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Fener - Beşiktaş maçı münasebeti/e 
itina ile h,ızuladığımız bugünkü spor 

sayfömızı okuyunuz 

A 

1 Şef 

Türk 

/Jevlet/(onservatu
arına şere /verdiler 

lnönü, san' atkarlan kabul ederek 
kendilerini tebrik ettiler 

Arnenkada balanan beıt T6rk 
C.retec:-ııılnclf'n ikisinin (Kat· 
lh ... arrlrlml-ı Altmflt Emin ı·aı. 
inanla. 11thıe,1n C"aldd'ln) mem
~tlmlu clönmell l9enı hare
"'t f'ttililerlnl btllll....,&lk. 

lkı ıtazetA!K'I. A-91ma ve ln
Ctllr. taarruzunaa ı\frlkada ce-
11,ıııtı hu ııırada. oeplııedftt , ... 
tl~tı &'Örmek fll'IAI•• elde et· 
1111, hnlunmaktaduiar. 

.\nkara. 21 1\"at111l - Buc\llt otleden ~11ra ~~
lr.t Kon'M!'r\atuarında çek m•,·•ffakı)f'tll bir kon .. er 
u~rllnıi,tır. Saıt l~.11 da Rt'l11icll111lmr l!lınet lnönU. 
refakatlerinde Maarif \'eklll oldut- laalde konser ı 

salonunu te,rlf etmı,kr y,. halkın co,k1111 te7.Bhüra· 
tile "l'lamlanmı,lardır. U11'ad Pretvryu11'on idare f'l· 

tlll bu konıwrde Bay Mlthat t'ennıen. l.ist'ln me,. 
hıır pl~·anft konııertoııuna hü~·ük bir anlıyı' ,.e kabl· 1 
llyelle çalmış u dlııley~lll'rin \'ok lllaklı anu.,ııtnnı ı 

topla 1111 .. tır, 

Kon~rden sonra Milli Şefimiz. deferll .....ıön 
hu1.urlarıııa kabul buyurarak takdirlerini .Oya-M 

lütfuııd11 bulunınuşlardır. Rlyaeetırümhlll' orkNtr

ko11seria ııonuna kadar .. ,·affaluyetıe11 mavattam

) eh! kv,mu' \e bllllaHa T-llM9er operuıaıa baş· 

lanr-ırı ile EIJar'rw 9enf•.Uıtaı büyült: btr •uv&ffa
kıyetle ~alnıışhr. 

' Oraclalrl tetlı:lk~rtnl de bltt 
~rek çok yaknıda memlf'kf'tta 
11\b.e Jelttek ltalanan ea,ma· 
harrlrlınlz. yalnaa lnrııtrreden. 
-'ıtıertkadu detu. Afrlluuun 
lcıtıın harp •lıalarından d• en 
tal.f! habe•leri ptll'et'ektlr. 

Akdeniz bölgesi 
ı·akıada ..,re tı.:ıtlayacatı· 

ltııt (Amerika -'<l.pları) bü· 
lll11 okayaetdanmızı alakadar e
dl'(-ek çok eaalı bir röportaj &e

rtıııı.,ı lhtl•a etmektedir. 
&.ı,na..._rtrtmlzln yazılan•• 

"'-akla bekleyhıl& ! .. " 
B~mubarrlrimlz Ahmet "'tmln \·alman, 1.ondrı röklf'rlnt clb,man taarrumndan aoruyan 

Türk kara sulan hariç, Müttefikler 
tarafından tehlikeli mıntaka sayıldı 

hazırlayan genç kızların rah~malarını takip t'ldiyor. Londra. 21 IA A. l - Amırallik şarki oradan 39 derece 48 dakika ~ı- MQtteflk makamlarının mllsaade-
nıakamı tarafından bugilnkü cumar· ı mal. 4 derece 50 dakika ~ark ve o-1 sini almadan bu bölgeye giren bUlUı 
tesl netredilen teblll: radın itibaren 180 derece Cezayır aa-ı gemilerin uğrayacağı zarar ve st:raa 

Bingazi düştü 1 Torinotekrar 
bombalandı 

Alman \•e Ttalyan hüktmrUerl hillne kadar. kendilerine ait olacaktır. 
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ngiliz motörlü kuvvetleri Sirte 
körfezinin içlerine kadar girdiler 

Erageyiaya 64 kilometrelik bir mesai e kald ı 
~------ ::-"1 Kahire, 21 (A.A.l - Müşterek 1 Ankara., 21 (Radyo Gazetesi -
r•--.ıııııııııı1111111nııııı11111ııııı--.-.--..-.., 1 Qrtı41ark tebliği: 1 Blngazinln 150 kilometre cenubun-

Bu hücumda çok 
şiddetli oldu 

blı 1110 .. da 55 bl11 
ldlol•ll ıugıa boa· 

bua atılaıı 

Fransa ıır akdettikleri mUtarekeyt 
bomp Akdeniz sah!llnl işgal ettikleri 
ıçın Birlqlk Amerika n Inrlltere 
hUkamellert AkctenlSln baaı bölıaıe

rinl seyrüsefaln için •Jlttkell adde· 
den bundan evvelki U\b&rJannı ren~· 

1 tetmek ftlnlMa ıı.mı.-Tdır. Wna· 
enaleyh bu hUkı\metler. Tttrk Jıara 

sulan 'hariç olmak üzere. LŞ&fıda ta· 
rif edilen Jıattın farkmda bulunan 
bUtlln Akdeni& sularının aeyrteefain 
için tehllkeU oldutunu btl41.rtrl .. : 

Fran.sız • Ispanyol hududundan !· 
tibaren lspanyol kara sulannm Jce
narı uzunluğunca Kröz burnuna S 
mll meeatede ve 90 derecede bir nok· 
taya kadar (takriben 42 derece ıt 
dakika ,ımaı. ve 3 derece 19 dalcl.ka 

Lival, harbi isteme
diğini söylüyor 

Darlan, biz Lavale değil Mare· 
şala sadakat yemini effik diyor 
Vlşl, 21 CA.A.) - Başvekil La-ı •- Ben, hiç bir zaman bu harbi 

vaı, Fransız mılletine hitaben rad. istemi~ de21llm, ve esasen hiç bir 
yoda aşatıdıkl demecı yapmı,ıır: (De,·'"1• M. ı, ~il. • de) //// 

' 

Blngazı dUn sabah kıtalanmız ta-! da Jngillz motörlU kuvvetleri Slrte 

Spa n Ya Ve rafından işgal edllmlfUr. Sekizinci i körfezinin içerilerine kadar girerek 
ordunun ileri un.surları Agedabya el· Elageyla kasabasınm 64 ıolometre 
varmda düşmanla temas halindedir· kadar yakınına gelmiştir. 

P 8 ıer. Fena ha\•a şartları dl1n yine sı- Londra, 21 (A.A.) - Afrlkadan a-

0 rf ek l ze Ve renalk üzerinde hava faallyetıne en· lınan haberlere göre, sekizinci lngi-
• gel oımu,tur. (De\·amı ~- s. Sü. 1 de il 

rilen teminat 1 VALi, ANKA~AQAN GELDi 

lier iki hükô
lllette lngilte
reye cevapla-

Et sarfiyatının tah
didine karar verildi 

Londra, 21 (A.A.) - Cuma gece· 
el Torlnoya kartı yapılan taarruz ıı· 
ruında, Ingillz hava kuvvetlerine 
mensup bir bomba uçak grupu 2 bin 
kiloluk 54. bomba \'e 55 bin kiloluk da 
yangın bombasını bir saatten u bir 
zaman za.rlında atmı,,ur. Hesaba gö
re, dakikada bir iki bin kiloluk bir 
tahnp ve sanıycde 15 kiloluk yangın 
bombası atılm~ bulunmaktadır. 

Londra, 21 (A.A.) - Hava Na.zır· 
lığmrn bugUnkU cumartesi trbllgi: 

DUn akşam bomba uçaklarından mU 
rekkep önemli bir t~kll Tor!noyu 
bombalamıştır. Hedef çevrt'l.91nde ha
va çok iyl idi. Taarruz şiddetli ve 
toplu halde yapılmışsa da çıkan bir 
çok yangınlardan ;>1lkseıen dumanlar 
neticenin görUlmesinl gUçlcştlrmiftlr. 

Fransız Ş. Afrikasında 

Beja ve /(alar dün 
İngilizlerin eline geçti 

rını bildirdi · 
,~dra, 21 (A.A.) - Şimal Afri· 
"- lıarekltı mOnasebetlle Iapanya 
ı-. ~rlekl& hUkQmetlerlne gönderi· 
"u teminat mektuplarına bu hWdl· 
~ilet' tarafından verilen cevapların 

1 Londraya geld(#i resmen bil· 
(Devamı: SL I; Sil. ' te) (-J 
~ . 

Fırtına 
durdu 

Her abune ayda 30 kilovattan 
Hırv .J t isfanda isyan 

hare ketleri g~nişliyor 

f ' 1 k &rnc, 21 (A.A.) - Ilclgraddan a Z a C ~ f r İ k yaka m f ya C ak 1 blldırildlğine göre. Hırvatıstanda çe· 
• ...... te harbi ve isyan hareketlcrı o de· 

Jkl gtln evvel Ankaraya gltmlf o· bir gtın kalmış ve Bafn~kll ŞUkrU recede genı,ıemlştlr ki Almanlar bu
lan Vali ve Belediye Relslmlz Doktor Saraco~lu t&ra!ından kabul edllmı,. ralara aııllerle mücadele lçtn bir uı-
Liltfl Kırdar dUn sabahki ekspresle Ur. ! men a.ııkcr göndermek zorunda kal· 
fehrimlze gelmi;tır. Vatı, Ankarada 1 (Denmı Sa, 1 SU. 5 de) XX mıştır. 

