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ln.cı cephe meseıeslnin Almanyanın ültimatomu: 
elenmesine sebep nedir? Bütiln Danimarkalılar ve Hoıliında-,._ 

fere Vfl' Ameıilra ilıinci cephe ~mca tla ltarWn lıl' _Dr ~nphe1ı•e go~ ft Jerı·ımelı• ·' 
8tlyesinJe Almanya Jalrilf ~ölıiintüye afrar oe U '--'~· il ı•U~ 

;o~n tiibi olacağı Tejimi tayin etmelt mmanı ... 
falınin o zaman naıl bir Jil lmllanaeafı, fimıliJıi 
eOz/erine 11öre, kolayca tahmin olunabilir 

Yazan : Asun Us 
ihtimali yok f 

değlJdtr. •r•zN•..._.._.._. .... 

işgal albndaki 
m8mlek8flerde 

hadiseler dev8'fl 
ediyor 

Amerikalılann :lünci cephe .,çma- F-... - . Belçika ve Noneçte 
lannı iıJterkea: • _, 
"- Ey milt~llldeıim, benim yeniden suikucllar olcl. 

iıQdadona g.eUııiz, yoksa mahvola • LoDdt'&, ı (A.A.) - NeıYYOrk 

entnn !,, rad)'08U~=-ıtta verdai\ne göre 
Dcml3or; billkİ8 Ruyuua ken- AJmall)'IL • ~ 9ir ilitima-

di batına kaha da Almallpyı Dİ· tom 'Yel'!Diıltiır. 
bayet maiJüp e<leceiini i'Cldia e- {tltjma.tcım 111 nokt6~ ihtiva et· 
derek: mektedıiır: 

.. _ Benim ikinci t"•plte açıl· Blltiln Danıillıa +ı gemileri a!-
n:aaını i~tc.-mektea maluoıldmı bar 16.hlend:ll'dacaktır. Bittin Duıimar 
hl bü gtln eV\'el llOna erd;nnelr- 1raı-.r teklif edilen "'Bit'ilk Al
tir; öntimüzdeld 'ki! için•le Alman- :oacıya,, ~- ~e ~iğı 
yayı tamamile maiU\p etmekti'I'. yapaeaklardr. Danlm&*-'111M' 
Jo:jer İagitte,.. ve Amerika ainei AJmacıya.;ya dMııi futa mlttarda 
cephe 84;1DAZ!anıa bagUne kadnr ylyeoek mıMele:ri göndıereedder
olduia gı11i bu harpta Mlttln fe- dir. Danim&ril& 1'u8yaya. h&11> illn 
daklrlıb Ba91a yalnn ba~ma ken- cdceektir. -Denim&lb. Aimanyaya 
di ._rlne alllll!! olur. Harp azar- iılcıJ. gönderıeodttir. Naat poliei 1'e 
a. Almanyayı mail6p etmek için ,~po. baltallmı& taaııtlJretinde .bu 
BU9yanm yapaealt fedalclrlYldar lunan.lıln sı8lftlmJ8ık için Danı • 
da o nisbett. bilytUr olar. ta&Utere mma)Jlula birJJtte ~ ... 
•e Amerika BasJenın mlttefi11i Wıtyetini has o1acaı1dmW •• 

Bupda ceplae7e _....,.. ıttllırea bir kamyon kolada ~ bukmJanDa ll:arp ır.onu.p ~-- a.en 701 
bllanada mevsl ..... Ahma ulrerlst .. 

:E.~:;; ..!~D=::::ıl «Harp cinayetleri» müttefik-~ta;:: 
~===:!E Oiyepte esir doşen lerce delillerle hSbit edilecek vaziyet nisbetan 

~ ye afrina ve Anupanm tui ola-· İnnili .. 1& dn-.etd1· 
~---..,,_~ ~~ IJQPUQ\lf ruya lngllllti \9 Amda bu işle ağrapnak Rij,... ....:.L iPede_. 
~~ Oephe9i müttefikler nmtlll ~ bir dil bl........ vuruldu b. k . k 1 ""'bit cephec:fü·;WAvnı~ada 1 kola!f \9llmin olanabt"lir. .,_ • _. ı-..:ı• Uzere ır omısyon uruyar ar 

Gepbe aç:mega gelın~. • H . .vuar ,en •UllftCllWI ..... IS" 

Bedia: (A,.A.) - AlrDaD orclu
J.n ~anlılnua teblili: 

~ ~umiye&inin de Vekiller eyetı ''" maWel • .ıece1ı1., .... ~&DID· <~ı!ıı;e: = 
bl...L: ıı bu 11 ancak mUte- Berila. 1 CA.A> _ Reamea lla'ber -.r -
ı.~"Cl'I ktJm.utanlann karar d A 1 d dan !flenen Cjnayetier haxkmda tab-

~.r ~ledir... Un ue top an ı ;::.~· =ı:n:!rııı:; klkat yapmak tıJıere. en ıua blr --
'--:"- tatbik mevkUDe kcmulnn.ıf ve ıı Atua manda, blrletmil mmetıer mWneall-
llııı ~ f'&&-. AJlkal9, 1 (AA) - tc:ra Vekilleri id Dl "'·-'"·U ·--·-da _ _._ ıe...1-den mürekkep btr kom18)'0D kU-4aL: ~ariyet p&rhfll !e- to8t& yap a-•- - .._- r ... 
~ ıt\f'ı.1iii bu l6Öllle heyeti bugUn aut 115,IO da baplldl edilen tncWzlerbı eUert b&llaDmıftlr. rulacatmı blldlrmiftlr. 

&YnJdJja 51rada ver- ŞUkrtl l!laracotl1&'111&11 ~ top. (Devamı Sa- .. Sil. 6 da) Lorcl bu vutle ile llÖyledlli nutuk. 

ta lu.ba t vererek HHıı·- flJ1')e .._ 
mlftlr: 

"- K. R~!t bugQn V&flnctODda 
ben1Dl burada yaptıtmı demece mtl _ 
muti beyanatta bulunaoaktır. BU. 
ytık Brftanya ve Amerika btUdbnet
terlDJn mUıterek m1lsaberetfyle yapıl 
makta olan bu tekllf nıeMle ne dOl-

(Devamı Sa • .. Sü. J de) 

Kaam,. çevresinde d6pnenın 
tarruzı... plbldJırtiUımOt wı bidın 
laarruzlanmu: düşmanın •iddel.il 
'mnlrawmeöne ralmeıı daha il.-1 
~ ... 

Stalfıncradda da d'1şman şiddet 
11 muharebeler neticesinde topr•k 
bınıimıaya mecbur olnıeftıır. 

<Dnamı Sa. .f sa.' 81, ~nya.na. getirili'ne ıanm.ııtır. ---------.....;.-------------

~~-:;..":..':;, Amerikada buyuk PlrlDÇ 115 llara,a 1 Vurguncu 
~~;:.: bir casusluk .. d dl ecıls ("• ~~~~~=~=' 

ile mülakat 

'-1ilıi ile tn~ilizleri bir Baı ratlyo •pi/ıerleri Ja,rnan ... ar ' 
~~in alıi talebi- denüuıltılariyle malaalNre 

eörmtat olabilir. eJiyorlarrnıı 
a...:~ bir ihtimaldir. 
-~ ~iderin bq ile- VllflD~ 1 (AA) - Bası Ame-
-...ea eepll.e açamıya- rlka radyo .ııpjkerlerinbı dtı)ID&n de. 
•• acınaa~ bil. n1saltııariyle muhabere teai.8 ettikleri 
.. t.rıdaki İalebbıi tek b&klundakt lthamlann, f•deral tebli· 
....... ~1111 se•iai )'& tat eoçUmem Jluaurımd& titri IUrtll. 
~ Vaaiyetiadeki zor. dl1ttl ~ vurulmaktadtr. Jl'uhah. 

hla1tt harpten eonra Nlerbı bir .ı.tem dahi~ arı .ve 
~ itinde tnıilte- nahiv Jaatalan YU&lre stbl flfn1i ,.. 

L.~ll'lılı:a,.a Dlll wrl ıllre- killerle yapıldıtz 81S7lenmelctedlr. 

Memurlara 110 kuruştan 
15 ton pirinç dağıtılacak 

Dlllı villyette vali ve belediye ~and~n ~~uç tedari~ edite.m 
~n bqkanlıflnda piıinç tüc- getirtUme~ını ve ~~ı. satı". f~ya
ca.rlannaı ı,tirakile btr toplantı tınm teeıbit ~~esıru i6teM:§t".r, 
yaııılımttır. Vali t0ccarlarla pirinç i Tüccarlar pır.nci 125 ktlnıştan. 
fıya.tlan haidanda görüpıüş. dt- 1 (Devamı Sa. 4 Sd. 5 de) 

- limdidea haar
ıuai Atlaatik be· 
baa deiilildlld• 

........ ıelir. 
Hayat pahalılığı ve ihtikar hakkında tuccarlarımız ne diy~r! 
~---- ~ - - - ~- - - - - - zys • -

Ahmet. Kara diyor ki 
Piyasayı ·gayri milli 
eHerden -kurtarmalı 
lı hayab Türk ıeacini anyor ve bekliyor - icap ed.n 
Mrbat it hayab için mecburi hizınet koyalım - Devlet 
miibayaabnı tekalifi harbiye uauliyle yahut verıi tarhı 

gibi bir uaulle yapmalıdır ..................... __ ..................... ... 
İstanbul ticaret ve sanayi odaY 

reis vekili ve mar61 ibracatcılar• • 
mııdan Abmet Kara'ya sorduk: 

- Hayat palıahhlı var mı' 
- Ona '6pbe yoktur .. 
- ...... ldae nasıl pçllebi• ..., 
- \'aıtyet o şe1cn aJmışl1r1cf. '"· 

J'llhı11 tlcirlerl JroDlroJJe clille~ec• · 

le benzemiyor. Bana kalırsa, b:r 
tedbir olarak şunu söylüyebilirim · 

Devlet mübayaatını, kadrosunu 
besleyecek maddeleri ya (teklililrü 
harbiye) ususlile, nakden bedelini 
vermek suretile • yahutta \'ergi tar· 
laı ttlbi bir usulle yapmalı .. Be, h• 
lihllık oiyaııasıııdan en büyük aılıcr 

./Devamı Sa. • 5ü. ~ del 

Bir Jolmn, bin lila llinle lıGMi lağlurdan! 
Bay wrguncuyu, taksi kılığına 

1 
defil. bu ille vurgur.euluk oldu. 

rinnil husul otomoba1Ceıı inerken tuna ya.lan dedim .. 
yakatadmı: - Peki ama. siz bu zeYtln ya. 

- StzlnJe 'konuşmak iStiyorum. ğJnı yilz elli kuruşa satmak Uze. 
- Ne Ustıbıe? •• Zahire mi? Ma· re Ayvalf.rtan yola c;T)rarm:ı.amız 

nifatvra mı? Klrt3.9iye :ni? Mab- mı? 

n>kat ~? - Evet. ç.'kardmı ve huikaten 
- Hep&ine •• Yııni vurgunculuğa yüz e'li kurn1tan da sattvn •• 

