '>cb~bi o-
1 kı:ıllı· 1 Urrlül,ler1 "ey Ru:.' a. 
ttııı Uııtun .. • · ~ 
"'.e~ , fCJımıne nıha)et 

'ııı·ıe e A\•rupavı bol~c' ik tch-
~-flaı..ı n ktırtarm:ıktır. 
"<tt t b. • 
1\ il~ ınu ır ~n A lnıan)'anın bu 
~ 114ıta 11 t:ı.flf'r oldıı~"tlııu \e A'
~~1 d~ır ~tlin hükfınıetiniıı ıır.tu
lıi ~k ~~ırvıe bir nizam kurula-
1~a•zl'rı".' nziyet hıısu)e ~cldiği. 
lQ alll·a '1 •ıc; biiyle hir \Oıiyette 
L~tctı.r ltu~yadu ne yapmıı1' i"· 
~ta ıro l' ı .. 

ııı,ktı; il ııı olarak bu nokta 

~ı.!-trı,,ıtt. 
~;~·ıarıla e lıulunduğumuz sımda 
b/4 u nın .. haı·iei ı;i~a.,ctl hak. 
ttı., '< oıa: . 0~·1emek saliıl1iyctini 

., ~ e~.bır zat benim bir uııli
llııı' it abı \erml<;ti: 

yıırl ıır; fal•nt j-.gn 1 ıı ltrnduki 1op
ruklur iiıerinıleki tar11 tanlil et
leri ile bu niyetlerini' bir derecrye 
J,uıln r ;osterrnis olu) orlar. A iman. 
~anın ~rlu doğru ~eniı:;leme ha~ 
reketi Hitleriıı icadı de~il, beJl•İ 
ı,?cı:en a<:rm brraktıi{ı "iym;j bir 
mira ... tır: komiinlzmle nacıyonal 
.,11-.ynlizm rejimleri arasındaki 

zıtldi;r"t e:.ki ıınncernıeni;ı;nı \'e 

ııan.,la\'izın mücnc!<'le"ıİnin -.adece 
yeni biT ifude..,indcn 'eyn yeni 
hir tezahiiriın:fcn ha~"'nn hir :;;ey ıle. 
~ildir. 

Türk gazetecileri 
Holivutta 

Harp filmleri alınırken 
hazır bulundular 

!arı hakkında verdikleri ıııalQmat ve 
izahatla ileriye sUrdUklerı m!italea. 
lar tetkik olunmuştur. Bu ızahat ve 
mU'talea!ar kar§ı.sında İcra Vekilleri 
heyeti alınacak tedblı"leri teablt ede. 
cektlr. 

Öğrcndiğ'ime göre halk ekmeği fL 
yatı ve memur ekmeği fiyatı gibi 
ekmek mevzuu üzerinde farklı iki fi • 
yat tesbltlnin mahzurlan Uurinde 
durulmaktadır. Bu hususta kat'I ka. 
ra r lcra vekilleri heyeti 'ttlrafında.n 

bnümUzdeki günlerde ver.ıecektir. 
~EHRtl\tlZDE K:\RSE TE\ 'ltt 

FAAL1YE1l 

Deviet hazinesinden para alan te. 
kalit, dul ve yetlm'erln vere~kleri 

beyannamelerin mal mUdUrlUklerl tn· 
rsfını:la:ı doldurulmasına df'va m edlL 

ğıt,ılmaııı işine de, 26 blrlnclteşrinden 
it(baren bavıanace.ktır. 1 
ARJA1'"T11'"DEN UN VE BCGDA \' ı 

GETln.tLIWEK 

Diğer tara.tta.n Nuri Baban adın 

da. blrı Arjıuıtjnden un getirmek Uzc. 
re 'temaslarda bulunmuş ve 15 bin 
ton un ve 30 'bin ton da buğday te
min etmiştir. Buğdayın kilosu U'i ku 
ruştur. Xa.kliye maııratı ııe birlikte 
24,5 kuruşa mal olmaktadır. 

ArJan'tfn bunları göndermek üzere 
bugUn!erdc vesait tahs.ı edecektir. 
Belediye un temini l.trlnl toprak mah. 
sullerl otiıine bıraktığı için, gelecek 
buğday ve un toprak mahsulleri o!i. 
sjne devredüecektir. 

(Devamı Sa . .+ Sıi. 3 de) 

lstanbul umumi meclf si 
s çimi tamamlandı 

--------~o--------

Silivri, Şile, Kartal, Çatalca ve Yalova 
kazalarında seçım dOa bitti 

r~---------ı-------------1 Milli IJ&ng \ Hergün 
6 

Sayfa 
ortakbfl 

KUPONU 
:sayısı Heryl'!rde 6 Kuruş No. 4 

AlrUıa6a ~"'""'-"~':-. k_ha_r_e_k_e_tı_er~;;::::~o::.r.:m:.:a:.:.? 

Büyük bir lngiliz filostı 
Afrika sahillerinde dolaŞıyor 
Amiral Darlan Dakardaki Fransız 

harp aemHerjni tefr s etti 

Airııuı.cıa ıııutU-fik dı'\ letıerlo b..ı• ut, t 1 ~ 11 ışldat Y&phkları bildirilen 
kaları gö teren hıırfta.~ muıt-., 

T-ondrn, 1.S (A.A.) - RöYter dur Bu filonun diw 
a3ansının deniz muhabiri Sir Ja 'ı rı' : "'- ger hıtrp gemile. 

S • - nın savım •ı<:Dliz malinn 1 men umervı in kumn.nJası altın- makJ :.:_ı.._ o ma. 
d ık ı . 'L.,· t . . a ~"-"Cr bu nevj büyu'k h 

a uvv~t ı JJr • ngılız fılosunun 1 gcmile-r.i.ne kru .. . ~rp 
J-,nJcn Hınt denızinde ve Afrika 1 rl vazorlel"in, muhrıp. 
enhHi açı~ında hareket yapmakta k:tn ,V::,~1ya:dnncı gemilerin refa-

o ug-unu bıldırı.ror. Bu filoya da. mlral . 1 
• • 

ld w • • • 1 Cum; erı usu dend·r 

lıi~ zırlıJtlnr, 30.600 tonluk Ver. \'i i 23 (Daı lnıım teft~slel".i' 
srıt zn-hlısı ile her ikisı de 2A l"{i lnnın ;.., ..... ~ A

0
.A.) - Amırnı Dnr. 

• • .... • c ""O"" akar r 
tonluk S:wercign ve Rövolilsyon 1 mir'Ji lbuh ... _ılJl!lnın~a dc-
zrrhlılan ,.e 23.000 tonluk. mortern ğer h ıne.ıı Rı.Ş!)_ö _zrrh!ısıle di-
hir tny~ gontisi o'an İllustrius 1 Prnnsı~u~ah:~;ı~;~~ı bil~~~~~~ni 

• öre 

STALi GRADDA ALMAN 
HATLARINOA GEDiKLER AÇILDI 

~-~ il~ ,\'anın mukac.lıleratı u. 
~a t auıhta lzt) ~·ün cdrcektir. 
~ 1tıh b un akdil!c kadar ,\l. 
>ı ~takı" •neınlı-t<ette İ':'gııl etb
~r· ll'Tıı. l\rı i~letee.?k ,.e A uııııa. 

1
1 "Iİ\{-a~k İı·in icap ec.leıı tedbir· 

~.lak:-. tır • ., 
~,, 11(at 
'ıı il( Ilı 1 . halıfe hurpten en el 
,;: he,,

1
, 0 n niitıı ... 111 !'lo\yet nu~-

Holivut. 28 (A.A) - Türk gazete. 
cj)CI' heyeti, sinemn memleketi oıan 

Holivut'u zı,raret etmış ve barb fılm 
!eri a!mırken hazır bulunmu.,tur. Bu 
timlerde alevlı bir netı tabaka.sly•c 
örtüıü denize dalan denizaltı gemi • 
lerj ile Alaskıının karla örtWU dağ. 
!an gözüküyordu. Ayni zamanda Ltb 
ya çöllerine b~nzcyen cılız otlarla ve 
k·ımııı örtülü bir hektar genişliğinde 
araı.I üzerinde çevrilmiş harb sahne. 
!eri de var idi. 

Gazetecileri karşılayan Bettı Grab 
le onlarla beraber resim ~ektlrml§tlr. 

Verner Brolfs stUdyosunrla gazete. 
cılcr Tür ki) eyi tanzir eden bır so • 
ke ktan geçmjşler ve ilılnlar Uzerlnde 
gözlerine !ilişen fmlıl yanlışlarını dU 
zeltmişlerdir. Stüdyo d:rektörlerin • 
ÔC'n Cari Schuefer, bu tashihlr.rl yap. 
mal< için tam zamanında geldiklerin' 
gazetecilere söy!eml,tfr. 

İstanbul umumt mediııi.rıe şe- Jısi için şehir dahilinde ve mUlhnk 
hiı dahilinden seçilen azanın isim / kezaltlrda s~im bitirilmiş oluy'>r. 
!eri evvelce yazılmıŞtı. Umumi Yeni seçi1en a:r.alura intihap • 
meclis için mlilhak kazalarda in- !arı ve aklıkları rey miktarları va
tilıabat dün bitM!miştir. Cı.imhu· lı \'e 1:-ı:ledi.Ye r~~i Dr. Lirtfi J\:ır
riyet halk partisince gösterilmiş dar tarafınd.an birer re!:lmi tezke
clan namzetler ittifakla seçilmiş - ı e ile bildirilnıic:.tir. 

Alman tebliğlerinde cephelerde hava
la~ın fena gittiği haber veriliyor 

'ql• • ııı .. J· • • J • ~~~ 1 altı • ' '"•nı e sunıll .\iman 
tG) llıljl\lı~n geı,:mi .... olnn geni-; \e 
~tı ııy-11 1lıt toıırnt;lar bih iil< bir 
1 \"'lıı 1 ,,, :tordu. .i\lman orclu-.u 

t .• h ~ 
~lı ıt_kı{I"' : 1 "ılay nnıhını olan bu 
lj. ~t\I, 1 ıtal etmekle yı•Jnız 

-"'ltı tıne AHımndnJ,ı nıtiltcfi1,le
~ıılo,: a Yat ahn">ı e•cle etınio; ol
~, n\,;"l\ı zaman4ln ~cr;ye ka. 
,~~l'ııtj t. r.~s;''t!,Yı muhtaç oldu· 
1q~ "ııt:tı ıhı ı •ıt~ maılılelcrinclen 
,
1 

''l\tıctrnj~ oluyor. llcr ne ka. 
ı ... •tııı,, :ı.rın arka ... ııııla da So\'. 
~ı P Ja • • • 
' 1 ~k, .•ı.:111 huhııhat ıstilıs.al 
~t ~ıı tı1~ 11'ınli torırn~•lar \nrsa da 
~,,tı1rı 11a topraldnrr ~:eni j.,.tjh..,al 

1~'lıfl ı, ıı~·<lıırınak iı:in zaman 

~ıı '~&l·~ıı • 

(Dcımmı Sa . 4 Su. 5 de) 

Barp~en sonra 
Laval muhakeme 

edil ecel< 
:'\fos kova, 28 ( A.A ı - Sovyet rad. 

yo.su. harb bıttıkten sonra M uıvnl' 
ın müttefikler tarafında!' kurular.ak 
mahkemede ciddi surette muhnkeme 
edllcceg-ini söylcmck'tcdlr. 

Jcrdir. Umumi mecfü yeni irtima dev. 
Bu kaznlardan Silivd namına resine 2 ~nteşrin pazartesi gii. 

cümhuriyet lı:ılk partisi Silivri ka- nü saat 14 de b~~Jayncnk ve i'k 
zası 1eisi Aımn En~in. emekli al- celsede reicıHk divaniyle daimi en. 
bay :Mehmet Ali Cebcsoy, Şile kn- cümen ve ihtisns encümenleri &e· 

zası n:tmına eczacı Celfil As'angi- cimi yaprslcaktrr. 
ray. Kartal kazaqı namına St>rc. 
fett!.n Yalova kaıaın namına C. 
H P~rt.isi Yalova kazası reisi (). 
m~r ve Afvon inhisa.n eski mU:iü
rü Ali Sami. Çatalca kazası nnmı
r.n C. H. p:ırtisi Çatalca kıızn.sı 
reisi Nııci. qabrk vıtli muav"ni Hüs 
nü .Alatlı. Rifat Erukin ve Hik • 
met Halkan ~~ilmişlerdir. 

Bu zntt:ırdar. Mehmet Ali Cebe. 
sovfa Ali ~ami bıı de\-rccle umumi 
m~clise veni olıırak iştirak etmek
tedirlt'r. v Bu surctlt' İstanbul mec· 

Tedavülden 
ka ldırılacak yüz 

liralıklar 
A~•ara, 23 (A.A.) - Yolda 

kazaya uğr:ıyan 100 liralı!< .a'tll 
benzediği il'in ted:ıvtılden çekilme

<Devomı Sa. 4 Sü. 1 de} 

Berlln, 2S (A.A) - Alman ordula. yuvalarından at.mışlardır H 
rı buşkomutanlığııun tPbllği: · avanm fe 

Tu11psenjn şimali şarkt kesiminde 
dağ ve avcı kıtalarımız dü,ma.nı de. 
rlnllğlne sıralanmış olan mukav.ımet 

nn!ığına rağmen hu kıtalar ordu h 
va tcşkillerinden devamlı bir yarru:; 
görmUşlerdlr, 

(Deııamı Sa. 4 Sıi. 2 de) 

Frans°:da vaziyet 
gitt ikçe karışıyor 

işçile~ Almanyaya gitm mek için 
her çareye başvuru or~ar \fııı' '~ ::t ~S~al eılilr.n topralda. 

ltt,1iııta,.
1~1 • n~eselcsine ~t')irıee, 

~t • fanı· . u tt.ı "nc1crc mnlıalli Hı 
~ 'lıılorı.'lctlerirı himmetine ter. 

lı .,'ı\;, r: huhııba• pamuk <'av 
·• ~ Mh· "' ' • · ~ u,iik 1 m:trlılr1crin ziraati 

1~/tk~~f' rnnli mlie csclerıleıı 

Italgada Cenova ağır bir Ci .. 1 rin 

bomhardı 7lana uğradı urıP~$i 

C\':ız ı ı 4 linriide) 

• ~il ~ruptar te.,kil e<liyor-
;ıı l:f'\ınta • • • • .\t·' ~aı •· r ,.a ı ta:.ı!e zıraı ı . 

~L. "'I rı.;ı:ı. orlar 
°"' .. oı · Ilı\ l"'t ,. nmk ü,ere sil'llk mem-

•t, ııı,I\ •rtt:ıtj için te:.r'l,kül et-
•· ·~t· llıaı1• • • '~ ı ıı i .. ~rupun ıstılı"R l fa. 

ıı "' g0~ter h'l" · ~ıı "•aı.·.,., P. ı ıl'\'m: Ba?>n \'f'. 

~. ~•ıe 'ıttn ~iire hu AfUP ~"· 
~:~ilk l 1•ra~".n~da ~o.ooo hek-
1•t .l)o oc:ltnw .. tır; lııı mihtnr bu 
''\•·ııOh ~illi 1 •ıt b elctara ~ıl•arılacnk-
<ıt-.~ '. i gııı 11 7rup Knfkn";\'ılnın 
• ~,. lıl'le .... ~dılmcmi':' olnn \'C ça)· 

•ır. k. •oııı · 
ttı1~ "11 ~d nıt buhman yerle. 
'r, "1ııta .r?nun ziraati iı;in lrn. 