Londra, 21 (A.A,) - Madrlt rad 
yosunun bildirdijine ıöre Blzert'ln 
40 mil cenubu ıarblslnde bulunan 
Beja ile daha cenupta bulunan Xa· 
lar İı:glllzlerln eline geçmiştir. Bi
rinci İngiliz ordusunun tol cıenL 
hında bulunan Amerikan, Fransız 
kıtaları Ferlana ve Gaf.sa'ya daha 
çok yaklaşmışlardır. Gafsa'dald 
Fransız garınıizonu müttıefik,erln 
indlrct1klerl paraşütçtilerle lşblrlltl 

yapmaktadırlar. 

Alman son haber.ere ıöre Ame. 
rikalılar Tunusa 30 mil meaafede 
Almanlarla 1918 denberl yaptıkları 

Memurlara genl• Jen !~~d~:.rpışmada muvaffak oımus· a ~ Cezair radyosu. 48 saattenberl 
Cad gölU civarında harekete ıeçen 
mühim kuvvetlerin El • Ageyla fle 

k d V t l k Trablus arasırdakt yolu kesmek 
~ arne agı 1J aca için şimal istikametinde süratle 

Qsaf hanenin verdig .. i & ilerled•klcrlnı bildirmektedir. 
~ ı .r'"' bir kol teşkil etti 

Q.Omahn ek sine ola- Nevyork. 21 <A.A.) - General 
tak h Glraud 30 b in klşlllk kuvvetli bir 

tt1r ev~ dün iyi geçti Res·ı mı ı· olan bu .karnelerle s·abı•t g t=ı_ l ı"rl ı"ler ııeyyar kol tcııkil etmiştir. Bundan "ıır, kaç &'Ündür Istanbulu kasıp ka- başka generalin emrınde küçük ve 
llıı, tı fiddetıı fırtına evvelki gece din· h orta tanklardan mür:?kkep iki tu· 

t,.:e bava dUn aabah açılmıttır. şeker, bulgur ve er für;ü gııy ı.·ardır . Bu kol şimdi Ger:eral 
~, ~ Cll'.'e kıtydettlğimlz gibi fırtın11 Andcrsonun sağ l'.'enahı ile blrJıkte 
~ııı_tlhllur <;'ehriml~de olduıcça tah· • ht• d d ı · • • ı b · ı k ı d . ikrlcmcklcdlr Gc!1cral Giraud. 
llıt~·apnuş.birçokyerlertsularbaııl 1 ıyaç ma e erini a a 1 ece er lr Bujl. Flllppville ve Blskra bölge. 
~\ı el"\!ıer taşmıştır. Deniz. Saray- ıcrlnde bulduğu askerlerle alelice. "na kadar bir çamur deryuı ha- Karne dağıtımında yeni emniyet ı Aylardanberı Ticaret ve Maliye ı edecek olan bu usulun tatb.kına le kıtalar teııkll etmiştir Bunların 

'tııı~r. tcdbtrlerı alınmaktadır. 1 Vekaletlerıncc bilyUk b ir hızla ya. yakında şehrimizde de başlanacak· arasında ecnebi lejyonundao beş 
~tıı. 1

""t derecesi dUn yeniden yOlt· Memur. ucrc~lı. mutckait, dul 1 pılan çalış.~~lardnn sonra a.ınan Itır. Karr.~lerdc hak sah!bınin r('s. tabur vardır General G lraud kuı.·. 
~.,.,' Ve h:wa :>ldukça ısınmıştır. \'C ;>ctımler g.bı sabı t cet rlllcr ve kararla, bulun m.mlckct çevre· mi bulunacak ve bunlar hcrtürlU vetlcrinı ıklye Q\'trmıstır Bunlar· 
~r C-lrıdt- 0 hC', i lstanbuldl\ o ine te- bunlcırın bc;ılcdiklerl klms<!lere yı;ı· sıcdc. g('lışlgtizcJ tatbik şekillerine erzak ve eşya için lstlhkakın tcsbl. dan blrıne General Bare. diğerine 
• t:ı-ıı c-<1 lı11 ·e bıı fırtına, dün )aZ· pılacak :> ardıml:ırda hiçbir yol uı-t mahal vcrilmlyccek bir esas kurul. t ne c.as olneaktır. General Llıporte kumrda etmek. 
~ )a.

1
'-d. n > "l\a.ca, cnn \"C mal kıy- ıu:;a mahal bır.1kılmanıc1k lçın yeni muş <.lmakladır. ı Karnelerin suratle da~ılılması 1 tcdir. 
Pnıan1ıştlr. iJSZI tcdbırlcr alınm•~tır. Otomatik bir kontrol da temin (De\·amı ~. 3, bil.:? de) _.. (De,-amı: s~. 3; Sü. 1 da) y«>/ 

~ L--~ .;. itJ 6~ • A ,~"'· 
~ ~T~- • m ft -- ~

AfnkadakJ urekl.tı lieterb' barit• 

.. . . . . . 
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Ya:r.an: Çevittn: 
DAPHNE DU MAURİER IHSAN BOR~ 

7-
çiçeklerden bahsetmeyi senden orada anladım. 
beklemezdim. Fakat söyle baka- Jakc mahpus haliyle özümun 
lım, sen bu sGll beş yıl ncredcy- önunc geldi: Bir karanlık höcre 
din? ıçlnde yapyalnız, hayat ve ölüme 

Ben Jake'dan daha çok acı çek· ait acı düşüncelere dalmış .. 
miştim, bunda ona üstündüm. O Sordum: 
bir acı çekmenin, kalbinde blr ya. - Adamın yaptığını e!fcdcmcz 
ra taşımanın ne olduğunu btlmL miydin? 
yordu.. J'ake acı acı gilldil: 

Jakc biraz durdu. sonra bana da• - Affetmek mi? İnsan onu u
" c kendıslne de acımış glbı mırıl·! nutuvcrlyor. Adamı öldüreyım der 
dandı: ken kendi ruhumda kapanmaz bir 

- Hapiste idim.. yara açtım.. Vurmak istediğim 
iV adam. bir bahancd~n başka bir şey 

Jake. bunu der demez. masadan değ lmlş. Hapishaneye atılınca. o. 
fırladım. Döner kapıdan sokağa ~ı- ru ve yaptığım ~eyi derhal unut
karak, yaya kaldırımda bir sarhoş tum Yalnız ikimizin ele bir çok 
" bl yOrümeğe başladım. Gelene yılla~ kaybettlğimlzi d~ündum 
geçene çarpıyor. nereye gltU~iml Benim dilşüncesizllğlm Ylizünden 
de bilmiyordum. Jake'ın peşime bir eok ktyoıetll zamanlar mahvol. 
takıldığının farkmda değildim. Ya· muştu .. 
nımda görl1nce canım sıkıldı. Glt. - Nasıl oldu? 
mesını ve beni rahatsız etmemesi- - tnsan gençliğinde her "eye 
nı söyledim. burnunu sokuyor, başı da belaya 

O: ror. fnsa.nlarm hareketlerını 
- Deli olma! , .. .,..dl ölçülerime göre mubakem<' 
Dedi. Yumruğumu kaldırırken etmek haUisına düştilm. Bu yüz· 

b !eğimden tuttu. Deli olma dıve rien kötü b r insanı, herkesin sözü 
tekrarladı Elimden gelseydi, Jakc ı onnnde öldQrdilm .. 
bir temiz pataklıyacakttrn. Çünkü - Evet .. 
her sözü bir ığne gibi yüreğim~ ba· - İnsanların yilrüdüğü yolu ve 
tıycrdu Anlamadan. dinlemeden etrafımdaki hayatı değiştirmek ha. 
onu itham ediyordum. Anlayışı ktt. oa mı kaldı? Bunu ynpamıyacağı· 
tı, ıstırap nedir bilmiyordu. Aile mın farkında olmamıştım. Biliyor 
ocağında çektiklerimi anlatırken musun, tanımadıf:ım bir kndınm 
kös dınlemlş, ağzını bile açmamıŞ- hayatını mahvettiği ıçın o adamı 
tı. Üstelik hapishanede geçirdiği öldürdfun .. 
hayatı dOşi.ınerek benim çcktlkle· Jake şimdi 7 yıl evvelki ı:ib ydl 
rıml ehven buldu. Beni çiteden çı- Gözlerini h iddet bürOmüştU Bu. 
karan çocukça düşilnceler yumurt... mahvolmuş bir ideali hatırlamak 
1-ıdı. Aramızda bcntm lehime bir yüzünden duyulan bir hlddettı. 
fark buluyordu: Sözde benhn bir .Take, Mdlselerı karşılamak ve mu. 
bahçem vardı: çiçek kokusu duyu- hakeme yüriltmek hususunda ben· 
yor, insan sesi l~ltir1yordum.. den OstündO Ben olsaydım. bir 

.Takc'ın hapisteki gilnlerını dil- arkadaşrmın bir kadının güzellığı. 
c;undüm: Karanlık bir höcreye ka.. ne tutulmasını ve onuoıa münnse· 
patılmış, deınlr parmaklıklı pence- bette bulunmasını hoş görürdüm .. 
r<'den bir ziya pa~ası sızı~a gü- Titrek bir sesle tekrar sordum: 

- Adamı nasıl öldürdün? 