dair• - Kime? 
- E6tağfu:rııllah.. Ne ha.ddl- - Mahd•ımum benden?ze 

n:ıize 1 - Sonrn.... -
- Silmem, !.Gzin için zeytin - Sonra efendim, :nahdumum 

1 
~~~ yüz e· .~n iki yUze yl1kselt b~ndf'niz de, yüz ye•miıı beşten 
t 1 clı)Q'lar .. Hem dıe vapur Ayva- 1=.radET bendeniz Bat'!D!Ş., 
ltktan gelinceye kadar.. - Milkemm'!l .. Dalıa 80:11' ? .. 

- Yalan efell<lim. vallahi ya. - Daha sonra da eff'!ldim. yaf-
lan !. Jar gelince bir ~c haktrm Jcf. raf-

- Yana. Pe\ menmun oldıım b~ fazla elimde m11.l vo~ Y'ft1va.~
tyleyae. Lütfen bana yüz elliden dun r~ ~rdnn, b1rarl~ ~ndenis-
lir ten~ vem misiniz? den kendi lSz m9.lnnt v{h dokaa 

- Ne? becı kuruşa ald."Dl Şiırr~i lr:l1o ba. 
- Zeytin yn~! Frna 1opu topu ~ kunıİ teli!& llıl 

• - Zeytin yağmm ki'IMU yft-l e•- ;·ümen sP.tryoıırın .. E ln81f ...,.._ 
ı; «tc-~il ilti yh' T\11 m ""*· ~ ftıt:tlr. ~ 

- E, hani yalan dyot'dunuz• gun. da..~vel'e ~nti~ 1"mna•. 
- Ban iki llÜ% kurwı oldui4ınn 11ı1rtıeJndanl 



-9 
- Kemnl aAabc.>y, clemeı miydi-

niz? 
- Ha .. İ§te bu doğru•.iv. J."akat ar_ 

tık olur mu ya? Hem bu bahsi kapa 
yalım Kemal bey; babamı:. dair konu_ 
~alım, .. Yoksa babamdan bahsetml'i< 
sızi sıktı mı? 

Son sözıetjnde gittikçe artan bir 
sertlik vardı. Adet!\ harp ua.n etmek 
için verjlmlş oıtimatumdu. 

Diplomat o!mak IA.zrmdı. 
- Uayır,. Hatta. hoşuma gidiyor .. 

Babasını sizin kadar seven bir evıtı:l 
pek az bulunur! 

Can damarına dokunulmu~ gibi ye 
niden çoııtu: 

- Nasıl sevmemeli, efendim; sev
memek mU:nklin değildi ki .. Onu sev 
mek istemeseniz bile o sizt mecbur e. 
derdi. Onda mutlAka itaat ettiren, 
hem de haz ve istekle boyun eğdiren 
bir kudret var<11, Karşısındakini yal. 
NZ bakııılari!c, olmazsa sö.zlerile, o da 
olmazsa kuvvetlle muh:ıkkak kend[ 
emrine alırdı. 

Daha rahat anlatabilmek !Çin atını 
'büebütün yavaıılattı. 'llyada., nın §i -
ir ve kahramanlık dolu satırlarını h!\
d1.aelerjn ahengini aksettirerek okuı 
gibi anlattı: 

- Bir defa Arnavudlukt& isyan e. 
de.ıı sııa.w.ı, pe.lall, azğm ve gözleri 
dönmuıı binlerce haydudun ortasına 

:tek başına atıldığmı gördüm. A3Ue. 
rln Uzcı·lerine sürülen bin!erce asker 
pUskürtUlmUştU. En sonra o, yUksek 
İAglliz kısrağını şahlandrrarak yaım 

kalıç aralarına dalml§tt. Henüz kılıcı
nı kullanmıyordu ve bağıran, saıµıran, 
ateş eden bu kudurmuş canavarlar de 
nfziııi, tıpkı vahşt'bir deniz gibi dal. 
galanan bu haydud eUrUııünU sol elin. 
deki kırbaçla dağılmağa çalı,ıyordu .. 
Onun delice cesaretine şajıp korkmak 
la beraber içimde anlatılamayan btr 
t'cvjnç vardı. Onun ber zaınan herkes. 
ten u.tUn olduğuna;- hiç bir zaman 
altta kalmıyaca~·~a emi:ıdim. Hay
vanmm llatünde, gök gUraitU&Une ben 
7.eyen bir sesle bağırdı ve herkea .sus_ 
tu. Biraz evvel parçalamak ve kan 
dökmek hıraile kuduran bUı'erce ca 
na var. insanlaştı: yavaş yavaş gerile. 
di. Babam Uzengi!erde ylli<selerek, ya
lm kılmçını Jıave.da parlatarak bir şey 
ler st-ylliyordu ve etraft:ı..kiler da ğılı _ 
yorlardı. 

Elleri blrblrlnı avuC}lan.I§tı; gözle 

rini uzaklara dilımiş, bu Leyecanlr hıı. . 

tıra.yı aslından seyrediyormuş gi!:ıl 

parl:ık bakışhırla dıılıp gıtmı,u: gü
zel ve beyaz yUzUnde güneşin t'jıkla. 
n alevleniyordu; gökett •k sık inip 
kalkıyordu. 

SeSi alçaldı: 
- O gUnü hiç unutmam: Eve gel. 

diği zaman yorğunluğu göz: bebekle -
rinden akıyordu; alnufda. ve pkakla
rında terler vardı .. Fakat hiç bir şey 

. olmamış gibi de.vranıyor(,J. O, vaktın 
dan çok evve,ı öldU, K"emaı bey .. Çar_ 
çarpacak kayalıklar bulamayan co, _ 
kun bir deniz gibi b<t§lu~a haykıra 

haylura, içinden eridi; eridiğini belli 
etm~den ansızın çöktü. 

Dalmıştım. Vedideqln, babası içln 
beslediği bu eş.siz sevgiye harrandım; 
onu takdir etmek lii.zımdı. 

Benim içimde de o büyük adam i. 
çin ade~ engin bir hUrmet hissi baş
lamıştı. Bununla. beraber,.. o bUrınet 
hissinin yanında bir de yata açılml§tı. 
~nç ~ bUtUn kalbini, hislerini, ıl. 
nlrlerini, arzularını, kısac-;1. bUtün var. 
lı~ını yalnız kendi9lne bağlayan bu 
ö!Uye biraz da darğmlığmı vardı. Ge. 
ride kalanları kendilerine bu derece 
bcglnmak hem ökAUz kalanlar heın. 
de' ba~knl" rı için sanki jyi mf oluyor

du'~ 
Ben böyle dUşUncelere dalml§ken 

:Vedide birdenbire: 
- GUneş do~a.k u .. re.. Haydi 

dörtna.la ltalltalım ! 
Dedi, hayvanmı sürdll. 

nerek Büyük Okynnusu geçiyorlar; 
hu sırada arıın tlevranından daha 
çabuk gidebiliyorlar! Demekki, ar· 
zın bütün E>czası 24 saatlik devre iş· 
tirak etmiyorlar. .. 
* Dima/tın, fikrin, sırrına vakıf o· 

lun:ımıyor! Kendini hissctmiyen ta
hiatın sırrına insan gibi idrak o;a • 
hiplerinln aklı cnniyor!. 
* :'\.fonleo;kiyö eliyor: "Ha}·al elenı 

!erine karşı mütalen benim için 
rem~· ft{il ~azifesini ifa etmiştir: 

iıi<,." hir zaman bir kederim olm::ıılı 

ki, lıir saatlik mütalea onu izale 
ctıııi5 olm:ısın,, \"enetlikle dostu Şis 
terfilcl tarafından hiçt~n bir havR
riis uydurularak l\lonteskiyö hü} iik 
heyecana ılüşüriilmüş ve sey:ıhat 

notlarını yakıuajta mecbur cılilıni5· 
'i; şu ha1cfo hOytik ihtilHlde Pari~ 
' c lııılun-.ı)·ıh bir saallik rııülaka 

· "nını !!llecek miydi? 

O anda bir saniye ona ;:akmış göz. 
!erinde birer yuvarlak parl(tının tit. 
rediğiııl görınUştUm. Ben dt> sürdüm. 

Ona yeli~mek için atımr zorluyor; 
iki tarafımdan arkaya knçar gibi gö. 
r\inen ağaçlara değil, yal;,ız onun atı
nın s<ığrılarına ve Uzeri!•Je öne doğ. 
ru biraz eğilerek uçan gi..:..Pl süvar!y~ 
bakıyordum. 

Bir dönemeçte onu kaybettim. A~ 
tının n€ı.I ses!erint duyuyor dura; 

LA.kin onların belki Uç dört tane 
de aksi var<Jı; her biri bi:- tara!la::ı 

geliyordu. Önümde dört L .. ne yol gör. 
dUm; dl\şünmek içln bir sani~ bi!e 
vaktım yoktu; rastgele tlric;ine dal. 
dım. 

Vedjdeyi çok aradım, fakat bulamı.ı. 
dım .. 

Güneş iyice yUkseldlkten ıoonra e. 
ve döndUm. 

• • • 
Ai<şama doğru onlara gittim. Ve

dide bahçede balıçlvanın cğlu l!e top 
oynuyordu. 

- Beni brl'akıp gittin'ı;! 
Dedim. 

Ciddi ve sert bir sesle cevap verdi: 
- Hayır, yanılıyorsunuz .. Siz be_ 

nim yanıma gelme.:lintz! 
- Fakat o kac\ar çabuk ortadan 

kayboldunuz ki ... 
- Yeti§meliydiııiz! 

Hakkı vardı: Kadın ert<efi değil er 
kek kadını kovalamaya, onu yakala. 
maya mecburdur. 

Vedide blrkaçdakika için bıraktığı 
oyuna yeniden başlarken sordu: 

- Siz de oynar mısınız., 
Oynadık ve aqam oldıı. 
Ağır, UzücU bir akşam HenUz aşk 

lanndan emin olmayan ıtevdalıların 

ak§amL" 

••• 
- Sen bir kuzusun Kemal .. , 
- Sen de bir Ceyl!Ulsm.! 

- Bir kuzunun elinden ne gelebL 
lir! 

-- Kendisıni sevdirıneslnl bilir. 
- Fakat herkes kuzuyu mutlılka 

sevmez; bazıları da kalbe takdir ve 
sevgi ile karı§t'k bir ko;r:u veren kap 
laıı.ları severler. 

- Bunlardan hangi.si senin dahe. 
çok hoşuna gider?. 

Vedide ile yaplığmu.ıı ılk gezinti
den sekiz on gUn sonra'(dı; her gU:ı 
bera.ber at ııUrdüğ\lml.lz , ye~tı kırlard~, 

serin gölgelerde böyle konuşuyorduk. 
Arkadaşım son sözllmt> cevap ver_ 

medi; yalnız hayvanını mahmuzladı 

ve dörtnala. kaldırdı. 

Mehmet Ali. 
• 7 . 

Mehmet Alinin cevabı 
6 Haıiran 828 

Süleyman Nmilin bun 
dan evvel nqrettiğimiz 
mektubu, iki üatad araım

Biraderi muazz~im efendim, 
10 mayıs 323 tarihli cevapna- dcı bir münakaıa mevzuu 

meni Ballkesriye avdetimden bir doğurmutlur. Mehmet Ali 
kaç ghın .sonra yedi tebcile aldım. Ayni madde ve kuvvet, 
Evvelki mektubumdan maksadım, hakkındaki fikirlerini ıöy· 
~ana görtinmek değil, da.ha ziya- 1 lemekte, "lnconnt!,,nun kar 
de seni sör!etip eyya.r.:ı:ı ahiretle \ 
müıktesep h.alatıı;ıı görmekti. Bu 

1 
•'-ı.lı_fı_n_ı_ta•hl-il_e_t_m_e_k_ı_e_tli_·_,_. -• 

emelim bir dere-ceye kadar lıasıl 
cldu. Şimdi gelelim mev:ruu bahis kudreti ~ ki o va.sıta ile di
<ılan mes:rile: ğer c<!S:l.l11 fu.orine de b'r fiil icra 

(U..eul:itı iptidaiyye) den tereli- eder. 
me e~tiği.m satrrlar finefS'iil'emir lkinciai, ulumil müsbetede, kaf-
müph~m değiM:ir. Ancak tabiratı fei havadisi kevniyyeyl harekatı 
Iel5efiyyenin mecburen istimali muayyeneye jysaı ve ~rca fikri, 
ve makabli ~ba.hiSn terlti kari'- keşfiyy:ıtça lıere-ketli bir tar~k a\,j
<le öyle bir fikir peyda edebilece- mış ve hikmEti tabiiyyei riya.ziyye 
ğıni tesıımı ederim. !steı"'en tereli- ve fenni miharekii zerrevi naza -
menin aslım göndereyim. Evvela riyyatına. bl.r esası metin ~ar 
kendin tatbik et, sonra vukufunu eylem.iştir. Maahaza her nevi ba. 
z:.ınnettiğin ki.mşetere göster, on- reketıi., lıntta kuvvei ca.ziibeyi sa. -
tlan da.ha muciz ve v11zıh tercüme O.eme ile tefsir etrnek!şa.yanr iti
c~tir~bfüraen ben bir daha elime raz bir faraziyyedir. 
:kalem alrnıı.m. · ikinci tarzı harekiye gdince: 

(M:çhu!) Un madde lıaıkkında- Eu meslek erbabı maddede kuvvet 
ki ta('.fat ve izıı.M.tıına kani ohnn- ve hayyizi teftik ile beraber as1l 
yara.le maddenin kuvvet altında ehenmiyyeti kuvvete ·atfederler. 
nabllli olının.sıru bir hükmü indi te- Bu meslek ecsa.mın kendt ve yek
lfikilti ediyorsun, ve o tarifatm diğeri üzer.iınıe a.mıeJ. ve alksi amel 
Yunanın ~nka.zı hikmetinde mev- iktida.rm.ı tasdik ederek, hem ulfı· 
cut o'mawnı farz ve Arab büke- mi Ntbite ve hem ilmi maıbııdetta
mE-sınm (cUz'i 13.yetecezz.a) hak- bia erlxı.bınm kabule m~r ol
·kıFdalki asarından biliı.<ltidlAl (Meç <i.uklan bir kaid~ vaz'ediyor. La 
lıul) ün yeni bir ~ey ılilın etme- kin yalnn hük~3.d,m (Laypnic:) 
diğini zannediyonıun. Halouki i.n (Mona.di<?m) namile "maruf mes-
lıakL~nt ö~·le değildir. Madd::ni:ı kğinde dıt-ğiJ, ee'Wllt kuvayr cazi
tarifi ve hikmeti tabiiyye ile kim- be ve da.ffa. ile me'\."9Uf nintatr ri
ya v~ menafiülil.za noktai nazar • yaziyyeden müte§ıeM'kil addeden 
iarmdan mczkür evsafı c:ok kiır.se- (Bo5kovic:) ve müktedahnının na
~rce malum olabilir.>c de küuhü zariy:r.ct5indt" dahi me~ktır ohm 
hakkrndahl tcla.Jrkiyıı.tı biraz şerh hayyizi gayri mticerredi teslim et
etmek ister. mesiııdeıı dol ayı mesleki m~ zkiır 

Evvel! nınddede şehadetten ha- muahaze olunur. Zirn bu faraziy. 
kikati ayrrmak 18.znn geldiğinden yede hayyiz b.r unsuru hakikinin 
bu keyfiyyet 1:ıeynelhüke..'Tla üç hfr haleti (Mode) addedilmediğin 
tarzda incirar etmiştir: Mihaniki, den h!trice tallük etmeksizin yal
harekt, cil.z'i fcnlii hareki. - Bl- n•z 7.l!ınen mevcut ol"lhilir. 
rinci. tr..rzı :i.7.aha göre künhi mafl- Ü(:ünıcü o'an cüz'ii fenıt4 hare
de ·havvizden ibaret ohıp, kaffei kt mesle~ne nazaran madde kuv
hava.disi kevniyye kavanini miha- vet ve }"4;\.yyizden mütt~ekkildir. 
tıikiy.veye tevfikan halfolunu'r Bu Fvvcla b;r cihetten kuvvetin kuv
m<'~l~ğin fcvaidi de var, mahzur- \"etin ataletJ.e gayri kahili iytiltıf 
}crı d:ı vardır. Evvelii. bugün fen- lıiı; bir ~e;rj yoktur. Diğer cih'.!~
ni ma 1'adP.ttabj.iyycde umumiyyet- i t''ll lıayylı hem kuvvet ve hem 

N3Zife 
küçük olırr.oın olsun terakümlerile 
.zerreler tt'Şkil edebilmeleri için 
hir kemmiyyeti ha.klciyyeleıi var
drr. 

Saniyen: Kuvvet ve hayy!z.!n 
mevcudiyyeti mUşteııekelerin1 tes
bm edere-k, havadisi fizikiyye ve 
kimyevıyye ve fizyolojikiyye bir 
takım n:ıUşkUiatia duçan sekte ol. 

ı ınak.s<zın halledilebilir. 
Salis,.o...n: ( Cüz'i ferdii har~ki) 

:ruh ve cismin mUnasebatı mUtı:-

~abilekrinden bahSe müsaittir, 
zirıa. bu iki rüknün arasında bir 
farkı azim tesis etmekle beraber 
onlara. bir meziyyeti mü~tercke 

atfeder ki feafö-yeti harici.ye ya
hut kuvvei muharrike!lir. Şöyle ki 
foaiyyeti cisim ci!>min ken1ine 
ha'3 old'l.lğundan ruih cisme taalliık 
ve amel ettiği vakit yatııız cismin 
t.ı;;nefsihi malik olup cf'ali hayva
rıiyyede ttSiri ohn faaliyyetini 
tahrik eder. Buna mukabil cisim 
ruha hiç Nr şekil vermez, yulnız 
onun bıava.3Slllı tehyiı~ e:'I~ ve ba
zan imaJİDi sekteda1' eyler. eğer 
ıızviyyetde noksan veya neşvü 

..... _ • 1 
r.ıemıı.w.ı. natamaınıyyet vars'l.,. 

Zamanr evn.ilde, felasifei Yun:ı.
niyyeniıı çoğu :maddeyi bir rüknü 
gayrimuayyen addederler ki Ef
latun buna (namevcut) tabir e· 
cierdi. Aristota.lis ona (vücudu fa
ue) d~rtli. Revaıkiyyun her sıfat
tan müceorııet ve mec'ul bir rilktin 
zannederlerdi. 
Şu izahattan maddenin hal ve 

masa.b!lkdaki sureti telRkkisi "\Ü. 

mayan olabHrsc de ona ilaveten 
§unu da a.l'Zedeyim ki mad.-teyi 
mesleki fel<Jefesine bir rüknil esa
si ittihaz eden şairi ro.mai Lti.kreç
ya<lan lıiı.kiım.i namdar Lavoaziye
ye kada.r maddenin gaYri ka.biliy
~ eti zcva'i haJckmda umumun ka
t.ul eıt;tJ.ğ-i zan bugQnkii ke~fiy.rat 
ile rehini indiras ve maddenin 
kuvvet altında ltem~eşte olması 
itikarlt mebnayi cedidi tc-mkkiyya
ta. metin bir esas oltınu.5tur. 

(Devamı uar> 

Arjantinin Anka:;ı elçisi 
lsviçreye tayin edildi 

Ben de ona uydum, 
aordum: 

yetlşlj.m Vi! le kabul edilm'ştiı: ki Dekartın ta- maddenin bir h:-ıssai e'!11siyyesi o!-

Buf'nos Ayrl'!I 8 (A.A. • - Albertc 
I"alaclcıo Costa Arjantınin Madrlt bU. 
yük elçiliğine tayin eı:üln..::tir. Anka. 
radaki Arjantin elçUıf Brc!:·lia da Ber 
r.e nakledjlmiştir. - Niçin susdun, \'edicte? .. 

- Ckne babamdan bl'~ka herşeyi 
unuttum. 

- O bir kuzum uydu yoksa kap . 
lan mı? 

- O, zavallı, bir kıızu oim~ktan ht>r 