\ı rıl.tarı ~ırı nıtş \'c hu hazır)ık . 
.. 'll~rı ... 1 nnınmlıımıstır. 

~~~~l't> J{ l'lll ~·a rıtı!<1ıııı bir heı;a. 
'll:l,. .... llfkastnrın l\nrndcniz 

"tı • rot· · ~~ .. ~ a,. <>o 1 tip Sohum arasın-
\ı "1

' ... O"o · · ıı "e~kt• ton çay ıstıhsnl 
' lh ""'rl ... ır. Rıı 20 hin ton <:ny 
1

1111 '"!tıı"k "1 
tıuskn hiitiin Anu. 

~... "t . . . , bi't ~ . tının <le muhtaç ol . 
\, ll"ıı!\t:ı.r i"tihsnı drınel•· 

Q •• il 
~i ı:ı '\1 

~IJe;'l~ıln r r.ıısva ii·Tf'Tİn-
111' aı;~~a ifade etnıi-

İngilizler- çok alçaktan uçtuğu için top ate-Kış 
şinin tesir etmediği tayyareler kullanıyorlar 

• ahmin • 
ıçın 

Londra, 23 (A.A.) - Hava Neza. 
rctınin te b!it;ı: 

Dün gece bomba tayyarelerinden 
mürekkep mUhlm bir t<;şklllmlz Ccno. 
va limanına ve deniz füıııUne tasırruz 
etmiştir. Ha.va., hedef Uzerınde, iyi 
idı ve berrak bir ay ı,şığında tıEdef. 
lere bjr çok ağır bombalar atılml§tır. 
Pek büyük yangınlar görtilmD,tUr. 
Tayyarek!rimlz.in hepsi dllnmUştUr. 

M.Pl.füW1':ı\' .. ı~.lll tK ... 
Londra,23 (A.A.) - üsleri Birleşik 

Kırallıkta bulunan tnı;illz bavR kuv. 
vetler;ne mensup uc;:11klar. aon defa 
olarak bu senenin '.1.2 njsanınrlR ltal . 
yaya taarruz etmlş!erdlr Bu akın, 
~imalı 1talyada Torino, Mj!ılno ve Ce. 
novadaki hedeflere ulaşmak için Alp 
dağları Wıttinden 2•00 kilometrelik 

bir mesafe aşma.k demektir. 
l'IŞIDH.\' l'E CH.\'Tn'WlDl~X 

GHÇILD/ 
Londrıı: 25, (A.A.) - 1ınlyunııı 

maruı kaldıl:ı en .)lc.ldelli bomb:ır 
dıman geceleyin ay ışığında ~opı; 
mışlır. AYdetle lııgillz lıomhn u 
çoklorındnn hiç birisi nok nn de 
~ildi. llothuki, bu uçaklar 2:100 kı 

lometreden fa11n mesafe aşmışlar 
dır. Alplnrd:ın dolnşmak knp et • 
mi~ılr. Vişlde \ 'C C"nevreıie hnvo 
tehlike~i işnreti verilmiş \'C bir 
şeyler cereyan etmeokle olılu~u :ın 

laşılrnı $hr. Visi ll('nks:ıvıır topçu • 
~u 40 ıfnkika siirC'n siclılctli bir Ateş 
açmı~tır. Alt>~ oçılrfı~ı ~ıranıı ~on 

tnııili1 ııçağı gelip gc~miş bulunu 
yor idi. 

FR.t.\'S.1 l'A M\/N 
1.ondr:ı: 2:{, (A.A.) - Resmen 

bilılirildiğint' ı:öre, SpiHnir v,. 
luslonk uçııkları huıılinkii cuma 

güııii nlçaktan uçnrıık Fransa şimR 
lincleki hedeflere ıoarruzlorda bu 
luıımuşlardır. \'cllinglon ,-e loc;· 
kilo bomba uçakları Almanyada 
\"e Hollanrlndııki heclcfleri bonıhı:ı 

lamı5lardır. 

~·oR\1EÇ SAllf f,/,HRl:-mE 
YJ:"\'/ TJOMRA TAYl'.4.RBl.'BRI 

l.ondro: 23, (~ı\.A.) - llamp<l~n 

bomba t:ın·areleri torpil tayyare • 
!eri h:ıline gctirilmi~tir. S:ıolle 42:ı 

kilometre sürnlle uçan hıı tııyynı~ 
ler müthi~ hir ~iliıh olınıı5tur. tn 
sillcrcnin h:ıwı torpil filosu hu ·ı· 

(Devamı Sa. 4 ~iı.. 5 de). 

Onüml11:JPI< kı S"C •ıı scnPki gihı "'iılılt•tll mi ı •· " k.. . oauı"• )ol.sı htli mi 
.,Pçecc • Huna ılnır tUrlu tnhnıiıılı r bu .. ınıtı 1 ııknt ı\ . . . · 'rup:ıııın hu\··ı Jal 
cıları ile l•n.l. 1,;;llcr arnsınd:ı ta u b'r lh•il.lf \'llr. ' • 

Hir ı.,, lı;rc gU7.E'tC i hıı ene ;<ı-,.ıı I' k ,.iddclll ol ı~· r. 

1 
.. .....ı a.tıııı ı;ı>Çı>ıı :, n 

gr l'lı d~ •Hında h:ıbcr \ crı~ ordu B ınu delil ol:ınıı, dıı A 
la ı ı \ruıı da u Nil 

nıur rıııın l 1\ erınl parl.ııtıldıırıuı, po ı.ııl tarın J;;Ur.kl - ı . · 1 1 crın eli l::ıdıı,ı Lrını 
11 ıwan ırın ~(r nltındıı el.sen :ıııti n trı• derinli 'C rrlrdll ı 1 • ' 

ki o'·nnl-ı ıı k ., ' er.nı, bu t nc 
"' 1111 ç ·ut 7.al'U blirhnd.ıklerlnl 50 ~ hh ordu, GC bU • 

ı ı • ı • • • 1~ 1 tun hıı e ·• er ddN1ı .n;ııı nlt\met'olnılcn imiş Hem de bu ı dl 
rulmcmi;> hl. -:lduette olacnkını ·. u tn\ n kıınıl llı gö. 

J<•akat hız.im lı:ıvu fnleılnrımız bunun .ııksinl mtl'dcll 
l."ır l<i: J 0rL-ır \<' di~ or. 

"- U•. ~ne kı hafit geçecek < üııl,l\ ~onb h 
• • 

0 ::ı nr l 'tp al la ı · 11ğnçlıırı·1 ntı tııraH:ırındıı.ld dall rd '° de 11 \ • r ' rı ııtıda 
ı.; , t "' tarnflıırmdnkile d dQ 

J>lıhıv•ğe ha latlı ! ç ünkıı bu sene lpt lda nıenılt•l<ı•tımtze r en • 
~··~• ıııı,> m:r ile değil, lodo" ile ha lndı !,, gelen h wn d 1. 

Acııba birbirine :ııd olan bu iki rh \Cften h 1 -
hnldc bunu ta~in etme~!' biz.im için lmkfın k anı: 1 dogrud•ır! Şlmdild 
rlv,ıyetl b·rkş1 irı rck bir urtııl:ıma !ıllpnıak~~-h· Onıın için bo iki 11\rlü 

• . • uu n iyi olur: :vaı.ı ~vru-. 
lılnrın ' erdlltlf'r, ktırl\ hahı•re lY.ıkcmı. tf'l'\ dl' · ..-

1 
· k 'a .. ~ınel;c ml\hı:ı.• nhnaıtı"'ı 

ı; bı ·ı.- 11.!li hn1il se~ec:elmılıı dl~c h:ııırlıkıiı~ ... ~ı ır 11 
6 

"' ,, .,.., • moıne dir 

HASAN KUM;AYI 
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İşe J>aşladık. Daham yedi soyduı• 
bir ıköylll gibi kocaman çizmelcı 1· 
ni, kalın abadan kilo! ponl:ılonunu, 
l.oprak rengi ketenden mintanıııı 

siymiştl; sırıındı.ı kalın ~·ıılıachın 

lıir avcı caketi, ha~nnda siyııh b"r 
kalpı.ık Ynrdı. 

Ben de nşnğı yukarı onun gibi\' 
aım. 

Trnktör işliyor, pulluklıır topr, k 
lıı.rı yarım metre derinlik!en söke 
rek koldırıyor, deviriyordu. Tır
mıl<lar dfızeltiyor: nıotör sesine :ı
gndlarm şnrkıl:ırı karış;yordu. Her 
biri yiİ7.lı•rce metre süren ,.c otlar 
dan cli'kenlcrden bo~ıılmn5 oln 
lııi"Jalor bJrkaç ~aat ı;onra ı;imsiyah 
bir yiizle giillimc;üyor ve babam lm 
lm: k::ırşmnC?n lııyıklnnnı burarıık. 
gülfıy:or. sırtımı okşuyordu: 

- İşte henim en mesut gün lc
l"i.m., H:ıyoıtu başka hichir arzum 
yok. Artık rahat rahat ölcbilirinı 1 

Diyordu. 
Bazan bir moldnc~·c kumand:ı e· 

füyor; Jrnzon hir ırğaılın elinckıı 
~payı alarak makine ile birlikte 
c;ahşmunın mmli.:nii öi:ıı·cti •ordu. 

n. hamın saadetine gerçek!e;ı 

son 'o1 tıı; hnmı görmek benim lıü 
Yıik h ılıl51zlığım1 nnıtuyordu. 

Ciinlcr çabuk .ııeÇ'nıeğe başladı; 
i le , ilerledikç.e hızlandı; artık iz· 
ıtırılbın in u~raş.mak iÇ'in vakıt bu· 
Janıı ·orum. 

'\ "ıımlan ) orğun, bitkin bir 
ff:ı ltl i lal ılı bir yemek. biraz son· 
~ ı ı ,.e s ... lıah güneşlen ene) 
imli ı. ıılı. 1.ızaırı gün~ altında ter 
levcr k, ~olurnrak, saatlerce c,11ış. 
n ı, .. 

l'n ılrn:ılı isteyenlere en iy[ rıı· 
.:e: ı: lışmnkl .•. 

İ"ler iyi gictiyorılu, hütün mR· 
kinelur miikenımeldi; yalnız vakıt 
va.kıt değişen ırğndJnnn arasına ı.~ 
zı haydod kılıklı, edepsiz herılir.,· 
ıkarışıy0rdu. Bunlar babamı ikide 
~r kızdınyorlar, c11111nı sıkıyor • 
klardı; ?.aten civarda ötedenbcıi 
pıırsızhk, ndoırı ölrHirmck, yul ke~ 
mek, dağa adam kaldırmak gibi 
-vak'alar ela oluyordu: mıntalı:ada 
'Ilüıık, Ermeni, Rum ve Cerkes gl. 
1ii mulılclif soydan köylerin bw 
Imımnsı; bunlnrdnki orta çağ ruhu 
nnn bir türlii rleğişmemiş oJma~ı. 
Osmanlı adllye "e Jandarmasının, 
l\.Yuşukfui{u ibaşlıı-a ve kilfi sebep • 
tJı. 

ÇjftJi~e geleli iki lıaflıı ancaıc 
olmuştu ki, Lir gün öğle pııydosı•ıı 
da ırğndların yemek yedikleri u:i 
Y.fık clnıırın kölgecıinrfe bir çığlık 
kophı: 

- Yeti,in. ndnııı ölıliiriivorlarl 
~etışinl · 

İki kişi göğüs göğiise vuruşuyor 
ardı, Dirinin elinde' parlak hir k$ 

lnıa Ynrdı; 'akıt Y:ıkıı hanııla hC'I •· 
lt.onııır ~·izer<'1• n~a:-;ı iniYor· faknt L.. • 1 ~ , 

ofekı ııd.ım onıı tulun !')İ y:ıl,alıyo-·, 
.kn•Jrı~·or, geri fli)ordu. O zam::ın 
~n nalı hflcl~ ansızın silkiniyor~ 
1el,r:ır kurhılnrak havaya kalloyor· 
fut. Ben o :ramann h<lnr ~ !böyle 
~bir sahne k:ırşısmd:ı k:ılmışlım, ne 
~ başıma gelmişti. , 

Baham iri viirırdiinden lr:lç u· 
:rııuırr.nynn lıir hızla k()(l}tu. Kamalı 
cl son defa öteoki adamın elinden. 
~rft!Jmuş ve havaya Jrnfkmışh; 
'Şmldi bir yarım daire çizecek, ar
t'ik :r-mın görünen znvallının s ırtı 
na • Jıelki sapına kadar girecekti. 

T• ' t J • t! <n ıabnm lıir yıldırım gHıi 
Q'Im YC'li'.'li: 1,anıı:ıvı lııl:ln elin bile· 
lJpııe kırhaC'ıııı lnitiln Tmrvefilc ,,,r 
l!ıj lJ. 

Bjr inilti, bir küfıir 'C' ;\cıe tliı· 
~n korkunç siFlııii l.ıo lııl,ıa, ııiiıw 
şvı rşığıncJa p:ırln\ ısı. 

İki k:l\·gacı O) ;.ıl.ııı;;ı.:ın!ı. 
B. h ın siliı!ısız olaıı ın göğsüne 

* Xlv ncl I.uinin Kolberin son 
~nlcrindc gönderdiği bir mıırnh· 
~. idhard:ı hıılunnn Kolber !:ıra· 
ıfındnn l,abııl olunmamış! KoJlıer 
~miş: "Bu :ıdam İ\'in sıırfetıiğiııı 
~retleri Allaha hoş görfınmt'k i· 
gayretleri Allaha hoş görünmek 
~in yapsaydım; 
[ltuhumun nec:ıt bulai{:una emin o
lnbilirdim . ., Dıı Luinin yııplığı ili'" 
~flnr sebebine V<.-rgi1er ıırtırılnıı-: 
flnı se.heple alıali Kolbere düşma~ 
l'olnııışlnr ! O derecedeki, cenıızesiı•i 
S'CCe ~nlclırmağa mecburiyet hn~ıl 
olmıış ! Larosıın ıleıli~i sahih ise 
Frmısoy:ı en bii~'lik hizmeller if:>. 
~tnıis nazırlardan biri efe Kolber • 
mr, y ni kodirü =~eti ölümün -
(dC'n "'C zamıın ınrfnn 10nra bilinnıi.~ ı 
V ltcr Luı hııJdnndakt silnyişname. 
~ ı.ı ~nzarl,cn hir- mi I\ollıc·r h[ılırı 
n rui ı 

VAKii 2J 

':'!"~-..) ! ~~~:, D · R?@&"?#- &tz\!~$~J~f r.I H a z tr e 1 b i s B c ile r 
, ........ -~. ~ ı LtM·~~Eet h~m~r;JJ;e·,,ı~A~ı·ı'~A~y~n~:,~n~~ın,t:.cVıe:~v~a. ~b;;;ı', 1 Hava Kurumuna bir ·tayyı 

bir yumruk al:ırak dcvırdı ve du- h ed ı'ye ed ı·yo r la r şen knınas~a bak:ınık hile~ini nAıış 

turan 5tekine ıle ba<ılı kırbacı.. 5 nisan ısıl, Balıkesri "D'apr~s tout ce que nous a. 
Balının :mcluyu bir orta çıığ aüa Bır· ad-ı .... e"end'ım, ,·ons n.nJ"ourd'hni da squelette hu-

1 1111 
bl h t H:ı- t(ıtfl 

-· .... • Ra7.ır elblıı~dler nRmtna sekiz k ~ • r eye ... ....ııı 
leline ~öre goyel Ç'Obuk ,.c en u1· Felemenkli bir cahilin biçare ınain, y eompris le~ restes ft>ssiles nıilrae:a:ı.tıa araiıırında teıkll ettıklcrl koroıtelerl v•uıtwıı;·te "., .. _ _, 
Hlln ı;<'kilcle ceznlnnrlırıyorılu. zencilerle Afrika maymunlarmı tles types Iıumains prlmitifs. <lont lıırm! t~'ıyaıı bil" ta~are alınması lcln teberrüde bulunnıayı 'c;:;· 

Kırhacı yiyen ::ırlıuıı ~ere yığıl· çiftlestlrmek tizere Kongoya mü- l'iıge remont.e iı l'epoque glaciaitt, mlşler ve derhal faaliyete geçmfşlerdiı:'. Milli haVllcılığm tnkiıtıt -
mıştı; kanlı giızlerle habnııın bııkt· teheyyii hareket oldıığunn dair ııons pouvomı l'mettre cette affir. gösteril.!n bu yal<ın ve luymetıi allka.dan dolayı Hava KuruııılS .vor,· •. ,·,· vL·ı· -..·oı·,· telıclı·ııer s.nYtıl'U'. ·or · • mat'on· (Le ""nre bumnı· cons-

' " ·' <Maten) gazetesile neşrettigi gon 1 • ~·· " n vatantlaılar:ı ıuı.:ranJar.nı bllcllrmlıtır. 
du. llnlıanı bağırıyordu: de:rdiğin makalei mııktuai kilsbı • tltue one onit~.) llA\'A hURUMUNA TEBERRÖLEil r 

- Kalk. edcp~iz hıorif .. nen bu· h11nesin1 okudum. Meray:ı.yı lıil- Yani: Son on gün zarfında Türk Bava Kurumuna va.tanıta,ı·ırtınıı 
radn kn"ı;:u ı!.,gil İ/ lqlcrim.. katleri Hıırreti Kur'anı Kerimin Zamanı devri cümudiyyeye ka- ve lfosele ıthz.l il>.rac.at ,.e tüccarlarmdan nay s. Rapaport 5oa:ı 

Eınekt::ır k:"ılıyaya rlönerı·k emre! <Fekulna lehUm kf.l nit krdreten dar çrkan ilk insan nlirnunele'rinin Toledo 5000, ~lehmcd Çadırcı 4000, tsak Abulaf .ıooo, Nr"lm ~ 
ti: hasiin) gadabı gübhantsile jcnk- bakayayı iumr müstehnsesi dahil Seroııe KArabetyan ıooo, Nloan nemırclyan zooo, Manııkya.n 

- Hnsan a~:ı. gör bu :ıdnnıııı Clnrı kesafet olmuş bu adam ve olmak üzere hevkeli iaıunt insani- 2000, Ne8ım \livrc ,.
8 

Ortakları 2000, Tor09 ağ'TI Karayan 2()ll0~ 
hesabını. şimdi ıler olsun! emsnlinin sözlerini ehemmiyetle elen bugün ne bi!iyor9ak ciimle"i- Kolman 2000, Sergi!I Yaudıman 1000, RüştU .\I< 500, Ba.kI.allye~ 

Sonrıı cliğcr knvg:ıcıya ciÖJH're'•· telakki ettiğine taaccUp ve teeseilf ni n.nzan itibara alarak şu fikri elye tıcar&'hım" sahibi Nea-Ağora 5000, Nestle şu. ,ımdıllk ı tJ 
oyni siizlcri tekr:ırlatlı: onun da ederim, serderlebi1iriz: Nev'i insırn arasm. ya pı&stah:ıneı.: erıhibi Mltel 2000, ve yağ ttJcean Artın Topukjall 
hesabının görfılmcsini söyledi, Almanların ulflmıı tabiiyyede dn Ynhdeti hilkiyye vardır. tebcrruRtnt bulunmu.,lntdır. 

Ortalıkr:ı tıs yoklu: birnz on- ne kadar terakki ettiği.ni bilirsin. Bihnmıiihi teala akıbetülemir 1.:,;;;~;;:;;;,..;;;,;;;.;.;.-. __ ... __ .., ________ ••~:::; 
rn herkes i5 h::ışı ~·apl ı '"c hu ınes fşte onların en mümt:ıı.1 anndan seni irı;at Mecei'!imi kavlyycn ü
ele de unııtıılıın gilti. bir çoğunun muaveneti ka]emiye- mit ile hatmi kelam eylerim cfen

Unululup giıti SRIJl)Ordum; hal· sile mcı;nhili memadan (Kramer) elim. 
buki, ne kııdor ~aııılıııı.şım: in neşrettiğ'i (Kainat ve tnsani-

Bııbııın ciflliklc :;crt n innrlcı Yet) ünvanlr ~ nılicellC"di azi
hir :ıd::ırn olınıı,ıu. işçiler iizerlntla ınin mtincl cildinde 202 ci sahife
sarsı1maz hir otoritesi YarıJı; onlar sinde lateşbih senin gi'bı narvinin 
in işten b:ı}ka it'! söz konu~rııuyor; yalnız ismini işitip nazariyyatı il
hirşcy sormuyor; yalmz ve yalnız miyesini yanlış anlayanlara hitap 
iş istiyordu. İşlerini yapmayanh· edilmiş gibi mllnderiç bazı satır. 
n. ak~ilik edenleri fena halde ce. larmr bittercüme yazayım da oku 
zıılııııdırıyorclu. ve artık ı;erefi insaninin ulviyye-

Halhuki, evde ve bizim aramız tini bittakdir günıhu ncsnas ile 
dn bu derece deAildi. nemek ki, o· mUnasebetimfa olmadığım tasdik 
nıın hu kar:ıkleri aılelil "jş elhisc- et: 
si., gibi bir şeydi ve nncok çifl!ik· •ıMalgri Bon ab11nrdite, l'idee 
te kullanılıyordu. Eskiılcn de aco. qne l'omme oit prisanaissance a 
bA böyle miydi? Hiç lııılırlıyaınıyo l'epoqoe tertiaire, n'en a pas mo.i'n 
rum. ete emlse-. Des singes a.nthropo-

Bana gelince onnn scrlliA'ini fa7. morphes auJ'Bient et~ pal' un r.han
Ia buluyordum. İşçi ve palı-on ar::ı- gement de C'limat, incite a un poi. 
~mdaki tatlılık beklenen neticeyi ı.r.ant essor ils seraient redres"es 
Jtolaylnştırmaktan başka ne vapıı!:>i et la necessite les auraient discip
llrdi I Bene<', onların yanyana ç:r line~ ju<;qn'a en fai're des hommes. 
hşmnlı. hcrnber yiyip içmeli. eğ- Des speculations aussi pucrilcı 
Iencelcrine karışmalı. müm'kün ol· trmoignent d'une ignorance de§ 
duftu kadar miisamaha gfüterme· faits et d'one interıJrl\tation ain
Uydi. 8j qne d'une nppUeation erronce 

En sonra babamın u~radıAı fe· de<ı id~ de Dan.in',, 
JAket ele bu fazla sertlik yiizünden Yani: _.. 

1nsannı devri salisde neşet "'"" olmuştu. O günü hiç uııutamıım. ~ 
B. k 1\1 d k 1 b"r tiğin~ dııir olan zan sagmalığiyle ır a ~anı armııra a n:ı ı 

beraber yine serdii ityan edilmi!;-
IJUrup vardı: havn durğun, nğnı;l:ır tir. GttYfı. inlana mltş&bih may-
tesslz '1'e .. rilf boştu. Baham bn7.ı mun1ar. tebeddülü iklim tcsirlcti· 
ufak tefek i cin şehre inmişti. İş· 

le kuvvetli bir terakkiye mazhar 
ellerin başlarında ben kalmıştım.. ohnuşlar ve k..-ımetlerini doğrult. 

Güneş urukla kırmızı bir lınkır muşlar ve nihayet zaıı.ıret sevkile 
IP.psı ~bi asılı duruyordu. adem ~ekline girinceye kadnr 

Eve dônmiiştlirn. Salonda bir kesbl intizam etmişlerdir • Böyle 
portatif .şezlonğa uzanmış. o giin vnM mü'Uhazat, ef'a.1 ve ahvale a. 
gelen t,ıanbul gaz.ctclerini gözden, <lttmi vu'kııfu ve Darvenin efkarı 
geçiriyordum. Birdenbire kapı hız sui tefehhtim ve yanirş tatbik edil 
lıı ı;:ılındı Ye bir amele: aif?ine ~:ı.lıadet eder. 

- Kemnl bey .. Beyefendiyi vur· Şu noktayı da nazarı dikkatine 
muşlar; haberiniz yok mu? orı.~erim: İnsnnlaMn bugün etim 

Dedi. lesinin b~tnı vahidden ç1ktrğı d3. 
Soııra cfı~a.rı bakarak karşırlal\l sabit olmu(Cltur. O hn.lde kütübü 

ce,·iz ağacının allıncln, dört ki~i· münze-leni~ hn.ber verdiği Ebul -
nin kollarında getirilen hahamı beAer'e de im.an etmelisin. 
giiı;lerıli. 

İşte yine o c'ldin 204 eli s:ıhife
&inde bak ne diyor: 

Rursn. ıo mart 1324 

Ktırde~im ikJ gözüm. 
Mühendi9 Şefik efendi inayet

namcni yedi tazim ve tehasstlre 
tevdi etti. Seni dinlemek benr.e o 
ihtiyRçlardandır ki maatteessUf ve
saiti istifasını ekcıeriya k~ndim ih
tiyari kusurlaranla elimden kaçı -
rıyorum. Pol Burjeden mütercem 
f1kra h:ıkktnnaki mUlahnzaname. 
ni, ,..atınrrı ı;ribi iğbiral' Ue değil, 
!'ltikı:ii iftiha·r ilo okumuştum. O fık 
radaki "'par dı-\sordre., tabirinin 
--o ma.komda- (beznı israf He) 
tabirfle tercüme olunmak icap et
ti~ini bura<la bulunan ve Usanınt 
pek iyi bilen hakiki bir Fransız
dan öğrendim. Filhakika bu sure
ti terclime daha iyi yak1~1yor. 

Bu sırada zıımammın k11Smı a • 
zammı Namık J{emal Bey merhum 
hakkmda yazmakta olduğum bir 
muahazennınej ta.kdiriimiz veya 
takdirnamei tevbiha.liid işgal edi
yor. Hoş bir eğlence. Yakında ge. 
lccek olmıısaydın suretini gönde -
rir ve mlitaleanı niyaz ederdim. 
Zaten bu eser bir "Enquete" su
retin de vücude gelecektir. Fıgal~ 
yı cviddanın hepsinden -ve bit· 
tabi bu meyanda Senden- Tey .•e 
mü1ahaz:ı dileneceğim. Şimdilik 
muhntnb:m ve mercii istifsarnn E. 
buzziya Tevfik Beyefenrlidir Kırk 
sene evvelki edebiyatı Osmaniyye
ye dair b:ına malfunatt müfide Ve· 
receğini vnanetti. Geçen hafta gön 
dermiıJ olcluğum mektubu mufas
r,a]ın cevnbma intizar ediyorum. 
Tevfik Fikretten. Sami.den, Recai 
zade Ekrem beye-fendiden ve diğer 
sahibi rev fuhuli cdebclen istivıhı 
mesele ('(kcef{im. Kemal Reyin şa
şaai üslübu karsısında kamnşan 
gözlnr ziya ile iı:stinRs ett'.kten !!OD 

ra efkarda garip boşluklar, hiçlik
ler görüyor. 

Askeri bahisler .. - - -

Vali yarın 
bekleniyor 

htıınhul ekmek ,·aziyeti eırnrın· 
da ticaret veldılt•lile temaslarda b•, 
lunnıak Ozcre Anknray:ı giden ,.li 
lj ve bc!C'cli.re r~isi uıın l\ırı.'nrııı 
paııır R"iinii şehrimize dönmesi bek 
lenmekledir. 

------~'°""--~--

Bf r sayım memuru 
mahkom oldu 

Ticlediyc ikllsaıl mii<Hirlliğii ek 
mek kartı sııyım memurlarrn<l,rn 
Rahmi, fırıncıların getirdiği ek· 
mck karllnrınrlıın ({Ünlük 14 :ıılecl 
kuponu cchino !'!aklaııı15, kendisin· 
gören diğer memurl:\r tarnfıııd.rn 

yakalonnı15tır. 

Bir nıınıarolı milli korunma ma'l 
kemcsinc verilen llnhmi, dün yı 

pılnn rhıru~ma~ı ~onunda 6 oy müıl 
defle lı:ıpis. o knclnr rlo meımıriyı•I 

ten mahrum e<lilıneğc rnnhkiım e 
dilmiştir. 

7 bln lirasını do)anchrmı§ 
Taşra!ı bir tiıciri kcıııllsinc ki) 

seci nlncnğını ı;ijy)cycr<'k kandır • 
nııık surelile 7 !ıin lir:ıo:;ını clrı1 an 

dırrın qahılınlılnrılon H:ı~on. ılli" 

birinri ıı~lire rNa mnhkemtçinC'P 
8 ııy miiclrletltı lırıpse lflO llrıı ;,ı 

pnra eeza5ına J&Jnhlılım l'dilmi~tir. 
---<>

Fındıktan yağ çıkarm::ı işi 
r.ircmılıı, ekmeğe fı nılık kar•~

hrı f tlı~ı h:ıkkıııcl:ıki haber. fst::ın 
imi piy:ı~:ı~ınıl:ı nıcııımınl;rrtlc kır 

şılnnm••tır. F111dık rckotıe<;i Lıı 

ııene, 30 • :ti milyon kilo knrl:ır 
dır. f ç rınılık fiy:ıtları. ıliin. mı • 
105 Jrnru~tu. ~l'hrinıizrle fındık VI' 
::, cıknrl~n n~ irn~ı.~ıh.,,," '\"!\rrl•r. 

Deli s.ıilıi dışıırı fırladım. 
Babam solğıın ve bitkindi. r.öz· 

terinin beyıızı c;oğnlmış, bebekleri 
alabildiğine küçülmiiştü. Reni gö • 
nincr derinci en giilümsedi; yüzünı• 
birıız ı~nk. gözlerine biraz can gel 
di. 

.J Kemal... Oğlum .. , 
Diye inledi. 
Hemen orııcıktn yere ynlırılnı~r 

sını işoret elti; avludıı ağaÇ' doll.ı· 
rmdan yapılmış olan kanapeye :va 
hrdık; başının altına cake!iml koy 
dum. Cö~~ünü açınca kalbinin (is 

tünde kırmı11 bir )arık göziimii11~ 
çarptı. lzıiırnptan lıknnnrak ,~ 
kendimi kaybeı!ercl. onun giiihüı~e 
atılırken Haııan Kalı).·a mani oldn: 

Almanların bu h~rpte 
takip ettikleri sistem 

Durunuz. 1ıernen yar:ı~ır11 
temi7:'1!yip !nrnhmt 

DJb:mı gene kendinden geçmiş· 
ti; yüzü şimdi il'Ul mıımu rengini 
alı\'orckı; gözleri kapanmışlt. Bir 
~ey söylemek için yaptıE!ı son g;ıy 
retle dudaklarını kımıldalm:ıl<t::ın 
ibaret kalmıştı. 

- Burada t>lm:ız; İ('eri alalım! 
Dedim ve aldık. 
- Zavallı annem, şaşkın bir h:ı1 

de çırpınıyor, hıckırı:ror, yaralı • 
nın yanıbnşındn diz ciikerek gfü:· 
!erini tnYana kaldırmış, yal'Vıırıyoı
dıı. 

- F.y Allahıın, onu öldürme! 
Ou foydnsız ızılırap \"C heyecanı 

hei{enml'dim; l<endimin de öyle ol 
dııijumu diişiinünce hirrlenbirc lo
p:ırl:ınrlım: kirpiklerimi ı~lalan, 

y:ı'iların :ırrlı kesilrli; <:ünkO ağ!~· 
n:ıc:ık değil c;are nranacak zaman· 
dı. 

Vcclirle. ifo hirl'klc .ge1inlilcr 
yaptığımız yağız a'a nmeJe.ckn en 
genç \·e çevik olanını binılirdim; 

bir de yedtk verdim; rloktor gcl'r 
mck .. Ilzcre şehre gönderelim. 

Faknı :r:ıra :ı~ırrlı. ~t>hircfen hck 
Jenı-n doktor gelmeden bnh:ım giiz 
lerlni dOny:ıyn hli.,biitiln kap:ıd·.; 
~on ncr,.ı:in; ,.,.ı rH, 

Bırinci büyiik hıırpte /ılmıınya, 
ln giltercye kıırşı açmış olduğu li· 
c:ıret harbine siyaseti de karı~lır• 
mış olmasına rağmen hasmını uç.u 
rumun kenarına getireli. Harbin ic 
ra safhasında ise siyasetin yeri o:· 
maınak gerekli. Çünkü: SHfıhTnrm 
süylemesi H'izım geldiği yerde siya 
selin susması JA7ımdı. 

O zaman genci durumu iyi göre· 
meyen kısa görüşlü Almıııı siyaset 
adamlarının yaptı~ı bu hut:ıyı, bu 
ikinci büyiik harpte tekrar etme • 
mek icin Almanlnr mümkün olnn 
blrşeyi yaptılar. Şiddetle vurmak i 
cnp etlisi yerde siy:ısele kapıyı 
kapacJıl:ır "e harC'kat harbiyesinin i 
c;lnc siyaset oyun1nrı nı korışlırmfl• 
yarak i'i ~ırr :ı<;l;eri bakınıd:ın i· 
dnre ctlıer. Hu rl!işiinrc ic lnı;ıiltc
renlıı yaşamasını ve harbin devıı~ 
ınını lemin eden ithal/Hına aıfımi 
ve öl<lürüctl darhe vıırmnk için c 
lindçki hava, denizalh, ve deniz Ü<; 

tü J(ibi her tilrlii h::ırp vnsıtalarile 
ort:ıya o!ıldılar: 

Ye hunları d:ıha iyi kııll:ınab;ı 
mck için icop eden mii~ait Hsleri 
de Fran~a~·ı, Rclcikuyı. Ho1l:ınd:ın 
ve NorYeç-1 Jıarhederck ccbı en dA· 
ncmekle Te D;ınlmarlrn:rı d:ı tehıJi! 
ecferck işg:ıl clm<'klt' enclrlcn tr· 
mln ettiler. Tiu !'lııretfe gir!~ect'kle 
11 mtı:ızzam hnreldlfln şeralli evve 
liyeııiııi hazırladılar. 

ln1'ilterc at:ık olan hasmının 

Harbin icra safhasındai' 
siyasetin yeri olmok gerek
tir. Almanlar, geçen umu
mi harpte genel durumu iyi 
görmeyen kısa görüflü Al· 
man siyaset adamlarının 
yaptığı hatayı bu ikinci 
harpte tekrar etmemek için 
mllmkün olan herıeyi yaptı· 
lar. Şiddetle vurmak İcap 
ettiği yerde siyasete kapıyı 

1 kapadılar. 
karşısında lic:ırelinI daha başlan· 

gıçltın ilihnrcn k:ıCile 11islcmini tek 
rar lıabul clmekle temin cihetine 
gilli. füiliin nıahzurlarmn ve muaz· 
zam lıir tcşkil(ita ihliyaç göstennc 
sine r:ığmM kafile ~is•cminin ih• 
yası bir mecburiyellf. 

nirlnr.I hüyiik harhin hu husus· 
laki ıecriihclC'ri ona ancak lıu yo· 
hın rl:ıha murnfık olduğunu göste
ri ordu. Her ı::emiyc ayrı ayn m•ı 
haf:ıza \"ererek kun•eti d:ığıtmıık 
suretile hiç bir yerde kıınetli ol:ı· 

mam:ık ı:tlbi z:ırordan celdnerek ka 
tife ~f~emin rTe muhıfızlan fopln 
y:ır:ık ho~mının münfcrid ve müte
arrız ı:ıcmileriııe k:ır.~ı clahn kuvvet· 
lı olııınk elbet rlc rl::ıh.ı ınııvn(ıklı. 

Uıı ~istem, dcnizıllı gem!lcriııc 
karşı iyi bir muhafaza idi; f"ak:ıt 

iyi himaye Ye kun•ctli nııı!ınfoza 
edilmediği ve fyi sistematik hir hu 
ve emniyeti lesis edilmediği !akdıı 
de kun·elli denizüstü r,emilr.rinin 
baskın Ye htlcumlarına karşı pelc 
de o kadar iyi dcğilı.li. 

Almanya, hu h:ırptc de, deniz'.icı 
lii gemilcrile hn~mına kun-etli d:ır 
be vurmnk i~tediginden (26) bin 
toıılnk ( Ş:ırn horsı), ve <Gnayze 
n:ıu) zırhlı farını du (!)U) yılının 
ilk aylıırınrlıı AtHintiklcki İngfliz 
ticareti Ozerine ırnldırdı. 

Fokat elindeki harp 'Va"lıtnlRrı 
nfsbellndc kuvvetli teşkilata sahip 
İngil!ere, bu r.<'milC'rin daha bir 
h:ı~kın hücumu yopm:ısınn meyrl,l'ı 
verrnerTcn ,.c biraı d:ı lıir tesadüf 
eseri olnrnk (!\fıılnyıı) ıırlılııa ile 
ıızakmcsııft•cTen yaptıkl!lrı hlr mu • 
h::ın•be ile me,·cudiyetlcrlnl öğren 
df. 

A.lmnn <ic-mllerI tlc:ırel h:ırbi11 
do bııhınılukr-:ı ha.~ımlarile bir sıı. 
va-::ı tııııı~makt:ın Ç'ckinmeleri la 
zimerlen idi; onlnr hu pren~ihe ri
ayet elmiyerek (.'.\folayn) ilı:! mnlrn· 
rchcye tuın~hılar: ve miiıılıemilen 
hu rrınhorelıerle ıılrlıklnrı ~·nrnnın 
dn icharile 25 mnrl 1941 rle Frn n
!ı7!T:ır1n fJJre-;r)' ft~<;ftne ırlrme:-re 
mecbur o!rfıılnr: ve hu ~eıniicrdcıı 
biri ortırfo hıl\'11711 nlınrh. 

Ayni yılın ılk iiı; diki ::ıyındıı 
Alınan deni:lnstü grmil,.rlnden 

(Devamt .6 " 

Mükellefiyete 
kamyonlar 

1 - Jkinei ıleHc le; ıııOk 
tine tabi kıııııyon ''e ıcaıPt 
:-ın do .1ıi11cü karııe~i 28-~ 
Ptı7'l•··e~i ı:ıünü seYkedi!cCt 

2 ·-· Sc, kedilecek kaJll 
pl(ılrn numıırulıırı aşıı~ıd40-r,,;ştir. Bu konıy::>nlır o•,/ 
d::ı Sult ;ın:ı hın el meyıtıııı 
lan:ıc:ıkl:ırdır. 

3 _ Bu ilnnrl:ı ptAkıt ııfl, 
rı yazılı kamyonlar y•1k~-1 
terilen ııünılc ı:ıetirilmcd' n 
rlc <:aJıip Ye şoförleri rnJJ~ 
mn m:ıhkenıc~ine TeriJert

01 
4 - Krımvonl:ırın f1I 

lar tarnfınrfnn mııoyeneıö1~1 
i!ınrlao mırnn•en cınaıta 1 

rinr. «elirilı~~leri J~11rr lıf· 
5 - t~bu ililn tcbli~111 

liıııforlir. 
4 

314fı. 4091, 19 3~S7, ; 
3 Hl'), 41 IO, üli, 3i92 4116 ~ 
4117, 7L 3!ii>!!. 4121, /ili. ıı ,ı 
~i. 3iı44, 4127. 85. 93681 

41 
35i4, 4135. R8. 3601. 

4
11 

'HiO~. t 11;7, lO!l, 3ii09, 
41

,s 
:rnn. ·1172. 112. :152:1, , 1ı 
3fı28, 41 'ili 115. 31iitl, 9" 
3681 4189 119 .. '.?il ... ~.ı 
a;Jn, 4209, ıırn. :ı1a.ı. ,,ı 

37!0 4216 176, 37H. '' 
3737, 4225 180. 3773, f 
:ıs2ı, 4249. t9t. 3s2:. 1

1
, 

3Ss:ı t1251, 3893, 42o7 

:rnoo. 4258. 2. :l9ü3. 42rı6. 
428:.!, 11. 3930. 428:l, 21 . .. 
:rn. 3963, .ı31:ı, 1011 43t 
Hl~1. f322. 4034, 43271 ~ 
40fi0, 4339. ·iOlili, 1310, 4 
1312, 434:i. 

Beş avlık çocu"' 
düsüri'ü 

TI:ılıı-ıo~lıınd~ oturııı1 
rlınd:ı bir k:ıdın, eYve1kl 