Buna çok merak etml~tim. Me
raklı bir hikayenin sonunu bekli· 
yen bir mektep talebesi gıbl heye· 
can içinde idim. 

- Nefsine düşkün hodb.n bir 
adamdı. Kadın lsveçtc veremden 
öldU. Kadıncağızın ilk tanıdığı er
kekti. Bu düşünce onu mahvetti 

Başımı eğdim, tı.rna~ımı ısırdım. 

VATAN 

Şehir 
Haberleri 

~ ii= =H=a=f=t=a=d=a="==H=a=ft=a=y=a==~ 
Tren kazasının 

mes'ulleri 
bu undu 

Gündelik hayattan 
bir nümune 

Yaro:ı'orcian biri 
hasionecie ö. dü, 

l:iri d: çıl ır ~ ı 
Üç gün evvel Suadıyc ıstasyo· 

nund;ı vuku bulan feci tren kaza
sının tahkikatına Ü:sh."\ dar Müddeı
umumlllğı bakmış ve yenı mes'ul. 
!er bulmuştur. 

Kaza yerındc tahkikatı yapan 
Müddcfumumt Sıtkı Koraıtıın ban· 
hyö katarı maklnlstmı. kondi.ıktor
lerını ve Suadlye istasyon memur· 
larmı sorguya çekmiştir Müddeı
umuml lkf gun suren bu tahkikatı 
ı;onunda kazanın mohlyetını aydın· 

latarak mes'ullerı bulmuştur. 
Bunlar, Erenköy istasyonunda 

manevra yaparken dört Yagonun 
kurtulması yüziindcn kazaya mey
dan veren 55 numaralı marşandizin 
makinisU Hasan, gardfren Muzaf
fer ve yağcı Alidir. 

Vazıfelerlnı suııstlmal etmek su. 
retllc ·cezalandırılmaları ısten<n Mu 
zafferlc Hasandan bıışka, yağcı Ali 
ıt.ayan vagonların en arkada bulu· 
nanını frcntemcmiş olmaktan suç
ludur. 

Tahkikat evrakını tamamlayan 
Müddeiumumi. mes'ullerı bu su· 
rltle tayin ederek, cezalandırılma. 
ları için suçluları Adliyeye teslim 
etm1ştır. 

Yaralılardan Haydarpaşa hıısta

nesinde tedavi edilmekte olan bır 
genç d Iırmlş, NOmune hastanesin . 
de bulunan yaralılardan Samı du
man adındaki adnm da ölmuştür 

Benzi tin kilosunu 200 
kurusa satanlar Adli-• 

yeye verildi 

Sahr.e· Şişli _ Fatih tra.mvayı. 
Şahı,.,lar: Kadın erkek yolcu· 

tar, vatman. blldçi, kontrolör. 

120 kiloluk şişman btr yolcu -
Müsaade eder mlsim:r.? 

Bir kıranta - Buyurunuz. 
Şişman yolcu - Hepiniz buyu

runuz diyorsunuz ama hiç biruıiz 
yol vermiyorsunuz. 

Genç bir yolcu - Yol vermL 
yen biz değiliz. zatı devletlerinin 
göbeği. 

Biletçi - Yürüyelim, inelim 
efendim. 

Başı örtü!O ihtiyar kadın -
A. a, delinin zorunıı bak, neden 
lnellmmlş sanki? Ben ta Beya
zıtta ıneceğlm, sıı.na çcyre:ı boşu.
na mı verdim ayol, 

Biletçi - Sana söylemiyorum 
valide. burada ineceklere aöylü
yorum. 
$1şman yolcu - Yol verin ge

çeyim yahu. 
Bir bıçkın - Babalık, burası 

ı:clgeç h.anı dcğll. tramvtty! Hem 
o senin söylediğin «Yol verin ge
çeyim, dumanlı dağlan. şarkıdır. 

Biletçi - Haydi efendim. hay· 
dl efendim, acele edelim. 

Raşka bir ihtiyar kadın - A
man oğlum. acele işe şeytan ka· 
rışır, bırak yavaş yavaş insinler. 

Vatman - İnCC't'klerc mtısaadc 
edin de sonra binin. 

Basamaktakilcrden biri - Nt
cln biz inecekler blneccklerc mü. 

Beled=ye Koop9ratifi h;ttj 
istihlak kooperatifi 
şekline konuyor 

İstanbul Belediyesi MemUTları 
Son zamanlarda şeker pahalıla- ı kooperatifi daha verimli ve fay. 

şınca üzüm ve pekmez gtbı şckcrll dalı çelı$abilmek gayesllc 4tanbul 
maddelerde de fazla miktarda bir Halk tstihlAk kooperatifi şekline 
pahalılık görulmektcdlr. Bu yüz- inkılap edecektir. 
den Milli Korunma mahkemesine 
birçok vak'alar verllmcktedır. Bu 

Bu şekilde kurulacak olan koo· 

meyanda Tarlabaşmda Nikola oğlu peratıften yalnız Belcdlyc memur. 

Yazan: Sadan Galip AVCI 
saade cdecekmlş\ı. de binecekler 
ineceklere müsaade ctmlyccek· 
!ermiş. 

Şişman yolcu - Biraz sıkı!jın 

da gıeçeyim. 
Bir kaptan - Getmek istiyor. 

~ıın ~öbeğinin rotasını de~lştır 
Yoksa bu rotayla dılnyada geçe· 
mezsln 

Vatman - çan, çan, çan, 
çan ... 

Arka sahanlıktan zil cekllir. a· 
raba yürümeğe başlar. 
Şişman adam - Hey kondük

tör. nereye gidiyoruz? 
Biletçi - Allah kısmet ederse 

Fatihe kadar gldecejtlz. 
Şişman adam - Onu sormu· 

yorum be adam! Ben burada ine. 
eocktim. Şimdi nerede ineceğim 

Bir delikanlı - Aradan başka 
durak kaldırmadılarsa Eminöni\n· 
~. iki durak daha kaldırdılarsıı 

Belediyede ınecekslnlz. 
Uçarı - Belediyede lnt>ceilııe 
Hocapaşada insin d~ Tahsil şube· 
sine şu göbef:ln varlık wrJ:islnl 
yatırsın. 

Şişman adam 
ne varmış sanki? 

Göbeğimde 

Bıçkın - Darılma abl! Dbrl 
tramvay yolcusunun yerini almış 
olmaktan başka hiç bir şey yok 

Biletçi - Bilet alalım bav-
ıar ... Siz bey baba? 

Bey baba - Para sağ cebimde 
oğlum, sana zahmet ama ellnı sok 
da bir beşlik çıkarıver. ben ko· 
!umu kıpırdatamıyorum . 

Bir ihtiyar kadın - Dağları 
ta~ıara, düşman başlara ... Kolu. 
nuza selamün kavlen mi geldi 
efendi bırader? 

Bilctçı - Siz küçiik bayıın? 

Küçük bayan - Bır şe~ke. 

Biletçi - Şebekenlzi görebilir 
miyim? 

S!nirlinln biri - Nnfıa mühcn· 
dlsl misin? Şebekeyi görüp de ne 
yapacaksm, al paranı, ver bileti, 
beyhude kalabalık ebne 

Başka bır ses - Danalar glbl 
ne bağırıyorsun be? 

Evvelki ses - Nasıl ba~ırma

yayım, öküz herıf, ayağıma bas· 
tııı? 

Btr lhtıyar kadın (yanındaki 

tazeye) - Kızım, galiba biz trnın 
vaya g.rtyoruz diye yanlı~tıkta 

mezbahaya girdik. 
Kontrolör -· Kontrol! LCıtfen 

konlrCl!! Sızınk henı;:tre? ... sı. 

zi ııkı \'aildt! . Slzinkt bey bıra 
der·! ... Slzlnkı ağubey'! .•. Sızınkı 
efendi 1.ııı ba '! ... 

1htıyar kadın (yanındaki taze
ye> - Kızım, tev\!kkelı pestlll
nı ıı: çıkmıyor? Baksana kontrolcu 
bulun 3ıtesını tramvaya doldur
muş ... 

Hlr kokona - Blfetçı, bıletçı ... 
Arabayı durdur ınct·eğlnı 

Kontrolör - Burada durmaz. 
HIJ' kokona - Ncdeıı durmu· 

orınuş? 

Bır mektepli - Ştnıdı o dur~
t;ı kaldırdılar madam ... 

Kokona - Ne rlcorııun oğul. 

heç oturak kııikar? Sonram çohılt 
çol'lı k işlerını nereye edecekler? 

Kontrolör - sızin bilet, vali · 

de? 
Bır ihtiyar kadın - Ot:lum al. 

dı, oğlum. 

Kontrolör - Oglunuz nerede 
vahde? 

lhtıyar kadın - D."ılzyolların 

da çalışıyor ..• Vapurlarda ... 
Kontrolör - Onu sormı?yo

rum. valide, burada nerede? 
İhtiyar kadın - Ben falcı mı· 

yım evladım, bu kalo,balıgın ıç!n. 

de ama. bulana aşkolsun. 
Bıletcı - Haydi madam. trıım 

yay durdu. ınmlyecek mısın? 
Kokona - Senin keyfinle ba· 

reket edeceaım sanoor.sun? İste
diğim yerde endırmoorsun da ben 
senin ıstediğin yerde ineceğim? 