zamıı.n uzaktı. 

Şakaklarım atıyordu; ba~ımın ic;i. 
ne bir kur~un a.I:ırlığı çök'.U; gözled!ll 
aislendi VJ! önümdeki bUtUn renkler 
buzlandı. 

Vedidenin babası ... Bu yal<;in bir 
askerdi: Kıran, ezen ve yalnız kör!l 
körUne ıtaat isteyen mahur bir a. 
dam. 

Vedide bu kuvvete, bu gurura ta_ I 
pıyordu. Bu genç ve çoşk• .. n kızın kal 
bindeki bUyUk yarayı gitt.Jkçe daha 
yakından görüyordum; or da hiç şl _ 
ta bulmayacak bir hal vıı.rdı, 

Onun babaStnı unutması kabil d.:
ğlldl ve korkuyordum kj, tabası onun 
la onu sevenlerin aralarmda bir çelik 
dlvar olmasın! 

Ben bu dUşUncelere da:mı,ken Ve. 
dide ortadan kayboldu; artık onu yal 
nız bırakmaktan daha ;A.rtp bjrşey 
tanımıyoı-d'.lm; kaç defad;r buna mey 
dan Termlş, benimle ınceden inceye 
eğlenmeeine !ırl!lllt blrakmlftrm. 

( Devwm ııar )· 

lim ettiği ve~hile maddenin kUn- ciuğuncfan (gayTi k::ı.r·H nüfuz. 
lıü yaln•z hayyizden iba~t değil- gayıi k!lhili taT.yiJl) giN nhnyyül 
cır: Zirn. viicut bir kuvveti istif- etiiJen ec:ıüyT ferdiyycnin eb"adt 
zam eder. yani :nadrlenin eczası- olması :kan eder ki h:n-ek"t JWiim
nı milrtehit buhmduracak ve yek- i<ün olsun; hun!:.ırm:ı tab'an kal.ili 
c'iğerinden infik3.kine m~ni ola • irıkısam otnalan d:ı iktiza erler, 
tak ve her ci~ıni kendi zatı olm:ı- lıer ne ka<'ar ş'mdi tRk&im olUl"fl
)an diğc'r f;e:rden ayıracak hir mıyorl::ırsa ela., onların ne kadar , 

/ 

Ba baritin iç )'lzladea. 
- -- ... ıra::JF'-, ,,,., ,_., -

BİK ÇOCUK YURO SINIRL.\Rl. 
NA Dtı0LM1Ş BlR KıU.EDtR. 

Çocuk Esirl{eme Kurımu Genel , 
Merkezi 

Norveç altinları nasıl kaçıırıld~ 
ğu macera ı;im<liye kadar katiye
f e g;'Zli tutulmu'J ve Norveç ban
kusın111 ihtiyat altını A'mar:ı kon
trolü a.l.tınrla bulunan bir memle
ketten nasıl çtlrn:rıldığı kimse ta
:afmdım mı>Hını değ·il'li. 

Müttefik devletlerin Almanlar ı gc;ce'eri ı.-,eyaha.t ediyorlal'Cl.ı. 
tarafından i~tila edilen meı"'lkkrt- Bı,est-Litovs'.t'a gelince, rat!yo 
lC"rdc yaptıkları ilk i§ daima -0ra- v:ısıta.cı.ilc gestaponun peşlerine 
daki altın stoklarını kaçırmak ol- c'.üşmü.ş bulunduğunu öğrendiler. 
muştur. PoJonya, Dan:marka ve llöylccc 1:3.kip · ett'.ikleri yolun ka
Holand::ı.ya ait külçeler, Bu devlet- rıuım;ş olrfuğuııu öğrenince fcda
le~ ka.nıı harp harekatı başlama- ıler V:ırşovaya döndiller. Btflt'9.da, 
ôın evvel, tahtelb:ı.hir C"mniyetine kendiler;ne 20 fedai daha katr] - Bu de.fa ilk oLa.rak, bu macera 
<ı iınmIŞ 1}Ulun·ıyordu. Norvcçin ı ciı; ve k:ymetli altın hamul.e:::üıi ~n büyük bir. rol o;-n:ı.y:ın insan
altınr bir kruvazörle İngiltereyc i Itomen hu<lııduna kadar naklet - ı lardan Fredrık Aas!un(l ism.lnde 
ı.akled.iJince:re kadar büyü1< bü· meğe kar:ı.:r verdiler. Lakin,. pro- Lj_ri •. İngiltercye varmadan evvel 
C.l')'ahat etti. ! el eri az ~an S>Onra. öğreııildi. 1 l utün Norveç toprakb.r:mdıı. seya-

Avrupa memlekdJ,erin:i.n hepsin- l Ve. ta~ip ettiıkleri bütün yollar Al- ıh.at <-den 1.500 ka..~alrk Norveç ih
de bütün altın stokları harp pat- ınan tayyarel.eı::irıe hedef teş.l<il l tıyat altı:nmın geçirmiş olduğıı 
lamad::tn eV\•el ~eliık ve betondan t.:tti. Başl.1ca yolla1'dan SIJTllara.k ı lıeye~nlı 83.fhal&rı if~ etmiotir. 
yapılıma YP.raltı mahzenlerine de- dağ ve tarl& yollannt tak:p etti~ Bu a.daım, heyf'eanlI altm kaçak 
po ed~hriiş buJun:u~rdu. ter. . . çılıığınm hrk&yesini (İmaJ') mE:'c-

La Bank dö Fra.ns'ın kUlçel.erı' Fa.kat hır ara.ilk Romen ar-az . . - k ~-~1.·ı ... ı . muasm<la ı:;u su.retle nakledllyor: 
25 metre toprak altındıı hir nevi sıne ~ıns no ta'!IDI ~n..ı e11ı-a bıir 
kasalara Yerl~tirilmişti. köprilden kcndil~rini bombalama- - Norveçin :stili tarihinde hal 

Toprak üstü ve to~ 
medeniyet& 

Alman niütuhvssısları' 
Loko!c'un' 1912 de Ortll 
tığı kazıları anlatan bir 
okudum. Toprak altınd"'' 
asırlardan en küçük bir ıı 
mck için ne mahrumiyeti',. 
Jikelere kallandıAını uıo1' 
!atıyor. 

Birkaç parca~"J ber..,.r 
hm: 

"Rirc;olt yerler katdırclıı. 
kaç parça Asarı Atika çı& 
ümidim garptcki şebriıt 
şimdiye kadar dokunıılJ!19 

harap yerde idi. Burad9.' ~ 
hücrenin üst kısmında1'l 
rice çıkan bir melıhalden 
miilıcd södinmcıklc idi. 't 
tlılıetten tam:ımile birhirin' 
kn tılaşnıış ç.akıl taşlnrne O.. 
rlıığunclan runeli~at güçl 
kullanmak sureUle rlinl I• 
ko~'mai:la mahsus sıralar ,,s 
ve lıundan mı1ada nltı t• 

ile 
meyrlana çıkarıldı. VaJ.1' 
tlini tasvirler koydukları 
nlescr sökülfip nlııunıştı ... 

"Topra~ı kemali iht~lll~ 
dırdık; stüpanın bir dı\lt ~ 
Ji dürt köseli 1:ıir avlu astı 

, "" yaııdıijı me.rdana çıktı. ıır 
şemesi cilalı mermer ı;ı., 
lüyrlil,,. ... 

" nuradıı Tanı:t zamanı 
sutrul!l.nndırn birkaç t !-' 
devre ait mesküküt. baJçılt 
<le getirilmiş gayet güzel~ 
ve tersim edilmiş bir he) 
k mühim arkeolojik eser 
çıklı., • ti 

"... Burada ilk el yaııl• 
ze dü~ıü. hunlar kısıne0•d 
sikalar. mektuplar, Iaırna~, 
rafıııdaıı Yerilmi'i tıir fll"' 
!er olııp İran sakları lisll9 

zılınıştı . ., 

AsırlArca toprak altınd• 
ve ~ asadıklnrın günleri il 
tinden an<'ak birer %erre ııl' 
taş, insnn elinin oydu~ l 
pıırçaı;ı, hir h e y k e il 
dile ı:ıetirilmek Menıyor dl1' 
karanlık devirlerin ı,ılft 

yonız. "" Topr:ık rıJnn medenıyet J 
rık dökükleri l•akik:ıti ~10 
foclc edebilir? j,.fe Si••8 J• 

• '> Jtf'r 
te Slııliıır.ıracl .• Bu harabe ıt 
de lı:ıııı:i eşya parcaın bi 
rı n ıııcrlcrılyeliıı i , umr:ıoın• 
dclıilecck kadar cantıdır. 

Niyazi A 

H . d" d t"ril ın ıstan an ge 1 
manifatura e'!" 

·birli 
lılınliıt ve ihracat . i1' 

ıııunı1 kiiliiıi Sclıihatld 1P 1 
ofisi ııınuııı müdürli AhJ11C 
.\ııkaraya µiltiklerini ya1'ft' 
sry-ııhatin. Hinclistnncl•11 • 
cek 12 ınilvoıı liralık ı1I r 
eşyası tcvzlalı ile alukııdll 
:ı nlaşılıııuklad ır. 

ev ,,,,_ 

Lüks telgraf keı 
Çocıık E$lrncmc Kur:~) 
liıııırlanmış otan (10 · 

k~ii<alları her postahane ııı" 
lnılu ıınınk !ad ır. .

11 
tıI' 

'l'<'lgrnr mfis,·eddesfnı l'°' 
sine (l.üks) kdimesint il el 
\'e telgraf üçrelinden a1•rt 11ıı ruş fazln vf:'rmekle bU afi 
rlnc getirmiş olursunl~t· ıoa' 

Bayramda lcbrikfnızl 
la göndermekle benı kil 
himayesindeki yoksıtl !:. 
bakımına yardım etnıiŞ ~11ı.J 
hatabınıta karşı zarare 
lenniş olursunuz. 

Her giin bir karikatür 

1NG1LtZ KABlKATtfRtJ 

La J?n.nk Nasyonal dö Belçik. ğa gc'en düsrnan<lan yamn saat ifa arzemlrn-em:iş bir kaç krsnn var 
Ostandda 250 ki!oluk bombalara t:Yvel geçmi.şlerdi. Nil\ayet külçe- dır. Bugün Norvıeç ihtiyat altım- l i lı... ______ _._,-._ 
mukavemet edecek kemeler insa ier; İstanbula itba letmeğe mu- nt, bir dirhem hile zayi etmeden 
ettirmişti. - vaffak ol.rluta.r. Orada hükUnıct nas1. emniyete aldığını anlatabili.

~"\ .· , l 
. . . . ( 

Nefer - Kokutaıum, erlmda,lllnm 
dngUmU bir yere saklam11ıar0• Bö)·- ı 

ı le bir çare clütündüm. 

J~a Bnnk Nasyonal clö Süis, 125 
nı.iJyon İngil:z ~ir'a6ı değcr!ııdeki 
altın klilQ"'lC'ıini Alp da.ğlarm·n 
ulaşrlınaz yüksekliğine gömdür 
DrÜf;tli. 

21. 000.000 tn~liz lirası değe 
rind~ Po'onya iıhtiyat altınını 
memlcl<et dışına çıkarma işini on 
ff'da 'i Uızerine almıştr. 

Bunlar asker, memur, makiniflt 
gibi gayet eoenç insanlardı 

Na.kil vnsıtas eksikliği }iizün
den .~ttınll3.r yan yanya bozulmuş 
otobııslere yükletildi. Bu fedai'-~ 
gaye4:. fena şerait tahtında şark 
lıudut boyuna doğru ilerlemeğe 
bllRfo.dılar. Alm:ın devriye ve ~:n 
bardnnaıı tsyyarelerinin hlicumhı
rına me.rmı Juıtrnarnak i:-in yalnız 

rm'rrerine muhafaza altında hu~ ıiz. Mitralyöz ve bombaların n.te
su::ıi 1::ir tren vermek için kendile- ~ind~ kend"mizi ku'rtardrk. 
'rinden 6.000 ingiliz Jirast istedi. Muai:r.eye benzeyen bu mnva.f -
Bir Amerikan ~irketi isten•len fakiyetten dolayı bUtUn Norve_ç 
n:ffilağı avt1ns ols.rıı.lc vermeği ;r8 • haıkına te~ekkilr et:mMiyiz: 

hı] etti: altın Suri)'eye nakledil-. Köylüler, ballkçılar, ve bilhas~ 
eli. Oradan da Frans~ harp gemi- kamyon\ §Of'ilrleri bir ,.,..,.. defal-ar 
!erine devredileli ı tl · .,....,.. 

.. · ıaya a.rmr tehlıkteye koymuşlar -
• Boykce 21.000.000 altın lira dır. Fa.kat böylıe olmasma. rağmerı. 

F r[1n"aya kadar geldi. ·ı ırecc gilndıtiz tepe-lerinden eksik ol-
Hitler oroulan Paıi&i iŞf'al edin mayan tehlikeyi nazarı itibara al

ce alttın Franı'iJIZ miHi hankasının madan a.rabal&nnı idarede dıevam 
~izli kasıtl~.rmı terltetrniş bulunu- ettiler. 
:yordu. ~r.·kan harp filosuna Boşaltman karar verild~ 
Til'ı;'n~p "Vincenne3" knıvı:ızöriy- B - 9 Df!'an • 1940 geceleri tik 'fıa-
1'! 100.000.000 İngiliz lirasr kıy - 18 tehJiJı:ee;i bqgösterince altının 
metin-:leki aJt:m Amıerfca11 naJrJ~ nalttfne hrm' TerlJmioı buhıea -
l'flf~. ·~ -

ı · . 
Norv,.ı: :o ltmımn ~~~;mı:ııı ,.,·,~11- ı 

----------------------
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manya ve avrupa milletleri Miras yüzünden Askerlerin1_ize 
cinayet kışlık hedıye At, arapoğlu at! 

1~:-----
QhQ Ya, Avrupa milletleri karfısınJa harp uzadıkça 
)'q~k davranmak mecburiyetini hinetrnektedir 1 

lstanhul ynrdırn ı;e,•cnl<!" cemi· 
Genç bir bahçıvan demirle \t'lı ,eni :kı;ilık fıoll)etınc lıaşlanrn; 
başına vur.ula.rak öldürüldü ;ır. Heyet Rayım Kırd;ırın lıa5kaıı 

.ı\ l Arap oğlu, .:ıt l Hoşuma gidi. 
~nr. Yalan olduğunu hilciiğim lml· 
de yine kc~itle di'nliyorunı. İçim. 
de lezzNli hir titl""..mc 'ar. Sen 
"Yemen" 1i imissin; alimmiı:!!in 
,.e ~aiptcn h:ıb.~rlcr n:riyonnus 
~un. Atn1:ıl,: ılurıırken, bilmem l.i 
ı:-u "ifön". "ittim,. ·örunü da nc
rerlen c:ık.;\r.lm. Rrrak efendim. 
Şu nkıl hi--nrlar•. idrak durnrları, 
f-t>rriibc <'İtleri H~ miJ-.ahede bil
mem nelP.rile kıı59tılnu~ mınki,ir 

diyarı. l'nlaıı lıaYadnki Jmşt:ın ela.
ha serbest, l1ayal İ!>e etn~inleri bir 
lıızrla Man bir kudııettir. 

ı.... Yazan: SADRİ BBTEM 
·~ı.~ıu~· 

Fatihte feci .!ıir <'inayet işlen- lı~ı altında ıoplan:ır.:ık çalışma prn• 
mi'ş, Hooa. ÜV'C):S m~a.llcsin~: J{o- ııranımı lı'~lıil eıınis ve tai\,;ı{ ınc~
casinan c:ıddoc;ındc oturan "'" Ya· J.;iine konmuştur. 

l\Itn • lltıtkundan oıonra 
"-...: ltılarıu A'\'nlpnda mü 
'"•Yer ~11""-:" 1 alacakları açıkta 

l';:"lJ\tudır ""'I ·rl.:!ri • .., u ırer, elde o. 
Hti!(,.~ rnnhafaza etmenin 
\ "'= taa 1 

~'a AI rruz etmenin bıtıı-
.11· lt~~an sıarı olduğunu 
lllıi <le ~n dcınr/imısiler için 

\ıit' ndıın sonra uzun 

'

l h•~·!tl1tka,·ıenıet Ye ,·ıııı·nn-
ı oJaca.kt • 

' Ya Şİ'nı • ır. 
h ~laları' l!ıye ka.dar elde et· 
ı~llda gtıla 'e ham nı:ırl-

!İııin llliin Al~an;p~nm harp 
1'o)'aJ-a tenunım hır ıınsuru 
':I ~alıs· k haı-p kudretini ar

ıı..ı .<\.caktır .,... k' G" ~ıs111 b ... ,ere 1m o. 
tliğı ayrıun, miinas,~beti

~()l<ıu ııutu~kta bu noktanın 
lııı • n tcım.tn ediMiğini an-

ııı ~lll'a A . . 
l~~t bi\l"Upa kıtıı.,.ınıla U-

"İJ·et_~ r harbi ımrsıJamak 
llı:ı<id e kahnca. yalnız 
.~ıı b~ \'e gıd:ı nıaddeo'li bn
"' · ır t • ışltt. alllanıiret te~is et-

• l 'IJ) • • On '' Un:ı koymuş ı:ıa-
\e llisiı;t.ın hııntlan sonra si
' • ()lojjJ; hazı tedbirler 
Ilı Cl;('r . 
~tl:tk 7.amaııı geçmemi::;-

, haı ~zaruri.tir · 
''tita.~, ~ adı(i.ı ~nın'an A l'rupa 

t hatb~abıık hit~e'k bir yıl-
~~ ın1ı1 . • • 

• i{j ed'. ~aı·nretleruıden 
~ ıl'ttı· 0~lırord11. Bunun iı:in 
l'ıı<le :\lır <ıurettc i~ birJl~n

k~::' lıaı· ll'lan s:ı.h·~ti, a1-'lme
~""1(11 'ilde Uftıklaı t Slll'l"Ol'-
•\liı • aı "' 

lllilk arnet, ~ah et süıılıe-
. %t, ~etnhı edecek ,w·ıta. 

-.ıi Ola akat bu "a"'taların 
~i~ıcak, \c uznn -.ıiı ıni

et' knrsrsında ~Ö\'\i-

bü~·ülc fark ,·ardır. . ~. H ARBİN ba.51.adılJ ~n Av. 
rupa m~i mihver ve 

A ,·nıpa.nın mihvere en sempatik 
insa nla.n için bu ta,,•iyedm müt.a
lea edilebilirdi. Halbukj bu.gün yıJ. 
<lu-ım h:ırlıi yeri'ne mukavemet, 
yıprandırma harbi g~. Bu va
'ZİYete göre yeni tC(lblrler almak 

1 zanırıet halini aldı. Bu yeni ted
birler Awttpa.da yer, yer mümkün 
olduğu ka:ar daha. yumn~atıcı, 
tlnha ziyade mevcut isti'itrarı mu~ 
halam eclicl vazi'yetler ih<la~ et
mek o)a.bi)jr, 

Meseli Avnıpa nha.mmı millet
Lere bu~n onu olduğu ~ibi bilytili 
prestij ve ümitle dolu bir hayat 
ltamJesi ŞP.klin<le değil, roilJetler~'n 
mtthakemc eder.ek kal.mi edecekleri 
bir hayat tanında giisterilmek j<;. 

tcnmektedir. Netekim Almanya a
na 'at:\n harirind çıkan almanca 
~uetelerin dil~' ,.e propıı~nt}<fa na.
ıın Göbelsin ·'Da~ Ral·h'' <la. çı. 
kan ~lesi bunun bir misali<lir. 
Propa.ganda nazıt'r ye."li nizamın · 
zorla kabnl ettirilmek istenmedi. 
ğ;nj isba.ta çahsnınktarhr. Di~er 
fa.raftan .A!lmanya.nm A.\'rupa.da
bir Cennen federas~·oırn kurmak 
lıuı.u-sunda. göstemiği yeni gayret 
ele Avrııpanm i~incle bu1unı1o~ 
<;J~ karq bir nevi toplıınm:ı 
t~biri manzara'ir arzeder. 

F,ıında Sotiır.i admda br bclıçivıın ilk iı; oJı.ır:ık ::skerleı ınıi;-c k:ş· 
bl<l'ilriilımü.5tür. hk hed;~ e toplann!';.ıktır. Di~l'I· 

H:l-::ise şC'yle <.ereyan etmiştir: ıhavır ~urumlfl.ril<' ıle iş birlıği te· 
Bir mtiddet ev\·el maktul Soti• ısis. ctlılmi.ştir. Dünden itibaren iıu 

riye ölen a.n ncs!nden miıhim_ mik liiıı koza ~uhrkri bu tııısıı~l:ı iızaıııl 
tarda arazi kalmu:Lir. Bu mıras:ı f:ı:ı.li~·ete .ıcçonıi~lı·rrlır. 