~~~~ı~e~:::ıt~~;d:~lı~e~:~ 
l!ıı cocıı~unu clü~iirmü~tO r 

Ktı<lının çocu~nnıt İ ka 
mı, yoksa kazııen mi, 7 • 

niiıı ::ınlaşılm:ısı için ke ha 
ki ha'itıılıane..,ı ne kaldırıll 
kiknt:ı baş!anmıştır. \l'adn 

~"'ti 

Gümrükte bulunall ~ 
eşyası ~~": 

:Herslıı ve t~k,.nıl~ru11 \i 
rinde bulunan ilhnliit e1>.'·a~1 
terine, bir hafta z:ırfınd9 "a: 
çekmeleri bildi ri1miştir. 

Tramvaydan d 
Şişlide !'tte!)rullyet rıı• 

de oturan Emme ııdındll d 
dün tram,•aylA Şi~llye ffl

0 Şl dônm(i' Te beyin Qsl 
dü!'lmO,ıur. 

Sukııı ııonunıfa Jcndın b' 
~ır suretle yaralanmış. b~ 
h:ılıle Rryoğlu hasıahnı1C 
dırılmıştır. -Altın fivatr 

•Oiin bir altının fi)'alı 
ru, külı'e altının Llr gr:ın> 
c:e ~03 kıırııs:u. 

-
Bağtladlı Ruhi'den: 

a{la 



..... b •• 
•, 

. ASK.T i K A · ı 
~. Jrt bir mücadele 

.GDRililJiiSiiNoiiJ(f 
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Köylül~rimiz ve biz 
rv-van iki karar f, Jrnfın, Ku:ıJa~ ın müştcrC'.kı•n 

fakir hıılk;ı ılıığıtnııı~ a k,ıra ı· '"er 
dikleri vemck tevzi i~I. Jhızırlılı· 

Te'l"Ziata g<-]e(:f?~ aydan it iharcrı 
hıı~lanacııktır. Jlk olar:ık bu i~c '!00 
hin Tıra lahsis erlılmi5tir. 

ı. Eh·~n T• _r l k 1 ['k .. h .. ı ·ı 1 '·t ı· , <qarton k · ve gıaasız ı te ı ı eıını er gun _ı,_ıı_·ı_ı_c_r_r_m_c_ ... _· _e_r _ıı_··----------------------
' itı;..,. • oyunıanr d l ~ l . I . I L '""lUYoıdu Arada se en mu 1arı;:> er, esır erı ırsa· 

1 
b ı ·• h 

·~~: \~Ytılan koyunıırrmak çaresini aramahta~ırlar. ' stan u un cum u-
}'orq • lllnııEım s:ıjta r tolı. ve fena muamelelerın ha· J b 
tg.,tı~· Ma.rt()n, çift•sebebi budur ------ rı·yet ayramı 
... iııd an. dl)laYl bü -

te:c :Ydı. Çünkü, SADRI l.iR'fErt1 . prog..,, rami 
. ~ <sıcaJt Yemeğe 
'~iıı :l:rton, hayvan A. ı ~lııhnriıılC'r o z:?mıın A\ruraifa bir. 

'l Yarnaiına em cı,ir liırlerile te-.nıaı; edecek tımd,ıı sa-
.; !Ln'ıa.k di .. ,_ 'l r· F .ı;l ~ • z ÇOın :•ı·ı C· lıa!ar hıılnbiliJ'orlardı Me"e a c-
l~·i va lach. IAkir;ı Ml!;· l<"m,.nk honlR;,n ha~nrunıbı ı:,eli
l4 he~~rclt. Çünkiın an- ~ordu. Rü:rük harp · iı:intle Fele· 

),ı~ UZ ~ok ac~t'kleri, nıcnk muharip .\nupn;n, bir. 
cııııa ton, kocnn tc:.bit le-;tirmck ''.a.,, i f e o; i n i ustii
bir ,...,~0ldutdu. nlııcak· ııe :ılmış Qlan mMnlrketlı!rden hiri 
, Öğı,1 NJXtsuykyonıııı idi. Hngün hu imM.n me\'<~ııt rle. 
t;ıırı ~: 0 Irnu-5t "b a~i fildir. Uihi.:'k h::ırrıt,. mııharipler 
f~lil~'. rtonun la r:;ılan- A nupa ruhıınu mııh:tf87:a,·a ı:ok 
'•: ~ ordu. Mart itina edh·orlnrılı. F.ii)'lik h:up eo;. 
dı. ~ V':ı.ktö.n öğ)rnr.ır iı- Hasında "'ll'lai nıiie'i'lcsclerc hiirom 
•ğacın Zlcri.ni \lUh,.cıle. ertilnv•mi"•ti. hatta crk:'inr lınrhİ~'C 
lal'ırırna. dikti. Cıstcıı ı n ılaire!r:ri · l\"keri mijcsse .. elel' hile 
rlu A ~ ar:ısınd ıo.ürıhesiz mi.l .. terelı A \'l'tıl'ıt nı'1unnn hi:n:ı-
1:ıı;'tt:~~tın UüttPfi!>- ~ ro;jnrJe tcc:n·ii7ılt?ll ııznk k:t lmıo;tı. 
li~r .. 0~r-.ı leri cıbmı Rııgün miith;., bil' nclık \'<' ~ıd:l· n .. 'llna 1ıı Af n ol rn1' bıth· ı-ızlık teh'ihe<;İni h--r :_:-iin hirıw il:ı. 
lıırı ltartonun hAh..,eılil- lıa "!i<lıJr.tı,. h;-;<;eılı'n m11hnri1>)e1', 
~ıı~t lldlnnı'İ"'<ırsız bir f'S~rleri fırsatmı bnlnn nrt1'ılan kal : • ev·· " •· 
.ıııa 1 ıre '.Hlır. "fn- ılırnınk ç~ .. ,..,ini nr.ımnl<tıHlTl'lar. 

tn:ı.yi ö -
).faı:-to ~· frnnlı~, t;sirlctt kır.,ı ~ö .. terilen bn so-

Cümhııri ·et bıı) ramının kufü. 
m:ı programını h:ıZJrlrurıak iiz<'rn 
diin tsınnbul komlllanlJğında alii -
k:ılılı.rın işlirükile Lfr toplaıılı ~a 
pılmı~tır. 'fopl:ınlıda teshil 4'..dilcn 
esa~lnr hir iki ı;ıiinc kaçlar b:ıs!ırı· 
l:ll'lık hııllrn i'.iıı edilecektir. 

fiu yıl 28, 29, :ıo hirincilco;rııı 

ha) ranı günleri. Ilallı:evlcrindc bıi· 
yiik ıörcn ~·apıbr:ık1ır. Buna ııil 

proı:ıram hnırlanmJ.Şlır. 

Halkc,·Jcri Y:ılnnı!a~ların htifıı· 

rle-iııe :ıcık olac:ıı-tır. 

Her l!f'tmıııda. aalonumı 

ba.,hn başa doldur,!n 

Ziegfeld 
Yıldızları 

Balık 
boll~ğu 

Son iki ıôin icindc 1sı:ınbul pi· 
~asasında bii~ iik bir lıııl.tk lıcılluğıı 
giiı>:c çurpmakladır. Dün 3tıll hin 
kilo hı.ılık lutulmu~, el sutı~hrı ha 
lık hollu~ yüzünden dııı·mn~lıır .. 
llalığın hol olmasının miihinı hiı 

sehcbi de, mczbahanııı r:ııl;ı h111; 

imrıı cJm<'mcsidir. 
flu yüzılcn h;ılıl;Jar llZ.Ull 111 ii.J· 

<kt do~·aııaııı;ıdığın<lan ucıı7. li.rnti:ı 

sntılm:ıkt:ı.dır. fi • 7 J..iJoluk hir lo 
rik lıblığı 120 • 150 kııru~a ,·eril • 
nıcktcdir. 

Şeker geldi 
htanbul vila)"eli enı ı ine ~eni • 

rlen 5000 kilo ~eker gelmiştir. Anı 
ca hir i:ki ı;ıünc karlar 150 hin kilo 
daha ~clC1·e'klir. Tatlıcı \'c ~ek<'r<'İ 

lcre de irnk~n nh;hctinık ~('ker "" 
rilccektir. Ru gibiler k<'nıli n111hıl 

, lr.rinc mfırac:ı:ıt ederek ihli ~·:ıı;ları 
ltı~lt g,.ti n: 1:'hiı· 'cl\ilrlc ğuk muamelelerin hııkil•i ... rbebi 
'~ha~· lild ,·asıtn ha. botful'. 

Hü;r.cl rHruln 1 nı hildirC<'ekfe.,.1ir. 

SARAY! l'l ıı.....:.ll etti .__ .. k" ı d • ,:'lC?l'J.: u.ngun o- nsanların ilk Jabanilik C\ ır- Kuru üzüm fiyatları 

1 

Gere:. j, kin, ~crrk"e .. ade<:c 
ı,;ı~ırııt~k i(n .\n:tıtolu~·a gictenler, 
tuhııf ~c~·ler anlatıyorlar. KöyHi 
•. eng~n olmıı~. ıli;rnı·lar. 

Ben, bunu bir müjde ;zihi ..,c 
,·itıı:le 'k:u-:-ı!adım. Fal<at arlnma, 
para ile hirlikte bir takını istenil
me~·e<:el• .,eyler de gelir. :Kim ne 
<lt-rse d<'~İn, bn, İn-:;11nlığın hiı: bt'r 
raman ort:ııl:ın kaldrnlnnu:-•acak 
olan bir zaafıdır. 