Şişman yolcu - MUsaadc eder 
misiniz? 
Kıranta yolcu - Buyurunuz. 
Şişman yolcu - Hepiniz buyu· 

runuz diyorsunuz ama h iç bırlnlz 

--------
:Ormitl:@ 
"-;,~~o&/~--ôo -

&-'~ 
lstaabulun yok ... 
solları içia maç 
yapılamaz mı? L__..,,,. 
H erhangi bir Stkıntrtta. """" 

gt bir teli-kette ~ı.nrı 
tit· 

"ardımına koı;an KnılJlynı. önfitl' "' • ttıı· 
deki ayın birinden ftfbareo l!ıtaJI <it 
tun, sayısı 16000 olarak tesblt e,c· 
len ''Ok ullarına beda,·a ı-e SJc:sl' • "' ıaın-mek dağıtm:ığa başlayacall uUl 

dur. 
oı-rıa" Dünya durumunan realH ıd 

öyle güç şartlıtr tçlnde ~yorn11 bi· 

orta halliler ve mahdut &'eltrUl~ir· 
le :-eçım için •ık111tr ~- " 
ıer. GerçekUın yolaıuJ ttenebfll!i":. 
klm<1eltrln, çoluk çocuk "e ıafle dc
hiplerlnin na.-tıl bir ... eçhn ınii<"• .. ı1·11l 
lesinde bıılıınmalan llı.ım gefdi.,ı 
tn<1a\"Vın Ptmf'k ı-lic: detllılir. . 

it 1 1'•· 
K11-ılay hıikümetln \e Jstan ıı rd•· 

cııret Oda ıııın ,.e ti\ccannın ya it 
mile sıcak ,.e beda,·a yemek ,·errrerrı 
bu vok'lollann yaralan• ırıertıe 

~ • , • .ıııt. 
otlU'.ak*ır. Fakat, bu yardı111 • 5, 
hUti.ın 7~ngtnlt>rim17ln ı~tıraıdol ıtr 

d oltı mek t<ıtt•tf ntı kadar yerin e 10 
••· baŞkaea yardımlu temhll 

1;ru 
\,"areler aramak ta " kadAJ' ao ıııı· 
olur. :\feselfı. henlm aklıma Jsı.t' tJll 
ıua "por camia.~ celmektedh". t 

f rt1cr 
camla, kendi"linl teşkil eden e oıı· 
atıla yiik olmadan lııtanbulon Y i)· 

d' \'fi ıı "ullarına kendi payına U!/f11 ıır• 
ı;timııt>nmlyflt"ek vıı.rdınu yspabi . . ı·· 

Bunu b•şarmak - IJ'f ntyei \lfl ıco· 
tf:k olduktan sonra - eon derece ı:a 
ıu·dır. hta.nbul tntbdlünde 1'1'-1 ... • G• .. • 
ı:elen Beşik~. Fenerbahçe. co 
tasarav k.lüplerimlı.le - 1>ım1&rı11 "ttl • çt 
dilerine en yakm derecede lt'D~· 

8
• 

gordiiklerl • dördüncü ltlr idil: rıır 
rasında lld günde neticeıenece tJd 
futbol turnın·uı ü-rlip ettnır. to 
maçlann bütlln ba<ıTlata lstaobul ~~r. 
ullan l<;Jn Kızılay emrine ver ,ıç 

Bu maçlara lsttsna.n: .ıarek 
klm<ıe p&T&..'llZ ~remez. 

ter· 
Ru dtl.'!ünceyl Kn;ılaya, Beden eti· 

biyesine ve bllyUk IdUplere ar7 .ııııl 
yorum. KIUplerlmtzln &e\'lnçle il tıtl 
edeceklerine <ıiipbelenmedlJiııl •.• . "'t.' teklifim kabul edillr ve tatbllt rı-
k.Hne konursa. l'lblnbul yo~uıı:ııt• 
na Kızdayın ,-ereceği sıc.-.ak '" r· 
Jstanbul ııpo~ularnnR 'f'e ııpor8e\e 
terinin de tuza bulunur. 

• KÖR Jt,4VI 

IOmsUyor w bunu görebildiğine 
<:iikrediyor •. ben ise evimizin bah
çesinde taze çimenler üzerinde do· 
taşıyorum. Azale ve katmerli zak
kum çiçeklerinin kokularını tenef
fuc; ediyorum. Sırtımda güneşin sı
caklığını hlc;sedfyorum Bir koesta. 
ne a~acının dalına konmuş Ardıç 

kuşunun şarkıstn1 işitiyorum.. fa_ 
kat bOtOn bunlara rağmen o bah· 
;e bana zindan geliyordu. Kaça. 
madığım için !çimi ylyOTdum. 

Jakc'a dedim: 

- Ayrılırsak daha iyi olur; be
ni bırak. Ben mahvolmuş bir ir1$a· 
nım, Dünyada benim glbl olanlar 
çok, onlarla düşüp kalkacağım. 

Kadın bahsfnt kap11tmak 1 tedim 
Bunun bence münak~ya değer 

bir tarafı yoktu: 

Nlko, Çemberlıtaşta Ahmet. Lale· ları değıl ayni zamanda halk da 
Ude lsmail, ve Yusuf yüz kuruşa istifade edecek ve kooperatife da· 
satılması l!ivm gelen pckmeıU 200 h•l olan herhangi bir kimse. sıfata 
k~r~:şa satmaktan suçlu olarak bakılmaksızın kooperatiften istifa. 
Mıll~ Korunma mahkemesine sev-ı de edecektir. 

Biletçi - Kalabalığı yapan ben 
olduğumu bflsem, vallahi çıkıp 

gitmeğc razıyım. 
yol vermiyorsunuz. G . dd 

Krranta (hiddetle) - Viieu'3u l da m a e"' 
de\'letlerinin geçmesı için yol de. 

Sokak köşesinde bir fenerin dL 
binde durduk. Jak'e cevap verdi: 

- tlzülıne, başa gelen çekilir. 
Hııpls hayatı geldi geçt.: ruhumda 
kaldı. 

--Jakc darılma, hazarı domuz
hığum tutuyor. İkimiz de cehen
neme girip çıktık. İkimiz de ayni 
yolun yolcusuyuz. 

- Şimden sonra hayatımız tlü
zelcbllir. 

Neden hapse girdin? 
- Bir adam öldürdüm •. 
Bu cevap karşısında önce şaşır

dım, kekeledim. Sonra mırıldan· 
dım· 

- Bilmem ama. herJf herha1dc 
hak etmiştir .. 

- Hayır Dlck. Ben giınahkdrım. 
1rsan istediğini yapabilir ama bL 
rlslnin canına kıyması asla affedl· 
lemez. İnsan haplc;te uzun uzun 
düsünmet;e vakıt buluyor, bunu 

- Fakat adamı nasıl öldürdün? 
- Bir boks maçında. Hem de 

blT sirk çadırı içinde yaptığımız bir 
boks kavgasında. Bilirsin, böyle 
yerlerde yarım İngiliz altını için 
boks maçları yapılır. Herifin bir 
yumrukla boynunu kırdım. Bunu 
önceden tasarladığımı kimse bllmL 
yordu .Fakat hakem öliim vuruşu 
iddiaslle benı suçlu buldu. Suçlu 
olduğumu bildiğim için ltıraz et
medim. Hapse atıldım, cezamı sü
kuneUe çektim; ve bır ~ün ser

Kontrolör (geriden bağıra· 

rak) - 579 ver kağıdını ... 
Bir ses - Of, of! ... 

Stok 

ğll cadde Uızım!... 1 lerı• ucuzluyor 
Shlun <i. SAVCI 

kedılmlşlerdlr • 
._ Diln fevkaltıde bır içtima ile ya. 

Ekmege yabanCI madde- ~ı~ması tekarrUr ~d~n bu ddişik. Pı' rı'nç 130 kuruc.a kodor 
. hgln aza ekserlyetının hazı~ bulun- y 

lerın ununu karıştıran maması yüzünden 15 gün sonraya düc.tü, yalnız potat•' 
bir f rmCI Adliyeye var: 1 di bırakılmıştır. 'il 

Mahkemeye verilen haberci/eri fiyatları eski yüksek· 
Kadıköyünde Kurba~alıderedc fı'gvı'ni muhafoza edhtOf 

Rıza Akaym fırınında kurtlanmış m Uhtekirler •o ııtıtçllert ha~r n·renlere ~11- 1 :'\lare.~a.llni General \°eJganchn ya"'" «il"-
fasulya. nohut ve mercimek unla- kal&Bat"ak tok mal değerinde na g<ındcrmel{e nt:1et etti pliba ! Gıda maddclcrının fıyatları 0 