·Maden kömürü 
tasarrufu 

0 <:iva:rda !:>ahçıvanlık yapan Ta _ 
naı:ı J.sıminde bir1 de Mtak çıkını~· 
tır~ Bu miras ortaklı~ akraba o· 
ıa~ Tanaşl:.ı, Sotiri•ıin aralarının 
açıJma.~ına ı:ebep olmuş ve bu yüz• 
den fl<i taraf da m:'.hkctneye 
düşmü5tür. Bu s~retle birbi_rle- Son seferler saat Z2.30 da 
rine karşr Vin baglayan Sotırı ve yapılacak 
'[.mas bund3.n üq :ıy evvel de Ta• Môdrn kf>mürü ta.,arnıru iı;:in ıı:ı 
t•<'ııtn. bahçesinde münazaa etmiş ·kil rnsılahırının ~oıı 'Seferleri "arı: 
lerdir. Bu münaz?.a iki akra·, 22.:rn da yapılacaktır. 1 mıııni ycr-
banın arasmı büsbütün açmı~ ,.c ler ric sa:ıt 22 de liılil cdel·t'l.leı· -
nılıayet evvelki al~nm fazla mile. dir. 
t•trrla rakı ic:;en ve çok sarhoş l:ıir rınumi Hımballl'nn nnı:ı;) ~en Y•·ı· 
halde bulunan Sotiri saat 18 de Ierrle olnnlııro:.m V<.'I dE>rnmlı y:ıkı· 
lana~1n beohçesin~ git.mjş, 0 sıra• lanlarrl:ııı maa<ln<ı 22 <le ,(indiirlile 
da bahccde c;:alt<Şmakta olan Ta • ~ektir. 
rıaşia adarr.lamıa ileri geri söyle'l -----o-----
'Ilefe baş.larr.~tır Bu kHUrler Ta.· 
:ıaşia adıun:ıınm fena halde sinir 
Jendirmiş onlar d:ı sırık rlikmiy'! 
yarıyan hüyUk dcmit'\erle ~o~iri _ 
niz: üzerine saldınnışlaı-dır Oç ki· 
r.inin hüc•ımuna uğrayan Sotiri 
ı:ıarlıoş olduğu için kendisini mii • 
dafaa edt".tnemi.s. bir bi!i arkasına 
vurulan deı:nirlerln baı:;ma veaa.ir 
verlerine isabetile k:ınlar içinde· 
i::ıL,,~tır. Ağır yaralı olan Sotiri 
düse kalka evin.e kıadar gidebilmiş 
\'e ~bir müdd.ct sonra ölmüştür. Ta· 
nrııola suç orta.klan zabıta tara.fm_ 
darı ya.ka.lanmışlnrdır. 

Münakalat ve İktisat 
Vekilleri 

::ı.-tiinak:ılnı vekili Amiral F:ıhri 
Enı:tin An.karadan şehrimize gc·· 
mi51ir. 

Ev,•el'ki ı;t"Ün Anıkararlan şehrim: 
7A? ııelE!'ll ilkli~ad "'<"Kili Sırrı Da~· 
<hin akşam Aııkaraya clönmüştür. 

---0---

Satışı serbest bırakılan eşya 
Manifatura eşyası, demir, ~a~. 

tel, çid, deftcrlik 'ki\gıtlar hariç h1 
iti ve muka·w, ~nhşlan se-rhc~t hı· 

rakİlmıştır. 
Kalay, ıeneke, ham kauçuk. la~-

tik tevziatını ticaret ofisi yapacak· 
lır, 

]';,·et, yaptığın gibi1 yap Araı• 
cıAhı ! Çrğırt'lmnlanna c;öyle ise. 
ilim Tenı~i vermesinler. Sonra <::ı
J~n<>~Ju çıkar altından. Hem ~en 
kepaze olil.l"Sun; hem biz ıe\ ksiz, 
i.ımit"iz Ye keyifsi7. ltalmz. 

\':ı.ptığın ~bi ~·ap, yani at!lbil. 
di'tlin kadar at \r:ıp oğlu: Zaman 
u~·~un, hanı öurgun &eSinin bir 
tek küçiicök nnl.a.~ı bile kaybol. 
muyor. Ku!aklar antt!n p;ibl, ~Ü· 
nliJl~r serpn ~ibi. Ytldnlar n.ra;.m. 
dan bir solulduk rih:;ir eıse, bun. 
lar o nef~i oğııltu haline i<orlar. 
Dehamı tella1lık edenler, diyor. 

lar, ki 1>en 19;{9 bnhannda bir mek 
tup 'annıs Ye gelecekte olacak),.. 
rı hir bir habm- 'ermi.';:;tin, Allah. 
fan bn..,l.:ı> hi~ kim"'eye açık bulun· 
mnyn n "~aip'• kapılnrmdan de
~k "'1.>11 de gec:thı hn ! Hem ilim. 
iik da\'asın<lasrn hem de ''gaip" 
lerle m~ıl~ün. K~l•e bunu yap. 
numıy<lm ı;ünkü ,·erdiğin :&e\4ke 

İkln<i dünya harbi hff~fudığı ),ı. 

danberl her konuşmanm ııonıı gök.. 
1<-re da.yanıyor. Kara.da, havada ve 
ı;nda ~cli~e bü,.ünme'k ve teknlll 
dünyanm bilgilerlle donanmak zorun 
dayız, Fitrolt"rlmizl hn ülküntin ;\'O. 

unda ~a1,an Türk hava 
verelim. 

kurumuna Sinemada gürültü çıkaran 
adam iki ay hapse mahkUm 

oldu d • 

T AKSi/Jf Sinemasında 
Evvelki gece Sümer sinemasında bır 

M.diso olmuştur. Yanında bir kadın 
la sinemaya giden Seyf<ttin L!iml! 
bir şahıs ikinci balkon bileti alıdiğt 
halde lüka yere girmek .istemiştir. sı. 
nenıa sııJılbl Cemil buna mani olmak 
isteyince, biraz da. sarhcı~ ola.n Sey . 
fettin. Cemile tecavüz eLmtştlr. 

Bugün matinelerden itibaren 

Cllnnü meşhut mahkemesine verl!
mlş, yapılan duru~a.nm sonunda il<f 

a.y hapse mahkftm olmuştur. 
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'1..XG-~ 
Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 

- Eleni, kızlcırı salona gönder.. . , \' 
Bıraz sonra ~effaf birer zara bürünmüş dört kız salona gır.~ıle.r.: c 

mcırlomın isareti üzerine xarları da ataraic anadan doğma "azryctınıd 01 

dı:ar. Sıra ile talimli asim gibi duran kızlar, gülümsiyerek ilç a~ka aşı 
süzüyorlar, ve noıarlorını celebildikleri anda onlara ~?z işoretlerr yapı
yorlardı. Mu!iofo utanc:ı:dan kızarmıı, kan başına fırlamı~tı. Ne kızların, 
gözlerine rcıst gciirim diye yüılerine bakıyor, ne de ayıptır, diye başka 
yerlerine naz'.ırlarını çeviriyordu. Bir lnelin, bir Hilminin yüxüne bakarak, 
onkuın vete4..eği kararı, anların sececeği hareket tarzını bek1iyo~du.. . 

izzet de Mustafa vaziyetinde, utanmıJ, büzülmüş, horeketsız, sessız, 
duruyordu. Milmi intihabını yapmı,, ve gözü ile İ$aret ettiği, ..ızun b_oylu, 
esmer tenli, karo gözlü kız, sıradan aynlarak yanına gelmijli. Şimdı yo
vcş sesle onur.la konu~uyor, ve arkadaşlarını unutmuş gibi • görünüyordu. 
Nihayet madanı Eliza, daha faxlcı beklemeğe vaktı olmadığını ima eden 
sahırsız bir ed<.ı ıle ötekilerine: 

- Hayrii çocuklar, ecin bakalım .. Madmaı:ellerin işi ,.af •• diyerek 
onları harekete getirmek itedi. Bu ihtar üzerine Hilmi de arkad~larına 
yardı:n etmek luzumunu hissetti ve Mustafa ile izzete dönerek: 

- Haydi yahu .. Dada ilk ağızda bu kadar ağır, ve müşkülpesent 
olmayın .. Yoba aronızda uyuıamadınız mı?. izzet, sen Lüsi'yi ol .• O Fran· 
sızcrı -:la konuşur .. Galiba onaıı da Pari1'1i imiş .. Beraber Frarsızca konu
şur~unuz, diyerek kııa işaret etti .. Mustafanın karar zamanı gelince se~
mek niyelinde olduğu, Lü~i, hemen lııetin yanın<J geçti .. Hilminin yaptıg• 
bu emri vaki, Mu~tafanın tereddüdünü cezeılaııdıron bir hcıreket olrlu .. 

Ortadc =ki kız kalmıJtı .. 
- Seıı de 1unlardcın birini al .. ŞHrıdi baıka müşteriler gelirse, onla-

rı da ka~ırırsın, diye Mustafanın karannı taGt etmek istedi.. . • 
Mustafa içinden keıki gelseler et., kurtulsam diyor, ve bu defcı ıkı 

kız orasında' ba$1ayan rekabetin garip tecellileri kar~ısında daha ziyade 
sıkılıyordu. Ona öyle gelıyordu ki, bu kızl~rı cıplak olarak göımekle, c:ıı· 
tık mala kar~ı bif nevi angajamon altıncı girmiş sayılırdı. Son·a crkcıdo$ · 
farına karşı oyun bozanlık etmek de onun kibrine dokunuyordu. Bu se· 
bepferin de tahriki ile so" bir nam'e yopıp kız.lora birer birer baktı .. Ve 
ikisinden vüculça ve yaşco en küçük olanını secti. Nazarlarının üıerinde 
fo::ia durduğu kıı, parmcığınt göğsüne cevirerek ben miyim dcnıek isted:. 
Mustafa evet, mukabilinde baıını salladı .• Ve sonuncu kıx, solon kapısın: 
dan merdive'I yolunu tutcırken secilmiş olanı da Mustafanın Y"nıno geldı. 
Artık takdim ve intihap merasimi bitmİJti .. 

M.odom Eleza, iyi bir ahş verit yapan dükkôn scıhibi memnuniyeti ile: 
- Cocı.ıklor. odal'lrınızı göstereyim, diye öne gecti. Uç ı.ift onu ta-

ölmez bir hayat faciast ... ihtirasla dolu bir aşk romanı. .. Hasret 
ve sevgi ilP, yanan bir kalbin acı feryadını... htırab ve elem içinde 
kı~·rwan bir kalbin heyecıuum.,. Saadete ausamı~. sevgi !Çin titreyen 
bit gönUllin en yuksek nağniclcrlnı terennüm eden 

xıv 

karşıladı. Aralarındaki 
kapıdan Hilmi ile kızı, 

kapıdan do Mustafa il~ 

Mustofonın Aydıncı c:ıvdcti üzerinden bir hı;ı{tf'I 9rçmi ti .• 
Sıcr,k bir ıemmuı günu, hem postasını .,ımak, lıom de teınıdıklarına 

rostlamnk •:;irı, istc:ısyono inmİJIİ, lzmir treni karıılandıktarı sonra o do, 
diğerleri gib:, pcsla kuli.ıbesinin önüne geçli .. Ve adının ı;ağırılmasını 

bek:edi .. 
Memur, önüdeki yığından eline geçen mektup, gazete ve mecmu-

aları üstlerindeki cıdlaı ı okuyorak bekliyenlerin başı üı:erinden dışarıya 
fırla;ıyor, suhipleri de onları kapıııyordu .. Postasını olan cekilıtor, ve ze· 
vet vaktinin $ıccı5ındon kurtulmak için, serin bir yere varmak maksadiyle 
hızla uzakla~ıyordu .. Mustafa da ayni ıeyi yapmak icin sabı•\lılı~la sıra
sını bekliyordu .• 

- O.va1n1 lfat -

bir ıha~tli keder kat') or bu. 
lkn, "Y.emeıı" i bilirim. Ora.da 

gti,~1 dağlar, çok l'erinıll o\alar, 
connet gihi "cebel" lcr, ze,·1;; eh. 
lj ~ümıeliler, et.~klerj fcsıltr, ko· 
yunları frkırtı colıı maşlnhlıı.r, sah. 
hareler, mırıltrlı ha'\ ıııhır, "kad" 
far \".;: 31ttn lüleli Yıil,sek nargi. 
leler \nr. 

Ama rlo~snnu j~fcn.cn .. ha-
ui<I" flcn ta "h:ı~lcl ' oC kndar l1ir 
tek kılliiphaııep· ,.e bir tek ilim 
adamına r:t.. .. tlamndıııı. Zaten ora. 
ela ibne ne lii:r.um \'ar ki? •• 'Ne y&p. 
rn1ar onu? 19391ı:ı11'lrında bir kaç 

ay c;onra harbin b:ıl!l:ıvat'ttğını tn. 
gil:zlerin \'9k fena günler g~rıe. 
reklerini, \hmınl!ırın z:lCerden :ı;n
rcre Jio.;at'aklarını ı;nnra :rm!Tllıre
beye rlalıR. ha ... kıı ıniltctlıt:rin de }la. 

rısa~ğmı h\h·e hiı' e..-.ine h11.her 
,·ermışsın. na, :ıı ... eref n.ıi'dirı> 

Zaman hqı senin he abrn.a. iJ)edi. 
Olanlan oJcluktan snnrn, söy1eııli • 
~in lçhı fledik1.~rin hi'r bir ~rktı. Gc 
leceğe nit miijd,..i• r~n ile p5 gti. 
:1el. Am:ı ben, bir "'2Y daha.~
nıp .\rf!ı• oii'a! Biliyorum ki Y.... 
men{le "Ynlıya" dan, ''İ<his"' den 
''.'lol<il~ıl", "Abdühnhid,. ~
den daha. ~tın etli iki şey '\o-ar: 

1 : Nal gibi' Riyaller, 
2: Mrı:raldı 1ngiliz a.ltmlant 
Keşke bunlan hic; bilmeseydiin,, 

de ı;;ana bir lcere dahn. f'8n aş*Jy. 
le: 

- At Arap o~lu at! hOŞDDta 
e,idtyort diye ses1enehilseyqlq\. 

Hakkı Sliha Ge-

s POR ... - ~ - - -Pazar günü yapıla-:ak lik 
\ 

ımaçları 

tst.• Futbol ujanlığında.n: 
1',cne<11babçe stadı: 

Sa!l.t n.3o Hilal - A. hisar ha· 
kem Selami, Sad.rk, Hayri. Saat 
ll,30 Eyüp - 1sti.kl.ll hakem Eı;. 
ref, Zeki, Lütfi. Saa.t 13.30 G. sa
ray - Taılrnim hakem 8aımih, Ne
~t, S:-ımih. Saat 15.30 Doğu - Ha 
liç hakem A. Adem, B:llenıt, Ha. 
lit. 

Şettf stadı: 

Sae.t 9.30 Beyoğlu - Ra..m.4Ha
kem Muhtar, M leyyet, Hay.ııti_ Sa 
.at 11.30 Süleyman iye - 1st, ppor 
hakem Şazi, Must.a.fa. Ziya. ~ 
13.30 Da.vutpa.5a - Ve'Va habm 
MuzaffC!'. Baha, Necdet, Saat 
l 5.30 Beşikt.'.1§ - K:ı.sımpaşa. ha 
kem Sami, F~l. Münir. 

Bugünkü rad;;-ı 
7.30 Program ve memleket snt 

O) arı 7 .32 Viicudumuw çahştıra· 
lıııı. 7 .40 Ajans halx-rlcrl. 7 .55. 8. 
.10 ~enfonik parcalnr !PUJ 12;30 
Progrıım ,.c rnc:mleket saat a~. 
1~.:ıa Knrışık pregraım CMY 12. . .'4.5 
Ajans haberleri. 13.flO 13.M Şarkı 
YC liirküler. Hl,00 Program '~ mem 
leke! saal ayarı. 18.03 asıl heyeti. 
IR.rn Dan<; CPI,) 19.00 Konuşm~ 

ın.ı:; Memleket ~nal ayan~ Qjanc; 

lıalıC'rlcrl. 19.4:i Klıhik Türk ıÜiifr. 
ği progr.:ınıı. 2<ı.15 ftad:ro ~~i. 
20.-i!i San solobrı. 21.00 Kom.&Şma 
21.tf> Temsil. 22.00 Radyo :ı:a~· 
Jm,ır:ısı, 22.:lO ~femh•k<'1 saat aya:rı 
:ıjans hahC'rleri ,.e bor-;:ılar. 2~. 

22,:iO Yarınki yıroı::rnm ''e kapanı!. 

1 25 y~ı evvelki Vakit 1 
9 Blrinclteştjn ıns 

Mihri Müşfik hanımın 
\abloları 

Kız se.na)1 neftse mektebt t'flslm 
muallime!i Mihri Mtişfik hannn dört 
sencdenberı tstanbulda vUcude getir. 
diği t.ablolanm teşhir maksadiy!e bir 
ı:.crgi tertip e1.ınlştlr. 

()lı!'tIA 011 marletıl - ı. t('<Şrln: O L te,rln: 10 

Raroazan: 28 Ramazan: 29 
1 Hızır: 157 Jlız.ı r: 11>8 

Vakıtlar Vasatt Ezani \. eııatt Edllll 

Güneş '7.03 ı~.2! '7.M lU4 
Ottp J 8.01 6.20 13,01 gp 
lklnd.I 16.12 9.82 16.1~ 

=ı Ak§a.ID 18.S9 12.00 18.%9 
"f'atm !C>.10 l 11'} tO.lA l.lf! 
1-h k.t'T t•-Cll l.lll 10,4 ~ . _...,_...........__ 
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tı!& awww: na _ : a IS 1 1 1 _ -
vanı kamarasında Hindistan aımanyanın 

·il tim.atoma 
(Ba!farafı 1 nci sayfada} 

n• ~kkın"a mu"zakereler .. _Ültimatom ~i•ı bir ıniU,let 
~ ____ u __________ .___ j :;~~:liP~~~~:~e~!~~;i~k:~r~ 

d • '' . •• 1 .. ki hafta eonundan evvel cev2.p ver-H in Jstan nazırı guç u erı mc-si behl:f'nilm:kte<lir. Ültimato-1 
mun reddı halınde Almlr:r:ınm 

h 7 ... e . t• d -' ., , almak tehd•!rl.ndc bulundı..ğu ttd- ' 
erıuz sona erm mış ir,, eu ı lıi~le_r lıs .. k!:m~a bir Ş\!)' söy_lenme-

mıştır. Dan ımarka par.am~r.to 
Lo·ırlr:ı: ı:ı, (.\ .. \.) _ IIindhlJıı Büyü'c Bri!an~ıııLı bu hedefe var • encümeni !'l'İI:l.Öi i.iltimatmnu tetk:k 

i'<: D ı .ıı:ın--:ı):ı aııl nıulıtelif ınuvJh. m:ık i~in Hintli~Lann ~<arşı ,.e h·'· ctmcktedi1· . ., 
l.at hlik:ir.ı'~ri ilıli\·J côcn konun tün dünya nHh:ıcchc\incle esasen Ilol:ınd::ı.yı t:ııyık 
proje~iııc ılı .r nlurak Anıın kama ı·esnıen fcuhhüde girmiş lıulunuy-:ı 

roı:.111 ı ,,.-clıf;i lıir ılenı~c;le Hind·~ ruz. lnqillere hiikiımeli nı:ınıına tı.ı Sto1dıo]m, 8 (A.A.) - ''Eken 
Nasyonal Çaytun,. gazetesinin La 
llt'ydeki muhabirı gazeteMe yaz
öığ1 bir makalede bütün Holand:ı
lıların a&cere Rlınmasr llizıımunu 
kaydediyor ve şu ihtarda bulunu-

ınıı n:nırı ~I. .\ıııcr~·. kı5lıc:ı Ma ı le:ıhhüd lıuRün tekrar ediyorum. 
.lenin 1lindi<;lonrl:ı bugün nıevc•ıd Kongrenin knrRrı kabul edildil-:• 
:.ıy; i çık·Mz ıne~elcsiıı i orl:ıya koy tcıı sonra Gandi ile müzakere el-
rlu•mrn !;.i\·lf'rni~tir. Bu marlıle hü· ı•ıek beyhudedir. Hind hükume!i· 
lmnılcrinin de,·:ımı znrureti y:ıln•z 

lliıırli ,tının c;crbeslisiyle uılıışmnc:ı 
:;e:.li lı:ıkkınrlıı kongre p:ırtisilc H'n 
di•lanın diğer !::c;ım'nrı 'e ?ns;ıii11 
hilk(ımclı ar:mna mevcurl esas ihli 
lıif dikknlen alınmak ~urelilc ani ı· 
~·l:ıhilir. 