Para, ,·:ı~a,·ı~ı dca":itirir. lhti
;rar srmrJannı ::t>nişktir. llilme
ıli~imiz, ~i)nnedi~imiz, o zamanıl 
karlar özl.,mek o;Ö\"fo dıırstın, ak
hmı:r.dan hile ~C';İnne<li~inıiz bir 
l'!UMI SC)"I' a 1ıı;ın7., Saltıınııthtrı, 

mi11ctleri n kiHeliğini . .,ınıflnr' mii. 
cadelc~ni herı İ!'1.f' ~ıı 'len et defli
ı;-imir \'arlık <loi'tırmut,.tor, 

Tıthii J.ö\'liinlÜ7. de, ııtnsrt.m fi. 

l'İY1cf•l(j !Jıı'•:ıırnn, tıl\ uğun, ;nımn1'

tan'1l, koyun \e Tar_.,.n. bnj:dayın 
11m11lmıul!'.i bir fll"hlyışla yüksel -
cfiil;ini ~öriince, ril~en ÇTktı. 

<törflnler: 
- Kö:-·m kliip M\ktsı \'f'! sipahi 

nNtP,T ";'?'tn'n!iı içiyor. 
- J\n"!ii· ~r ıret'rde en ~ bir 

guinnib, y\i7.1er".e 1İ1'tl ;viyor. 
Jla herin j ,.,.ri;vnrla r. 
Ren"e, bnnlar demin en fu:it n. 

hn~ur. Rz ... i ttrlmtmP.T., (!ünlril 
~·nl'ın. mnhtnç nln~a. yine ''Köy
Tii"' ..ı::-arn..<oırıa, "İkiz'' e ilöne'hilfl'
ler. !{lüp rnknn yerine de aTl'ftn 
i('~''"rİrler. 

Fakıtt kolay kolay knrtultıım'f. 
~,<':tC3klan a!\d iUet, paranın daha 
doğru~ıu, frna llrn11R.nrl""' para. 

ııırı Hsa<lile, onların iç ('ephclcrin· 
dı· :wılnn y.ıralnr•lır. 

J\ö~ ili. ('ok kazanınca, koyönü, 
C\ ini. kılıAını ıfüı:C?ltmcz. Alıştığı 
1.ıntfctin clı-.ına ~ıkmnk, <>na ağır 
ı.:ı·lir. ~\ nıa l•ô~·iin<Je d~ darmaz. 
(. iın kii 1:ö~·<h paranın zc' klc har
ca n:wn~ı ~erler ~·oktur. il!fin AU, 
hu lm11 :ı.n~ il(', git;icle de hiç bir 
iızüre b3"' 'tımı:\ğ!l lür.um "'Önne
dcn ım .. ııbal:ırn, 5r.hirft-re inerler. 
Sc\ i, r."İl, gôra:iisiiz aılamı nl'lerin 
tehdit ctti~i!'li hep h:ıiı·it Da.ğ gi
bi <I• likanlılar, 'kiralık t,~"aklar. 
ria 7.ehirl<'necekler, bıe :tel iri ken. 
'H ym :ı lanna ta~ıyacakl, rdır. Kn
nııa.m nlı";mllları, bn ~oldn l•ül ol
mal.arr ela a•\llrlırn oı:ak -ihtimaller 
değildir. . 

Ren, a .. ıı i~te bunl.ıtrdan korku-
~ orım1. \"ok .. n knyliiniin zengin- ı 
leıom~i, ııanmm iç "nn•rlara. as 
kans-Jla1'a, \atanm hağnmt gec • 
m4'~İ demektir. Runa yertilmeyis, 
hıtna ?'"'vi'nilir. 

Arkada~Jann, dostlartn, geya -
hat ._-akldamun anmttrldaa 
hfuJiseJer, c:i7.dikJeri le' hn lıır, in.
saa11nh müst-nR. ola~nfü•tii eef
le.rdir. 

('A115ehm, ki knytii, 7.englnle
~nee. pal"ll!'Tnı "''ine, lcöyiinc, t•r
lmııına, c;iftin4', ~bni;una hJU"Ca • 
Mn "I'! har1'talann, tPle<"Heriıı ka.. 
klitinden 1nnuta:rak o bRnkaı.n. 
h~~lıırfan nlsun. Ro~ sitem M

'!'~ yaral'! Hep birlikte ''erimli 
~o 11ımlıı. ~·ihii ;ve 1 im. 

HAKKI SUHA GEZGiN ~ııtıı \ı ~1 
!.tnr. 1nsnnıı lerin<le gıdaları ~nmk kendileri 

10r11Q takt hnftit iıı'-a· için kafi ~elirdi, Esirreri derhal 
~ ltaci1 ıns:ıni hi<ıtcn l\e:serferoi. Esirlerin himayesi, ya. 
. °l'tfa ll,. r.11 l<iitii kal- )!ıaına ha.kkı :ınC'ak insanın İti koY· 
ile .. ge,t . 

,Ya~ı eme:vn:. \"elin«> iht•\'aç duyulduğu zaman 
~ıı arıı ~ esil' pilot. nıiin~•iin ohnuştn. Bu%:'iiıı de A'\TD· 

~"~ ari' knrarm hu· ııa Rynr ~•kmtı )'çlnclcdir. Bn sıkrn-

• 
3 ncü 7Afer haftası devam ediyor. 

Bat Rollerde: 

JUDY GARLAND 

Şehrimizdt! kuru iır.iim piya'ia:z 
h:ırnrelli geçmektedir. Oıin. üzii;n 
fiyaUan 9 num:ıra staııdilt'llnı· İr'.tı 

lıir ar11 78 kııruşa lrnrl:ır "ıkmı~. 

sonnı biraz rliiş.mlıştür. hm irrk ı;r 
fi~atlann ) üksek olrlıı~ıı bildiri! • 
ıncktedir. 

L~~i 
~t'- • cı - • • k rı· ıı:.: bo ~apaf'a'" tesı- tı .. , .... n-o.:rw 1"ptı'dailes.tırme te ır. t•ıv •ı. ~··· ,. ,... 1 ·ı· ,.,. • uyn~•· 

· ol'du • azım ~e ' t• Esirlere yapılan kötü muame. 
"o...ı.. . 
\· ·111111,1· leler de AYropad11.lij harp1eri dal-
~ .. l{a' harhe se\'ket. ha k17.grn bir hale 8okabilir, idare. 
ff,ıı tıhRkkak ki bil' <'ilerin yaptığı harbi bu u4'alle har. 

ltaı--~ 1\ir, Esirle-re tat- hi yapan fertlere de mal etmekte
\1 .. ~ muharipler ü- dlr. Bunun tabif ntotieesi harbin 

ti "~ . &ı.r t~ir ht-r halde daha sert, daha kanlı manzara. 
fıı ~ nn: a"lirri he· lar arr,cfme.,ine yol açmaktaılır. 

>.t~ tmn'k imkanını Zincir" nınılan esirler ,Japonya. 
··~;. ('iinkii pilotla· n.ın e-.ir pilotlar hn1ikında '·erdiii 

1tıı S sebep nlan hi\. karın bunun bir·mlsalidir. 
vt~tlımn t•:ıniyıme SADRI ERTEM 
, değil, heJki ite 

t~ttıkif ır "il if eri ı:-r 1-
tnkii hanı mlllet-

1(,t<"tretleri i1e çarın-,. 
r. 
1aııı1• merhumu tat~ 
~ ~irdiği zaman ar
~he ilerisi cephe o-e· • t:> 

asker diy" s~·l1'an tP· 
de kalmıştır. Jlarhin 
ıne ı:ört- kabııl edil. 

ık, ahb'ik hatta örf 
emez bir hale ı;:elir. 
harbi topvekiın harp 

pilotun muh:ıkeme e· 
zalandmlma'll tek bi'r 
: "Pilottar.ı dahıı ma
ket ederek esir diis-

i\nlannr elde etmelc~ 
t>der. 

''rreN•!!i ı·ezanın Tok
~e1~ek pilotlar iize
blr te-.ir .yapacn ğfnı 
B~ hal bıırbı1'1 flahn 
şidıletli olmasına yol 

la harhi luzışhrm:ı.k 

dh :mı harbe ,·ermek 
edllirkP.n A \'l'U!)ada 

eline kelep~e vurmak, 
er. etmek ~ibi ho harp. 
de\irlcrlo hukuk \'e 

Jetine tıymR~·nn hadi
n etmı-kterlir. 

laki hadi"eyi topyeli\ın 
rtaya ~rkarml'.;!"a Av
diseJeri de krndi ken· 
ehniyen, biiyi.i"ır sıkın. 
~bu srkmtı yüziinden 
gı da parlUllparı:n olan 
nnnn teza.hürlerinllc•n 

"lıirin<'i hliyiik hart)· 
(lP.tJi muharebelere. 

de,·anı etmhti. 

~tin: ~-l 

al: 13 

atı l!:auı 

0 ı.oı 
8 6.10 

9.37 
ıı.oo 

1.31 
l,25 

PAZAR·-- ! 
1. ft>o;;riıı: ;;., 

~cnal: 14 

i 'lızır: li~ 

\'nııı ıti t • .ra;:ı 

i.21 1.0-t 
12.58 6.U 
115.M 9.87 
18,U 12.00 
19.n 1.31 
M4 

129 ekmek çalmış 
Air fırında tablekiirlık yapan Ka• 

nıbcl :ıdında birisi, Arnavutköyün 
de Ç," lışlığı hrından 'kaçırma~a mu 
vaffuk olduğu 129 arled ekm~ği yat 
tığr ahıra 'saklamış, yakalanmıştır. 

Karabclin bu ekmekleri ilerid(.. 
yüksek fiyatlaı·Ja salmak istedisi 
anl:ışılmı5, mim korunma müddei· 
umumtlii:tint• vcrilınişliı\, 

- Evet. öteberi satıyord:ım. Fa -
kat aa.bte bir isim altmda satıc&k 
yapmakla itham edi~ınenı müınklin 
değil, çünkü Jozet Drod hakild is -
mjmdır. Ben Amerikalıyım ve 1ÇU -
mal meselelerle meş!;"Ul oluyorum, f& 
kir ha!kı tanımak icln en güzel ça
renin onlar ara.smda yaşamak oldu -
ğu kararma vardım. 

Sekin, kendinden emin bir hali 
yardı. Elk .ıtözlüğünü düzeltti ve 
gözleri Anıerik:.lının ro-.elver olan 
cebine dikildi. Sonrıı: 

- Hür nıtandusların yaşadılfı 
kim bir rııeııılekcllc hulunu~ oruı. 

ir;ten.e, Lortlar Komaraşı azası bi· 
le oha. s~ıtıcılık yapabilir. Faka! 
müsaade ctlilemryecek olan şey po
lislere si !ah çckıı: ek lir. 

.•ıncrikalı gülümsedi: 
-Biraz ııcclc<'i davrandı~ıml 

iliraf ederim. Bir saaıteoberi kapı· 
nın önünde birisinin gelmesini be'> 
liyorılum. a~ ak seslerinizi işitince. 
'lltlandıııı. Dcıtiğ!'ın gibi acele el• 
ı im bu hiıUiseden ben de ('Ok mü· 
lee~sirim. 

Elk ılikkatle ona bakmuğa de· 

vom ederek: 
- Beklelliğini1in dosHarını!dan 

mı olduğunu sorarak size hakaret 
et mrk i~ıeme:n. ta kin bu zalın is. 
mini ö~renmek isterdim. ~~ 

.. ~~11" 
.lozcf Brod cevap verd!: 
- Onu öğrenmeği ben de diğer 

birçok 1'im~e gibi çok istiyorum. • 
Benden ı;ok korkan, korkması ic;in 
birçok sebepler olAn bir adamı bek 
ı i vordınn Ba adamın ismi ... lsmie 
ni.n simdi ne ehemmiyeti var? O· 
nunl; hayatımda bir defa karşıla~ 
tım ve ~-üzünii görmedim. Kendj;,f 
ıe beş dakika konu~lum. bulundu
ğumuz oda karanlıktı. Söyliyebile"' 

Ariılannda can sıkıcı n olduk 
~ uzun siiren bir sökfıt oldu. Elk l 
edim bundan ibaret ... 

.-.... '-~-."1!1!1--·1 H sual soraeaiını kestiremiyor, 
A=•rılz1z MM eıeJı teYM .. 

ll.S7 

ve HEDDY J...AMARR 
- -~·----- -----------·-----------

M-ARiKA RöKKI 
Kaybolmağa yüz 
tutan bir sanat 

p:ı_•Şi•mldliŞ'le•.kada••r1c1o1·n1·üitiııı•lüzl' •bıütün•. ••Tiırk•ıçe••,.c••Törki,'we,tirilmiı> 
Filmlerin ljÖIU'etiDl geride bıra.lmcall olıtn: , 

Türk DublaJmm, milli Moslktndzln en büyük eeeri 

K y KIZI •• o 

Ankaracl,ın lstanbula gelirken, 

.bir sofu dos!um hıma lesbih ısmcn· .. 
!arlı. Gc)idleri ancak lslanbulun iu· 
~·ı bucağında bulunabilecek çok 

e.-.ki Ye .kı~melli malzemeden ya~ 
pılmı~ bir lesbih bliyordtt. Dok· 
san dokuz tanesi de tam bir S&DıQl 
zcvkHc haddeden secmiş olacak; 
nişıınlan ve imamesi ayni cinsten 
olacak ve ucunda bir kamçlsi hu
lunocak .. Bu kaınci denen şeyin
T.:!sbih dizisinin ortasında sık örfıl 

1 
Türkçe ııözltl.- Tlirk MuaikiU... Türk~ll şark•Lt 

Hissi, AbJAJd A§ki barlkalar harikası 
önlimüzdeki Pa.:ıart"91 gllnü ak,amından ltibareı 

1 
müs, ıır.u diiıtümlii, in('e ve parlak 
bir giimüş !>Üs olduğunu bilirsinir.. 

: Te'>bihd, tııncleri iki kat bir ip ü· 

'-- tAKSiM Sinemasında-- t 

zerine ıtiiıelce dizer de. imtımesini
Ş!c;,;irdikten sonra u~una bu zarir 
oyun('ağı hağlar. 

Fukat hen size "Tesbilh,. "Kanı-

ICE[LlblN KIZB 
Nakleden: M. KARDEŞ - 10 
cek hal göremiyordu. Nihayet: rle. peuçeredcn meydana bakıyo·-

- Sizinle ayni katta oturanlar ıiu. Terzisinin ve giyinmesine y.n-

d<>stlerınızdan mıdır ? dım eden hizmetçinin bütün sa~·· 

_ Kirrt!er? Lola B:ı~~ano ,.c d.o" rctlni onun ilk vazh'etini ~izkme 
tu mu? Hayır ... Onları takip mi e· i;C' kafi gelmemişti: O eski hir hok 

'iÖrdü, Kısa bir rniiıtrlct Avrupo 
diyorsunuz? . . . . • h r 

_ Hayır. DostçH bır zryaref ~ ". lloks şıımpiyonlıığunu mu n aza el 

k · · d " 111 miş, rakiplerinden birinin mene • 
Pacaktım,.. Memlc ·eLınız en ~e 

"" ç •· .. l ,.,. ('.eri onun za~if tarafını ke,fe!nık geldim l\tr. Brod.. •O" ım~e meı, 
leke!. ne yazık lo, arad:ıkı mesafe bundan sonnı her maçını lrnybcdc 
f l Dostunuz da Amcriknlı mı'? rck şampiyonluğu kaçırınışlı. HL.-
aza... d' nuııla beraber arkada,ıurında n ken 

Onunla lonışmak ister ıııı. 
_ Hayır, Amerikalı değiL. . clisini sefıılele düşmekten karhıra,, 
Boşka birşey konusnrndılnr. İk; hir farkı vardı: Çocukluğunda bir 

si rie çıkacaktı, dairenin kapısın· hayır·sahihi onu kimsesiz bularııJ.. 
himayesine nhp bir mektebe ''<'r -

da EJk: · 
- tn~aallııh gene sörüşiirtlz 2-lr. mişti, bu S3\'t'dc clüzgfın hir lha.ıı 

Broil. d;d;, belki sahC'ılıkta volu • rnrdı. 
nıız bir.im tarafa iiüşer. Bir aralık sordu: 

y;
0 

gözle kapidaki iiurbalta işıı· - Kaçta gelecek bu aıiarn '.' 
rdu B d Lora cigal'll5ını ağzından çıkıt· 

retine bııkıyo • ro : 
rıp esnedi. ıterindi, kollu~:ı d;tlı-l 

- Daha l)oyası bile kurumamış. r:ıhat yerleşirken : ' 
dedi. Pannağile boyayı silip res. - Bilmi)"()rum, i.~inden snal be~ 
m i müphem ve anlaşılmaz bir lnilc 

tı- ~ıluYor, diye f'e'\'RP ,·erdi. 
J(elirdi. Elk yere iğilmiş pac;pas111 İsmi Ll.'v Rra<fi olan saflık hol,• 
Ud~erinde olan baş'ka bir lnırhıı~:ı 

" ~ör J)f'nc;erc:n iıı önfinclen ı"ekiJeI"ek 
resmini muayene ~iyordu. nnr'kır salonda aşağı vukan riola~ma~ıı 
bele etti: h ) d 

- Evet. Ben gelmez.den hira:ı aşa ı. 
...:.... "Reis,. ne diye bu ad:-ıml:ı 

nöce yapılml~ me:-,·guJ oluyor hilmeın. Reiç arlık 
Sonra birdenbire "Kuıt>llğal:ır., 

· beni hrkhrmağa başladı. 
8 (lurduıtu allı'ka kalmamış gibı: 

_ Artık gic:kyim. dedi. A llahn Lolfı <'ev:ıp ,·erdi: 
- Hiç hir is :f'llpmaiJaft rıa 1·:ı 

ısmarladık. ıılmaklan rr:ı br'khn :\'Ok<:a? ~ııh•en 
Ayni binanın & ınımarnlı 'daire 

ginrle, şık -ve zarif bir salonda Lo· hen lıöyfe çahşmsd:ın para a1m~I.; 
Hi Ba~sano rahat ve geni!) bir kol· lan biç bıkmam. Muhakkak olıın 

~ • • ı-,r'\i.· "Reis,. in seliepsiz i~ yapma· · tuğa oturmuş, :ıt;zındu bır cı.ııara 
cfı:;ıdır, clhcl RPV Brnnct'le a!Ak-ı· dal~ın da}gm auruyordu. Ar3d~ c;ı t< 

rada pençerenin ISnünde aya'ıcta du <f:ır olma~ının hir hikmeti vrırilır .. 
?'an bir adama !Özleri ilişb'Or.du. Lev Bradi <:aııtine baktı: 
Bu adam mun boyla, geniş yapılt, - Saat )leş .• T!u~ delikanl~ s~nin 
b!ia alır.Gl.~di...--IUAd....~. tieoim t~ .«duswıu • bilnıı~ı: 

galiba. 
- Budalalık etmesene! Bunnnla 

iftihar crlecr~imi mi sam-yorsun? 
Lev rc\·:ıp ~ermedi, sene aşağı 

vukarı dolaşmasa haşladı. Kapı bu 
'iırada ~·alındı. l.oHi nvağn kalktı, 

t.ev'e: 
- Kapıyı ar, rlccii. 

, Lev Drndi itaat elli. Biraı :.on 
rıı Rey Bcnnet itcri girdı. Genç 
k.Hlının clirıi cllrri iı;ine alarak ko 
nıışlu: 

- Ge<; kaldırıı. affedersin. Con 
~on beni ~ .. ı;ıa sola ko~turchı.. l\e 
aıııel c\·in vıırmış Lol{ı? 

- l.cv Dradi'' i tanıyorsun, de· 
fiil mi? 

Hey ilen net ~iilüm:;cyerck Lc\"i 
selamladı. Sevinç içinde idi, Lcv 
Bradinin orilda bulunması bu se: 
vincine halci ~elirıniyorciu. Lolfi 
ile bir harda tanışmıştı, onun Lcv 
ile iıı hususunda berahel' oldukla· 
rım biliyordu. Kadının yanına o· 
turuııea: 

- Simdi işten bahserielim, deili. 
1.ev bu işi biliyor mu '1 

Dom gül<.'N"k cevap verdi: 
- Bilmn olur mn? Fikri \'eren 

z:ılen o, .. Hcrı 'karlı isier pcı<ind~ 
riır ,.e bundan yalnız kendi i-:tifa· 
rle eımc~e h:ıkmıız. 

J.cv konuşlu: 
- Evet fi-kir benimdir, fakın 

bilmem ~izin işiniz~ gelecek mi'! 
Sahsen hen yapmak isterd:m, lak:n 
hu ~ırada pek meı,;sulüm. Lolü sbe 
·~in ne olduğunu anlattı mı? 

- Evet. O kadar fevkalılde bir 
~ey 'l;i ben böyle hadiselere anı·ak 
romanlar<la tesadüf edileceğini sR 
nırdını. J.oliinın anlattığına göre 
JaPon Hüki'ımE>linin Londrada bir 
ajan elde etınek istediğini, ancak i 
cabınrla hu arlamla hiç bir nlAlrnsı 
f'lm&öı~nı bildirmek kararında u! 
du~ınu söyledi. t~ ne ı:ribi hirşey 

acaba? 

çı., "Ni'!'an., "İmame., ned r; oc* 
İ)i biliyorrnu~ı:;ııııırz ı::ibl ıııılotıyO" 
rum. Halbuki, bu siızcl el sanati, 
o halile, pek az rağ'bct sordüğü i· 
çin. hemen hemen gözden kaybobı 
vor gibidir. 

İçtimai bakımdan bunu. öıııendl 
bir kayıp s:ıymnm&k da Jrnhil.dir. 
Cünkü "Tesbih,. bizrle 7~mnnla. her 
hansı bir şeyi ifade etmekten zbr 
de, tenbelliğin bir arkadaşı olmgr 
tur. Hele otuz ürliiıtc mini mini hı.ıl 
kalar ••. Birç.ok koh\'I' tiryakisiııia 
elinde sabıdıtan akşama ka·dar ft • 
renklerin tahirilc "Vakıt öldürmeJ;,. 
?<;in en etvcrişli '"aqlnyı tco;kil e
derdi. 