., 

rmın ckme:ı.e knr•,..ırıldı""ı evvelki Bcşıktaşta bakkal Abdullah eti. d .. d·- kt dı' Pl)'asıı> .ı ~· 6 k ı ı ""ta ,.e.~·a n1alın ~arı"ı aynen ,e ... le- en gune uşmc c r. 0 
bcStsln dedıler; çıktım. b ir ...,, etsız mal salmaktan suç u o arak .. - • .J .. RUS ( IETEC'll,ERI 11 

gece "urmü meşhuUa tcsblt k . 1 tif 11 k 1 h be ".il Ka rok miktarda pirinç, fasulya, .•ırı· 
Jake gQ!Ovnrdu. Ben olsaydım, dllm1"llr F Milli Korun.maya verilmiştir. ee mı':. ı; ı;: er u ' a r< er • Bir l.ondra tet.,.rafına •öre C'ephe " z ) • "'v e o,;ı • ırın kapanmış ve fı. run olacak derneJdlr. Ynlnır. urnen- .. • but, mercimek gelmişttr. c 'fi 

dayanamaz, kahrımdan ölür gider- rıncı Milli Korunma mahkemesi~ * Aksarayda bakkal Vnsll, Ha- gerisinde faall;\ette bulunan Ru~ ~· ya"' sabun eski fiyat yilkseklill 
dlm. Halbuki o gülüyordu. Bir si· ,·crllmiştir. san. Kftmil, Hakkı ruhsatsız benzin niye dC"ğer nnkt.'\ -:odur ı..ı, bu haber· teleri -.ımdh·e kadar altmı"' treni yol- k 6•b t . tt 

satmaktan suçlu olarak Milli Ko. <'illğin lıaıı aı;ık göı.ler 'c hulııler · · · ay e mı§ r. ı;1· 
gara yakarak <jevam <:ttı: 8 k dan çıkamn~lar. 1 Pırinr dün 130 kuruc:a kadsr 

es iZi fuhsa l8SYl.k runma ma.hkemcsıne vcrllmiclcr. tarafından, ~ urddn,ııuı hıık"''· yere B r ıı ı "' .. - Dünyada ser.den, benden be- "' u aa yet, «yo dan ı;ıkarma1> 'IU· tıldı~ı halde alıcı bulamamıştır· c • • • dlr. üıe<•ek, hırııalaya(•ftk, r.arııra M~rat:ı- tll 1 1 . . 1 t> ırıcl 
terleri var. Hepsini unutalım. Köp· eden kad hl d re e «yn a get rnıeı> clli!flirıres nin Pirincin birkaç "Ün lc;crls ın ma <eme e cak «dlp'llZ kile» mıthl~-ctlndP. bir tothil<t> konutıı .. una bir numunedir. d h k 1 D flı .. •lcJl!)'Or• 
rü üzerinden suya atılıp intıh;ır et· T0rkos suyunun metre jurnalt•ılığa ÇP.\rllnıP.,.,ln<• ll81ll mü~aa- ' a a ÇO ucuz ayaca. SO) - ıe 
mlye mecbur olmadığını ispat et- Beyoğlundıı. Abanozda g()ncl ev de cdilmc ... ın. 1 r1<:KMF.~c·11.1<;'RI:\ I>OS'l'U İstihsal mıntakalarında hilkurıl •C· 

mck lçln sana bunları anlattım., işleten F,mine Engin isminde bir nl ikabına 1 0 0 para AMiRALi~ ::-.; .ını;·ı•r I 90 • 100 kuruş arasında ı-atılınMı ayrılan yüzde nisbeti henüz ı;tıt 
Jake, her fırsatta bcnı yaptığım kadın, 1 ~ yaşından aşağı Mediha, • d Tc\ klf edile" Gennal \'t~ :anıt Al- ffmm gelen pl'kmN.I hıuı ııekme7.t'I- rllmeğe başlandığından bu 

1111 ı;ı.ı• 
fena hareketten dolayı utandırı- Veliye, eynep, Behice ve Znr:fe zam yapl. l manyaya gonılerllnıl!1. l>i~er taraftan ıcr 200 kuru-:a .,attıkları it:ln a.dllye- kalardan pirinçler yenı yola çı ı;iİ' 
yordu. Beni niçın kurtardığını ar- isimlerinde beş kızı gizlice evinde Şchrlınızd-. Tcrkos suyu ilcrctlc· Amlral Dıarlıuı: «Franııanın kurtarıl- ye ,·erilmi,ıer. Pekmert•ilerl pek iyi rılmıştır. Bunlar piyasaya dbcl ıı 
tık tamamiyle anlamıştım. Eğer o çalıştırarak fuhııa teşvik ettiğin~ rinc zam yapılmıştll'. ması ıı:ın n1litteflklcrtn yardımıru ka- tanıdıkları atalar <ıö7.üne ıeı:mlş olan tünce p irinç hiç tahmin edllrrtC 

7.AVI yet1şmcseydl, şimdi ırmağın akar den Adliyeye verilmiştir. Nafıa VektıleUnec de tasdik edi- bul etmekle C\larco:alln bundan en·eı- ı>lneklerln bile arhk bu kabil insafın~ blr fiyata düşecc.ktlr. ıı~ 
EvUp rnşC' memurluğundan aldı- suları arasında yüzen iğrenç blr Bu kızlar sahte nüfus Jt€ığıdı te· lerek dünden ıtıbaren yürürlüğe kl talimatına riayet etmio: ohıyorumıı I pelune7ellerı tanınınktnn ub.ıııwak- Fasulya fiyatları 63 . 65 ~ı~~I' 

k cesettim.. darik ~dip kullandıklarından ayrıca glren bu zam beher metre mikabı- demi~. • ıanna 'üphe t:tmemelkHr. arasındadır. Patates biraz yU ıı 
ğ'ını t' ·mek karnemi kaybettim. Ye- (Arkası \ar) cezalandırılmışlardır. t l 1' P nlslnl alacağ'ımdan eskisinin hükmU na 2,5 kuruştur. Amiral Darlan, lhUyar Framtt- 'l'atlrsert lik göstermıştlr. yl cıns kış 1 

6, 
a .................................... -. ......................... ..,. .............................................................................................................................. __ tates 50 kuruct.an muamele gdı yoktur \r ~ tı ... müştür. Nohut ve mercimek ) 

Halit krıı Fatma Güneş kaç milyona sahip olan zengin ve kibar du~unu şiddelie ıddıa eden siz değil mly. ları çok gevşektlr. {!° 

l<ıtaııhul A llye Ikint'I Ticaret Mah-

kemc"'lmlen: (9t2 - 448) 

Istanbul Aşır Efendi caddesi Al· 

yan k hanında 10 • 14 numaralarda 

mıuılfatura tıcareUle mUşteğil iken 

28 3.1928 tarihinde mahkemece lflAs

lanna karar verilen Avunduk zade 

biraderler Kollektlf Şirketi ile Or

taklan Mehmet ve Uv.eylr ve Hamdi 

,. Rtmzl ve Şevket ve Hakkı Avun

duklann alacaklıları ile akdettikleri 

konkurdatonun mahkememızce 24.2. 

!H2 tarihinde tasdikine karar veril~ 

1 bir adamın böyle bir hırsızlık ve cinayet diniz? Yalnız üzilm, pekmez ve b8
1 
gô 

işlemesine lmkfın görmfiyordu. Ondan _ Biraz sabredip hikayemin son kıs· yatlarında hafif bir oynaklı!; el' 
şüphe etmek mlinasız bir hareketti. mını da dinleyiniz. J\1eslcktasım Senius rülüyor. Üzüm bazı bakka11~~1111• 
Fakat baloda mavı ipek elbise giyen de cinayet -esnasında kamaranın önünde bu- 90 - 100 kuruşa satılmaya bRi" 
yalnız o idi. Ondan başka böyle elbiseli lunduğunu söylüyor. Tam o sırada pren· mı5tır. 
bir kimse yoktu. Birdenbire Hessen'ln sesin kamarasından bir adam çıkmış. ____________ __.,,,-_ 

hatırına bir şey geldi. Yerlnd n fırhya. Katil oran bu adamdır. 
rnk balo elbiselerini klralıyan kamarota _ Peki anladım. Fakat bu adam kim. 

tekrar gitti v yeniden bir takım sualler • ~ A . 
sormağa başladı: 

- Beni fyı dinleyiniz, diye söze baş· 
ladı. Slı:e balo içln kiraladığınız esvap· 
Inr hakkwda bazı şcy~r soracağım. lyi 
diişünup öyle cevap veriniz. O akşam 
mavi ipek elbl.scyf khne kiraladı~ınızı 

'ylcc hatırlıyor musunuz? 
- Bizde iki mavi ipek elbise vardır. 

l'azan: Weuıer E. l:lhatz - ıu 

tellışllc etrafa bakmadan acele yurüyor
du. Birdenbire karşısına Esten çıktı. 

- Müsaade eder misiniz Mösyö Hes
sen size bir şey soracağım, c.edl. 

idi, 
P."" e.:ı kaptana hıtaben: 

d1r? 
- Arkasında mavi bir IPf>k elbise 

varmış, Elbiseleri kiralıyan kamarot 
böyle bir elbisenin bir kişiye verilmiş 
olduğunu iddia ediyor. 

Kaptan sinirlenmişti: 
- Peki, bu adam kimdir? Söyl(lyiniz. 
- Est'Cn Lund. 

- Esten Lund mu 7 Buna imkfın yok! 

Askerlik iş'eri: 

Şubeye davet 
Beşikm., A'keriik ŞuM.etndCI':ctfeJ' 
Şubemizde kayıtlı emekli ~ ~1,ı 

subayların yaş haddine ~~ ,,v
haıiç olmak Uzere dlğeTlcrl &JW~i· 
rumları tesbit edilmek lç!p .şu 
ze muracııatıarı Hb olunur:_/ 

ı ek işbu htiktim allı.kadarlar tarafın

dan temyiz eclılmekle temyiz mah- 1 
kemesinin 3.7.912 tarth ve 1508. 2474 1 

No.lı ltararlle ta:5dik ve vaki olan ta.s-1 
lılh ta!eblnin dahi reddedildiği a.nlaşıl

:lığındnn icra, i(Jls kanunun 182 inci 

Fakat bunun bir tanesini kiraladım. Şu 
zengin b'ir İsveçli .genç vjr ya.. ismlnı 
şimdi hatırlamıyorum. Deftere bakayım. 

- Est>en J,und değil mi? 
- Evet.. öyle .. 

- Yanılmıı.clığınıza emtn misiniz? Me-
sele çok mühimdir. 

Polis hnfıyesı soğuk bir tavırla: 
- Buyrunuz, sorunuz. diye cevap 

verdi. 
Tzı klkatınızdan bir netice çıktı 

mı? 