M. ~mr.ry, v:ırılmac;ı istenilen 1•P 
cll"f hakkıııtfa ıleljil. yalnız tnkip c 

Hind nıilliyctrervcrciliği. yanı 

Hindistan nıuk:ırlderalının y:ıb:ıncı 

lwn ı ro'iirıdrn :ız.Hle Hincllilcr eli 'e 
lrl:ıre cıliluiğini r,örnıck keyfiyeti :ı 

munıi bir :ırzu mevzundur. Bizler, 

n in sürat ve metanetle horeke~e 

ge~·.mesi, Hindislanı ve herhal lı.> 
biilün mütte-fikler rlava~ını belki 'n 
him fcl:ikellerden kurtarmıştır. )la 
<liiecek u:mHer ha-kl:ınıla g0rü~ aı1 

lamazlı~ı hu1unduğunu helirtmiş ve 
lekrnr etmiştir. 
ruz hulundu~umuı gü1:Jükler, lıv• 
niiz ~ona ermemiştir .. , 

l'ENI EVJ(/F/,ER 
\Yeni T>elhi: 8, CA.A.) - Bomb.:ıy 

polise karşı bir taarrur. ncliccsin
dc dün (lfece on kişi tevkif edilmı5 · 
tir. 

yor: 
"Kurtuluş sa.Ya.<;rnn kUJi dere -

cedi: Hiiand.;ı 1ı i~tirak ebniyor. Bu 
savaı;a i.;;tiM.k eden Ho'andah müf 
rczelcr Hol:!ndanm ietikh::tlini ka. 
zanme.!r ·~~m yctPr miktıırda değil
dr. Na.syonaı roqy:lfüıt hiil~fmıct 

s:Jah taşrywilec'!'k biitün Holan -
ClaJııarı si19.h altına a lmalrdır.,, 

Nirçekte 
Londrn, 8 (A.A.J Norveı;tc: 

Trondha.ymda. yeniden on beş ki;ll 
kurşuna. dizilmiştir • 

Temy;z mahkeme- Yiyecek maddeleri üzerine 
Elektrik cereyanını tahvil etmekte 

olan bUyUk Tronahaym fabrikası bal. 
talayıcılar tarafından tahrip edilıniş 
Ur. Bunun neticesinde Assenfiord e. 
lektrik fabrikası muatta: kalmış • 
tır. Almanlar, deniz i!ıısUn\;n inşaatını 
durdurmağa mecbur ka.lmışlarclır. Ev
veJkl akşam 10 Norveçli !dam edil , 
mlştlr. 700 işçl tevki! <;lunmuştur. 

Bllttin umumi mUes.scse!er ak§amın 

yedisinde kapanmaktadır, Halkm saat 
7 den sonra sokağa çıkması yasak 
e"ilmiştlr. Bir çok kimsel~r tevkif e_ 
dilınlşlerdlr. 

si.Din iç lçtlbat bankalar avans 
kararı vermıyecekler 

Anka.ra, 8 (l':ıkıt :\lnhabirin
tlen) - Temyiz mahk~si tevhi· ' 
d.i içt.ı!ıa.t umumi he) eti Ü<: karar 
verm!!.'.)tir. Bi:.Lincisi takibi şikayet~ 
bağlı davalarda bera.ct2e netice -
k:ndiği tn~trlirde ma.•mı.f ve hdrç • 
ların dava.er mahiyetindeki miıı;te
kiden a.Jınmasma, i'kincisi resmt 
ınakamlar:ı 'erilt"n istiCl alama }'a
z:lr hakareti taznmmun eden söz· 
lerin aleniyete ihtilat unsurları 
lıasrl olduğu takdirde suı: t~kil 
ec1e-ceğiııe, üçü::ıcü.sü tecil olunan 
cezayı i:otilzam eden suçla s:onra
clan ika edilen mç ~r cinsten ol-
1nııd1ğı takdirde tekerriiriln tatbik 
eöilmiyeo::ğ;ne dairdir. 

Japonlar iki 
adadan çekildi 

\'aşlngt,on, 8 (A.A) - Havadan 
yapıl~n keşifler neticesinde Japonla
rın Aleut takım adaları:l'la işga! et
tikleri Att•J ve Agattu'dan çekildik. 
lerj anlaşılmlş~ır. B?.ınun, Andreanof 
adal:ı.rında Amerikan hıı.va ilalerl te
slsınden soma yapılan mtitemadl ha. 
va hücumt.:ır.mn blr netle.esi olduğu 

sanılmaktadır. Şimdi Amerikan ordu 
'<' donanma uçakları hUcumlarıru ba. 
tı yarım J,ürcsinde Japo11!ar.n r.llnde 
imlan S".>n ada olan Ki.ska adasına çe 
v!rmı~terdir. Hava :artları Amerlka
lılantı bombardımanına r"lA.ni olabile 
<.:ı!k s;e::_lde değ~mediği takdirde Ja. 
p::ınların t.u ı:ı.dalard3.n do. çekilm~k 

zorunda ka!mnıan muhtemeldir. 
-----O--

Bire /~arşı 
41 ia~ıyare ! 

.Bir "uçan kal-e,, 41 ı:ayyarey~ 
~çar:-ı !toymuş 

ing•Jt:!reue bir ma!ı:ıl, 8 (A.A.) 
İngiltcre:le bu una:ı uçanialelcr 

lmm;ın:lanlığI nezctindeki Associa• 
ted Pres.:; muha.biı~. Fran!!'a üze • 
l irıde bir U'.:n.nka!..e ile tn-:t bir düş 
ııınıı a vc:!.'1 ıırasınd a. vuklibulan 
l ir çnrpı;::rırnyı şöyle anlatmakta _ 
dır: 

''Fraıı~a iizerine yapılan bir a
k :ı ~sn:ıs-nda H Foclmvulf av tay 
) ::re~.i bir uçan~mleye taar.-uz çt• 
m ·ı;t~. Bu tlyy:ırenin IB.,i motörü 
kullnnim.:z i::ir hale ı:;-el.miıı. dü • 
meni ile d:-I:::nin-,, muvazene aleti 
keza üç ıne.:mi iLe parçalanmı~. ida 
re aletlerinin yarısl harap ol~uş. 
kcııına de.::~~kleri parç:ı.lanmr~. bir 
kanadmdn. büyiık bir de·ik aç:lm~. 
çauzı 200 mermi iJe del nmiştir. 

Son zamanlar~ kaclıır bu tavva 
rı.nin mürettebatrnr Eiviller te~lcll 
etmekteydi. Avdctinrie pikt m~ıı 
'ini teğmen Robert Long Alır.an~ 
Jann bu ateş "·;ığmuruna r::ığmen 
uçar.kalenin hiılü hava<h tutundu 
gu .. "lu görer-?k herhalcl<' pek hiddet 
'eııdikJ~r·ni ::övle.mjgtir. Tayya't"~ 
ro;.n bomb:ıc:.sı t('ğmen StanLey A. 
1\c;marek •:;e bıışk:ı !ı;çbir İ8Y.}·arc
nofıl l'ııı k..,d:ı.r büyük d:ırbdere ta. 
haır.ıuüI ed;:miyc<'e~ini Ye üs..<:üne 
t'8nemiyc:eğini nöylemi~tir. 

Ankı.ra, 8 (Va.Jut Muhabi.ıin
den) - Ticaret Vckalıetinde ba.n
ıka müdürlerinin de bulundultlan 
l-ir toplantı yapılmıştır. Tie.:ıret 
Vekili bu toplanttıda banka. mil
dür~erinden za.hire, .saı:lc yağ, zey
tin ynğ, pirinç ve diğer bazı: yiye. 
c:ek mad<lıe;leri üzerine bankalar
ca. avans verilme--mesıini talep et
fL'ıiş, müdil.!-ler bu talebi derhal 
kabul edeceklerini bildirmi~lertlir. 
Bankalarca. bun~an bölye be:e -
tliyele!l"den b:ı!;-ka hiç ir kurum ve
ya şalı.sa zahir: ve yiyecek mad -
aderi üzerine avans ver~lmiyeee
ği gibi ev~lce a~ılmış olan avans 
hesaplan da en kısa. zamanda 
t.a$!iye olunacaktır. 

Barp cinayetleri 
(8aştarafı 1 nci sayfada) 

nıdan doğruya alAkalı dj~er birleş _ 
mi, mi!leUere de bildirilml~tir. Ru.•. 
Çin, Hindlıtan bUkCımetle,.iyle domlu 
ycmlar Te muharip Fransa da bunlar 
arasındadır. 

MUtte!ik hUkCımeUerltı Fransız 

milll kom~eainin tekli!l l'sraretle ta11 
vlp eden cevapları şimdtr.en Londra
ya gelm!t bulunmaktadll'. 

Bu meselenın Avrupai! mUttefiklc_ 
rimlz için çok büyük bir emniyeti ol 

Frıuısada da gerginlik artmaktadır. 
Lll şehtjnde ıslla.h taşımak euçundan 
17 kişi Jdam edilmiştir. 

Belçilrada bir suikast 
Londra, 8 (A. A.) - Müstakil 

Belçlka ajansmın bildirdiğine gö
re, Briilisek!e Alman·arm iııgali 
a1ıt.rnd:ı buluııan Ms.ri Vo s·:nema
~ında. Rusya sefer:ne ait bir film 
gösterildiği sırada bomba. pa.tta -
mı,, bir kişi ölmüş ve hir çokları 
aa yaı":llanmıştrr. Seyircilerin 

1•eJ>Si Reksdtlerle (Belçika f~i~
le-ri) nasyonalist flamanlaroan i
bar~t bulunuyordu. Suçlul~rın 
tcvk•fini temin edecek malumat: 
vexenl~rc bir milyon frank par:ı 
mükafatı vnadoJun.nı.uşıl:.•ır. 

Fransadaki ytı!ıudiler 
Zürih, 8 (A.A.) - Par;.steo ge

len bir tclgr:ı.fta, son ~e-kiz gün 
iç:inde işgs.l altındaki Fransada 
35 bin ya.hd.i a!.lesinde c;ocukta -
nn annelerinden zorla alındığı 
fıildir:lmektedir. 

duğur.u blljyonım. Harpten sonra Av O<ıloda. bir ceza , 
rupada askeri mahkemeler kunılma. Londra, 8 (~A.) - 2'.Lir.ihteo 
sı fikri bana çok eazıp görllntiyor. Londr.ı gazetelerine g<"len bir ha
Çtinkü birçok korkıuıç <'inayetlerin 

1 

bere göre. 25 eylülde lngi~iz l~çak 
sUratle cezalandırılması ~arttır. MI'- larmın yaptııklan akın netccs.n -
letler arası bir yüksek m.:.hke:ns teş_ oc husule gelen has.arların mı:>o· 
kili çok zor bir iştir. Çtlr}:U muhatjp raf mı ko:::'l.."lllak ÜZ'!re l 00 Norvcç
mllletlerin eayı.sı çoktur. Esasen böv E 10 günden daha az lııir zım:ıan 
le bir mahkeme kurulacak olursa bu zarfıınclı 3.500.(-00 kron te-diyesi
n11. ml!letler arası mahkeme değıl fa_ nt mahklı.m olrnu13laruır. 

kat blrleşmi' milletler m::hkemesi de Fr:msızlarn ihtar 
ınek d:ıha doğru olur. 

Lonılra, 8 (A.ı\..) - B.B.C. rad 
HUküm-o~ adına bura.d;ı. yaptığım roau <ilin F~·a.usız milletine bir ih

beyı:ı.n.atıa Vaşingto;ıdan fa a~"1i za - tar yapill1r,5. halkın, .Almanlar lıe
manda yapılan demeçdm anta;ılıyor ~b;ı;:a C<tll"!5&1 Fabrikalarla dem!r. 
ki gayemiz düşman tebaaııın1 kütle Y<ıllar dmı:n:!. çrkmasrıu ve bilhassa 
halinde idam etmek değ~'. fakat du,_ 1:.atı kıyısından uzrutlaşmas1m tav· 
man milletlerin umumi ni':!'usa naza. ~·iye etm:Ştir. 

ran kU!;Uk bir kütle te~kil edtn müc- * * • 
rimlerı şahsen cezalandır:rıaktır. Bun Lonrj;:a, 8 (A.A.) - Birle!iik 
Iar bUtün insanlık pr..?nsiı;.· ve duygu_ Amerılta devletleri tarafmdan rad 
!arını çiğneyerek on binlrrc~ :nıısur.ı ;:.v i'e ye.pılan ve Fcıın::;.rz l·.?Jı<.:nı 
insanı öldUr_m~ler veya i;okenceye I Almanlar için ?l!!lan fabrikalar -
tA.bi tutmujiardır. Cl<!:ı uu:.k]a.,""1rul.ga. davet eden teb 

k i:ğat ç~amlxı. günü B.R.C. t:.ıa-Ma sa.dımız kUtle halinde insan öl 
fınd:a::ı. röle SoUrctile bağ'hnank 

dürmek vey& bu şekilde bir katıtama 
teşvik değildir. Sadece mü.thi!) cina • 
yetletjn bakild fe.illerinl ••sbit ede -
rek onları l~ylk olduklaı~ c~zalarıı. 

çarptırmak ıstiyoruz. Tar.-. bir bitaraf 
!ık ve adalet göstermek suretlyledlr 
ki ba.şkalanm ba,ka c:nayetler işle_ 

mek~n menedebillrl.z. Tatbik etmek 
i•tedı!lmiz sistem budur. 

Franc:ay1 yayılnu!!Ur. Amerikanın 
ibu üıtarı Amer.1':.:ı hava kuvvetle
rinin Fransa tiz~ri~ gitti.lıc;e ço
ğalan r.!unla.rı yilzünden yar;ı·~ış
t·r. Ru ha~ri ikinci elden yayan 
B.B.C. FrsnsIZ hallnnın da dikka
tiı1i va.kite-iz h'.r ay-ı.klrınmnnm 
tı>hlikesi üzerin~ çeknı'.;;tfr Spiker 
milttefiklcrin i)tiraki olmn.!:!an ya 

Lord Simon·un bu beyaı:.atındnn ön :prhcak va.lı:j~~:ı; b"r ayakl::ınma" -
mn belki kllır:ım?nea fakat her 
hlde mant1-ksrz("a. bir feda.karlık o
Jıı.eR.ğrm il:i.ve eb'nfotir. 

l11viçıc radyosu neıriyatı 
Almanyaclan boz!ıluyormuş 

ee cereyan eden mUzakeı-e esnasında 
ıöz alan M. Mangham, tutakların öl
dtirUlmesi, açık denizde l:crsanlık ha 
reektleri ve hfrsız:!.ık gibi ctirilmlerin 
bunlara kurban giden veya bu hare -
ketlerde zarar görenleri uı~mleket.ıe. 
ketıerlnde muhakeme edl!mesi !Az.un 
gidiğini ııöy!emiştir. Senc1ı:rce hAkim 
lık etmiş ve yUkıek atili makamlarda 
bulur.muş olan M. lıla~iıam•a. göre 
fuhşa ııevkedllmek makaadiyle götll -

7A':?ı\?\~ rUlmU§ kadınlarm bu feci !kibetinden 
8mll ao:ş•e ıc-... --~ katla,... ~ırul olan kimseler ise milletler ara.

.._ Jl9ıllın ' nas= ! , ........ blr ınahkeae tarafından mubake. -? · -l:ı .,...., - edftmelldfr. •"Bltıer !!&limlne ,,. 

Stok!ıol.;.n. 8 (A.A.) - İsviçn 
htikfimeti, İsviçre ra:iyolannrn al 
manca. n~~tmtn dış postalar 
tarafmda.'l boızulmas:nı Alınaıiya 
n~zdirıde protesto etmi~~ir. 

Bu müda.bıleler bilhasS3. Staliu 
l'fttta Alm:ınJann u~dığr ağır 
l&.yıplarm !ı:.-vi~l'e rac~yo'n.-,·r tara 
fır.dan verilmeye başladığından 
beti olmakta.da'. 

Çocuk E.lr~mc Kııromn Gf'lılel aveni»'Jlne y&,."8.mak hakkı vermemelL 
l'.i.erkfb:S dtr.,. 

Şark cepheılnlle 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

Şehrin şimal .. batısında kuşahi ~ 
mış ve ikiye bölünmüş olıın düş

man kunelleri yokedilmişlir. 

Ayda 8600 1Ankara at ya 

Kuvvetli Alm:ın h:ıva teşkilleri i
le Romen s:ırnş uçakları ve kaı·şı · 
koyma topları kara orduları muh;ı• 
rrbelerinc tesirli olar::ık iştirak et
mişlerdir. Ba5k:ı !-::ıvaş uç:ık tc~ki: 1 

lcri ı-ışnğı \'olaa Ye H::ızer denizi y:.ı 

kınlarında ılü5manın eheınmb·eılı 

murns:ıla ve l:ı~e yol'nrını rcnitlen 
r;ercli gündiiılil lıombolnmışlardır .. 

Krılag::ıııın bnlı ı;evresinclc ıı··· 

h::ıs.!.ırı tıı:ırruzu yııpan Alm::ın kıla· 

l:ırı bir tepeclc!d SovyçJ mevziini c 
le geçirmişler Ye bur~"O ycr'.eşcrek 
miid:ıfn:::da bulıınmuşlnrchr. McYzi! 
h::reketlerde dii~m:ının bir çok sa • 
vaş tc:-sislcı·ini l:ıhı·ip ettik. 

T.aı!oğa ı;ölüııiın ccııııhnnıl:ı, dfoş 

m::ınırı ormanlar iı;indeki kuvvel!I! 
ri me\"Zilcriııcicn çıJ,arıJıp atılmı, 
vr elde edilen yeni mevzilere kar
şı ılü~ııwnırı karşı Lanrrtızlıtn aki-Tı 
kulnıı~I ır. . . 

JJü~aııın XcY:ı nehrini gcçm~k 
teşebbüsleri topçu ateşimizle akim 
bır:ıktırılmışlır. Hıı arada ~imal cep 
besindeki kesimde Sovyet ıkmir 
yollarının clıemmi)etli kısımlarına 
hava tnnrruzları hedeflere :ıtıhıı 
bombaltırln tcc;irli ol:ı.rak ılt'\Tam el 
mi~'lr. 

~ 
Krındalaska koyun un hahı;ı n<~·ı 

ve Japonya ceplıc~indı> dii5manın 
ıniilcaddit kllHclli dayanak nokta 
lan gö~üı; göğüse yapılan sanışl:ır 
dan· sonra ıap!etilmiştir. 

RIJEV 
Moı::kova, 8 (A.A.) -·Alınanlar 

hemen hemen Volgaya ulaşmış 
ti'?" v:uiyete geldikten sonra tek 
rar Strılingrada pli<Jktirtülmüş!er : 
tlir. Sta.lingradtn batı şimalindeki 
Sovyet !nt:!.'arı, dü~man müdafaa 
hall2.rm.I sistemli surett~ ve inat• 
la kı:nı~t!ldlrl<ır. 

Moskova radyo~tU, Sovyet kıta • 
larınm Voronej bölgesinde mes 
kfm bir mahalle glı'diklerini söy : 
ilıyor. Bir mahalde yapılan 4 gün· 
lük Ur muharebeden sonra. Sov • 
Ye--tler Voronejin [il.malinde de Her 
lemişlerdir. Uzı~n ve ı;;iddctli bi; 
.sava~tan sonra Sovvetler Mosdok 
l;ölgesind~ mcsd.ün bir mahalden 
geri !:ekilmiı;lerdi'r. Bu cephenin 
riiğer kesimlerinde SovyetJ.er bazı 
iicrlem~ler kaydetmişler ve mevzi 
·lerin.i kuwetle düzeJtmicılerdir 

StaJingradın bir işçi • varoş~na 
karşı y3.p1Jan 10 Alınan taam.ızu 
pile1ctirtülmti~ttir. !{u!!lar, karş! ta· 
arruzs. geçm.ışl~r ve bin Almanı 
oldürmli.!}elrdir. 

MoskoY:ı., 8 (A.A.) - Alman la
rın harbe yeni ttimenler sokm:.:k 
suretiyle yaptıkları yeni §iddetli 
muharebe neticesinde Rijevin a· 
levlM" içinde ku2dığı haber verilı • 
yor. 

STALINGR.\DD,t Vı\Z/l'E 

tayyare 
Müttefiklerin tayyare ima· 

latı bu mikdaıı bulmuş 

l.011dra, S ( A.A.) - Star ı;azı.-te
sinin ha·utcılık münekklui Riclıarcl 
Haeslierin ~ nptığı bir hesaba göre 
müttefikler ~imdi ayda l.lCiOO ,.e 
mihvrr devletleri 4 300 La:n·are imal 
elıncktcriirlı.-r. Hacı;fier bu hu hr. 