Adamın biri, komşmunun ti~ • 
kin bir sesle şar1'ı söylemeğe çam 
hştığını işitirmiş. Bir gün kendisia 
den somıuş: 

- Ne yapıyorsun be ıbirader! 
Sabahtan akşama kadar ba~ırıD oır 
ğınyorsun? 

Öteki cevap vermişi 
- Vakıt öldürüy'Orum. 
Beriki arkııdas, onun :-.erinde.ti 

iğrene çirkinliği h:Jtırlryara'k: 
- Doğrusu, nemiş, <".ok korl-uae 

bir ~iliıh kullaıııyorsun. 
Buna kıyas ederek les.bible Ta" 

kıt öl<fiinnemiz <inha eh-erişli bir 
şeydi. Fakıı.t, ho~a ı.ıic'icn birootC 
kıym<'tli zıımanl:ırımııı hi~ rıırkBa 

rlıı olmııilıın mnhYelmr"r· yıırıyor • 
du. 

Bununla h<'rahl•r le<ihih snnal!l4( 
birçok el.iner zi~ nd ~~ası ı:ibi ka
tlınl:ırın siisünc tahsis eclilebilir; 
Ayni zarn~ndıı bazı soru kim~cle • 
rin soyı so:1 mak husu~nnda 7İbni• 
nin'korışmumnsma ~ardım edenn. 

Halbuki, les'hihı;ilik. diller btr 
tübirle • l>ugünkii ihtiyacl:m da 
karşıİavabile<:ek bir sekihle "Xolt 
yccilik,, -valanf!nslar ıırusında cidıill 
bir kazanç :1<ıhı sayılmadığı gili. 
babadan oğula fH't'nt~k "ureti]e ele
'am cıtirile<>ek bir el ':ı.nati oıarat 
rla islek ııyandırmamaktndır. 

l\bat·a, lıana ısmarlanan testil
hi. bir ha!tli dolaşlıklnn r;onra 'tilP 
!ah ildim. N('l'e~ l' gittım; neredea 
&ordumsa aldığım cc,·aıı su oldu: 

- Şimdi onlar ncrdc clendiJlt.1 
Yapan yok; alan yok ... 

Gerçi "marifet iltifat:ı tabidir ... 
"M.ıi~l('risiz meta ziıvi olmak zonm 
dadır. Fakııt .ır; ! marifet, modası 
geçnıcli.le görünen bir sanatı yeni 
yeni şekillere sokaralı: \"'C yepycm 
isiih:ak ~ah:ıları yaralnrak miBi 
husll5iyetlerimizi kaybetlirmede. 
devam etıirebilmektir. Bunu icad 
edememek "kayip., tir. Türk tcsbih 
çi1i~ini de, bu bakımitan yiızlbUi 
kalmağa malıkiım görmekten üru»
lüyorum. 

HiKMET. MUNIR 

" 
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Kolinin fliyor ti: 

Ebedi Şefin Kwlordu teçhizat 
ölüm baRımmdan iyidir esirlerite bir çarpışma 

Kanadada Alman A skerlik 
(Baılarofı 2 nrldc) 

4Br1n1arlr) mrNrsı h (Prt>11~ ()icnJ 
lrunıörit de tlH~t h:ırbiııc atıl· 
dılur. Uunl:ır ıla di#erleri gibi ta· 
lihsiz çıktılar. Mo71sın sonlarına 

do#ru (Bilaarl) :urhhsı dm (Hud) 
f nglliz zımltsı De n1tıhanbe7e ta· 
tuşlu. Talihli bir mermi (Hnd) un 
•erha,·a ohna~ına sel>.p okl•. Bua 
4an Mınra (Bismork) zırhhsı fn· 
aillzlt'rfn deTamh Tc nnrannıdan .. , 
taklbtH ajlndı. U~U.na aHJılı 

lorptciolarht .. ı bu8rn 'ainda. 
yoJuııd:tn kııldı. Nihayet torpido 
ıwllııw_.i• allli& torpidolar:a 
battıktan sonra denl:ı&sltl gemileri 
nln faaliyette bulundtı#ıı i"ittımez 
ok ... 

yaldönümü :;;:.::z.~, ~: .. :;.:~: Zincir vw-durmak istemiyan esirler 
1 .. _Top~ taak unaıMınua ço1ı haf J 1 döğ•"D fDf 

c i ı er 
~·r ·tayyı •tt llltllal prog- 1 lyldır. Knnlorcln. ha:-~ bldayetia. mu iZ ara ş er 

1.... ı den bile dab iyt \echla ~ blr me 
ramıaı llaıır.... YUİJ'lttedk-. Ziraat ııalıUtnda llal. ottan. ~ tA.A.J - Kanada mıtıt ıte-..ıer dclA?ettyte ıo nıtteırtııde 1% 

müdafaa UWrL il. Ralaton, Alman ... &. sadmct& lngjliıa e*'-1 .... &;beir 
esir kamplarmtla 1ıa:aı esirlere kelep. Jertat pl&artMdığı •••...,,_ ı.ı.... e_ 
çc gt-çlrjleceğtnl aöylcml§llr. Alman. ııırıcrlnln zincire wrJ\aa.tdarmı bil. 

<Saf la r Ankaradan haber ··~ri.diğıııc 
.,c.>re, Ebedi Şef'in fani bayutıı 
ı,soz. yumduklan gUmln yıldönU _ 
mlirıde bUtUn yurtta yapılacak ih. 
rif alin pro:?Tamı Parti rarafınc.Jan 
Jaazırlannu t!r. 

Tam o saatte vazifeli kılrnacak 
'bir nt Ata.t!iritiln dört sene evvel 
o giln. o saatte öldUğlıniı kısa ve 
Veciz bir ifade i!e anlatar.ık hnzır 
lnılun~nlan ayakta 5 dakika sn:r 
gı susma.sına dgvet edecektir. Eun 
dlıa soora bir Jta&ip Atatllrkün 
hça.tı, mcıttJcket ve millet i(io. 
l'&Ptıiı bilyük hizmetler ve, kah • 
t'amanlıklar haklnnda bir hitaba 
de bulunacaktır. Banu mltealrir> 
16111 Şef lsmet lnönUnlıı AtatOrk 
J:alttında millete hitaben yayuıiı 
beyanname OkUDanı.k toplantJya. 
~n vnileeeltir. 

Fransada Alman
lara bir suikast 

daha ... 
Almanlar fitltletli Ütıfiyal 

teılbirleri altlılar 

Lil, 2S (A.A.) - U gıl'aD Eku 
di Nor ruetcei apptüi llaberi 
venyor: 

21. ıo. 94~ tarihinde Lil şehrin
de Alman aaterlerinin devam et· 
tikleri bir ımlleilseıeye suikast ya
prbwrıtır. Bunun neticesinde bü
titn ainemalar, varyeteler, tiyatro
lar ve k&bareler derhal yUrilrfftie 
ıdren bir emir üzerine 25 ilktcş. 
ifil puar gilnllne Jradar ka;>anmıt 
tir. Aynr !dddet için kaııveleırde 
~ dijrr eğlence yerlerinde bfttiln 
..._ ... ywk edllmittir. Lildeld 
ı.otin mu enııeffr' lıa,Un saat 20 
öe kapanacaktrr. Saat 2!0.30 4an 
ııoDra. :ıüiini• eohkta ewatmaaı yasak....,,....._ 

Bir Alman lreni 
yoldan çıkarıldı 

Olenler arumda bir ıeneral 
de va" 

Mcıüowa, 23 ( A.A. > - Bugtin 
~da ıamen l>ildirildiline göce 
t~ hir treni Yoldan ~ 
,,...._ Bu tıenin içinde ..,,ı1r. eep.. 
itıfellne 8iden "il' Alman generali 
ile 6aaa..v 9Qbaylarr bulunmalı • 
tQllll. SUDJann lıepei ölmllttür. 

luame va~ ~akat. bu ile daha fu. 
!&: elııılmm~t vermeli jlltJyaeı a,öaük.. 
mell'edlr.'" 

Dop caplleslatle 
!ar nwkawmete te11t.t>U. et.mitler ve dl.nwffür. 
mubııtızıarlıı. ~ araıımda birkaç Bazı Alman eafrlerl iki glln açlık 
klfj 'Yaraıanml§tır. Bu vak'a 10 11ktcr grevi yapmak t.etff~e bulun. 

l1Joflanıf1ı ı rtô SOJlaöoJ riade olmuştur. Yarahklt• ağır olma. mu~laraa da )'altıatta)q ..teri !<amp 
Kafltaa aalallı.rtnde bombalar:la cid drA"ı gıbl 6leo de ;roktv. mubatızlannın takviyesinden sonra 

UI sW'ette :as.ama uğrayan Dlr Sov • Almanlar ln.,tuz estr~ria~ zlııcln mutad ol&rall llOl'981 ,....ır!ertlll ye. 
yet ticaret vaplll'll karaya ot11nauıı- vurduk!arı ıç;ıı miaUwme olarak Al. meta duam edeceklerdir. Ban hafit 

CBiaı .. rll bahrlld'tktan sonra 
o zaman owuıı refakat pmlsl olaıı 

ıea 

tula yet Hsva lf 
raya •aıututyle il~ 
han 1N1uaına11 ~. 
o[dı 'lllıj'm lnkif~ 

Bıuu a Kuru.-

t11r. maa eairlerl de ziac:se vuulrııu,1ar_, mallavHuıtler ut .... ~ine J3 ..tP C 1ı. ... ...a... 
Stalillgrad'da dü§maam bir muka- du. kampmda tıa,lla hıtcbiT')uq.,.ıall 9t. IROfl bOmucarUIUlllU 

iMl taarruzu geri. pUaktı·tlllmll.f'.llr. Kanada,Almaııyu ıarafaıa memle. mmmttır. ' ı (ilaptıırolı 1 •et _.,eıict> ikt zırt anakyall 

Volga ile DGll araıAD'1a d hı a11ıbteı.f ·~t'c iyice tabiye edilmiş ~. olc:ht fsırayan ı-. 

:zaa8a!.l.e.rde So•yetıer ,a,ırt~ t\1.r. ı· k"ı fiyattan ekmek lllla-J'MM11 lorptl t•n~lerinin tallı Tef'te 218akı.aur" 
ruraı.rı yapnut\ardH. Bu t.ıı.amular t to-,tı ytiklerıle llfU~ merııUJert bQarlartlmdıllk --
lranlı bJ'ıplarla gezi pUHürtlWmUı- 2.1~ kilometredir. Dıaha dön Ramp dar mft1' TopaW,-
tOr (Ba,ıara/ı I rıcl snu/ıul•J 

· K l _LL_J _.!ı • _Lı• • ' tipinde bir t:ınare NorTec :;a Oc ~ 
Don ceı>beıllnde Alman kıtalnı mne er hwrMBlllG llÜtiyetın tevcaja h 1 :sçıltnda bir Alman nakH,.e l'C b 1 ,.. _ _.-::.;, .. 

mevzıl bir teşebbfüı e.ıına91DTM bir dllş tST \..'iBl L \ilLA\:ETlNDEN TSBLıtö OLlllillt;.ŞTtıa: ~ ed 1 ---~ 
ı.'!1.ini lorpil'e"rek bahrm7'hr. hazfl'an ~· 

1 _... gwuHlıu yok ~~le. ı - l\fılt"ltult, e~tam, e.-11 ,.e subay allelerlylıe ~ ...... B'4'TIHll.A , fiEJlll.F.R ıye 8 
Merkez ve gimal eepbff!al:ı ilffim \C lataa...._ lk:ı&eH r ... ..ır.sy ve ..._.. •~ıa.ı lllıt tıllt9etl llal'M'. ~arsann~kı·r 

1 1 k 1 • 1 1~ -.1 .. - Bef'n: 23. f \.~.) - Hollandtdıt "'' ,.. .ln'lade Wli taraam •'lcum sıaurları er aza .ı.ym'.\Kam ıklarına ırtmıler -· - -- a ,..., S-.. 
faalıyette. bıl!lınm1t7l11r. s-· 9 ı.IPr ilila&t'a ay ,....._ l.adar ten!t- lla,taı:ı"alıtır. fiirit flaaalıncfa bir ptlrof gemisi- Jar ~erfl onlar 

Alman hava llllnetleri d~u ~ AUıka4.ıu-la. e.-vclft llM ~· V«'th;lc tasclHt ~nmt, a.e,..nname. ne ·~ Terilntiııtir. Dilter taraft:ın Bu ııur 
-..yoııır.rı UmrtadelU mnekat»re kar Lır• \e ba lıenımıaHlırde yuall elanlıua nllfus eö•lllart.rla ikamet- Rıtin n~hrl Oaerınde Arnhelm cin üç gemhe 
p taı.-ru:aluma de'vam etml~rdlt'. ~lD bu'...-ubrı &ate b4Uelanna mtlncaatla llanlelerlal ....a.. rnıda Alman)a)a ,r!ı'tf'tl k:ıuçuk yük tnn 7h:ırlc re iş ın 

Stalbır;IM'dııa ceklerıllr 11 •ir ıJllett hetrnhnrııtır. m:ınlar d 'e le 
._..._ U ( ) - Dalt. ajansı. ~ -hl1&11Gu.0 bele~~sı lkt,aaat Möılürltitilnlır• wftkıeett •nebi IUın Lendra• 23. fA.A.) - Alman~-:: (Şarnhorsl ıle5i ,S. 

- llaber ~~.Alma& uçak olwaan muko. llalre ve DIÜııe»UROıi:..-IH alt •k .... kanelerl 4le 21110/Mı da )edi defa ~rv.hmil1erfn ta daha cenuı keJi1 
\arı U Uktcşrin gUnU St•'iaend ti- pıızartul atlım\ tenl eluoacakhr. ıırr.aua ulTayan bir Velltnıt• no f(Snderrcek ka 
_..._ .. bi17ü 4emıtr taHCıasına Bu dMl,re n 111üeue9ckr toptadıkllrı beyan•melera uz:ır:an n. ~ ç tayyaresinin düş•nt>clen iissün• d~ mi reoa b2,:ı,ııAı~ 
Jııaqı pprataaa ta.-ırrulan taPllUJ - kartı al~uk'a..r• güre bir c: .. \el tamm em.k .. cetvİI bir~ <Hllft bildlrilMt'Hedır. Ebpemr, yundaa ha lı1r 0 ;;I 
..... Alw ta~tılderl um dıl... ropte:t tt'tlP.mhne fttt'mır ~ekleri IJl9teme•rb'le ht..-ı ballllJealıılde Vem.,to11 ,.e Mn~tanlf tnnareler+ tı. Fakat ks eydi 
w ve tfJ9 IN!httlen araantd6a geçe ZaW 11• ~* NHI llıt.., mür-..at edeeekler ve kanelerhll ala.' nht hkunıl•nnt ÖR~melr i('fn Al- ve. b6.ıa (Hrt; 

na 2 J ........ lııMar 1maiJler ft taJll uk&ardfr. ntHlann Yl'ftf bfr ('ltre htıJmaJan 1 Te.rWlek İçin Ulkll 
iMlıeta bam• ;vatmarı:uiy!e lı~ok ----------------------- ----·• 1bırn lf"Mi~ni sor1cmektedirler. t;'.lrnıç aemis.i :JUdlf 
-.jm.llui muba'e9e JlaricJ ~ • ...... ............ l'rauıalla ...... ) Bir tanııttttt Alınal1)'1l'a karşı ys "IDa 'lif! kıçın me ... 
mıııardır. Bu zem:nllkler cl'sannda -r •....,- ' J>tlan lritndilz htl<-umlorınd:ı Jı:ul!:ı mi 3 er1qtlrih rll 
bulunan gayet yilkaek bir binanın çe Ne"l'Wk. 21 t~) _ Hulus! baza nrlmaltadır. Bu tip tayyareler ç.,k ' miYi bir aemı ti tll 

* ı.uatıai bk -- ocaıı ve bir H ava -'aali- ........... -........... -.. n~ltfan uçmnktadırlar. Halbu · k••oflle dnw~ et1 
falıdll.a ı.ca. bava ~ikiDID §ldde_ J ~ p.l Peteıı. teknl.qen ameteJi Alman., hava mildaraa bataryalarının ma • bn~ \'.ırulcluğu ıt 

1 ti.J1e devrllmlştlr. St&llııgrad önünde t • tt 18,._ g1tmefe terrfJr fÇfn racfJo ne kanlZJl'laları bu Jcadar alçak hedef lltft bi hn 1 

Alman 11-1 aartmd& bolfevikler ta g 6 1 ar l kesıctllenae ı.tt .. etmekten. im~ et., • .. h11t sDçllikle tanzim 4?dilmck pı (Şıır::bors:) r 1~ 
arruz han11etJMI ~ bir bölWc- mtıUr. r. gttti(ti c La pa\I I' 

r alay mevcudıı arasında <!cğiçen Kalıılre. Z& (A.A) - lıtgiiiz mlf- · CEBELft'CTARl~A AKTN earet UmH• be 
7 \e tanlr.l&rla desteklenen kuneUerl t,erek orta şark tebl!ğl: LAvll bllk1kmetlnln fabrikalarda .- CebflilftnrLlc, 2.1, (A.A.) _ Çar nl. sa alh kı!UD 
1
5 p 

taarruza. geçirml§lerdtr. Alman tank ~ ~..iadea b.lpa kara lllÜIJI• iM VA4ill6 ~ e&.llılll MU ş:ımha ıtecesl, İl:ı))·an tayyareler d1ıt takdirde ' ~ 
avar ve lltlıeum toplarının l)'l ni§an kuvveUerlml.z h..klwıda büdlrilecek. :ven mllmeerıu•rt kapı dıpn edl!m4 C:e' rlOrtarıka hücum etml,Jerdir.. :wıoktu. 

9 
ıı 

alma.rak açıllul atql dttpnan& llJçbir olılflV J*t111. lıutllır. 0..- lıııef\«1,.bed il....._ l"c:ıJ.sHar topçu,"'u bualan kolay ea mahzar 
4
i 

taratta tam faaltyette bu.."tm1Dak a.. A-ulh• 'hbllll aabaaı pnlfJemlfUr. Su.n.t flm• lıkla pilskürla1Uıtür. l'ayyareluin lia tayyarelerinh ff 
k&nınr ftrmemıttlr. dlter am.reat ot.mail tlzeN oa bla atulduı kım~•lar Jspnnyol topr ık n' fthlmalan n ,ı 

Bol,,.-eTtk çetelertne mer:ııuı> •Y'f Orta1&1k ~rikan umwnl ka. Sl'ft'Of T&rdlr. l!le)'feDCfttlne SOn L farına düıımüştur. blkam He b&Sllrl: 
kun'etlerl bafbe& htt• u~•'1i rargi.lu, %3 (:\,!\,) -· Resmt tcb- -.1&11 lf l!Hltaftleııllnl kabule davet ı...r.. • tA.A.) - Hatta ada,- bunun m ıhlm ne 
muvaffak otduktan noktads Atman l:."7 •• etmek JÇia bir nutkun me&lll bazll' Uzer'-"- ... _ • ... ,___ ·~ tahrip 

~ .....,. - ~ ... _ _.. si ihtimal d:ııhlllnd 
htlcam hYVetleri ltart1 taarnua ,._ Ortqark .t\naerikan ~rdu111 ha • laDmı1tll'. lılarel&le takdtl9 edtlmlf e@ıntttlr. Aıkert beddlerde ~ Nl~khu "9ne ~ 
çer.it yaknt m~edan yaphklan • Yn ku\-wtlerme aensap bomlML 'ft olan tu •tkun •thaı .. llllrtertıl balfU' Jolltur. pılan bir '1:ıva ke 
Tapar eıntaamt!ıl d&:r.a:aıu •tep s ai. av uç:ıklan dür. çöl 'ha"'" çevrcsiıU. mUbadeleal. ~ç ameleye karft ı Blrlta~ mtt n varalı vsnflr. 
llhlarla n eJ t>omtııaıartyla pQııkll--t. ~ t~krar f:ıalhetler~ı·devam et· ftanaa .. .,, ellıt mübadele edil• .tf.M,t.\TAR.4 (.(Jtm HmHda Te ınendll't 
ldflel"dlr. m:sı~rdir. lr.giliz~r bava kuvv:t· ~". lft• maı..-ım okumaktan ııa lhrNn: ~3. (.l.AJ - D. N. :::::n ":~!:~:r 

""ıı'y'e birl.ı'kte h .. re•·et ·.··apan or:. '* eba)f ~ .atn lııu natuk .aJ •11 d ,.. " - rı • · Aı.a. llat.larıada ıedlkleı .,.- n. ·n; • (' nnsının "•ren ,.ıne Kore ~.. " a;tıı- zırh tfelJ('I bom 
ta yt:ksekliktc AmcriJtan bomba • \ur. teşrinde ~iman muhnrcbc 'C pı e fs:tbet temin edllrll. ı 

Moelro ... n (A.A) - Kızıloriu ,.. av u~Ulıuı. dltman ~adırları _ Moıı u..ı. " IUlrmen • Fw • bomba t:ıw>·orel•rf Malla adns n '· 19J!dald J'na-• q __ .., 111 " ... tayyareler lıurada ,fd 
Stallngradın ıkl tuafıadllkl .U.an nm bulundup bl)gıe4e-illTIM; ne*- -- 1- muhtelff hnn nıeHJ nl run t ı 
hatları.fa gtedlkı.r acmqtır. Diğer tulannı bombnlanu"lardır Bomba len IAatlk tabrlkalaruım nhlplerl. bU bolamışl:ırrhr. Venczin lıava nı ~ • ~=~:.ra:ı~~:~c~: :~~:.C 
tan.ftaa staliDPa4 tç1ndek1 Atmazı. lar, ftltınan ~rria;., ve~ nteY 