Yeni yeni meselelerle karşılaşıyo· 
rum. bunları sıze maalesef söyllyemiye. 
reğim. Çilnkü henüz kati bir netice al· 
mış değlllm. 

- Görüyorum ki aziz meslektaŞlmla 
konu5uyorsunuz. Herhal~ vaziyetin Po:ı 
&ldığı şekli size anlatmı~tır değil mi? 

- Hayır, henüz bir şey anlatmadım. 
Sizi bekledim. 

Bu sözler Hcsscn'in çok hoşuna gitti. 
Hemen kendisi anlatmoığa başlo:~ı: 

- Yeni yenı bir tCl-;.."-· şeyler kesfct· 
tik. Meselenin şekli büsbütün dcğışmlş. 
tir. Walter Kcrsten ölmüştür. Yar.i kil· 
çarken denize düşerek boğulmuştur. Qr. 
tadan bu kadar esrarlı bir şe"tilde kay
bolmasına da başka mana vermek mUm
kün dt'ğildlr. Fakat cinayeti işleyen o 
değildir. 

- lnt;:An mı yok? Vakalar bunu gös· 
tcriyor. nu adam şüphelidir. Mücevher· 
Jcrl::ı nerede saklı olduğunu biliyordu. 
Genç l~ızrn anahtarları elinde idi. Tablf 
balo esnasında elinden düşürülen çantıı 

hikayesi hep uydurma .. Senius'un yap. 
tıllı tahkikatın neticesi de şudur: 

r-TAKVIM_......, 
2~ iKINCfTE~RtN I:>4Z 

PAZAR J~ 
AY 11 - GÜN 326 - Kasıı11 • 
RUMİ 1358 - 1klnclteşrin 1; 
HtCRl 1361 - ZİLKADE ,.;f 
VAKİT ZEVALi EZ:;o 

maddesine tevfikan lfllsın kalkma.sı

rıt ,.e boı ç.unun serbestçe tasarrufu 1 

l<'ln mallarının kendılerine lade5lnc ı 

ve işbu kararın usulcn ilanına 21.11. 
1 

1142 tarihinde karar verilmiş olduğu 

1 llln olunur. (69•S) 

- Yanılamam. Çünkü bütun isimleri 
defterime kaydediyorum. Bu adamın is· 
mi Esten Lund idi. 

- Teşekkür ederim. 
Polis hafiyesi yemek salonuna doğru 

düşünceli bir tavırla yürüyordu. Yemek 
bilmıştl. Yolcular birer ikişer salor-dan 
çıkıyorlardı. Hessen kaptanla konuşm2.k 

Bu sözler Esten'ın hiç hoşuna gitme
mişti. Hiçbir cevap vermeden Hesscn'ln 
yanından uzaklaştı. Polis hafiyesi genci 

' gözlcrllc takip etti ve kaşlarını çatarak, 
başını salladı. Sonra kaptanla konuşmak 
Ozcrc kamaraya gitti, Scnlus da orada 

Kaptan· hayreUe yerinden lrrlıyarak: 
- Nasıl olll(. Şimdiye kadar onun ol· 

Yalnız bir tek mavi ipekli elbise klra
lanmıştır ve bu elbise)i de Esten I.und 
kiralomıstır. Sanırsam bu kadar delH de 
kafidir değil mi? 

Senlus da başını tasdik eder gibi sal
lıyarak: 

- ~ •• Decıce <kı kllfldir. dedi. 
CA..döMI nr) 

GÜNEŞ 7,56 -•14 
ÖGLE 12,00 7• 5 
!KİNDİ 15,31 9 ·~ 
AKŞAM 17.46 12's6 
YATSI 19,22 1, 6 
İMSAK 6,12 ~ 



-- ız - 11 - !M! VATAN 

li~!3~J:ıı:r@,t];JJ:tt=J~J~~hil Esir Alman generalı Bomba davası 
Askeri durum ! Yardım Sevenler Cemi ye- ne ı er s ö y ı emiş Çankırı ağırcezo moh 

Vilkinin 
1:---- Y. j kemesi de itircziarı 
L!&SA~z;:!'A.'1 11 ıı·n·ın toplantısı Hitler, kumandanlığı ele reddetH 
~ _ 1 Çankırı, 21 CA.A,) - Çankırı t 

sözleri 
~rnaır lffrikada harp almakla hata işlemi~ atırceza mahkemesı bugünkü top.~ 
~ D Y 1 lantısında Almanyanrn Ankara bü. 

"!:_iyeli: ün An karada yapılan toplanhya Kudth, 21 <Re.dyo. 21} - Libya- ırumandanlığı eıe almak!& ba.ta 1'le· Yük elcısl Votı Papen'e karşı sut • 

Biritonyalılar tam 
mônasife horptedirle .. 

.__ da lngilızler tarafından edil' edilen diğinı söylemt? Ye Alman ge.ne.ı kur· kasd nıürcttıbı olarak mahkOm 

l M b f. ft tına Gen d tu o1 K ·ıo ı P Oer()ektoa d6viittfl't· 11tyacta Blop7.lden çrknen mlb- ,-:., V h 1• e n o•• n u•• r ··ya set e 1• A n kuma.nd&nJar.ınd&n cral I rnaylığınm acı bislerı buiun U nu cdılen Pavl . ornı t sma . 
\;;. Rltter Von Toma, Londrada Hltıe.rbı açıfa vurmuşt~. Sağol'un Ankara ağırccza mahlı::e· lırlat dlDJaya 

~ ._ ordusu tabtyfl!>1, cenupta mes• he~eıı h•kkında vakı r ddl ı 
"'-telat "e Agettahla'da da tutunama- Ankara, 21 (Vatan) - Cumhur. yan Nakiye EJgiln ttttfakla reis • y tt 1 u k ş kt hfıkım tal!'plerının Ke:::k:r ağırceza g6ıtermlşlerı?ir 
~ \"e Trablus çölUnlin ba.,ıangıç reısımıztn sayın reftkaları Bayan çflmıştır Ruznamedekl maddelerin ur a ze z::ı tı e z a ar a mahkemesince kabul ed .. rt'emesı Nevyork, 21 (AA> - «Brltısh 
-. '-er aaYJlaa Aceyla'ya rlcat et- Mevhibe lnöoOnün yuksek h ma. müzakeresine geçilerek varıdat ~k. '1 i j dolayıs•lc \'akı ·tırazlarını tetk k Var Rebıc!> cemıyeUndc söz alan M 
~"· Londra. lngDI% ordusunun ba- yelerındc bulunan Yardımsevenler s.kJığ, yüzünden Kurumun Anka- j Nmiştır VandeJ Vllkl. ştıyle dcmıştir. 
'~ekte olan mlb\er kuV\·et-• cemıyetı bugün Çocuk Esirgeme Ira şubesinin kaldırllmıı.sı karara ~.._....., OJ*•-·~-. I Bu ~ctk k sor:ur.da Çankırı ağır- 1 cTa.rüı yazacakur kı, Birleşik A· 

~ ~ımaktan ula vazgeçme- Kurumu genel merkezinde fcvka· arzedılmtş, bundan sonra söz alan Muhtelif mmtakolarda I Joponlor, L~m:te:ı •i 
1 

ceza mahkcm<'sı Pavlof Korn llof merikanın bugtın yaptığı şeyı Gene· 
blldirmlftlr. IAde bir içtima akdetmi~tir. Bu tç- Adana del~gesı, Tilrk kadınlığına : v e tsmaıı Sa~ol'ur. bu ı nazlarını raı Montgomery'nin · eylOI başında 

-~ hvvetten TrablM çöliln~ Uma.da Kurumun diğer Yllflyetler· sadeliğin daha çok yaraştı.catmı te- olan zelzelelor ı~gol ettiler 1 re~ bır.ığıle reddetmışt.r Elalemeyrı önünde ver11en meydan ~llttl IDtal&r indirmek, den1%den deki şubelerinin mümessilleri de barüz ettirerek b&yanlanmızın tu. Y muharebesınde gösterdlR'! yüksek me 
~- ~U8lertndtı bulanmak, Tu- bavr butunmuştar ve nmı.amele- vaıeuerınden ve aıacaktarı lilks eş. zararsız g€ çtf 1Fransc

1 
S J. f :-i kasında ; baret sayesınde mumkUn oımu.şıur 

ıı.:-- 1'rablmprba ııtlratle ilerle- rlnln iki maddesini tadll etml•'-r. yadan yapacakları tasarrufu Kuru· Teal GIDede .Ja'll. O!I - Brltanyalılar, Amerlkahlara yardun 
..,,. il'" Ankara, 21 CA.A.) - Aldığımız fB~ı ı ıneide) /o/ ~. ~Ya Çat rtmtndfln hareket e- dir. ma verseler dfinyanın bu zor za- il ti 2 ·in t l O !çın rollerim oynadıkları gibi, bUyUk 

'tf ------ 17,18 arasmde.. Ankara, Kasts.m.o· d • ı L d 2 F d 
• ~ motöı1Q kuvvetlen mlh- IçUma Bayan Nevtn Sevüktekin ı manında Kurumun yoksullara da· malilmata ,.O~ bu_"iln saat 

17
'3 ..ıe •ne er I ~ lrl IJ r ı\lnıan ta.kvlyeterl Biıert'e ıeldUer Brıtanyanın tam mAnaS1le harpte ol-