:;:ıbrnı Hıılif:ıks ve llirlc)ik Ameri. 
l,;:ı tayyare inşıı:ıt ikinci ınüı!ürıi 
:\lerrlll '.Mı:iı;ıs tarafından <.on za. 
munlnrdu yarılmış olıırı heyonolıı 
iııtiııad ettirmektedir. 

liayat pal!alılı§ı ve 
lbttkir ballllındn 

(Baştarafı 1 nc;ı' sayfada} 
yı ekarte e<l~r. Pe.5in pıır:ı ile n'ırı 
olan bu mtlcsscsc ile lıu~usi ıni.ikl
li~ll'r l·eL:abet cılcınez. De\•Jct. im 
lnrzda hareket <'cler~e hic; olınnz· 

sa ı ı 30 ·· 40 milyon lir1yı, mutıWJ~
s~tlar.t \•ermekten kurıulur. JHiklı· 
nıel, talımtııen, 100 - 150 milyon ]i. 

ralık mübayaa yapıyorsa lrnnun Uı 

aknl 30 milyonu müteahhidin kilrı 
dır. Dediğim gibi devlet mlih:ıynalı, 
vergi sureli le yapılır!\u im pcra ta· 
sarrtı ( t'diJir YC netice O)ar:tk in ıi ;• 
tehlik piy:ısadn münızenc hasıl o• 
lur. Çünkii, en bilylik alıcı piy:ıs• . 
dan kalkar. Bu usul rnktile tecrüi·ı• 
edilmi~ti. 

- Lakin, leni moh~uı iclrfık e· 
diltli galilıa. 

- Zarnr ~;ok. preıısı p ililıarilı:o 
gelecek seneye hrııırlılc yapmı~ oh· 
nız. Harbin ne zaman iJileceltini Jıi 
Jiror muyuz? 

Birde belli başlı i5 plyao;a'lınıln 
azimli eller maalesef çoktur. K::ı.ra. 
sı işleyen, zeki.~ı olan, kuclretli iıı
saıılarım ız, devlet kadrosuna )"Op;~ 
mıştır. Serbest i> hayatı, Türk 
arıyor ve bekliyor. 

1cap ederse serbest ı, hayatı Jçi ,, 

mecburt hizmet koyalım, milli eli~ 
ri yetfştirellrtı. Genderimlı, febr .• 
kac;yon, ticareı hayatını öf.!ren~ln , ,, 
lıın. gençlerimizden, serbest iş h.ı 
yalında cin, tkarel hııyııtın<ln ılı 
hizmet bekliyor .. tlıtikO.r, biraz dR 
bö)le önlencceklir. 

- Serbest piyuaya tnrnftar mı. 
sı nız? 

- Değiliın. cliıııkü gibi l:ıhılid::ı 
tın da tarafları <l<'#iliın. Xe onuıı, 
ne hunun lkbinin de ortasını. menı 
lcketimiıin bünyesine uygun 1'ns.l 
it bulmak liıım. 

- Bu~iinl•ü pahalılık kinde ı.-;ı 
:oıinirlendiitini:t ~Y nedir '! 

- Hep. Yukarıdan rş:ı~ıya • Eıı 
cıınlı misiıl ze~·tinya~ı. 
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gradda Almanlar Volgaya hemen '1e 
men e'riştikten sonra tekrar ~eı-i a• fazlaya ıııatnııyae&kla.nru temin 
lılm ışlardır. <.tmi.'l~rdir. 

Stolinı:rradın şimal halısında s0 ,. Di~er tar:ıftan n:eınurlar koo-
yeı kı!abrı düşman ımidafaalarıııı ııeratifi kilosu 110 kuru~tan 15 
şiddellf muh:ırı.-be!crle kırmaya ti,• ton p'.rinç temin etmi~t~r. Bunla -
vam ediyorlar. rı pirinç tü~carı ve Çeltik fubri 

Sovyı.-t kıl:ıları Yoronej ~·enesm kasr sahil:.i Ahmet Çanakı,;1g;t vc-
rccekir. 

de mesküa bir yere girmişlerdir. 
\'oronein şimalin<le de SovyellC'r Kooperat.ü bu <>n beş ton pirin
dört gün süren bir muh::ırebcdcıı ~~!.._ooperatife hi~edar memurlara 
sonra ilerlemişlerdlr "Gf;•ı.a.caktrr. Tevzıatrn Bayramdan 

, . · evvel yapılması kuvvetle muht 
..Ioz<l~k .~·e,".res~ndc Sovyeflcr ı.:· n:eldir. e -

zun '"e şıdaetlı lıır ınulrnrebcckıı Belf;r acbıda b: • . . 
.o.onrıı meskün bir :rerdcn t"eknmi"> rin ·ı·· . t b .r pırınç tuecarr 
lcrdir. Fıık:ıt bu cephenin diğer i..e l 8';:t:ne ~rin~:u~:ıc -.M;srrdau 
siınler,inde s_ovy~llr-r lııızı ilerleme htı&UBta ~.:lZJ.:r11kf: re--e;ı~ı ~~ - bu 
ler kaydetmışler ,.e mcvzilerinı ~öylemişfr Tti" ra •. a.c;. 1 ·J?ınI 
kuvvcllcnd ir.nı iŞ'.<.'rdir. ı . vcar pı.r~ncın kı lo. 

Stokholm. 8 (A • ) - sı l" sunu 1~ ~Ul'l.1'!:ı eatac;ı3'rnı dcı ilii.-
. • ··"'· :ı ın· v~ etnıı~ttr 

ı:ır:ıd durumu lıuuün seldz l{Ün ün ·e ~A- fl ti 3ı· t·· 
um ·J 1 ·ı :o.· d - .._ ya ar <• '" u 

. ı: ıı n ~·cesııı en daha elverişli ~ Ankara, 8 (l'a~ut mııl;a!>Hn. 
dır. Almanl:ınn s:ın:ıyi bölgesin 1c den) An!to.rada · · f ' · 
bi ı· T ı . . . - pırırıç Y~t.a-

r ne ıce :ı ma c ıtın üc günct:ı.. rı bl!nd1n bir ktic "Ü ~ ı· ı· 
nptıkl t 1 • _., n ev ıe ıne ,;ı_ 
: nrı gayre :ı.•ım k:ılmıştır. ciar 140 klll"ll8tu Ank~r:ı ı·ı·;;.· 
ımoçenk n eh· · . - · cı va.ı ı.,ı 

o un ş ır şımalınde ve ce wn !11'1ığı b!r kararla, An~c~,r:ı. höl 
"'.~bund~k.l ta:ırruzl:ırı hokkınd:ı hr &e~ı'.nin htlrıtümete vermekte ır.U
ııuz tar~ıı:ıl meYcut olm:ınıakl:ı lıcr9 kellef bulunduğu rıirinç m.iktıın 
~e.r, sc~en h~l~cr!er ~u~lar için ço;;- henüz te.slim ed~l!!ıemi~ olcl;ıfo i-
1:\ ım~er Ycrıcı mahıyelle telakki e ç·n vi il'"et hu<.lutla- har:,.· · 

ı ·ı ı ... " • " •. ıne t ı-
c : "H ır. ıinc !•vkı· \~k ed·ı · f:i · 

* * * 
.:\Iosko,a: 8. (A.A.) - Ileuter a• 

i::ııısıııın hususi muhabiri bildiriyor 
Sovret kıtal:ırı Stalingradın ;ı

nıcl~ mnhnllcsindeki mevzilerini dü 
zeltmcğe devam e:mektedirler. ,.e 
son 30 sanı zarrıncta burada baz: 
soka_kl:ırı tckr:ır cl.e seçlmıişlcrdiı-. 
~fokıncli lüienklerle sililhlt Alman 
tank ekipleri mevzilerine ümid~iz,•e 
tutunmakta iseler de Sovyeller·n 
yaptıkları şiddetli hücumlar bıınl'i 
rı bir miklar toprak terkemek n. 
runda hırakmışır. 

Gecele) in yapılan baı1kında .\1• 
maıılar nehrin hemen hemen kıy • 
~ına kadar gelmişler, birkac sokıığı 
ışgal eden iki Sovyet birliği arı. 
sında bir çıkıntı te5kil elmişlerd:•: 
Kızılordu askerlerinden iJd guruı>, 
dilşmMıın saf cenahını •e gerfslr>I 
\C\•lrme~e muvaffak olmuş, yakın• 
dan yapılan siddelli bir savul.ut 

.... . - ı mı~ r. 
Bu k:ırar Uuıiue pirinç fiyat

larınd?. derhal bir a~ahıı görUl -
miiştür. Pi-rjnç buı:fi n 115 kuru..ş
i&n satrlmumr. An~raradaıki pil"in:; 
&tc-khrınm harice e-ör.der:lme>ncsi 
üzerine fivaUarm daha rok in.e _ 
ceği alalca.Carlar tanı.frnctcı!1 sc1y _ 
lenm.ektedir. 
Diğer t:ı.."llftan htikı":,nete bcr -

cunu öd"1D.emiş 0 1 11.n ı:fiğer mmta. 
kala:rda de buna mümr..siI karar
lar V!rileceği söyl~nmektedir. 

sonra muharebe mı.-yıi:ını düş.man 

cesetlerile dolmu5lur. İşçi mahalle -
sinde külliyetli Alman tanlı: ,.e pi• 
:radc kuTVetlerile yapılan on laaı• 
ruz püs.kürtüımüştür. Ruslar, b; r 
kar,ı taarruzda1000 Alman öldürü!
müşlerdir. Bu b!Slgede son üç 1n11 

rarfında yapılan muh:ırebelcrde Al 
manlar ancak birkaç metro toprak 
kazanmıs.Lardır. 

Ankara Sonbahar at 
Uçilneü hafta koıuıa.rı 
pazar yapılacaktrr. BU 
lara kaydedilen bayvaDlJf 
B1R1NUİ KOŞU csatıf 
1 - Vido, 68,5 2 - 1"" 
İK.ll'\ et KOŞ lJ: 
Sene zarfında dört yUS J 

la !kramlye kazanmaııılf,. 
atlarına mahsus, mcsafeS· 
re. _,.,, 

1 - Dandl, 58, 2 _, SJP"":· 
Konce, 60,5 4 - Heybell
ID.ciro 47. ·s - Rest 45,:i 
UÇÜNCO U.OŞU 1' 

Uç ya.,mda Arap ta;'l8~ 
satıı;ı ko§usu. 1Ies:ı.fesl: 1 .,, 

1 - Bahadır, 56 kılo, ı 
DOR1JCNCV Koşu: 

Dört ve daha yukarı • .; 
kan Arap at ve kısre.!ilfl.· 
mesafesi 2600 metre. ";' 1 - Bozkurt. 64 kilo, "' ~ / 
64 kilo, Tuna, G2 kilo, ,/ 
60, k!lo, 5 - Çöl, 55 kilOt. 1 
kilo, 7 - Yılmıız 58 ~ııo. 
E6,5 kılo. ıYf1: 
BEŞlNCt KOŞU: (ffaPd~ 

Üç ve daha yukarı fil 
1ngiliz at ve kısrakJarll 
safesi: 2'.!00 metre. S ı 

ı - Gongadjn, 64 ıı.il0 

60 !<llo. 3 - Komiı'8.d 511
1 •.t•ti Slfkap. 56 kilo, 5 - .,..... 

ıo, 6 - Heybeli 51 ın:o. u,. Çifte bahis: 2.1 uııc 

rindedir~ 

Diyep:e ingiıiz esr 
(Baştarafı 1 1~,;ı Loııdra, 8 (A,ı\) - O " 

meli adına. ıışağıdakı dtll· 

ml§tir: rl 
1nglllz hUkümetl, ,ett 

·nl harp esirlerinl.n ellen 
her tangi bır emri taa'l'!P .ıı 

A!flll"' 
ccmecı.ni tekrar eden .,., 
tinin, elinde bulunan tıı. ıtl 
sirlerine karşı mısıııen>t J.'l 
mesl, enevre muk&veJenl ~ 
cı ma.dde3i ile sarih f\lrl' 

mu.,tur Bununla. berabfr • r 
kümeti n!yetlerınde ıPt3 .,. 
gi!lz hükumeti, kend!. b;, 
iı.l:naye için elinde bul d 
yıda düşman erlerır.:ı I(• 

tedbirler ta ~bik etınelıt .,,o 
cakt:r. ., 

Alman lddl&eı yıJ"'-,; 
Jj)(I 

J..ondra, 8 ( A.A) -
dart g:ızetesı diyor ıcı: 

AlmRn harp esirterlnitl 
hakkındaki iddiaya ka.tf

1
_, 

biye nazırlığının ne~rett ~ 
sonra bu tc?kzlbl tey!d (Jfı 
Alman menıaatlerini l<O fil 
olmak itibariyle tıını;rıı.1 

mUmesslllcrj bu eslrıerle 
davet olunmuştur. 

Londradakl tsvıcre 

hususta bir dfveee1<leri 
aö)·Iemlşienllr. 

tıen 
11

111 
Kartal ;\lnllepcsinin 

11 
ınc,·kiincle Lar:ırınrı po• 11 
yalıya ınen yol ,.e b0~18 ~ 

6 dlifl 
lıoslaııı ile m::ıh<lut 

1 
.,, 

~ l •ınfı ·r ,·ok il " aın" os .... '· . ve • ~ JtDsı" 
ııırn :-\o: sile TahM' O'JIU g~1 
n::ı l:ııyıllı iken :!O nıart 1" e 
de ,eraıile kendinden oiilıl 
eden kıırldc~i T.ıhir 38 t oğ,.ı Şerif ./\linin ıo.9.9 aııtı' 
öle re!• "erns::ıtı knrıs~ rıl rl 
J:itlnrı S31'ırl, lsnı:ıı}. ııııı 
~Jdihnya ıniiııha~ırla ıı:ı·ııı!' 
heı.lcl intik:ıl satı5 tnl~b:e 
dııkl:ırından tarihi atılı 151b 
cdiltliği nazara ıııııı:ırs\ y 
kanun suınuHine fllrere 

11 olması ,itibarile ınahP 1~" dt~ 
,.e ldkikat kr:ı cdildiA111

1 ~ 
rimenkııl üzerinde tı!ilıf1111 p~ 
kiki ;şhıısı ıılAkaJan.d ıtj1ırı~' 
oldııı:ıu lukclircle tarıhl tı•fl' 
haren 15 ~ün zerhnd9 1 ~1 
sicil muhafızlığına 'lrtl'8 e~d~ 
niı m:ıh:ıllinr gidecek ,,, 
racaaHorıil an olunur. (,tf. 

-------~---...--'~ 
Fatih Sulh 2 11ci Jlııktlt 9 

{jiııderı: 
1

• ~ 
Tebliğ edilecek kirıt5 ~v 

da Çıngır:ıklı bostıın 50 

da Hasan Gökçek. 
1 

Jı 
fladyo suhibl o)ıllllfJ:f'l)1 

R:ırlyo Üt"reti olan 12 1111111 •4' 
diğinizılen Posta !dşres:ıceıt'l' 
nize faiz nı::ısarHi mııbll jjod 
reti vekiıletlc Jıirlikte ıı;., ' 
hükmen tahsili hııkk111 ~rıı•S' 
lacuk ıla\"asının öurıı. 11 dl 
5. 10. !l 12 tarihinde ııAııtol'_.,,J 
tebliğ edildiği halde ııı 111~ 
hazır bulunmadıAınııd•0 fi .:ı 
rarıuın ilanen tebliflllle ıril'~ 
manın da 19. 10. 9•2 t' ~~ 
nt 10 da icrasına kar•\~ 
duğund:ın Jevm:i J11el 
2 inci Sulh Hukuk 111 
bizzat veya bir ,-ek.il ~ 
liniz takdirde gıyıtbt1' ~oıf 
verileceği işbu gıyaP ,.,., 

·.ın Oll'. 
tebliğ makamına ı.aı ~,r· 
beEmudbi «arar iJAn 



O onun kô.tibesi: idi 
Amerikan atlı , hikayen l 

~ Çeviren: Cevad Tevfik Enıon 
' 'leleron tcı ecı çatındı, Tam buesnada gene teldon çıı.• 

11•ıı h6 
111'!'.'°'llla olW'lllu~, patrn- lındı. Terry ahi:ıeyi kaptı. <ieı•e 

'ot 'tt!ı:lötde 'Yerdiği lüliıııat• Lnurio)·<li, Dana asabiyetini gizl<ı· 
~ ça}JIQ'onlu, mek ie-i'n biti~ik odaya geçmeği tel' 

ı~ttı. -.. k teleroa altiıesfnc elini u- cih elti •• Çünkü. odada yalnız kal• 

1 
, .\llo lll~ıııa a6Uirdn: saydı •• İsler iı>tenıez muhnereyı 

:ıcı"1, bu.! .. Mister Tcrry'nln yaır dinlemek mecburiyetinde kalacak " 
rıııı.. ~a&r Yurunuı •• Çok mütees.>:• h. 
~"t~ •r 'don ıne,Aul, Toplantı var. Birdenbire patron içeriye gir· 
l'tlll arı, 'p.1Aınız1 kendiı.ine •oyıe. dl: 

' Ulton - Bu akşam mı'" Lor.hl in b:ı· 
'J'trl) ııa telefon°u kapatır kapatmaz. sideceğiz. Bir fikrimvar: Seni de 

, }{ ıGkın: beraber götüreceAim. 
~ 1~ .. di)·:l>•tınayınız.. Kapatmayı· Dana mütehayyir bir vaziyette 

!>an lhırıldandı sordu: 
41· a, ln\ln· b" • • 1 h • ıs ır sesle cevap ver· - Beni de mi.'! .. füıurie n n n• 

" c beri var mı.?, 
~., 1dden h • .. dil • cııı . müteessirim. Fak:ıt - Bunu sadece ben du,un n•. 
~etse e:ı.toıiydiniz? .• Kim telefon Belki Loriyi 'lıeğenıuiyors n. O 

...._ ,,. sın hurada yoğum nun iyj lıir muJılıik olduğunu isbııl 
t ·~"el h •• 
e f.'ıııt • aklısınıs .• F~kat Lau- etmek için seni götüreceğim, 
r ı~~ lllilstesnadır.... - Terry, olmaz; gidcmcıu. Deni 

tııılord AUbenln kalhi şiddel't: kıskanır. 
i<ıdaıl'esıu Yavaşçacık kendisini - Pekala sidcrşin. Jia)di şapka 

aı1 ııe hırakam düşünıneile nı gey,tüvalctini yap, yola cıkahm. 
l. u' · Yolu ~·ıktıl.ır. 
~ rJı;:~· /iolliv<>dun bu kızıl° saç Evvelll !aksiye alloyarak Broı.1-
~a b erry için pek lclılikclı vey•e silliler.' Ve elektrik tcsisalı· 

11 
1 aşlamtştı nı gözden geçirdiler. Henüz iş bit· 

" , . roa, • , • r" L:~ .0 dada doJa,ıyordu, Bir Iİ)Ji için eJektrlk1er yanmıyordu, 
tı . '1._

111 
lıbesinin rnnsosı önünde Dana, israr elli : 

ı:ı li;;zr.: • Onun düşünceli 'nıiye • 
...... <·~n ıeclrerek ı;ordu · 

I 

•ıı ' "Ol'Je b • . .• ana ne düşünüyor• 

'· I' •,n\ l 
ı~ P. l>11,~rk ~·azın (az!a gürüllülü 

rı~ acıtt~ 3abahtın b~rl bu ıtfirOl· 
· lı ııu 11d ~el'3ern olmustu. Hnlh·ı
ıı l'lrrı . utu >'tr büyük bir lıln:ı 
llaıı ınci katıydı 

" ' ~ Ctl'ap Terdi; 
"ll''t ernı dn. ,. 

, 1 • ~e '"9ünOyor\Jm r •• ba)~t 
t-fl ıe ıı~,11 zalll1ın mühim bir ilanııı 
• tl'Jı ~•catc 1 ,. t,.1,.1 o Hm~ muhakkak 

~·. IJrı on «der. Diişı1nıin bir 
>1.ı: llOl'fı ,,a • tfq,. .. "!) • 

8 
C011ımı:: ıır ne kadar 

•,, .. '111.tlf. ~odvey'de ırlmdflfc 1.:rz-
~ · Oor·ı "'ı llo " memtı bir elektrik 

'~t~flo. ":CO/lr:: .••. • 
~ eıı,11ll Si:: diinyamn fın 1111 
\ ;"- 0111,. ı.. Ve eğer hir ndamı se 
-,1 'fq ,,1'0nı::. Onu niimlt:, bt:, nl• 
"'c efo d '-il t4ı111• n e ur!.- rnluıfsı: el• 
~'ftıqdı:e •minim. Fakat Lorry 

tıq 11 • Dedim ""··· 
~c' ~ııe: •c>yi~ıercıjini unutarak: 

ıı "'ıl•ı,,' diye Ct'llf1n f•Udi. 1.nıu• 
t.t

11 
•ttı,.. b~Odır. Ciinl;ii Hol/lmıdlıı 

ı. r lc ı111,; n ~ bi /. 
•ı, "rd11~ 11n r ;ere..,. A cnı· 

.,.llotıo. "'->u: zaman bende al:~ 

- Haydi yukarı çıkıp y:ıpıl:ı•1 
l'i görelim. Dlnaınolıırıı lesisaln ccık 
nıcrak ediyonım. 

Terry saalına baknrJk ce,•ap ver 
dl: 

_ Gec knlacnğız dl.>c • .korkuyo
rum. Sonra gece bckclsi Joke'i JıLw 
yecanlandımıak islemiyorum. Em 
niyetsizlik hasıl olur. 

- Terry .. Sen ne iyi kıılpli r.· 
damsın. Cidden se,·ilnıeRe Jıh iksııı 

Gidecekleri lolrnnta 50 nci sokuk 
taydı. Henüz I..orl gelmemişti. 

Biraz get· gelerek k .. nclisine Jdy 