11~ ,.,. ..... ......-naa n1na ta"ı ,_ npıl:ın bir taarruz &.<· 
taa dah ~ .- -·ı.ı. &llWQl A•-..nıqa &lUMlerl lGlD şUrıtüJer; fakat ı, bu 

rryzıan a za,, .... ama6 .. - - kPllt an.nda ııet!a_,, ~ J'9ft • ıutun.a.. hetonhı U"UŞ "istlcrl ho!'1 
...a.ı.nrtWm'"" .. "- T ilk ı tuytlt etmelı o.re~ ... ... ~ ·· tn:ı ı. A~"Tif geçe 11tır 

llalf ve - -n--· jlllOÇe o. llD nr pkanlm ... ıf'. Bomba ~ •-· ba ... rla fahri!> ~ftrtt" ve ot•t• cl"r ........ "'"'l l'd.ım el ... ı..tik ._ ıulvtlıl meMblaltl_., n• / • • ... yıırelerl Ut n<'I bir hD .. t 
nu a ... -r_ ya oı; wıu •·• wrtna refaJtat etatekte olaA av • ~ R11rn}10:-ın hulundul!n hıt~ :ı mey 
p -bre dotru ilerle!Dekte ve dievam -t.~-- 3 """--- • -L..t lılar. (Dt:ı•Dllt 
11 -~-" .. 11nr&k kau.n,.lar& cl .. c e'"-r ~4&.wn •• ,... ... , ~gım t ... op ~ ~ •-.at 4ıl • ~e danının ~art kısmı ol!ır hasnrlan 
-- "'"T• " .. .... etmitlerdir. .,..... ..._......,.. Ha._ ........ !. :ıt.. , tn • 

•illl •örGDmektadlr. Uşo 11 ı u,,ır. 
Cepheden gelen Lelgr:ıtlar &lındl ttatyaa T81ti1 ue ı'lte _..... u- l.ll'Jumat ..,._ Bn'b bir ht:trruz rfalgn!'lı La 

Volga ve Kafkuya ccphctcrinde kıı Roma, 23 (A.A.) - ttalyan ordu. tiyle bltbkkr1Da 1a:clım ttlllü ve '"alctta limanının o kert ,e !ltn"\I 
Almaayaya Sita'ıôtao lllltiU etmeı.t. t ı ı ini ho b ı ı n h., mevalmiDin atır!Jf"mı ıöaterme&e ba~ lan umumi karazırlbmın 830 Na,lı cırı ~er m ıı oınış ır. .oın 

JadlfnU blldlrlyor, Buralarda. kar ve. tflıl!tt: rl yUztlnden lfU UUDq olala ll•Q,, Q)'ff.ırelerine rerııbt t'ı\r ı •nH·ıln· 
daflannıa lmadma ---·k tc'D mtı. - ı d"f ttl'·J f t ı va Y"-UT ---·k:t&dır. FJr•.,ınıılar DOn nıjbver \e d"•man h&"a k ı .. t -- ''" ll'l'll ııırl\ " 3 u t' " t'r nıt. 

d'* ·vam--et_:=.,.-:.:. HarekeUer eek - "'il • ı v.e • t.Mbll s,rup&ar YQcude ıctlrsqler . Ilı av k'şltlllerl muh rehe)" ıtır., ., ...._...,._ ı.rt llJınr glSlr!ertne ~ııfc:ea tiddeU~ dir. Amelenin bu suret'• Alm&llJ&P "'t L .. t- •ı 
1 

, 
teye ujTamqt.ır. lılozdok çevrealnln tarıııır•ııflar we mihnr a'YC!lan bu ı me .. en .. ıı<'ınar.'r ,, m n :t\~. re• 

Cltnıekte" lmtına ttmtlerlııt eukabe. 1 •ıı 1 dathk bOlgelerbıde derin Jıarl&r ara.. ınOnaftHtle yeni muv:\ffa•ıyetler r olı' mf'nl!r ne ı: rer r' rmez tr 
ıe olmalı U.1t .Uerla491d tılt• veaı.. lr.._ •- .• ' 1 · l .. amda ÇNplP1' Jtas mttrwleri bir kayc19tmlflerd;r. Tabrlp e.-ttı.n ytrmt • mşmış,.ruı•. 111 nıı ılı eurn son 
kaıarı ıeı'l alnldıll tıı.kdlrct. .. .ı ••'"' ,. kayaklı Atman Pl1ad8 lllUfreeealnl tagtHz tanar .. lndeJI belf ıtaı,ar. Pıt 'enezi• nwrlncle t " ,.,,. ('ar-
veaikalar ıullfterell Glaralr lıııllaGI. 

Rua mevzilerine eolcalıllMtan 1Qenet a.cııarı, onu AJınaa avetlan Te -..ı. """""' olınu" Te bu areda lıir Sıtlt• 
~ lacalltır. 

mlıler ve pU11kUrtmllşlerdlr. hava lıat~ı tarafuıdaa .n.lır01. nre 4 bin metre 'ftk!lle)dlk!t'n t'Hi • 
ı.&var1n ı bfrhlefUnunda Abnaa)'d 

Ukreyudan alaan teı,raaar bu mltttır. Blttba ta1yar.Je1'1als e.lePI. ~rOlmll••""· Pilohı parn!11Ut1e atb• ya gö~dermeat ıcabeden tıso btn am•. 
b61,.ede q menka!Din 6dua flmdl- m dbamütlerdlr. Kara tıonı"6 ta1,.. ~arak kurhı'nn., tav~ ..e Mnl~n n. lt)e mulab!l eacak ta bl,ll •meJe 
den göllerf .,.. MldrleTt donflll411~. ~rtmb Jılalta aduaun tuı.,.. mel' • mOracaatta bubmmaıtQr. şimalinde at.l'ler l('lnde denize tl ·-
nu b ltltrınelktedll'. dulanna lcarp taanulanaa dwam şerek bybolm11,hır. 

Almaa pl6alır.rı ba&uWu etmilleNir. Uvaı•e hücum 

Tlrk ıuetectıırl 

Münakalat vekili 
ıitt; 

AaaJaNa. :3 ( Vakıt 
4-> - wnnwtı\t v ek 
Fabli lin&iD b&l sabah 
UrUet ctmJ tir. St~ 
gUn de\'anı edecektir . 

....... u (A.A) - Myı.r a. 
janaının huauat muhabiri blJdlri1or: 

•IJ«lt.rafı 1 nci IGllluo) Btalbl«rad clvaı'Dlda •~be baı 

Sofyada 22 ·~alebe idam 
edildi 

Lo!ldra, 23 (A.A.) - Alman1ar ta. 
rafından kontrol e4ilen ~ya rad)'o. 
su, komUnutllk ve 1'natc;ıı.k suçl)'lr 
22"" taletcnln dtlnkU pcr,embo gQnU 
Sotya aalıı:cı1 ma!ıkemesı taıahndan 

öJQ.m cezaaına mahk6m edlldlkterfnl 
bildirmektedir. 

aQ"ork. !S <A.A. \ - Nevyork 
Times hullaa Ql:?nk ıunlan )'iZi 
)'or; 

thfteiofı J PICİ ,..,,.., 

G .. teeHn, Ge0tp Raftt. Ka -
murray ve daha b;rçok ılneas Yt • 
4DIJ'H' slr4'iaıltlerdlr . .Utul Ce!\. 

tun Fo."C Film direktörQ tarol'laau 
.... Droftdtl'ttJt lobo\ulnda fe

..,. ~ wru.a ıi,.t•t\e il•• H -

ıi brarlqtrnlan 100 liraldt l>ank lıyalıbed 'tam lkl ay pçmlftlr. O ta
r.ottann tP.bdUi işindo bazı tered- rlhtenberj lkl 'biQ1lk hOcuıa ttıebbU. 
dUtkor OOtuğu enlag.rldıfnıdan Ttır- ri akim t&1J1U1t1r. llk te,.bb08 §eh. 
Kıye COmlnıriyet Merkez bankuı n l'kiJe bölmete matufdu. lkt-aeı bU
her tiril tereddlldü be'l'taraf et • cum, 15 iJkterrtnde :rapılmıı v• 24 
mek lzere gıu isahatı vermekte • saat zar!mda muvatt•kiyetle blt.ece_ 
4if: ğl bqkomutanlıkça uınulDnqtıa. 

Bir sene l&l'frnda tedavill ede. Almald&r, 22 tümenle pal varoş. 
eelr ve ~r banbda defiltirile - l&ruıa. taarruz etm:tıer ve bu taar
cek ve ondan llOlll'& da 9 sene müd nau. ~ den faa!a taı.k. 1%00 top, 
detle ya)nJS KestEes Badlrau Re- 1000 al"!r U.van topu, ısoo tayyare 
lerinl'ie değieüı)lecek oJao 100 a- kuUaamL,wdır. Malzeme ve uçak 
ftl*lar, arilasında. Çanakkale bo. bakı:n:ndan mevcutları:ıuı. yarıdan 

ialmın nıllDİ bulunan yta lirahk- fazluını kaybetmlflerdlr. AlmlLllla • 
Ja1'111r. mı Umlcll, ta.zla. olmadılt A§lk&tdır. 

:AdLmnda Uzüm aııllamı bulu- Zapte411en tin& adalarını ta!ıkfın et. 
naa - tir kcnan beyu blralubruş mek Qzere Stallngrad~ k'•net!l bir 
._ .. ıeo 1lnıl*1ar evvelce oldaığu Alman tatJıkAm mot'reRet çaltfıJ

lai te4ltrWl1 eclecek ve teda~ mqbr. 
hb ) ,__ 100 1iraJJk lıanJr. ~llfl 8o"18tı•r ark aık brp ta_ 

<I ' lP. amm1ara Se4Jlllelrt•dhier. KaftuJa. 
ıecııa nokta)'& 1>ilhuaa dikkat dan gelen eon ha'9rıer, Alaa• plh 

[~111•1111',._'W balllmotl~n teda-ı lannın dofudakl Groznl petNI - • 
...,ili~ tıerecldlt • dMtlerla. .,. •tıdakl Karadeldllll 

.......... llmlNM dall'll P.. Darl 

Parla r•dyfıeu da bafka 10 ta1•be. 
aln mttebbed bapla ceaımta ~rptm1. 
dıklarını llAvc ctmettcdlr, 

hareketler balmnmdn bo3ııldu!UJlu 

göeteı mcktedlr. 

• • • 
~rlın n CA.\.) - O. N. D. 

ye r.elen m11Jmııl• süre. Almanhr 
tarafından e fr edilen Sovyct leJ· 
n,enl Raıımlnor, f.ad~ 1(61ilmln 
eenu•unda cereyan eden luşatnt• 
muhareheıll esna ında Sovrerlertn 
boalun• alramDhtnna sebep ol.ın 
ıta i•el So~t aTcı ıamenl kuman 
dl111 C..-.raı Nenkof .x.-ntor ............ ,.. ............ 
~·-··-

"Piet're Liril baddilli qıyor. 
Alınanlar 1''re.nsa)ı itpl etmişler 
vı burada cebir ve kurnazlık kul • 
Janmatta bulauınuılardll'. J'ranus 
~Ul:tf blWa bale ıetmltt r. Ma • 
aum J'ranm YJ1rddaıslarr bayat'fl. 
tını lı:Ryb~yorlar. l:n az bir mt1. 
yon Franına ukerf esirdir, LlYll, 
ilkenapbğrndan dolayı Alman;,a· 
ya te!!ıekk!lr edtyor. 

Dayaktan nu ölnıUf? 

Beşlklaşıa oturan lbrahha oğ u 
llııttim adınd:1 60 )aşında biri.i, 
bayram dnlerinden biri inde k.ı· 
r111 ile blrllltte K1nah adnya nr 
mek nzere •ilmi~ bmada bcw klm 
..ı.rte ka'Wl9 .... ı.ur. 

lltıtl• ı. ademi_.. ba7ıt •la 
)'at ,,_ .. ._ dh de eYIDde il• ......... v..-.,. ............... .._ .. ,,.a_.. _.. 

!aım1111ar4ır. 

ALMAN • HSININ al& 'l'EKalBt 
llerllıa. Si (AA) - !Uı9. bildiri. ,..., 
BUyQk Drltanya hilkiırnct1nt11 da 

ftU tlzefiııe geçen!crde tncntercyt 
ztya~ etrn!f oıa.n Tllrlt JHeteeıt~r 
beyett reıat HOaeytn Ca!ttd Talçın 

Londradan barekettnd n önee Almaıı 
JaJllD llt)'UI tavizler elde "tmek l(iq 
eon uma4Jarcb T'Drlr ltl~metl be,. 
rtnde dofrudu ctotrura ve bUY .. ta 
bukı ,..,.., Okfulwui 9fl7!eıalftll'. 

....... llülmlfa ·~._il 
makamla~ •tttalaa- mtrı,..., 

Mft tana" tl9' 
dea Jııaytıoluncaf 
tO d•klk!l d,eva/ 
teı ~k fldd vı'if 

............ ~ ........ ,... 
a"W ................ _.. ....... .-..... ........... ~ ..... _. 
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tKCıOdSıar 
-. - - - • 

Ruslar Kafkasgagi nasıl 
f etlıetmişlerdi ? 

. b~---------------------~ı 2 Vera ! ı--+-+-+-~~ 
Macar hikayesi .. 

},( Et.r~n Tömölkenyi'ı.len ı;e\'iren: C. T, EnPJon 

~.i .":ton, kı)yunıarmx otla!nıağa. (belki de gideccğiml 21annetmenıi;'· 
t~~Y0ıdu Arada srrada sü.-ü- ıir. ., 
~~·,., aY'nlan koYUnla1·t topiatmak - Vera! onu seviyor musun'· - .. "atna . 
>'orq • ğını 83.ğa so'a koşturu- - Çılgıncasına... . , 
t ~rı~· Marbn, çiftliğine yaklnıı- Marton, b11yUk bır a.sa~~:t~.e 
.. incı ~n. dr>layı btiyiik bir sevınc; tab:ı.kta kalıı.n yem.eği yere ~ ~u. 
tek e~ dı. Çünkü. çiftlikten gele- .Ka-lın gene çekınerok 80~ .u · 
~~ak Yemeğe kavuı;:ac:ı.ktr. - Babacığun!., yoksa benı ıste-

i~,.. ton, hayvanlarr yayması miyor musun?. 
1 

d 
1 ·• :Vaın • "zl · yaş a o -t· aıına emir verdi. .Martonun go e:1 ldr-

1:1 ı:aıı:. d.iz çöküp kaval çalma- muştu. Şiddetle boga.z:rnın s~i 
1 i~·i .,, .tadı. LA.kin ~ı1saydr.. daha ğınr hissetti. l;~t parm.ag Y e 

t<l iı ap~rclı. Çünkü, kaval çalmak- koyun süri!silnü gost_e~erck. 'f 

henuz !:Ok acemiydi - Bu koyunlar bızım ma_l-m~~-
l: ·~:ı.tto k · 0 if .. k de •nıncl.ir ·<ı~a n, ocnman piposunu t~ka ciır, d e<li. <.i t ı . · 
hir doldurdu Bu krvrrk saplı Madem ki s:ı.n.:ı yemek vermıy()r 

"~'ıeı r>iJXısu~du ' ' -rUzgAr snçtannı yolsun!- sen 
, vgı -T • w bir daha Cıttı ~n Olrouştu. Güneş, yukurı- de arzu edersen eger.: ' Bizde 
tijıu ~ artonun koyunlarına bakıp onun yüzUnü gö~e~!lın... 

1 1•: •·JOl'du. Marton da !?ilne~e bak kal; Eenin iı;in delı dıvane 0 ur' 
•t V:ı.Jt 0 

• •• llrU ılı. Cö t 1.n öğlen olctuğunu anla- gelip !".eni Rlır R?_t r. • f 
~ğ,~t Zlcrini uzaktaki Uç kavak Kadınnı yilregı raha~ etmı~ 
larıru~a dikti. Çünkü. Jmvnk ağa;:- Tas ve ~nağı al yemenıyc koyd 
rıu • .\ ~ al"aatndan çiffik seçiliyor- tan so:ıra: 
~a~":rag~~rın arasından birisin!ıı - Allah senden razı olsun, ba-
ff~?' z 0~r-o.t ilerlediği görüJ.:lü ba; dedi. 

1 %1 ).{~illan olduğu ı~".bi, gelen ka- _ A l3h senden de razı 0 sun 
lıfrı it l1°>ıun lmruıı olmnhy..it La evladım!.. r1t 
tııJti ad.ını:n önlüğü beyazdt Hal. Vera u:zaklaştr. Mıırton a -ı 
ltııa 'rcı'"'i ve ihtiyar kadın1ar da- sından 'dUşUnce il'! gözetliyordu. 

}da/ı."i önlük ta.karlarclı. Bird~nbire haykırdı: 
rıı~lt I? to.n, iyic::? göz'!tledi. Ve ye- - Vera! .. Bu gece buralarda 
•~ha ·~ti'tildiğiı:ıe tam!Lrnen kaM- <leğ.rm .. btni yemeğe bekleme· 
l't ıı...._ Sll etti: çUnkil, yemek tasla- yin ! .. 
dııiı.'t1tt'21 bir ye-me-nlye ba1h ol. Genç kad:n, dön~rek cevap ver-
l<ırqll \lıa.Jtta.n kolayca göze çarpı- di • 

'b • ·- Anntm yarma karlar bu cl-.. ~~ı d 
~l'ııfa tı, .~etle acele kendinden varda kalmanızı istiyor u .. 
ı:ı~ Yakıge •Yordu Marton da git~I- - Hayır., imkanı yok .. Burada 
1111 11.ıtİ a.~ıı.n kadmın khn olduğu- otlar gitt!kce kUçU!Uyor. Yo.umu
Ce"~ilvar eibi olmuştu. Komşusu za devam etmeliyiz. 
l'~~ti .;,'in kar.sı Anolle olsa ge- _ Ç:ıntAnrzrla ekmek bile yok 
tı1~0~ kP..t ken<li karısı ne ya-
. · ~u? l?idip getire) im. . .. 11"hııııı ·•• Yoksa !?'en,. ak'lam "0 _ Bı. gidLp g"''""'c'"l' <1enın .. 1~1n 
'"et .. ~:ı fazıa mı ·kaç~ııiu.,,. E- İ'\,'İ olmaz.. tsteıniyoı·l.illl, Sutum 

b ,.,,, un "orbesına bayılırdı 
q'~ ~ . 

kaı--~ 1~ ~·aklaı;mıştı. Komşusunun 
. \ı't'a e~ildi. Martonun k•eydı. 

ti, ~ bir sene evve1 evlenmi!" 
~ıı ~ 11.y evveı de gilzel bir çocu 

>.tart tıı,~. 
~ ··~~d0n. dUc::ünüyorı'lu: 
~ıı .. ; 11 kıZl. kocasının ı:iftligin v ~. lllli"ti? 

~'I'.'\ ••• ,, . 
......_ •• : Y:tklaı:ımc:ı baba!!ı ~ordu· 

te ~e-n· . 
ttıııı ı t?zakUın Apolleye ben. 
~· ~11"'1 o'du da geldin? .• 

~·~ ~ lroriıntn }11.,u sararmıstr. 
......, Q 'r !'e<ıle mırıldandı! 

~ldirn baba .. 

hir 'l).ı ,, . t • • d ~ t:ı31 · ,ve:rıenıvi a~ r. ıçın erı 

llı Q~tı a can ak çıkmıştı. Tastıı 
"&~Un YenıeJ?i, çanakta da Ya
~ ~a krı Yf'?neğj varıir. Son daki
~ t~~:a: Yemekler ateş üzerin

~tt. l' ttr,u i~in tat!lar gayet eı
ll ibn "llı"k, baklalı domuz etin. 
llıt 11ıı ~tti. - Bu yemeğin ta.. 
tı da a~1ıunnvan ahının tadı..._ 
~r:aı-bir Şey an1 amcı...z. derle! 
aııa · Yamak, yavaı, yavaş 

lr da·Yakını-tr. - Kasığıyla ek
al't0ınıa heybede durur. 
ıı: 11 kaııığını tasa daldırarak 

·~~~ek. çocuğunu da beraber 
d ... 
trıtn ?engi MU. so1nktu. 

"lct .• çocuğumla bcrab~r .. 
l'lra 

)(' •6zJerfnc devam ederek: 
l--(12\t~addcrmi, !.. dedi. Yazı
l\?'t llll\z. 

·, t>°i a&tk "l\Jratla sordu: 
clrn "dU ınu seni? .. 

...._ l><İ Utanarak cevap verdi: 
~, iyı 'lınedi. Keşke dövseydi. 
' ~ 01

lll'du. Sözleril.: düvJil .• 
...._ •• e dedi., 

~J:aı~~;an. yemek <le ye-
11 t lr,,. dedi. Tenbellik yepı

'bı.~ G.t de b;berlerin kökleri
l~t kaz. Ben de· Henüz Io

d~ an. kalkmadım; yapamam, ....... 
tıı' ~ ... ~ 
&ııfıırı :~ Ya.. Hiç bir aylrJ< ço
~. ? •• 'l'~lntndan insan ayrı· abilir 
t.~'ltıt hya sUtnines.i getirecek 
b~ 1\ ;\lı~" h,:ıstayon, yararnnm. 
~1~ llclıgrmı Elen de billrsin 

l·u' 'l'a.ı.~t . 
"rı? ·uı •• hıç bilmer olur mu. 

h~ ~-~o 
lııı tı Jta ıı. ctrafmda dolaşan ço-
~ da~eklerine durmadan ke

" "~UYoJ'du 
•OL uenı . 

'l;'o ~d• ek C:alışn:ıal>OOT\ ••o'"">k 
'~ ıha? 
, ""et 
~n. 