._ ~•YT9Qerl g'Mbıtne Mıvkctmek tarafından açılarak kongreye bir ha şüm~llil olarak elini uzatabile- n'll, Sıftl! ve Kalecik, Menlfon, Sam- ~e. 21 (A.A.) - Uzak oguuan on ra, 1 tA A.l - ~ ~a vo· duğUnu Vf' kıtalarının gerçekten dö 
~e ~tılablltr. M8tteflklertn reis tntlhabı teklif edilmiş ve Ba- ceğini soylemtşt:\r, Çarsamba, Yeni ehlr, Çorum, alınan bir habere göre, Japonlar Ti- ı '!iunun b'ldlrdlğıne göre. ha\'a voıu j tuşttlklerıni bUtUn mınyaya göster 
ı.:,.,.....,.... cenaptan .e batıdan ner- 1 sun. · ş mor adıuıının Porteklzlere aıt ola11 kıs ile gelen Alman tak\•ıye!erı ve tank mtşlcrdır. 
"i.,_ laretile Trabl~garp etrafında M ı • d S!no~. Tos~ı:rıv:!ay~crtde zararsız mında bulunan l.a"'lttene'i l!fgaJ et· • tar Bızcrt'c ·nmişlerdir 1--------------

llııatıa felnberi meydana getirme- emur ara yenı en yer epre uş ur. mlşlerdır Mfıttellk krtH:ırı Tunusun Bingazi düştü 
!tt llllhnJdtDdttr. Samsunda ~elrele Londra. 21 (A.A ı - Y('n! Gln cenubundan C'er.Hler 
~ ~ • mtndnl meııde. mfhT"er k dagı"' tılac k I samsun. u <Husus1> _ Bugün sa- adasında müttefik kuV\'ctıerı sahll 1 Londra 2 • (AA' _ Brazavfllc <Başı 1 lnclde) / / ·-- arn e a . ' .. llz ordusu Bıng:ızinln hem şlmatındF ~-··~~nbı Aceylada mukavemete at 17 de oldukça şkldetlı bir yer sar- yolu boyunca Japon kuv\ietlcrını sı· radyo3unun ::ıtldırdığıne gore. Tu. 

' 

t ak d ı "" arı:fo~m ı ı . . !ıem cenubunda llerlemcktedır llıı edip etml,recefldir. Mlltftr (Ba" ı incide) ..- mctçe ekmek \>e cknlcklik hububat sıntım .oldu. HaUc sokaklara fırladı. uş ırm ta ır &r, at>.r ç ıı ar us şc.ır ve B zert bölge!erı mu.. ln 111~ kUvvetıerı 28 tank, 24 tor 
lllll111n1 ..aüyettne balalmıa, AJ- ı tıT ve sair • Mal ve can kaybt yoktur. olmakta.dır. ırsnn olmak üzeN buton Tunuı; 1 ~ ~ Ye ltalya flmdl Tun'll!lda bir-- için bütün ~birler atmm ş 10. eşya ve maddelerin dağıt1ı. 1 lklncıteşrln ayının başında Guadal mllttefı klerln elınde bulunmakta ve 250 motörıtı taşıt talmp etmı 

~1""* Te mllt~ftlr ordusuna ka Bunlar Belediye İktısat müdür - ~asma datr talimatnamenin 3 On- .. ( h • • Kanal adasında bulunan Amerikan dır Müttefik kıtaları Tunuc ~eh~ ı • • Jcrdlr 
~.11: derdflle dil'1ftu,ıur. u': ğü tarafmdan alAkalı _dair:lcrtn cu madd~slnm 2 ncl fıkrasındaki Lava arbı ısteıne- " mevzllerınin ştmallne çıkm ış bulunan • C('nubundan scçm ışıer ve' dt;ş. I DUşman J...'UV\'Ctl'eT'lnln. B.ıngazlru,n 
t\ ~PIHıstnde Trablın çbnine güvene- mutemctlcrlne teslim cdılectıktir, • tarlf~ta gore 5 numarah bordroyu 1 d.... . .. l .. 1500 Japonya.Jıdıı.n sımdı takriben ya mrın e n çoJ;: cllı m tl gcnışliğınde : cenubunda bulunan Antc.ııo.t takı mtı 
~ llıllıver ordU!la tabln:!llnl mu- Öğrendlğbnlze göre, bu karne tanzım ederek fot?.ğranı memur ıgın1 soy uyor rı.sının rjJdllrülmtlş ~ldıığu bıldlrıı - 1 b•r sahııdr knpa tmısla rdır ;\flifte· j dnfaa hatt ından çekildlğı ha.beri ahn-
'ten ihmal etmlf ~bldlr. ~r 25 er kuponlu olacak vett~~r kıarnelerlnl a_ımak uzcret cok acele 1 Ctb.t1 l lıtl"lde} 1111 1 mektedlr. ı Cık k: ı taların Tunusun 25 mıl ce- ı maktadır. 
~Qu-- kupon b~ maddeye inhisar e rı- o arak Beledıye lktısat şlcri mtt· , _ Londra, 21 (A.A .l - Seklzınci or-

• •o.wıkler de bmm bildikleri için, dü 1 .. ;;...,, .... .. .. 1rl zaman muharebe taraftarı olmamı. nııburıda mıh'llcr Kıtalarlle tema ıı d Bin 
1 1 

ld k•ft- .
1 

ı h 
'"- bip ıecektir r ua ... ne ıc .. ~me•l.Q er. 1 .. u gaz y a ı .....,, sonra ı fr ıı.· 
ta.. __ ,,,, bazırhktan eonra üç koldan . m.. ıa it iter dağrtıla· 2 •- • şımdrr. Harbi illin edenler deli o· Vof i Ankaradon ge' C ı gecı ı klerı ~oy lennı-ekted ı r l reketine clevam etmektedır Mıhvcr 
ı.::r-a cermttler wı tık ~ma- Halka ..... 0 ra şc - .&:Stanbul şehir hududu •1

t ıan-lardır. Harp, esasen daha once- ı\lmanfar siperler ka71yorl•r 1 
....... Atnumları ~ atmrşbrdıT. cağı ve buna önümüzdeki hafta' hartç vtliyeUerdekl askeri birlik den blztm lçın kaybcd\lmiş bulunu- (Ba!lJlraf, l ln<'lde) XX Rabat 21 ( AA.) - Ş ımal Afr kaynakla?'l Elageyla yolu Ustünd" 
·ılı... · d b t n"ı söylenmektedir. ü •~-d ı b ı b · · j Cebeldaya cıvarmda şiddetli ça r '-..... t Rtzerte ?e Tann şehirleri do- lçtn c as anac ı;. 1 • • ve m essc.,e-.:ı e ça ışan su ay, vordu. Vali ve Belediye Reısımız. undan kc. mut·cf klcr umumi karargfthı". 
ı....,..,,._ cfdclf mııharebderin baş- Dığer yiyecek m~ddelerlle g )ecek askerf memur ~·c erbasların tstan- 1 · snı ·orsunllz kı d ha 1935 ılın. sonra Dahllıyf Vekili B Recep Pe· da ı öğreııtld'~t!"c ı:ore Alman kuv· pı~alar oldu~nu soylcmektedır 
~tuta lrtikmohmablltr. Tammm ee- ibUyacı temin edıldlkçe kuponlar bulda ikamet eden ailelerine bu· d tt )ı , il bl al Y kerl. Tıcaret Vekllı B. Behçet Uzu, ı \'etleri B zertenı- 48 k ·lometre ce Bö}lece Rommel kuvvetlerine k81:şı 
' · ı dil kti ..... :r A fl k ı ı 8 a }a c r an aşma yapmış. • çatışma tekrar baS'lamak üzcredır ita·~ '6f1ısanda ,.e aahllde bulanan ıpta e ece r. ra.uan oto6 ra ı memur ar.r.e er F ıstı 1 1 .Ma lıye Vekili Fuat Ağrlllı), &ıyare· nup doğusunda ~ perlcr kazmakt..'l " 
~~·ln ütt ftkl taraf da ! Her karne anc reisinin rcsmtnı verllmtyecektlr Bunların karneleri tım. as er c an aşma yapmanın te giderek kcnd!lertıe görUşmfüı•ur d B d - . tt Bingaztnin lşgıı.J I Sekiztncı ordunur 
"--- m e er ın n it da bakın ki bir harbe .sürüklenmek o'du~u söy ' ' . :r un en b.~şka duı;man büvuk m l b k ihtı 1 k ~~ tbertrıe, Blxerte ve Tunm şe- ihtiva edecek ve a m a • a memur bulundukları yerlerden ve. Jıenmtıtl, • Ekspres Haydarpaşaya bir saıı.t ge. sf! vıda malzeme toplamı~tır - Ve • a. zcme ve aş a yac; arını 0 • 