met verdirmek istiyordu .• 

Nitekim hlru !ionra cıkagetdı .. 
Mnsııların arnsıııdan ilerliyerek iki 
eJJe acenla snlıibinc sarılrlı. Bö~ le~~ 
maks:ııfı. Olivel':ının ilzerlndcki pıı
Jiinlah ııaalı gl>stermektl. 

- Sevgilim geı:- kaldığımdan d:> 
. layı coL: müteessirim. Birdenbire 
g(izlerl klltibenfn gözlerine fllştl. 

J~n-elçc ta'lışmı'llılar. Fnk3t bugün· 
kü nziyet bambtışknydı: iş yeriıı· 
de de#ildilcr. 

IJori: lebcssüın ederek: 
- Zannedersem bu ııenin küciik 

e,.,.,,, ~?'rı11ord11m. 
, '~e 11ıfin1111:lje hnırlnmışlı: da.ktilon olacnk, ıle<li. 

ıı.ı;__ &ıı~, "'11AAil oiinlcr oerirml~li- Terry ~ülmeğc çalı~ar.rr. . 
~ . "lq '1•ce1 • ~·,, ,., oı er llcmek içın bile - Hayır, clecll. 0, henirn yüzde 
:o,,. "rtı1c1a trıa:dı. Sonrn rok para Yfll klitibcmdir. 
"'Otı rı •o J • ''"• lı~ .. h • mrın!tır <in oldıı, n .ori, Dananın elini ııamır.ı 
,,, ıieıı0; <'re~ lıih nt-re kııliinft' lıir ~ı::kllrlc sıkorıık oturdu. 

ril~ "ıı ~,,,, rfnıl.~. fabilrrdc çılfjın Terry garsona hafif bir sesle 
.. Q.. ~ltJ(hl dl • 
•11111 ~lıc · r.r . n :ımıntıfrır emretti: 

... flld /'e 1ıo1111fı"""" daha nıcm - Kokteyl! .• ,. ıuıın l 
,.,.,.,,, le 11 ıafırlarlı. Kokle)·Jden sonrn 1.orl J)cl; 1 

~ ' Sı onııııfu: c;ok konuc.maı.a hacladr: llfrt 'rtttı " e v 
t11ıo lflr, 1/fl. artır, hnrıllk bir drtrı• - Sevgilim hu ııece sabaha ka 

'oı1. 6'1ıı ... ' tntnıur111rnı: var Sen dar dans~lmek isti~·orum. 
Q ... ok . .,, 

,,.1 do,.,1<1 r adaşım•ın. Arada aı Terry mütem:ıdlyen kadının .. 1. 
~l"ııel'f 'i1ımı: olur, fa/.:a/ oc11c !erine 1 :ıkıyorlu. J.ori clerhal a • 

~'ti Ilı, 1~Q tılnrak: 
'"-ı • "1e1t 1 t etti. Öteki kııdından - Ah sevgilim 1 diye haykırdı • 

• : 
1 •orıu sternfyordu. Ya1nıt bir SaalJen ismimin fiç hRrrl dfi~nü~. 

, ' 111ak ihUyracını hisse:· Nered edüşürdü~iinıii dt. l.ıilınly.J" 
ı. ~ ba,11 rııın. 
~ lı \ıaııı ;· Terry; dedi. Elektrik· 
~~," ııtrıı 11 .,•J>rnnftr kRrar altına al 
ıı.11 •11bal"l!l' her akşıım ııeninle en 
1 ta .. ~"ıııtn erde içki orlı1klığı yıı-

(Devamıyarrn) 

1'1t,~ ~ih11l.:~•tla~lıırın ııenf ııldal• 
._e .. "e ltıu az J>nrn fle çok ç;ı 
~~ llblar,

11 
"llffalc olduk. O lehdlıl 

~"lıı~ ha; ne kndıır üıfllıfOğilmii 
111 •il~ ır1al'5ın 
ıı• lıt- ' Otura · . . "ilet llıı11d n kAlfbesının sırlı· 
~l'-tt ert llln ı. Ve iki znır kolları•ı 
ı . ...._11. e daha faıl:ı incc!di{!ini 

~ ~barı, ltıe • 
~''lttf dlt rn rn < etme .. O mcktur" 
'"' 'ılı ekıuplnrı ıleAilcJI. .R·ı· 
'•ııı, ... ')''•lı tarııfındnn yazılmış e 
:~~ 'rrı he'la Şt>l lcrıii. Fakut y:ırı"l 
•ııı, •rırı nJ>ları ıln görülmüş oh
\'ıııe l'lııt re l"ltd,·nydc t'1ektrik rek· 

,~,.•lcı 1c::Aren'k zl)·alıırını s:ı• 
1 '"ıı b11ıc.; Ôltdcki Jucl~nn IJyıı 
•tıı l'I nn ne yapncnk? 

•ıı •1a fi .. "<>le ·• en Rtne o mektup 
) l;a• leo,.1' <>rkuyorum. 
ltı,. l'QllG ~a Şek«'rim. Artık Ter 

\• '- • endisini müdafaa ed,. 

' be l' el'Joy 
t~.,. "tel'in zaten d:ıima büyüktür. 
~ Ucuı:uy]a pahalısını 

""•• "•. ı:aı 1ıı it t.11rı:.'11Hığıı lı:tşladı. ilk o-
t ıı L •rıe11 ilin hlleıikli snati i• 
'"ııt ~ctl'irı~ t'ek elin egeçti. Bilezı 
~~J,) >.ııldıArıırJAnta llP 1.ııuric'n ·ı, 

11 ıııaı ; lcln saat olıhıkça p:ı 
0 rnu,ıu. " - -

. , 
• ................ ~._ 
2 ~.__..._ 
1 

• 
' ' 

Soldan ~ağa ''" 1111karıda11 aşağı: 
1 - Mur~. C'lcr, 2 - Aıl. Çıı 

nakkale \'ilayctinrle hir yer. 3 -
Spor sııhnsı. Bilılinnek, Bir harr. 
4 - Emmekten emir, hcrnüer. istik 
bal, 5 - Bir harf, meııılckel. hir 
hayvnn, küçük onn:ın. 7 _ Eıiyct 
bir savı. kıırııın, 8 - Pnrıı, şu değil 
hu dcAIJ. lera etmek, yapnııık, 9 -
Genişlik, İlnh, bir lınrf. 10 - Bir 
hayvan, hay~ınlık. 

Dünkü lıulnıacamı:uı lwlli: 
1 - Kibrit, Süt, 2 - iri, Sadi, 

E. 3 - Bip, ibik, R. 4 - 11, maki· 
ne, 5 _ T:ılıaııcn, ve, 7 - Dik, aı1-

ıim. R - Sikir, ili ki,. 9 Ne' mit, 10 
Xere. E K. O 

Gıqri menlıal •hf ilana 

ftot:anbn1 D8rcUlncU 1cra l\lemurlu~ 
~t1/8ull • 
Bir borı:t&.n dolayı mahcuz olup satılmasına 'lrırar -nrnen Beyoğlunda 

Şahku!u mahallE-sir:de Kumbaracı aokağmda eski 65 ycnl 77 ka.Pı No. 1u 
kAgir :tao~ın talllamı açık artırmaya çıkanl1111ftır. 

Hududu: 
~rkan ;yol, §!malen yol, ıs, çarben 25. cenuben ~~ ue manauaaur. I 
En.afı: , 
l{dgir hane olup blnanm !beden duv.,-ı&n :g),rıi-:<ta.D.JU. ~ Jlb_jap. 

tır. Elektrik, terkoıı teııllıatı vardır, l ' 
'Bodrum kat: ~ t 
Sokak kapa1r.da çift kanat. denili-ıtapı ~ IDlL!8nf!'lt!&"tmmr ~ ) • - 3 -

ve çlnı nıerm<-r <:ötell antre~ girilir, &l\lreden ' basamakla .sıkdan bJ; ~ 
ş:ıfr, ·aiy;ı.şl [diplomat ve mlıh~ı·lrr;;. 
lc.rin eskiden ilimz ~ilikleri bOtqn 

ııofa Uzer!.::t'te karı:ılıkll lk1 oaa ı~dJ 8.\blt.,)dler,,.v~ır. ~urM_ı JYJı S l~s:ın clll.Slni nnutmtuna1ı:la \<! Mon 
lira getlrırıektedir. • • trö muahc~ennmesi hakkında ecre· 

· maH'lmları ~es!Ştirmi~llr .• Demir 

BlrL'l<\l katı yıı~ eılen münnkıışalar csn11kında 
Demir knpıdan eJIJ&P merarvento !:t1\~.6n "Ytfte bli IO!l aacıpıae "tnlTjl Sovycllcrin ~üphcli ta,-ur ve hare • 

yolları sanayisinde mihver ~unct. 
lerl yalnız :Knrardenixin Köstcnce 
Varn11, Burgnz, slb('garbt limanla. 
rından deAil al ıu zamanda Scniınik 
den ibaşlnma1ı: üzere bütün Yunan 
limanlarından da Jstifade -el.mtıkte_ 
dirler. Bu süralle Alınan kuvvelle. 
rl Ege ~cnizl •dalırrna w koymak 
'c Glridi znhetemek için boğazl:ır. 
dan •. g~çç.t:.k ?IıH)·acmı hissetmemiş_ 
Ien;ır. İklncı olarak lıavacıhlın ~·~ .. 
ni Jıir unsur getirdiği sl>yleuebillr. 
Bu lıeşinci silülıla nıcsafcl<'r daha 
a~lmış ve tnfıdafaa üsCılleri bile ed .. 
ğişınişcllr. Scmadn !ınya IL:m·~ıe .. 
riı~e kcırş ıhic bir mania tcskil edi. 
lenıckmeiktc ,.e tayyare lıH~ ük hı~ 
ölçüde sahil b:ıtarynlarıııa Ml'<'ın 
olına"tadır, Daha şimdiden • ını rM 
hnva kuvvetlerinin İmroz ve l.i ll!l~ 
<le Jıuhınuşları Almnnyaya TürJ, Jıi .. 
tcrnfliğına zor lamadan mh 1 .. n 
hasında Çanaldtnle medhn1:nı kont -
rol ermek imkünını ''ermekted r: 

lıklı fkJ <'da •oıfac!a mermer mıııtluk ta§ı ve alaturka ~~Y.I~ :t~eı. l<ellerint Ye Cauak.knlede ibir Sov .. 
JıeiA \'"rdır. Bu dair\ a.vde. 12 lir& kl?:JL o-•u ...... k.t.ed!r .. l ~·et garnizonunun yerleşmesi hali •· 

tktn<i at: • • ;l ~ındakl lltoskovanın ynptı~ı bnzı 
Bir '•oıta ltzerinde karplıklı iki ooa mruı:ın ~anı l><Jt:?1l1 Till'QJr, auer.- teklirieri hatırlaıxakla'dırlar. Führe ... 

mer t&§!t aıat\.rk!l bir heli. vardır. Bu ~~ ~t .•Yda,1'2,..li!& , lllra ~etli\. ri\l Molotof& ~t.fen ve onun ~az· 
ımektedlr. • , , l lnr hakkındaki lhedefierinl ihtiva 

Ç"tı Jaıt oden beyanatını !bir köşeye -kayıt 
Bir ~fr. nııenmı_, tJm meraıvm .:ıq..s ... ı...f ııııuAc;"av.!)ı \eninırÇtli1l!i. ''e Ş:ır\tt Avrupaila Rusyıının njifu· 

to mermeor musluk t8.§lı mutbak ahpp bölınell kUçUk bir oda ~ .kö.mUrlUk sunu derpiş eden Sir Stofford ·Grip~ 
olup eofa::ın llııtll .Mal."81lya klremi?!yle GrtWUdUr. ~ı le;,_ Timesin muhtelif nınkalcler;.ıi 

Umumi ev,.ı.afı: ı .J ve 'ayni znmnııda Amerika ıı:ıhriye· 
Bı:ı~nın bıw tavanları yağlı boya Jmmıen ll'-~A .A_ A. ...hı cephede si esld Erknni Hnı.... • reisi Ami• 

birinci ka~tnn itibaren o!'tada ırahrmç va.ıdır, Zemln k&t penc.erclcı"J, demir rııl Slirlcyin İngiltere~ e Iforndcniz· 
p:ı.:ınaklıklıdır, Ye muhUu:.ı tamirdir. '' " ..,. den ~eçit Yerroesi hnkkınd:ı Tiirki 

T:.kdlr olunan kıymet: yeye emlr '·erllme i Jar.ım seldi~l-
Mr.taba6J :ı1 metre 76 •a.ntim muntuwwwa•ı, ırarr~ .um ft ırattln ne cl:ıfr iddiasını elıcınmlyetle ıkııy 

rayicine göre t.nmamına ehljvukUC tarafından JaMO). Ura kqmet takdir dctml~lcrdir. 
olunmuştur. ' 1'ürklcr tam 

ı - lıbu gayri meıı.kullln arttırma ıartnamesl 15.10.942 tarihlııden 

itibaren 0<2n.s12 numara. ile :Utanbul Dördllncl1 icra d&lrelılnln muayyen 
numaraJ:ında :tıerkuln görebilmesi fçln açık1'!'. lıAnda yasılı olanlardan 
fazla malOmat almak lııtJyenler, lfbu prtnameye ve 4Z/3812 doaya No. 
alyle mcmurly<:ttmızc mUraca.at etmelidir. 

2 - Arttırmaya l§Urak için yukarıda yazılı kıymetin ytl&de )'edi bu. 
cuıu nl!bf.tınde pey veya mlllt bir be.nkanm teminat :mektubu tevdi edik.. 
cektlı-. (Madde 124) 

3 - Jpolek aahlbl aıacakWarıa diğer alAkadarlarm ve lrt1fak hakkı 

.ahlplcrlnın gayri menkul üzerindeki. haklarını hususiyle ta.iz ve maerata 
ılalr olan iddia~armı i§bu ilt.n tarlblnden itibaren on be§ gün itinde nralu 
ml1abitelerile birlikte memurıyetlmize bildlnnelerl icap eder. Ak8! Jıa.lde 
h1&kları tapu sıcmı ile aablt olmadıkça ııatıı bedelinin payla,mumdan 
hariç u.urlar. 

4 - Gö~terilım gUnGe arttırmaya 1.Urak edenler arttırma ,artna.me
aini okumu§ ve lüzumlu malQınat.ı a!mll ve bunları tamameı:a kabul et.mi§ 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2.11.942 tarihine mtıaadlf puarteııt gQnll aaat. H 
den l(i ya kadar lstanbnl DördQneU lcra memurluğunda Uç defa batını... 
dıktan sonra en çok arttıran& jhale edilir. Ancak arttırma bedeli muham. 
men kıynıeUn y~de yet.mi.§ be§ini tıuımaz veya a&tlf istl:yenln alac:atına 

rüçhanı c.lan dlğer alacaklılar bulunup da bedeli bunlarm bu gayri men
kul ne temin edilm.if alacaklamım mecmuundan fazlaya cık.mazaa en gott 
arttıranır. tnalı.hUdU baki kalmak Uzere arttırma 10 gl1n daha temdit edL 
!erek :ı.2.ll.E42 tarihi.ne mUsadif perıembe gUnU saat 14 den 16 ya kadar 
1str.nbul Dl:ı :lllncll lcra memurluğu odaamda arttırma bedeli aatıı ı.tıye" 
nın alacağır,a TU!lbanı olan diğer allkalı!arm bu gayri menkul ile temin 
edilnıiş aia:al:Jarı mecmuundan fazaya çıkmak ve muhammen kıymetıntn 
yUzde yetmiş be§lnl bulmak §artllc en çok arttırana ihale edilir. Böyle 
tir bedel elde cdılmczse ihale yapılmaz ve satı§ 2280 numaralı kanuna 
tevflknn geri blralahr •• 

6 - - Gayrf menkul kendlslne İhale olunan kimN derhal veya 'nrileu 
mWılet içinde panıyı vermezse ihale kararı feııholunarak ke.ndiaL'lden ev. 
vel en yttksek teki fle· bulunan kimae arzetmi§ olduğu bedelle r.lmafa raaı 
olursa ona, r.ıız. .ımu veya bulunmazsa be.men yedi gün mUddetıe arttır
maya' çıkar.lıp •·çok arttırana ihale edilir: İki ihale aruındakl !ark Ye 

geçen gUnler tr;i:l )'Uzde betten hesap olunacak !ala ve diğer 2rnrlar ay. 
rıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahall olunur. 
('Madde 133) 

7 - Alıcı arttınna bedeli barlcl..Dde olarak ya!na: tapu f"r&ğ harcını, 
yirmi ~nciik vakıf taviz bedelini ve ı!ale karar pulla.rmı vrrmete mec. 

b:ıro•ır. 
Milterak!m vergiler, tl!nvırat ve tanzifat ve te!Wfye raamlnd.en mO... 

tevelllt. b~ledlye rl!sumu ve müterakim vakit ica.res1 alıcıya alt olmayıp 
arttırmn t-edtıllndPn tenzil olunur. tıbu gayrı menku! yukand& göeterllen 
tnrlhdı· tstıı.nb:ıl DördUnc..U icra memurluğu odumda. i§bU Ut.n ve gösteri. 
~en artbr!nll §&rlnamesi dairesinde satılacağı ua.ıı olunur. (418'1) 

lnhi•arlar lıto.nbul 8'1§müJürlüğünJen: 
7.10.942 gl\nU ııab&tundan ltlbaren perakcnd.? ,kavrulmu§ öğtldUlmllş 

kahven!n kilosu 631j ve ı;ekfrdek çly kahvtnln kilosu 500 ve ç.a.:vın klloau 
da 1300 ktınııı olduğu sayın halka !.!An olunur. (46&) 

• 

r - 8! _. Rar:ınıı~lıMn Ofullan 

(Jalerln babası 1·aııya, Me'munun yaverll~n. Eltadlı in. 

tlhab etmlfti. 
~ . 

Ate,pı:rest pldutıı ııöylenP.n Elfadıl, Farshlua yardımı 

dokanmak tçln kerıdl11lne ç.ok hOrmet eden ve Mr fırsatts 

takdirden gert kalmayan Me'munun lrpdtyle rutlsıtımaohğı 

katul etmiıtı . 
Harunurreşld, o l'lt'ne sefere çıkıp Me'munn Balf;dadda 

brnıl<tıfnn gören Elfadıl; bUkflmdann yolda lilmesfnden, ,.e 

böylel1kle mesaisi bota çıkacatından korktu. M .. ·munun. yıı • 

nınaglderek: l , 
- Ef<>ndlml:r.! dedi, babanı:un yolda 11e oJArağnu bUm1. 

yorsunu7" Siz. ise Horasand.ıl valls1nlz. Emin ti" Balf;dadd& 

"lzin lmlrinlz. olarak kalacak, Yann eline hü"f:ındarlrlı •· 
hrııa, ilk '&pa<'ağı ı, 11lzl a7Jet.mektir. l\lalümu ,:.ınlz o. Zll

beyüenln otludur ve dayılan beni HaJlmdlr. Biltlkr IM'TVP.t, 

nııfuz. onların etindedir. Derhal hUkllmdar efeıu)jmlu• gidi. 

ni:ı alzl de IH'raberlnde rötUrsUn. 

l\le'mun; bu ııOılert haklı bularak doğru 1>4\ba-.ının ya. 

nına gitti. Kendlslylt. beraber sefere çıkacağını ı.ö~·IMfl. 

Haruııurrı-eld, her ne kadar en·eıA buna lt•taz Pttlyıı;" 

de sonradaıı muvafakat etti. Me•muuu ve malyıtl olan E'

fat!ıl ile karde,ı ElhHan'ı beraberinde götttrdll 

l'rle•mun, yola çıttmadan evvel bazı akrabıllo\rlyle uş:ıt' 

,.e earlyelutnl aarayında oturtup, onların tşlerlve bakacak 

bir ndam da bırakmıştı. 

Me'munun sarayı, Dicle nehrlnl.n e.n gttz~I yP.rlerlnde11 

birinin kenannda idi. NehM bakan kısmmd& blrook pence. 

rtlt:r. balkonlar yaptınlmr,tı. 

n .. .arayın aalonları, altın ı,ıemell. na4lde kumatl&rla. 

man:ıslle bir Bo• 
E!nzlnr mcseksinin me\·cud olınn• 
dıAını ileri süpnckledlrlcr. 

Ankara, Çnn'lkk:ıle 'e Bo~azlıı• 
nn dün~ıı grııriğinin b:::şlıc:ı seC'il· 
lerhıl teşlkll ettiAini, fakat he, nsır 
danberl Türk malt Vt' Montrö mn· ı 
lravelen-amesl ~nn-;mda da tl'hari!:· 
etti~! veçhlle he11keı.ln menfnnll f 1 
cabı , 1\1r1k kalması Ifımn scldirir 1 
iddia etmektedir. Ankara siynıil t 
adamlarından biri ~azlara ı\l· 
man veya İtalyanlnr h{ıkfm olacak 