Riıı?Ut"ı kde ayn!rp geJrlin "' .. 
~n 1 b% a·'lın, babasının ken.H
~ *lltıcreıt Çı:karıp çr~armıyacağrnı 

lıı.'l'tlcıa korku ile Ve yavaş ses
'~ naı: . 
';_~et geld'm . 

··~'lli 1 1 • 
' tı·r 8 

tkoY'mak iı:ıtemed~ illi'! 
• f;ey sö:.rlcmedL Fakat 

\'ar 

..:._ Ne I'f"d e ? .. 
_ Nerede olacıtl<?. ked]erde .. 
Maı'ton sürüyü toplam.ası için 

, vamtıihna e1nrı?tti. 
· Ya~aş yava5 yo'a düzUldUler. 

Yavaş yavaş yola düzUld~ler. 
Ak;ra.ın lizeri. Mnrtcnun .Ur\lsU, 

Veranm koca.,,ı!lm çiftliğinde ot
luyordu. 

Damadı Sim;to Ya.no:ı, kendisi. 
ni k~I'.ayarak: 

- Hayırlı günler! deJi. 
- Hayırlı o'sun .• 
Bir müddet konu~madan birbir

lerine b:ılu~tııar. Sonra, Marton 
l;on~tu: 

- Ne için geldin?. Diye sorsa-

n~. . A 
- Buyurun h~eri g!relım. rzu 

ederseniz söylersiniz. 
_ Girmek istemiyorum. 
. _ Ni~in girmok iııtemi~·orsu -

nuz?.. Çil 
_ Girmek istemiyorum.. . :ı-

kü nidn "'İreyim ? •. Bu evde ı.şım 
ne? •. K·zmı• kovan bu evde ne 
vanRc::ığmı.? . 
• Ya.rns haşım iğerek çizmetenle 
kumları eşiyordu: 
-Anlıyorum; Vera sizi k!şktrt-

tr. bu k'l 
_ Tabii' .. Nic:in ona şe 1 • 

ete h!lreket ettin ? .. 
1 - Hayrr, ben bir şey söy eme 

dım. Annem: "Bizim zamanımrz· İ 
da kadınlar loh~alrktan bir haf
tada kalkarlardı11 demiş. 

Marton bıı~mdan ne ı6yleye -
ceğini bihniyordu. • .. 

- Annen piçini iste<tiği bUyt~' 
tllr Ona kimse knrışmaı. Kim b . ., 
lir knç tane doğurnıuşfur ... . 

- Annemi köpek yerine mı ko-
yuyoraunuz ?.. ., 

- Niçin kızana kanşryor ·.:. 
- Yalnrz sizin krzıruı degıl .. 

Be:qim de kanmdır .. 
- O eenin bileceğin bir şey-, 

GülfiştUler. T 4ldn an! neş-eJ.er' 
çok ç:ııbuY zail oldu. ::anos sert 
çe konuştu: 

- Kn.rınrz bir müddet bir.e gel
seyıtt. bu iı:ıler olmnzrlı. Kıtbahnt 
bende d.eğil ! niçı.n gelmedi?·· 

.._ Nasr] ge'~in ? .. Çiftlikte on
dan 'bnska k;nıse yek ki .. 

Sustular. Bu sefer de :Marton 
kcnuştu: 

- NC' zaman gidip karını ge· 
tirect"k5iI' "·· 

Yanns, ce"an vPT-di: 
- s;m<li ,l?:d .. bilirim. 
- Beni dinle; erk ,ı?er.ikmeY; 

gelmtz. Geeikirsen hir daha kııtı
Yen l?'eri getiremet<;n, Sevmiyor
san d:ı .. ı:ıana vennL .. 

- Kanun bar.a verir. 
- Kanun sana vermfyecektir 
- Ev~t. Vt"rlr: diye Yanos ce-

vap verdi. 

5 1--+--+--.,....ı...ıt---ı 
....... f--f--f--f""liof--+--ı...,-.\--+--1 
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Si 

1 ·- Bir çeşit şnrkı söyllyen 'iki 
kelime). 2 - Cıerine bıısılrnış, ka 
nıınl, 3 - SözUntlen dönen, eski 
Türklerin din 'adamı, 4 - TaYru 
hııreketi cilveli, eğmek. 5 - Bir tez 
kere ile birlikle giden kiiğıt, hir, 
edot, bir renk, 6 - Tcr)Jiycnin ar
kııd~şı, bir cins pasta, bir hayvanın 
tersi, 7 - Bir cins pı:ıro, bit· ölçü. 
8 - Bir soru edatının tersi, bir ka · 
rlın ismi. 9 - Duygu, vere~iyc ete· 
ğil, 10 _ Az deFtil, bir ecl:ıt. 11 -
ihtiyar dalk:ıvukla hoşa gilmc;ic 
çnllşan. f 

l'akarc(an a1'fağ1: 

1 - Günün yarısını geçırmeı.;, 2 
_ Sırtını veren (iki kelime), bir 
emrin tersi, 3 - Yemekli davet. h:ı 
kir, 4 _ En az, çocuk yatağı, 5 -
BıçaAın runhfazasının tersi, bir cins 
nehir nakliye ,·asıt:ısının tersi, G 
_ Jlir sayı, çlft yoralılan çocuk, 
nota, 7 - lnsan. takım, 8 - qpyu 
fozlafo,mak bir emir, 9 - Çırak, 
giideri, 10 - Emcl!er, bir emrin 
tersı, bir peygamber, 11 - Yakın 
ıhllynr akrabadan, ı:ıizli dC'ğil, 

ŞEHiR 

, ., I "' 
ı I 

ıııu 

TiYATROSU 
~ı ın soda 

DRAM KltilHt 

K.IŞ MASALI 
KO~IEJ11 lUS.l\IJ 

YALANCI 
0Um11rtest. Pazcar (Ö.Dll•r' l~,ŞO d.ıl 

matıne 'Ve ber Çar,aoıba lf de 
Çocak rıyatro•ı. 

Marton, ne söyliyeccğini düşU. 
oerel" · 

- Ben gidiyorum, dedi, K:)
yun1 yamağa bırakamam. Yal
ııız bir sözüm var; iyi dinle: ''E
i.cr bir> defa y.?Ulin edecek olur -
sam .. kruımın ve kendi ruhum Ü· 
zer·...,e ahtC'<!iyorum Verayı bir da
ha senin yanına göndermem.,. 
Bövle 1)1unca da ne kanun ne be. 
Jediye reisi hiç kimse onu benden 
sana alamaz.,, anladın mı? .• 

Gene sustular. Sonra Yanos ,.,._ 
vaben: 

- Anladım! .. dedi. 
Pekila dedikten sonra Marton, 

Yanosa elini uzattı: 

- Ne olursun? •. Arabaya kil -
çilk için de bir yastrk koy .. olmaz 
mı.? .. 

- Pekalft.! .• peka·~r.. 
Mmon, rlamaclının çiftllğindcn 

ayrrldı. 
Gece 1!'8Yet n~fisti. Ay ışığı et

rafı kaplar.:ııştı. Büttin yol boyun
ca ve funilalıkta. c:ekirgelor çırla
yıp dııruvorl ardr .. 

Kafltnsyaya doğru hücum başladı.·~ aı cenuba doğru uzanan &!'U!)'! ı:re e~. 
Rosto1un işgalinden, Don nehrinin ge nacarca Magyor Nemze rlne geçirdiler.Böylece g.i,ma.U Katkas 
çllmeslnden sonra, artık mücadeleler ynclalti Kuban, Mayyiç ve Terek .ııc 
Ka!kasyanm hemen önünde cereya~ gazalesmden hlrlerlnln mUnblt vadilerhıde yer}eo 
ediyor, denilebilir. Bu suretle lkincı tiler. Kafkasyanın aşlretıerı taratnı. 
dünya harbinin en heyecanlı safha.at.. hi'ye kadar vardı, Kristof Kolomb dan mütemadi tecavüziere uğramak. 
na crıştik. araştırmasına garba. doğru hareket- ta olan Çarlık arazisinde, Kaza.ki& 
wanlığm beşiği olarak vasıflan- le başladı ve nihayet Amerika.ya va.. rın cenuba doğru bu genişlemeaı ı; 

1 dırı!an Kafkasya, Avrupa ile Asya a. eıl oldu, Napolyona gelince; MtSır ta ynyıımaları memnuniyetle kar§ılan 
rasında sanki heybetli bir duvar 8'~- rlklyle maksadına ulaşmak i.stemişU. • makta ve onlar Çarlık Rusyannm 
bi oıan bu toprak paıçası, dtiDyanm Nllıayet, Napolyonun izini takiben bu lerı lk&rakolları olarak teIAkk.i edi _ 
en zengin, en hayret verici büyük bir yolu İngilizler keşfettiler ve Akde. mokte idi. 

bölgesidir. n!zden geçerek kendilerine hasrettik· Katerjna zamanınca Rualarm Kar 
Binlerce senelik mazisi olan bu d_iyar lert gayelerine vardılar. tngllJz .Rus kasyaya doğru ilerlemelerı mntema 

dünya tarihinde ilk de!a olarak bu anlaımazlığı büyük Petl'Onun plli.nl~- diyen devam etmtııUr. 1770 seneslnd 
harp dolayısile bahi.ıımevzuu olmıyor, rmdan başhyarak 1k.ı asırdan fıı.z!A Ka!kasyanın kenarında kMn KO.tals'i 
Topraklarrnda yapılan kazılarda bu. sürmllftUr. Jogaı ve dört' sene sonra da Kuban ~ 
ıunan Aml.rilere ait yazıl&rdan, tari- Fa.kat, Hazer denizinde ve Karade le Terek nehirlerine kadar h.!l.klml • 
h1n kaydettiği llk devirlerde, buralar n!zde h.!l.k1miyetin tt>slsi da.ha mUıı- yeUerinl geni§lettiler. Birkaç aeııe 
da vukua gelmiş olan harpleri öğre. kil bir mesele olarak bUytlk Petro _ sonra oimall Katkasyadaki Jekatert. 
niyoruz. Eski Yunan eserlerinden de; nun gözünde bUyUmUş, orta Aeyaqın nograd Ue Sta.vropolda Rwılar nıaııaı 
Kafkasya.da kurula.n Elen ııehlrleri- UıtilO.Sı için gfrfştlği ınUteaddid tec _ ıı ide.reler teala eltiJer. 
nin zenginliğini ve gen.i§llği•1l ıınııyo_ rUbeler de mtabet blr netice verme_ mıterlna za.manmdakt Kll!kuJıa 
ruz. Uçurumlarının derinliklerinde ml§U. Bunun üzerin• bUyUk Petro; sc!en lle garip bir t&ı1hl Yaka aa,. 
bulunan l!tin kitabeleri, buranın es- Hindlslan yolunun ancak Kafkasya kadardır. O urıın eonlanna dotna 
ki Roma ile münasebetinin şahitleri. tarikiyle bulunabileceğine hUkmet _ J~tmi§ YR&ılarmda olan Çııriçe'ntn.. 
dlr. Dağıstanm dik kayaları; Roma m:ştı. yirmi~ YB§ında.ki kont Platon Zu.. 
imparatoru Pompelus•un ve Romanın 1722 de bütün kuvvetiyle bu me- bov g&-;dee.i idi, Bu gencln bUtUn 
demir mulıa.!rz!armm Kafkasya sefe. selenin halli jçin uğraştı. D9,000 ne _ .memlekette nllfuzu g6rUtmemiş bir 

rini seyretmi§lerdl ferden ibaret ordusu ile Kafkasya ka tarzda bUyUkttl. H!kiml mutlak o.. 
Cenevi.zlllerj.n kalelerinin, arapla - pılarında göründU. 1Jk işgal ettlğt şo lan göz&!nln kllçUk k&rdeşi kont Va.. 

rm saraylarının, Bi.zan.alılann ltilise- hlr Derbend oldu. st. Petrogrnd bu Ierian delikanlı ~a. girdiği uman 
!erinin topal Timur'Un tahribinden zafer için törenler yapt,ı. Çarı aıkış. lhU:rar Çarjçe onu da himayesi altı.. 
sonraltl kalan harabe!erl; hep. 1(11! - ladılar. Artık Petro, büyük PetTo oL na a!mak istem~tı. Ağabeyi.si Zubov. 
kaayanın çok kasırgalar görmUş ol- mak yolunda Jdl Muzaffer ordusu ııe kerdeşinln Çariçe tlZerindekl tesir'nl 
duğunu bize söylliyorlar. Moskovaya dlSndUğ"U zaman, Derbend' bUyUk bir dikkat ve !kıskançlıkla ta. 

En büytık kuman<ianlardan olan in demir kapısınm gümUş anahtarlfl- kip ediyor, her çareye ba!}vuraraır 
Buhtunnasa.r, D!lra., Büyük İlkender: rı harp ganlmetıerl arastnda bulunu. knrdeşint Çariçe'den uzakl~tırmaıc 
Pompelus, Attila ve Cengiz Han Kaf yordu. Halbuki asıl mücadele, daha istJyordu. Evkndlrdi. Harp zamanın. 
ka.syanın tarllıtnde rol sahib1.1!rler, 0 zamo.n başlamıştı. Rus kıtaıarı Ha. de cepheye g1'nd rdi, sulh esnasında; 
Fakat bUtUn bu tarihl vekayi arasın zer deniz! sahillerinde Uerllyorlardr. ccnebt memlcketlııre seyahat ettirdi. 
da, belki en dikkate şayan olanı, Rus Fakat, Kafkasyanm dağları, orman. Fakat bUtUn bunlann (ka.t'l derece., 
!arın Kafkasyaya nası! gelmiş olduk.. lan ve namağlup olarak oralarda ya de tedabtrl mQ.nla) olmadıklarm.daa 
landır. §ayan halk!a aralarrnd:ı. mesaferler nihayet tahakkuk ettL Karde§1ni 11o 

Büyük 1skender1den BU7Uk Petro'ya vardı. Bir sene .sonra BakCl1yU de zap :zun b1r zıı.ınan iı;ln Çariçeden uza.k .. 
kaı!Ar... tettller. BUyUk Petro, o zaman arazi- laştrrmnk ma.ksa.dlyle Yirmi iki ya • 

Kafkasya halkı, gimalde Vo!ga, Din verimi hakktnda izahat istedi. şmdaki dellk:anlıyI generalliğe ~ 
di. d t Petrol, ..,.k ..... ve pirinç (maden) onu ettirerek, iki sene sonra 4a Katka&. Don, Dlnyeper va. .er.n e o uran ,,_ ~. 

Slav topluluklariyle de, diğer kom - alAkadar ediyordu. Ermen'"~nn yolu- ya hudut muhafızlığtıı.a tayin etttr-
b d ı l t nu öX>renek GUrcistanın fethlnı' pl!ıı. dl, Bunu mUteakip Katertnayı ikinci 9uiar1yle olduğu gi 1 a m sure te o 

harp halinde idiler. tık b!r!afyan larma ithal etti. Ruslar çok geçme_ Kafkas seferini &çmağa ikna ederek, 
Ru!I h\l.kOmeU olan Kief Prensliği, den, sahll bölg-elerlnln Kafkasya de- bu seferjn ldı!.resinl Kont V~ 

f lı 1 t mek oımadıx.aı:ı, daha henüz maksat- havale ettirdi. 10 ncu asırda bazı Ka kasya aıı re - o 
11 l larmda.n "Ok uzakla.rda bulunduk.lan St. Petersburg'da, Ka.tkaayaıım aıt !ere kar§ı açtığı harplerde ga p ge - ~ 

nı, buralarda zafen·n fayda.dan ziya_ hinden de ileri gidilerek, tre.n ve TUr mişti. Daha. sonraları, Rueyarun ce_ 
de zararlı olacaı!-ını anladüar. BUyUk kiyenln lstil~ından bah!ı~dllmekte, nup etep!er:nde yaııyan, macerape - ~ 

k P etronun ö!UoıUyle, sair b!-ok .... y_ hattA Hlndltıtan yolu bile dlllerde do. reııt Kazaklar, bu dagıar hal mm en • .,. ,.... 
d 1 1 Ierde oldu""• "'ibl. Kaf'k" ..va•nm 1·atı- Iaşma.kta idl amansız ve en tehlikell • ıınan arı o" .. -.J 

oldular. Kafkasyanm .tethlnin plan • !Ası pUuıı da unutuıdı;, tran'Ile.rm ani HAdl.se basit gibi görtınüyordo. FD. 
ıarını ilk ha.Zırlıyan bUyUk Petro ol- olarak saldırmaları üzerine, lıltllA et haldk& ~yle de oldu. Genç Zubov bQ.. 
muştur. BUytlk Petro, .ııerbcst deniz.. tikleri yerleri de terkeduek Ruslar ytlk Petronun ta'kip etml§ olduğu yol 

k h i tl 1 ld g eri rel<ı'lmex.e mecbur kaldı.!ar, Bu dan Kafkasyanm Hazer denJz.t .ea.b.i,1.. !ere açııan apıların e amm ye n ,. o 
rAk etmişti. Esasen Rus empcryallz- auretıe Ruslarm birinci Kafkasya ma lerinden cenuba doğru ilerledi. De:rıne 
mjnin temellerini de bu Çar kurmuş. cerasr sona erın'ş oldu. çatma. hazırlıksız askerlerden t-ef.'Ck.-
tur. Yine; Baltık denlzi sahillerinde I Büyük Kaferina'nm clbazı ve kUl eden Rus ordusunu, dağ aŞretıe-
HlndiStana dair olan arzular, Rus. Kafknya'nm fethi ri dostça karşıladtlar. Zubov'un Kat.. 
lara A vrupanm pencerelerini açan bu Bundan sonra bUytlk Kater!na za- kasya seferi, görtınUııte bir zafer yL 

manmda, Kafkasyanm IstllA.sı dü.tt•n_ rtlyllşU oldu.Mab.allt Hanlar lle Prens zattır. ., .. 
tsta.nbulun ve Boğazların eHerlne cesi yeniden canlandt. Büyük Petro ler her tara.tta. bu karşı!aşma. mera-

·ı büyük K t ina.'n t al 1 sımıerine iştirak ediv. orlarA-r Ylrmf geçmesi suretiyle, Uzakşıırkta, Çin'- ı e a er ın re orm ar, ......_ 
1 ' "Rta.kll - d~ı t dört yaşmdak1 ı .... ~t..~-utan ha..,........ ... in, hattA Amerikaya kodar uzanan o zamana tacıar m...., .e um ~u .J·~ .. 

bi tehl .k b ıa ı kl ıa Jer içinde, Katkasys. halkının tebrik.. yolun kontrolleri altına. altnmaat ve r ı e men aı o n taza .ar 
Hind!Tstanıı. dair olan B."!'ZU!ar, RUI!. Rusları nihııt olarak birleştirdi. Ka _ lerini kabulle meşgu.ı bulunduğu 11!1 .. 

ıara hep bu Çarlarından miras kal _ zaklara verilen imtiyazlara mul<ab!l, rada, dağlardan inen vahşi a§ireUe
madrr. Rus Çarlığının istilA plAnlarmı ta _ rln Si!A.hlx çeteleri Adetleri veçhUe a... 
Şark ve Hindistan yolu; bUyUk ta- hakkuk ettirmeğe bunlar memur edil nı olarak Rus kı't.ala.rmı b&stırryor .. 

kender bu yola !randan geçerek var- emer. Kazaklar, daha eskidenberl Kaf lar, btlttın askerleri krlıçt&ıı geçir[ .. 
mak istedi. Cengiz Han F.:ndus'e ka. ltaayaya doğru yayılmı§ bulunuyor - (Devamı var) 
dar gidebild;, Timur daha Heri, Del. lardı. Ya.va§ yavaş Don'dan 1tlbaren Yazan: KEREK. JOZSEF 
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11Upbe ve tereddüt l9lnde dll~llnceye dUşmU15ttL 

BeJu;adm birdenbire, ıuratmr aerp, elini elinden c.ekme

lln•· bir ml\na venrıemlşd • 
Bu gibi fena dll.,ıuıeelerı unntmBk için Denantrte öte .. 

den beriden konutmal'a bqladı. 
Biraz l!!onra Denanlrln tekıın De Meyıımne llt" bUytlk 

anne111 kendlJerlne Oa.&ırlanan odaya pekillp yattılar., 
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K"OLHANBEYLERİN ODASI 

Efen;!l!ııl Behzadm ı,ıcrtnt g<lrmek lçln Selman, lczynre. 

tini değiştirerek Melefan Sadön namı ne hafü araamda do

!aşn:ağa \""e bilhassa kUlhanbeylertn reisiyle can r.iıter olma

,... mnvarrnk olmuştu. 
~ o.kşa.m Sem•anm bahı:es1nde kUlhıı.nbeylerln 

zrlslyle buluşup, bir daha g"Örll.,mek lizere &3-Ttldıktaiı son. 
ra Harunurreşldln ölllm haberin! efendlalne vermek U:ı:ere 

l\lc'munoo sarayına gltml' ve ynka.rıda anl.a.ttığımız glbJ L 

1 l ,1t'r .. ~ ~ _, alarında uzun uzadıya konn,ma ıır o muştu.. •• 

Selman; efendisinden öjtrend1ği ta7-E> haberlPrl kiilh'1n

be~lcrln reisi Hlrş'e anlatmak ve böylelikle yanında ltiba.. 

l'tm artırmak ve gizil haber almaktaki mebaretlnl ~öster .. 

nıt>k için mcrkeblne binerek küllıanbeylerln odasına doğru 

yol aldı. 

\' Gece yarısı olmnıJ, evler, dllkkAnlar, hanlar kapanruı:ıı. 

tı. S•>kaklarda bekçllerdPn brı,ka ld'.'l'l!llC kalmaroıştı, 

Bekçiler, yolda rast geldiklerini ~evlri).'.orlardı. 

! 

- H.annncığrm ! dedl. Bu Bk!J&!D uylmya bırakalım, Mey 
muno de yanımızda kalım .. Slze tekrar k&vuttuğum bu gece 
bir ömre l>Nleldtr. 

Ve sonra kollarını uzatarak reno kızı bağn:na bastı: 

- Bllhass:ı Meymuneyl kaybctml!)ken, tekrar gördUfUnıe 
o knda.r memnunum ki •. Bırak bent. onu doya doya seyre
deyim .. 

Meymune, Demuıirin bu lllSzlerine bayıldı. Yftztı g1llt!U. 

Kendisine büyük bir saadet hllh~den bu akıllı ve emektaı: 
caııyelcrl.ıti ha.rurctıe ve defalarca öptü, öptü., 
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TEHLlKELt VAZİYET 

Ubado; Denanlrln bu JQtuncA.rhğına t~ekkUr etti. Bir 
67 ı;oura hekim geldi. :\le3•ruune onu kapıda. görünce yüreği 

heyecanla ;;arpmnğ'a ba!!ladı, Fakat bunu belli etmcmeğe 
.ırayret eılcrck, o mrada ayağa kalkan &nnef\i.ne uydu, 

0 
da 

kalktL 

Uenanlr, daha evvel davranarak onu kartıladı. Heklnı 
birkaç 1>&at evvel ı>arııya geldiği kıyafetle duruyordu. Ynl

nu başına faz.la olarak bir o.t;kı sarmıştı. Bununla yola çık. 
nıa kistedlği anlaştlı) orda. Denanir ona b&karü sordu: 

- Ne o, JOla mı çıkıyorsunuz doktor? 
Behzst cevap verdi: 

- l\lühinı blr iıı için yanınızdan ayrdmak IDN:1>urh·t'. 
thıdeylm. Sizin y&nın17.dıı l.:nlmayı ~ok 19terdlm takat • ae 

y<lpayım kj bu .it çok mUhlna! FalQt )'&1'111 IJll!iaHall -t' 
cei;i.tnH 
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Mfilli Piyan~o 
bile eri ortaklıi!ı 
Hisse sahipl ri 2 bine yaklaşıyor 

2!l Bırjndtcı::rin keşldcsı için okuyucularımız nra!'lıada tertip ettiği. 
miz mlllı ııl~ anı;o orta dığl bU)1lk bir alAka Ul aııdınnı,, hl!'l!te lll\hlplerı 

n:ı bjnr ynk!::tşını~t•r. Hl se satırıları devam etmektedir. Vakıf okU)'UCU· 
ları, 2l> lruruıı kdrşılığınıl.a yüzlerce piyango blletjne ortak olal>Uecek!erdlr 

YEN .. SERi 
Kuvonları neşre başladık 

1 

lk JIPl.ARll 
l Nüfus kıi~ıdım ile manş cüzdanı 
! \C benılımı kaybettim. Yenisini ı;r 

kara,.tıllıından ~kisinin hilkmii ol 
maılığıııı lliın erlerim. (41HRl. 

Fatma Rerlrirıc ,\dalı 

·~· ~ııhibi hıılunrlu~ıım 4 tonlnk ve 
~ile l'maııına hn[!lı. !12· me aha :=-:o. 
Jıı mesnhn sah:ıdelnamesini ıa}; 

rtlim. Yenisini nlncn~ımıtan eskisi• 
nir> hiiknıii voklıır. ( 414 t8) 

llü.,r.yin Arnr. 

l,sküdar A6liyr. ikinci Huk11l.
l/ôkilnlffjin-d~n: 

!H2 / 1240 

----------------------~llllünkü ra_d:~ 
7.30 l'rogram ve memleket sa.ıl 

ayan. 7.32 Vücudumuza ('alıştıra. 
Iım. 7.40 Ajans haberleri, 7.55. 8. 
30 Senfonik program (Pi.) ıa.::ıo 

Program ve memleket saat ayarı, 
18.33 Türkçe plıiı:Jar. 13.45 Ajans 
habcrlerı. H.00 Riyaseticilmhur 
hanılo ıı 14.30 Ankara sonbnhar Al 
koşularının lnhnıinleri. 14.40. 15.0fı 
Tcm.,il. JR.00 Pr~r:ım ve memle
ket '11131 ayarı. 18.03 Radyo dans 
orkestra~ı. JR.45 R&rfyo ÇO{'Uk kulli 
bü. 19)10 Memleket ı.aat ayarı ve 
Aian~ hrıherJerl. 19.45 Serhest 10 
ıfaklk:ı. 19.55, Fasıl heyeti. 20.15 
Radvo ga'lelesi. 20.45 Şarkılar. 21. 
00 Konu~me 21.15 Dinlevirt istek
leri. 21.45 Konuşma. 22,00 Radvo 
<:alon orkcstTası. 22.:tO MemlPkct 
saat a:ran, Ajans hııberleri ve ho~ 
<;:ıJar. 22.45. 22.50 Yarınki progr:ıın 

ı4 ntrlncit"ortn 1 

•----Türk Baıın Birliği ve Ortakları __ _, 

Resmi llA 
KOLLEKTIF ŞlRKETINDEN: 

lııtarıbul tdtjlll tJcareı dalrestnln 28788 a1cU 
kayyecı vr. 1.&taubulun hUtün ,-evoıl gazeteler:ıntn liliı5edar ol 
"etl1D1%ln mukave.letılnln 6 ocı maddealnde ıtrketiınlüo mevzoa 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin •• 
esaeaelerin ticari mahiyette olmayan ilanlaTmın 
ve mecmualarda veaair ilan vapılan verlerde ne• 

. 
kabul ve ne-şir vasıtalarına aevkedip ne,rine ti 

t.uttur. 
Bu lt)barla B.ESM1 DAlRELE RLllıl, bütün gazetelerde T9 

ıılılrda n"§riı•' U.tedlkleri llAnlarmı bundan böyle: 

lstanbul Ankara caclclesi No: 80 ele bulunatt 

Tlı k Basın Birliği ve ortaklatl 
\,'\kıt, 25 kuru, gibi ebemuılyetıılz bir har~·lıkla tııtlrak c.ılleo mllb 

rfT&nı::.ı ortaklığını her ay tekrar edecek, yılba,ı k(?3ldesl için daha geoit 
bir ııroe:rnı 1 hazırlıyacaktır. Önllnıüzdekt sonte"rin ker;ldcsl l<;lo de baı. 
l•k kcııann•l:> 1.-ııpon ne.retmekteylz.. Bu kuponlardan 12 tane toplamak 
'.:Arlt,ır. On iki tm~on 'biriktiren okuyu~ıılarrmız 25 kunı~luK iki hlsaa 
clablleı i>b.IPntl ... 

Ta a okuıracuıarımıza 

~fehmcl \li V~rol tarafınrlan T{. 

kö'· Allnoı Crlik "olrnk N'o. 51 .ne 
sakin karı"t Diiri\·e YnroJ nlevhine 
açtıl:!ı boşanma ıhıvnı.ınrhın dol:ın 

'M. alrYh Düri:rc Y:ırolun ikamet. 
ııihı meçhul olclıığundon llfıncn 
lehlit{nt frrnsınn ve t:ıhkik.'llın 21. 
11. !142 Cum:ırte.~i sanf 9 ın t:ıllki· 

ne karar verilerek tehli/ı mıı'k:ımı
na kaim olm:-ık fizere hu haptııki 
d:ıvel!ve mahkeme divanhanesine 

ve kaonnıı;. 1 
tıılik edllmi~ olduğundan l\f, ale, .. 
hin :w~vmi mezkıirrta gene gelmedi be göndermelerini ve llAnlarm gunll gününe n(?3r1Dl 
~i c:urclle gıyabında tahldknta de· llln 6.\ lrl'iz 

vıım ve irap eden karar iflihın: o- iıı••••••••••••••••••--•••••

Resmi ilanlar Sirk 

-Ta,ra okuyucnlanmız, ıştlrak l~ln yalnu 8 kupon toplayacaklu v~ 

2t; kuru,ı!lı... posu. pıılu bedeli Ue "\/akıt klt)LI> luımı" &dreelne ıöadere. 
ceklerdlr. Hisse makbutlarıaı almııl iate)ea tafra okuyuculanmtz ay. 
rıcs mcl<tup pulunu göndermeyi lhmal etmemelidirler. ladf' lçto poata 
pulu göndenne)cnlerln hl ae ınakbuı:lan maalesef göndeıilemlyet'eArtlr. 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 

Top. teğmen Mehm"t oğlu Musta!a Lt"ıtti Avunduk 506S7 nin 
oubemı:ze acele mllracaatı, etmediği takdirde hakkmda kanun! muamele 
yapılacağı. (1522-835) 

SAHIBlı ASIM US 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Basıldı~ı yerı VAKiT MATBAASI 

Refik Ahmet Severıgil 

hıııacnijı iliın olunur. (41431). 

l - Kutu !abr!kasroda bhikml.§ olan tabm!.nen 8000 kilo karton par. 
çuı açık arttırma usull!o 88.tılacaktır, 

2 - Karton parçalannm muhammen bede1f. 1080 lira- mun.klrat te. 
minatı 162 liradn. 

3 - Arttırma 8.11942 Ealı günü na~ 11.10 da Kab&tafta levazım 

§Ubealndekı nıerke.z aatııı komlsyonunda yapılacaktır. 
' - Kıırtoo parçası numuneleri her gtln öğleden llOll1'& ~ geçen 

§Ubede gtlrı\!c'l>ılir. 
S - lsteklilerin arttırma fçln tayin o.!tman gün ve -.atte teminat 

pa.ralarile blrl;kte adı geçen komisyona mQra.caatları Dln olunur. (722) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 17 -10-942 v~ziyeti 
AKTtF PAS1E UN 

9.41%.115,7:1 
1.000.000.·· 

.AJtm: Satı kilogram 
Banknot 
U!akllk 

Dablldeld Mobablı1erı 
Tnrk t.!ruJ 

Bar1cteld Mub&blrl•: 
. ' 

Altm: san Kilogram ıt.4n,ıo1 

Altına tahvili kabil aerbe9t DOY. 
Diğer dövizler ve Borçlu Jdllıtna 
bakJyelerl • , 

Ua:ıtne Tabrillerl. 
Deruhte eııııeıı evrakı cıakd!ye 

lta?'§Illğı e t 

Kanunun &-8 tncı maddelerim 
tevfikan Hazine taratmcıu Yak' 
tedlyat , , 

&.nedat CilUlam: 

Tlcaı1 senetler , • 
E!ıhBm Ye Tahrt.lAt Oltzdanı: 

{ 
E 

Deruhte edilen evrakı oalL 
diyenin ka~lığl eahal:D " 
ta.tıvilAt (fUbarf kıymeUe) 
Serbest esham ve tabvilAt 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avam 
Tahvtla.t ~e avaııa 

• • 
• • 

Bazıoeye kısa vadeU <lv&ı:ıa • • 

Hazineye S~ No. lu ltaouna 10re 
açıl.an altın kar§ılıklı avam 
m88Cdarlıu 

llulıteW 

• • 
• • 
• • 

lO·UM.°'8,09 
18.lM.4'79,.'iO 

108.327,96 

825.8Stl':s 

SU86.1'74,IS9 

-r--

18.lD..199,17 

168. 7'8.861,-

M.306.481,-

181.0U.088,!2 

'4.99'.1 '79,98 

1U06.«S.U 

LUl,M 
'7.809.m 

--,--. 
'80.000,000.-

118.ıS'J ,IŞ0,64 

US.8a1.S5 

ll.lla.t'J~8 

tM.M.mtr-

•ı.ON.-,U 

........ 17 

ts'J.IM.-.SZ 

'-.acM>.eot.-
n.,'1.CW,• 

....... ,... 
lbtl;rM Akoeııııb 

Adi Ye tnltalldıe 

BURll 
• • 
• • 

'l'eda.eldl*t Baııdmo._, 

ı:::ı.rmte ed11n e'JT&kı ~ • • 
Kanunun 6--1 tDıDi Dl&dde1ertDe 
tel'fikan Bastm tanımdu ftıd 
~ . . 
Deruhte ... 9ftÜI uMdlye 
~ .. 
~wm.....altm a&uU 
fl&veten ted&VW. ftaldDlo • • 
Reeücıat müülll n&ftta tılct9. 

vOle n.zedllen '!" • ' 
s.tne,e Japduı. ... Drplddl 
a..._ mukabili U02 No. il amm 
muc1bADe ııa.-.ı ted&YNe .... 
sedDm __, . 

lılSVDUATI 

1'Grll Uraıa .. • 
A.Jtm: 11at1 D.ogr&m m.ttt 

1A,'IC8.5G 

Jıl&.."8.IC 

a.eeo.oo ... 

.288.ısoo.ooı 

198.900.000,-

8818 No. ID Kallaaa c8ft .......,. -----
~ aYW..........., lıe9dl olll. 
11118 altmlılırı 

sae KDogrtım 
DCt9ta TaahhGdatl: 

Altım t&h.m lmbO ~ • • 

Dit- c»nsııer .. ....... ... ' 
rinC ~ •• 
lllıtıı' • • .J 

11.tM.11'7,00 

ıe.191.1'75.22 

l5.000.000,-

ıs.m.w,7ı 

11't.1'18. 101,-

11&188.898,%5 

'78.1~111'7,90 

!9.19'7 .1'75,%2 

14618'7.W,58 

~ 
1.088. 'fAMi,.M! ·~ 

ı 'hmmm ~o tarftrtnıten tttb&ND: ~ bat!af "C Attnl hat'llll tl"ll"S.U qı:, • 

l.Oll6.75%.Ul,68 

-u-

Bunlan biten Ubade ona yakl&ftı: 

- SelAmetle ait evlldım, çaıbu~ dönmem -- ~ 
sam •• Btzl sa.km unutma! 

Behzat, 1.Jbadeye ellnJ u:zatara.k sıktı: 

- Eat,ağfunıllah ben ald unutur mu,yma _... 

'Ye soura Denaoire dönerek şunu ıı... ....,.. 
- De.nanjr, bu hanım teyzeye lyt hail, s- - -

I* aevdltfıa 'rlo bu hususta eeo1 *- ....... t._.Rılı?-• 

70k._ 
Meymune, o ııırada. beyecandaa dldert tsıd;r ..._ & 

t&ag~hkt,an yUz.ü penbe bir gıil &lbl olnaılfta. Ziba .,,.. 

zadla vad:ıJ~ırken ona SÖJ llyeoej'I kollmelerle ,..,.. '• 

FNiat bir türlU aklına U.)gun bir cumle gelmtyurda. 

Beh:znd, Ubado Uc voda.ıa.,tıktan sonra ~leymuuoo.bı JL 

nma J&Jda~tı. Genç kızın titre.len aermln ellerini bal'll~ 

••ktı. Sonnı l)<on:mire dönem: 

- Lcmya jçln de ııana L>il'3CY ı;.;yıemeğe lhtl)BÇ gör. 

ıı.1tlJorum .• Onun için a ıl prens t;eynebe birşeyler aöyle

nı il ıdjm fııknt onlar blrlılrlcrmi o kadar &e\ lyor1ar ki 

ı;''" JCle llizııın gormüJorum. Blıakla Lcmya beni prensese 

ıawt~ e ctnıelidlr, 

Reb:u.t, h:uaretlc ıktı •ı Meyınuııenln elini bırakmadan 

«Ao gfililin!!lycrek dedı ki: 

- BPni ona f>'\ 13 e cMr mtsln 'l. Sıına yıllardanberl 

~uwmuş gibi o kndar ısıumLj kl!. SöJle bakalım ne ça. 

.... oeır11 ,;-liuluali CethettJ,ıJ! 

aem.o. ıa. llkle.rl 9iylertııe. gklerl11de lyte tuhaf bir 
"' ıhl vı.~ ki 9l'll'9fJe lııc k~lblnln cııırar.., fa' f\dl~·ordu 

n..,,,., kr~ ~vlrıd.ııdc. y<'rlnde ıJıaıaıolJ du. Qus '* &L 

-u-

~ctan ckıl&J"I l'lMd tetekkör ec1ıeaeilni bllemılyordu. Omı 
ecwdlğine efmdt t,tce bnl olmutta. Kendl9lyle konuprkeo 

ı.una fma etmlf. eHnl •karken ele baao teytd Mnılftl 

HIMlyaiula hAklm olarak mMcınp bit' tavırla başmı öae 
etıtı . Seeml çıkarmadı. Onun bu dkato; o Y1lfta btr genç 

kttm MıTc!iğlne ~tt en ll<ll.lne bir cevaptı. 

Fakat. Meymune daha fazla •bredemlyerek ıö'tunee. 

mekten k'ndfnl alamadı. 

Bebıtd, blraz Ucrt gittiğini anhyarak. yaptrtına Jlfıt

lhftn nlmu~ gibi ellnı çekti, Ga~et ciddi br tavıı1a gert 98.. 

kılıll. Denanlrl hafif bir ~ eğme&l)1e ııeb\mhyarak: 

- Alll\ha uımarladık, dedi ve allntle ~ ~cı. 

Deluuıfr, hekimin Meymuneye göstenHtt llttfaWln ~ 

rnPmnnn oldu. Onun lılçblr hareketi g'Oztlnden kaçlDAJllısts 

l'akııt anlamamazlığa. gelerek hekime aeılencd: 

- SelAmetle gh!ln .. 

Sonm mlsafirlcrlııe dıi11dü: 

- Bu hekimin iı.-lerlne ~ıyorum.. SeMlı M!!l!ll~ ıfUmr

lıen birdenbire mlihim bir i in peııinde koş•ufııuu görtirMl. 

nlız. . HJçblr şey de gllziınden kaçmıyor .• 

Ubadc söz.ünü kc!>tl: 

- l':H:t. onu tanıdığ'ımn: tann-alı, hr.p ırecnınn 1!'Tl'f ı:a

rfl> ha ileri tuhafıma gidi) or. Rize ~ aııtığ• bl~ok iyiliklere 

ra~nıcn hlr gün olsun )anınııtda hlr sıtat oturnp da tatlı, 

tath konaı:f uğumuzu görmcrllm .. YüzUnü;ı de hiç ınlldli1':t\-

9Ü bı1mh·nmm, bu;IJn l1k ~efa t)lttrak gulüın!!Mli!'lol l(örL 

,-onun. O da ~ok sürmedi, <trrba1 ""''' hıılint> ıtimıttt .. 
Meymun .... &h1.adın Umlt verici c;öz.lrrln1eft w tıa,.._ 

kı>tJr..rlnden du .. dnihı 11nnııuz. :te\kl. t.atlı bcı,·ec:ını ıınııtmua. 

................ ~ .. ...-:: ........ ..-
ASETiLOPiRiN NEŞ' 

Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 
SOGUli Al..Gl?lı'LIOINA KARŞJ 

2 111• zarf ve :?O ilk tilplerl ber ezcancııcn Mal ınl1i 
.. .......... .a ........ :... ....... ~-. 

9e.fet Demiryoüarı ve Limanları lşletme 
Umum iclereıi ilanları 

lılunan mmen bedel, muvakkat temınat ve mlkcıarlıırı Ue 
aJltme gcr.:erı ve aaRUe!"l aşağıda alt olduğu liste tılzasında Y 
traveralf'ı ııeı lj&te muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek ll.zerc 
znrf uauıu Ue Ankarada İdare blnaSında toplanan Mcrkeı 9 oeu 
yonca lllltıc"mae&Ktır. 

Bu l~ girmek iateyenlerin liateal hlzasmda yazılı ı:buvakıtal 
ile ku. unun tayin ettiği vesjka ve tekllflerlol ayni gUıı eksllt.IJle 
den bir nat evvo. Komia~on Rel&!iğlnc vermeleri ,Clzı'Jldır. 

f3arfııan.eler 150 kuruş muka,bllinde Aııkarada Merkez HaY 
Haydarpaşa, lzmirde İzmir ve Samsunda Samsun vczneler!•.d(t~ 
olunur. 

N--. 
1 

ı 

3 

• 
1 
e 
7 
8 
9 

37700 

9800 
10900 

5900 
15600 
6400 

11400 
3700 

4200 

C!.rl bat c:am 
traverai. 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Beheı: &deıilnlo 

!luhammen Muvakkat 
bedeli t.emluat 

L. K. L. K. 

8 30 
8 85 
8 85 
8 85 

10 93 
10 93 

6 01 
8 12 
7 59 

• * • 

16256 40 l 
55Q6 50 ) 411.19'' 
6078 25 ) pm ,_ 
3860 76 > at 115.SO 
9775 40 ) tıareıı. 

4747 60 > 5.11 ı9'S 
4675 70 ) şombf 
2253 30 ) 30 rtaP 1 

2390 55 } 

Mubamme'l bedeli <14 000) ondörl bl.n lira olan (10 000) orıtP 
haşerat 'i:dlır ıc•i rr.ayl ı Fılıt ve cınaah lbı haşcrnt ıc!Ur ıcU nı>1!., 
denı 3.ıı.9t:: Snl! gUnU !!&at (15) onbc~d~ teahbıldUnU Ua edeuıeY" 
teahhjdl na:::ı ve heaabıruı açık eksiltme usultl n~ satm almacaıctıt 

Bu l~e girmek tatepnlerln (1050) bln elli Uralık muYa.kl<at 
ve kanun:.n •:ı)•in ettiğı vesikalarla b rlik~ eksl!tme s-ünU 98atiıı' 
komisyo:ı rel•ll~ine mllrn ıntları ıu:mdır. 

Bu işe al. sa~-tnameleı· komlsyonılan para.:ı1% olaıa.k dağıt:ı7~ 

HIC8&PL&H 

• lkhN'~rtv 
Keştdes!oe aynta.ıı 

tkramt7eler: 
1 Mle t 1000 l1r&lll 

' • 500 • 
t • ~ • .... 
ıo • 
'° • 

100 
00 

• • 
• 
• .. 