olsaydı, dorumun İngiliz ve Ru ·for 
icln vahim olac:ığını ve Çanakkale 
ye lngillz veya Ru tar salııp oldoıc 
Jarı takdirde Rynf velıaımetin Alman 
"Ye ltalynnlar fcln de vnrid olduğu. 
nu lınna söyledi. Ba1ıums Boğaz.la• 
ra hılkim olmnk i('in bir hlnterlan· 
dn lüzum vardır. Hiilasa RoJtaı1P.r 
üzerin.de Sovyet baynığın:tn d lğ -
lanrnası Avrupanın bütün Cenubi 
Sıırkisinde Avrupa nizamı meselesi 
ni meydana çıkarncaklır. Siyn et 

noklalnar.ıırından BoAazJar :Rıılkan• 
farlıı ıırıeı1<c7.i A Ynıpanın ana1ıtnrı 
dır. 

Muhatıplnı-ımdan bfr df~eri bu. 
giinkli boğazlar statüsünün her iki 
muh:ı mı taraf için d aynı derece • 
de mDfkflJAtı ilıUn ettiltf keyfJyt>. 
ti illP.rine dikkati nazarımı çr.kmi4. 
dir. nir trnftan mih,·er, Knr:ıdeni 
zln şark snhillerl boyunca Sovyct 
herC'kıitının İllki~:ıfına mani olmak 
için hoğa:r.l:ır ve Cnnııkkol('{len j..,ti 
fnde clm<.-k imkunına malik olınndı: 
ğı gibi di~r israftan da Jm,·ük Bri 
tnnyıı•nın müttefiki olan So~~·ct Ru: 
ya aynı yol \"asıtnsilc ~arclım etme. 
sine ibklin yoktıır. Fak:ıt muhasım 
grııplnrclnn hiç hirl hugüııc ka<l"lr 
Tiirkiye'nin mfümaclc-c;iııi nlmn(hn 
hoğ:ızlardnıı zorla geçmrğe tcşeh • 
hiis elnıc-mlşlerdir. Hunun ı1ehe:,ı 
nedir? nıı •mala hoğalnlrın ehemmi 
yetini lml•hcttl~I. hih I<' olmnsn dnhi 
on~rdnn !'<ikisi gilıi l'>tifndc etmE'_ 
nin mlimkiin cc,·nhı Ycrilmistir 

TlJRK Rf'TARAFl.IG! • 
E\'\•elcmirdr <;İnı"rHfifrrlrriıı inlil 

Eitc denizinde h:ı"':ı faiki.) tır .. 111 • 

J ' olın:ıdıklaı ı ıcin dirl.i ı., ılı r. 
l ,..w z>· "nn islifodeyi <l!işJııeı,, · 

1 • 
! r. ~n ıcü olar:ık deniz :ıhı}, rı ı,ıı_.. 
ı ~ıı· rı ıdan lınriç knlsahır bile Ak: 
ı! ·.: : .. l{r:ırdcnİ7. nrasında'ki sc• r • 
1 :'\'.' rılunı .. !,ıUıcn.scl olııbılirl~r. Di. 
ll r lnhiı i!:: Cnn:ık'kale ve bo~ .. ziı;i 

ı ·ınd"ld ııakliyal e kisine nı ·,~· .. 
ic dnlın (,oJaylıklD inkilnn u~ı .ı • 
bilir. l'nğ:ızlıır mcs'clesl i• iden i~ i. 
l·c vr('lıcsinl de[tiştirınfşlir. l 11 • 

don '·nrılncak netice şudur.: ı;· 
rne' cut hu m:ıllımata ~öre 1ı r • ı .. 
gi bir de\Jelin bo~atlnrn el • . ı. 
na milsaadc elmherck onl:ırı Turk 
hakimiyetine ter'kcdcn i.\!or.lıo mu .. 
kavelenmnesi hlil um lerl mcri kal 
mayn Ja~'lkdır .. TLirf,iye hü'.l'ınıctİ 
vazifesini dür&t J:\yıkıyle gömıe. 
tfiği için hic hir surclle mmılıezc e 
dilemez. O herkcsr karşı diiriist ha: 
reket etmiştir. Tlıılbu.ki bo~;ı7.lara 
htıkirn olan biiylik bir devlclonlar .. 

( De1Jf.1111 ı var) • 
Not: Geçen asırda boi}a:iar re:• 

Jimi cok değipklikler ned.rmişlir .. 
Çanakkale ve Bonazlar 18'1 e ka,. 
darf' Osmnnlı hdklmiyeti sonra da 
Sultanlara verilen ba:ı lınklarla be 
l'Ober Af1rupanın ne:art-tl allındn 
idi. Umamt ltarbi müteakip S.Vr 
muahedenameai beynelmilel bir 
he11etln kontrolıi altında &erbeıtre 
geril hakkına müıaade efmişff Kr 
mafüı lnklldbının mu:af(eriy;lfn • 
den sonra lJo:an muahedenamesi 
Boğn:ları gayri askeri bir hale ge• 
lirmiş, Monfrö mukavelennmesl isr 
gerek hu hakl.·ı oerekse beynelnıl• 
lel Bo{Jn:lar l·omis11omınu ltiğvet· 
mlşlir. Ayni :amanda Tiirkiueıtiıı 
hdklnıiyefi famnmışfır. Tıirki11e mu 
hasını devletler meyanına dalıi/ 
oldu!Ju takdirde istediği gibi lıarc-
1.r.t t!/mrklc srrbe.~ttlr. Aksi lakdir· 
de no/jn::lar nıulıasım1ara lmr;alı 
bir m111taka lınllne oirmeklt:rlir) 

Harıınartttlcl'ln Ofol1arı -- ... 
Oafer arkad&fırun bu llÖ&lerlyle Harunurre,tdt kasdet. 

ti~tnı antam11tı. 1 

ÇUnkü son ı.ama.nlıırda Oafer, HnrunurreJid.J aerveWt>ı 

ntif.ıı.ca g~mlııtl • 

O.ıfc:, biraz dUşUndUkten sonra: 

- KUi_ Ne dc.llft.'k 1 t~dıttnı nnladım Nf! 'Vl'f'8ynn f 

- Harunurreşlııln huzuruna biraz geç ;;ldeı ~lu, ueredı 

koldan dbe :ııornrAa, Me•mun için •nıta ettirdiğin '!&raya ut • 
radığını söylerslu. 

Oıı.fer, Munisin bu tcd~ırinl mu\'afık gördü. Geç \aktr 

kııdar yraı ~nral ında oturd:ıl<tnn sonl'B kalkıp Ruld 81U'a) 1 

D'.l gltt). Harunurrcııl<!tıı huzııruıı11 ı,rirdt. HUkD.md~rın c.ı 

~uslan dP.ha evvel ı,endl!ltnc Caferln yaptırdığı mı.ıB:ızaııı 

,.c ştmdı.)c lmdar hiçbir Abu.ıı;lye hUkflmdamıın yaııt.ıram;ı 

dıgı suruyı aıılatmııılardı. • 

Harunurrc,kl, Caferi giirUnoo: 

- E.; Cafer! clool. Nereden gtllyorsun, nlyf' bi.llle ger 
kaldın? 

Oafct. ga.} Pt rJddi bir t:n ırla. 

- Efendimiz! dedi. Ulcleııln doğul'!ı~'da pr1'nıı Me'muı 

l•nnrtlM lı;ln ) apt,ırdıfım sarayuda idim. 
Ha:ıu.urreııld hayretle: 

- Me•mun için mı yaptırmıştın'! 

- E'tt efendlm Çtlnkı\ doğdu~· ~a-a t el • bU .._ ..... n !11 f'ft ~\"\ 

fwo~ kucatıma verdiler. Babam kendisine bfzıaıet etmen 

llÖ.}lt>ml§tl Ben de; hava ı Me•mun eftndlmlztn kun·ayl al 

Uyeahıe, fıııhhatıne yarar dlyt" Dlclentn dotu tal'lllla• cır 
.... saray yaptır&m. m !."me --ı ... _ il 

19"" _. rım ..,.._ ,·er' 
bat vur&rak IDUhlm bır kıı;mını temin ettim. ~ım ı; . ,• 



&tanbul l'•ni.ler, Ham Elhiaecl-
1.r ve llikiHiler -·tlllrlan 

i9tllllik Jsooperatiftadea 

YWııılek V eidDeı' heyeti Din 
11. 9. 942 tulı ve 2/18717 ayıb 

llllU plfaa 
1111811 Orta 

V•lut ._. 'lleunada ,.Valat elnlpcalan ••• 

Baş, Diş, Nezte, Grio, Romatizma 
Nevrali~ Kırıklık ve Buton AğnlarınıZI Derhat Keser 

ram.melile lrooperatiftmizin ana• 
mubvelenameet t.-dik klhnmll 
ve latanbul uliye biriıncıi ticaret 

lla lm-.lar W1 bet stln atlreeeltt.tr. O~m, l& _,,,...,,,,,. 
ıtnıaren lrupltalenm Velut Kltalıevble pt1reeelder ..,. lfıııJI•• 

l'eeeklH W lıaalan U luaratla ...... ...-...ık ..... 1 1 
1Mıa •IM!a'l!aı*r 

mahk~ 29, 9. 942 tarih ve 

1 
28687 •Ytlt -~ b.ydedilıni• 
oldufıından 1aym tıMıaf1111ıznr 
menfaatleri dolumundan lroopera. 
tif meıtae.l olatı fatanlııuld• Mer
canda Yıldısb hum Uet ıatında 
(14) n'UllW'llda datre9i mabauaur
na miraca.atla ortUt bydotmala-

Gu müracacıt pryangonun c•ldldlOI gOnclen bir hah 
c!•or.1 <'Clec~tır. Bu sur•tl• toplanan paro ne -tutuyortcr V 
nume Mi:lt ptyango biletleri olacaktır. Aldıiı biletle"• 

lıllit ~bir gin .ewel ilan edMektfr. 1CA8 J N DA G UN D E3 KA ŞE AL J NA 8 1 LJ R --------..,._.da Jalal~ ____ , ŞEHiR TiYATROSU 

KIZILAY GAZETESi ır~l ~}:IJ~r 
Ç I KACAKTIR "Y A LANC I 
~ Vl!JUO!lll & Dil llE&KDINIZs n W DIC Clumal'teel. Pmr stbller! lUO da 

il ı z ı L A ~ ,.,._ .... o'• •hem• -tine ve ller Qulamlla H de 
llfJRA.CA.\.T YDtt: Çeeaıs 'l'lyat,_. 

ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi 
lnan"alı .tüua C..dlllll Su-· • z.de .._ 'hl: tııı•l99jlll-.IN.S 

lnlıisarlar lstanbul Baş UdUrlUğUnden 
'Ut.MI t&nh ndea iti..._ kahve ve cay ,.,n1 ftyatJ&rla plyaaya 

Olkat'dac&atır. Bu tarillte •tJCI elinde •tllmayarak lrabnlf luııve •• çay 
...,.. ~darlarmı bir beıa•n•me ile 8.10.MJ 1&b&bmdu 110 Mı aJqa.. 
ama ka,.!ar eD 7&km lnblariar idarulne blldlrmelerl l1An OJUl:W'. ('81) 

RaPd Rıza Tiyatr011a. 
llallde Pltkla Beraber 

KaddııöJ 81lre7ya -
Bu &kpm 

-~8JLZADZLdCB-

SAHlll· ASIM US 
lclstlchtı yerı YAICll ~TBMSI 

U111umt Nepiyah idare eden 

Wilt Ahlllel S..,en,,U 

n Hln olunur. • 

lftaeeela: Almlet ......_,.,. 

S.blık diK• koltuiu 
~ıyor 

t.., yarar manlvelllı veya oto
matik :.atıhk l:oltultİ olanlann ıa 
ıetemizde M. Uytunı mektupla ve
ya bizzat mllracaatJın 

Zayi 
t'~üd1r Samendere hmit yo1•ı 

lediyatına alt lstanbulbelediyeıi mu 
basebesi tarafındın kesilen ltban 
kasının 20, 7. t942 tarih ve 5J nu• 
murah 7791 • 54 kuruşluk ıaakbuau 
ıbl ettilimden itbu makbmun bllk 
mü olmaddtı llAn olunur. 

Kad~d l•feltlflfl"rollu (fl!JI) 

Gene piyangonun çekilitinden 8nee iftirak 
mikdan no\er huzurunda tesbit edflecektir. 
haagiıiıa. isabet Yalri oluTaa almacak olan 
p1yanıo çekilmeden eTVe) noterin teebit ettil 
üzerine tevzi ve tabim olunac•kbr. 

Böyaeee ...... bDtml ......... orlalr ollMlr ~ 

Yalclt ,,luQ'Ucalur. fttlnk m1--..ı '80 olllllea 1... -
otanra IOO. llOe ol'aac'9 ut 11119 ,.,...... ltllet,IDe oı4ıü 

.. 1111retl• Vakıt'la ..... ~ 11 llmat .... • b 

..,. 1111 ,.a,anı.- MletlBdıl ta(llılerlnl ılı•ı,uddeır" ....,.,_.. 
111 ...........,.. ... kablniu .......... t etmel& .... .... 

~rao. WDlel'Oe V81at okuJ_,.•maa 111 ...... ._ ........ 
efettlderdtl 

29 Birinciteşrin keş· 
Çok n..apa IJuıamQ•rl lıalil•• .n Bl"'"tefrla ~ 

bk a.n11la llefl'fJtmekte oWat- laapGaM .aat 
toplamama tanlye ..tf!ris. 

~P'·--·~--1!!!!! 
Tatn ~ lmpee .a 11 kllftll ..,.. • 

pala &öalennek illa ~ ............. '* 
ı• olarak 'lialMal edJ70ftlSo 
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'l'8rll Un. ... ..... .., ........ ' 
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e.n,..t • • 

....... ?bf 

• • 
......... .. .....,.. «-ıg ... ' 

Denabte ecoı. eftala .... 

dı,...._ •ırtlllfl ....._ " 
cahvtltt (ftUıut ~) • 
ISerbNt ~ .. ralt9llU ....... , ~ 

AJtm .. dOYls flaıtrl.ne ..... • • 
l'alavtl&I tbel'tlle ..... • • 
S...~ IDU Hdelt Ana. • • 
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-·-
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klMMUI 
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•• lruımıaı e,feadlmlıda lıUl•eellMleal 8'1ftk letf'70ıa111. 
lılv.r 1'ort biter .. be oa.a. ita .._•takı 16118 9'1bA•Plerbd 
'-ldiyeraıu. 

a.r111111rretltl. lıw llklert lfltlaee aqnt ,.,. ...... gelcll YL 

al artil'9w 
- a:.. ...... ,. tidemld • ..,..Y M',llladU. 4118rla1', 

~ t1Jla 11; ola ul1111•. f ra.llııt llak; ...aı. '-il" •da yapdaa tf

raı.rı lelaln• çnlrmtt ve )'tlk•lmeae 'Ar n.Sı • ı•ltlDlttat. 
1 ..... bü,ytUı adl,-S. ~illin etllyoraa ita •raJ da .,. • ..,.. 

batkuı .ıturnuyıHııiıhr. Döteame111ı1 k1111111aı• 111:1..-ttııü 
n D lla&ıae .... ııa.a ektir. 

itte tıö leffk e Vı fer, kolayea o -~ •hıp olmat •• 
ıla llU , ~H .-a'uıl 1"C81er Ceoi"mlfti O silaJ. 11b rl o-. 

Barunarr•d, l• lllon yıhaaa, llPrlllf'lr ot• U.nn• olf 

•ı za n ıa r,: le ~l'llf ulan !W mıaa, lla aany J.y çolr llot
lftl KJf'll ilakaa k1H11111 ~ftletlp oaa ldrleaf IMDiim 

llnıu f'ka.a.u Orada J•Pt•t• b!))"ılk me dHlılrt11 at )•n11-

leannı. el it k r-. ite c •C • •eaalt 'lfut1lıarı tvt1:. .~ .... 
&ata UI yaamılll da bth Wc lltlr llayva-t ..... vap. 

ı1a .. tılrlll ltlr kafi aoı-11 " ttratllle bir e.-ır •lutllP• 
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:ı5aO fCUcıcrwıt UMJ.• 11.nun.11 
.,... l'Ullldlclall:. 
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.... Ml.U nı-. - - ~ -·- _..._ ........ 
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l'Cftllt, n o aemte de (lle'mıanJ,ye ••ltıllee!) der..Jwte .. ,. 
laDUfb. • 

Kı1a bir a:&maıtda llaldadm llletltur bir lllı.Jalkıti& oı.. 

ı ııc:111!.1a uı u .u~.ua U&1U1 lllr larüll varm. 

_,_ 

19! hlerl yılında lle'm1111 Bafdadcla vellalacl .,... ruııc... 

nd ·•IUıH&ftl• 9carayda 8eld ottu DflMflı ile Elllaeu •· 
turmuıtu. 

Ba iki warua lle'111111tun ttayat .. da 11Ml'lk :udf'r .,..._ 

-~L 
Ral'Oe....,.efN. (119\'el'llftnat"hfP)de l•~"U ~· Rlfl '"· 

••m J ,. ln1111aada•lan laaldoad... l'!le.....,...ı t Bafdada 
•ilu Emıaı ,ı.u tayin ederek, 1'0Jtlk bir lruvvetJ9 Ufl ı~ 
utlu yala Ourhle ,.rtlm8ttO, 

llaraaurr8fld. ~la. cık "n'.!l 1'a 1WYveJ diler otlu lle'm1111• 
,. ..... ~rak •" • 1 <Mi) lemlttlı 

, - otıu.: deml ı . • ' r 111 tloruaa ..atltfnl ,.. 

•lftaak..a. &ıalll öldıu,tea a111&ra .. a ............... --~ 
Geldir .... -....- ,erlere emirler ver...._ 

• • • 
Faril• ltlr aae... olu IDIMIL elJUf .... ,., ...... ,.... .._ 

llm .... bll .. lııelıettL Cafer ~,. ......... .. a .. 
rl1Hl1'9flt'.e 11111 .................... bDt-. ,.,... lar ...... 

"'""• ..,,.,ldelf ..... lllr ka.-S. ...,._....,~ a.u. 
kıu;ualmataattel1'1',..-.. 

.............. c.ı .... ...... ._.,. .......... 4• 

• 

Topralr mal...ıll.n olüi ı .. w ,.~-.·u.-ı 
Klltacabt;vde T. c. Ziraat bt.Dkaaı depolarmd& mnodf • 

bobulntıa t_-tubwa naJuJ ifl bir mOteah.bide ihale 
~raı t,10.942 cuma gUnQ aaat ondörtte (H) Umu 
mlM mar.aoaauan rlc& olUDur • 

/ılallbal Aı1'11t. tJ (IÇi Tlıikuk Hct 1 ldaabıd A••• 
kimlllfnd•n: Hukuk lıdlclmlflbuleıt: 
--T Beti1dafta Abbd-

942 i'll B-. Cllddeslnde 51 Mo. da 
9421775 kenr tılk Muratyan tarnli 

Daftcı: lb...ııtm Zlp: 0.k· tlktqta bJTtnei ~ 
Etlballk klt~..ı ınemuru: D.\it da kocası Gauros 
vah: llabinev nanudiler Karör 
ır~. ~ cadu 
3~ No: 

Dtvacı İbrahim Ziya Özbek la: 
rafından klrısı Mahinev namıcUı r 
Ksroy Felon aleyhine ikame eyi«' 
dili ihtar d vasınıa mftddeialeyb n 
fkametıftlunın meçhuliyeUnt bfn:ı
en ııyıbeq v ılAnen l apılan mn 
bakemesf o • d K. M. nın• J3ft 
uncu madıf mucibince bir ay zat 
rında evine nnıeıl idn ver Jeı• 
ıo. 9. :t42 tarfhll ve 942 '31 saydı 
hüküm mu ldei teybin ikametıdlhı· 
nın rtıeçhuh etıı e b n en ılJna;u 

tebhlata ili sına karar verilerek hi! 
kOm rıkraıııın ın bir ıureti teblil Yl."" 
tine ıçernek üzere mahkeme divan 
baneıdne IAJık- cdılmlf olduılcınd " 
işbu flAn &arfbinden Uib re on ' 
gOn içinde t mylı yoluna 11\ilr 
at eddmed ı tal dlrde bOkın 'l 

knlllr belli olmak H&en ıl n 
olunur (.41 ) 

ı\Pl.\8 

ı lktaf'ltrtrt. 
ICettc:ıeltne ayl'IJall 
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1 .,.. 1000 ---
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