-~'Qde mftclafaa etmek isteyen mükellef bulunduğu ktmse1erın Is- rllecektU'. clkme tle gelmış ve ıstasyonde Vali. ı: iddctıı b ir mücadele beklenmektl'. ıa~ıaş~rmaktadır Pei< yakında b. 
,, . ., kuvvetıerfnln kara irtibatı mi yaz,ılacaktır. 3 - Şchrimtz beledıye hududu Fransanm mcnfaatlert bakımın- Vilayet ve belcdıye erk4nı ve Emnı· 1lr rlncı \e sekizinci lngillz orduları b r 
~nıı,tır. Ba mlhl"er ı.-u'V\"Ct'lerl ar- Vilayetin tebllğl . dahlUnde ikamet edip maaşlıı.rını 1 dan Almanya ile de bir anlaşma yet Müdttrtl B Haluk tarafından kar· l.o'ldrn. 21 ( A.A ) - Şimali Af blrlcrlle b!rleşmış olacaldardır. . 
' deniz 1 1 icat edebfllr'ler ı - Şehir hududu dabılindekı d htr dahili 11 d la çarelerı aradım. şılanmış ve doğru ,.11ayete gitmıştır . . Berlln, 2 <AA.) - Sirenalkte H it...~• y-0 uya r . ı il ü 1 a şe emva er en • n . . . . rıkada mUtld ·k umumi karargıl . Tunusla Cezalr arasındaki huduttıı 

l·...._, Bl:r:erte ve Tunus şclllrlerlnhı asked b r k ve m csscse ere men. mütekait. dul, yetimlerle hl~matı ' B1rleşık Amerıka 'le harp halın- B Lfltfı Krrdar, beyanatta bulu- hındA,. b lcl ir'ldı itıne gör-e Tunusta 
ı-. bir tamamla mUttefik1er tara- sup subay ve erbaşlarla askeri me- vataniye veya malultyet maaşı a. ı de bu,lunmasına rağ~n. Almanya, nara!<, An karada ~ehrimizc alt muh- yapılan ilk "llrnışmalar . sonunda keşif koları arasındaki tesirli sa-
~.. 1 k ek kartla n ı k hi b F h · ı t ld ,. .. " vaşlar gelışmlşttr Dllşman takviye 'ıı. qptedllmesl ~k muhtemcldlr. mur ar_ c m rı ı a ma ıanlar fotoğrattr m.erırur karnelerini 1 c ır zaman ransadan her nngı ellt ışlerle meşgul o u,.,unu SÖyle· ı Alman ktıv\·etıeri gcrı aııim ıştır 
~ Pta GabeA lt7.eriM yürüyen müt- nzıerc ıkamet ettikleri nahiye ve maaş almakta oldukları i\falmü- 1 bir talepte bulunmamıştrr. Alman· mış ve bu arada et sarfiyatının tah- 1 :'.\Tlhver kuvvetlerın• n ii~te biri kolları bombalanmıştır. 
~~ _lrotanutı nereye vardıfı maJQm kaymakamlıklara evvelce vermiş ı dürlüklerinden, Bc1edlye. Evkaf yanm kazanaca~ına kuvvetle emı. 

1 
dıt olunmasının prensip itibarile ka· ımhA edilmiştir l\Tüttefik kuvvet- kan rndyosunuo verdiği bir luıl:>c n 

~~· Almanlar buraya paraşiitçü oldukları beyannnmelerl.n~ geri ala- \'e saire gibi mücssesat miltekait· nim, Almanya harbi kaybetmış bile rara alındığını bildırmtştiT terinin kayıbı azdır gcire. miıttefık kuvvetı~rl Blzert'c 
~ &f'ı iodlnnek kteml~lcrse de Fran 1 rak men~~ oldukları askeri bir. lcrl de mensup oldukları dalre!cr. olsaydı, kendıs!Je bugün kil sıyase. Elektrikten ve dolayısıle kömür- l\lütteflkln Rlzert'e ~akla~tılar 1 şehrine 50 kilometre yakln~ışlaı 
~ hücumuna ul:'ramışlardır. lıklcre gotureceklerdir. den alacaklardrr. 1 ti takibe karar vermiş bulunuyor. den tasarruf için mağazaların saat Bernc 21 c A,A .) - B ir Amerı. dır. 

1 klerlo bura&mı da 
1Kal et>-1 Bu bcyannam~ toplayan as· Bu vaztyette bulunanlar ekmek 1 dum. 18 de ve yiyecek satan dUkk&nıarın 

...._ 1&kındlr. kerl birlik ve mü~sclcr hükO- kartlarını almak l,.hı bcy~nnamc· Ben ana yurdumu severim O· • il B "' a A .. 
~ " da saat 20 de kapanması ve d.alrcle- fil"'" " l!J n 

!erini evvelce verdikleri <ı•hiye ve nun maruz kaldı~ı Cdflketler beni 

_._ _____ flt-

M • N ERVA kaymakamlıklardan alarak M•lmü ~amçılar, riıı çalı~ma saaUerlnde değışlkllk ya-r111•••• 1 dilrlükkrine veya datrelerlıııe der- Hitlcrle Münih'te ve Montoir'da pılm881 hakkında hentız katı bir ka· 
VJyananm en meş hal tevdi ctmelidırler. ki görOşmelertm benim için çok 1 rar:a vanlmamıştır 
llırr RADYOLARI < 1 Malmüdürlüklert Y'C daireler cesaret vcrlct olmuştur. Diğer taraftan alman malümata gö. 
gdmtştir. \ .. • kendilerine gelen bu beyanname- re et sarflyatınm tahdidi şehri-

Her ,.erde ara- !eri toplayarak bu tebliğin 1 inci FrattsJzlar, 
..--t'L. Türkiye lJ MIHUl.V• 1 mizde haftada llç veya dört gUn mez-
., --~ • • maddesinin 2 ncı fıkrasındaki ta. Fransa ve imparatorluğu olma. 
mJ Veklll' •-- bahada et Jtesllmemesı ve bugünler • sQCliil rlf veçhile bordro tanzim ederek dıkça bir Avrupa olamaz .• 

h ,.. • m 1 ı zarfında kasaplarda et ve lokanta· Abdlll'r• mu ~ fotoğrafı memur karnelerini Be- Londra. 21 (A.A,) - Cezair rad-
1 M R E lcdiy<e İktısat İŞ.eri müdilrUliün. yosunda beyanatta bulunan Amiral lnrda etJ1 yemekler satılması surc· ı 

Eminlinil Nail Bey han No. f. Tel: den alııca.klardır. Darlan. Mareşal Peten'tıı henüz We yapılacaktll'. 
23521 4 - İstanbul şehir harici He taş· crFransanm canlı timsali. olduğunu T ı kl 'k 

Atölyeml7.de, her m 3 rka radyo tamlrnh yaptlır. 
1 

ra emv.alinden maaş abıın dul. JC- fakat işgal altındaki arazinin Al. ramvay 0:8 fi umum 
1 1 timlerle nldematı vataniye veya manlar tarafından lstilAsı ilzcrlTıc ad·· Ü Anka ad ld' 

Ent.rlka \e t:Srarlıu- kaynağı .. Dehşet \'C Helcc."lnlar Ktıbu.-;u". 
Kurkolar Ka'iırgası_ 

T A K s 1 

1 

/o1 Moto 

,,___ __ .:::::::::==· 
BORİS Klf RLOF 

rd Sine:nasında 
P.er Lorre ı 

• BELA LUGOSİ l 
pbi Uç bü~·ilk <'lhan artistinin ku4rctlertlf' ranlaııdırdıklıırı \mcrikırnın 
en bl1ruk KAY KAYSER C'azınm <'OljtnrUC'u natmelerJJe •il !edikleri 

• 

3 ş JI ! .!~A ... J~·., R_, 
Komisyonundan: 1 

maluliyet maaşı alanlar fotoğraflı hareket serbestliğini kaybettiğini m ur r an g 3 ı 1 

memur kar.nelerini ikamet cttıklc. söylemiştir. Darlan şöyle devam et. Alfıt.'1ldar makamlarla temas et- ~.ııı ... ••••••••••••••••••••ımmwm111&•••1!~ 
ri yerin Malmildürlilklerlndcn aıa. mlştlr: mek tızcre Ankaraya giden Elektrik 
caklardır. u- Mareşal tarafından kabul Tramvay, Tllneı ıdarelen umum mU· 

5 - Henüz maaş tahsis muame- edilen mütareke Fransaya yıışa. dUrU Hulki Eren, dün lstanbula gel· )' ~u ihtiyacı içtn atlası ciheti acık!'l'ıyeden verilmek ilzcre komts· 
~~~aki evsaf \"e hususi şartlar dahıllnde imal ettirilecek 7 adet sancak 
~ıkla ihale edllccektlr. Ihıı.J<'.si 28.11.942 cumartesi gUnü saat 11 de 

dıkhdakl komisyon binasında yaprlacaktır. 

l-csi ikmal .-dilmemiş olanlarla eli mak ve Afrlkanın mthver tarafın · mlşt1r. 
işten çektirilenler ve kadrosu Uga dan lşgalinıe malik olmak ımldlnını Elektrik ıdarcsı umum mUdilril-

1 

edilenlerle Vekalet emrine alınan vc~n yegane s.iyıı.settı Eğer böyle ne kömürden tasarruf için tahdidat 
memurlar foloğra!1 1 memur kar. bir siyaset takip edilmeseydi Al. hususunda her tilrlü .salAhlyct ve· 
nelerini mensup olduğu daire mü- mantar Afrikayı çoktan ellerıne gc· rilnılştir. lcap eden salAblyetleri 111· 
diirlüklerindeıı alacaklardır çırirlcrdı Bu takdirde müttefikler 7.mnu halinde kullanaoil('cektır Bu 

BAGDAD HIRS 
Ilı lıaıı.at almak ve malzeme nümuncsinl görmek isteyenler komisyona 
bt~;llcaat edebilirler. Muval•kıı.t temın:ıtı 86 Ura 62 kuruştur. Tallpterı.n 

' 1 &Un ve saatte komisyona. gelmeleri. (1636) 

Artlstlcrt1 

CONR/10 VEİDT - S/f BU - JUNE DUPREZ 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu 
Komisyonundan : 

Satın alma 
e - Taşrada bulunan meımırlB- hürriyetimizin jadC'.SI ıçın bize yar. hll.SU!ltll bir rapor hazırl&nacaktJr 

rm fstanbulda ikamet eden allclc. dım etmekte çok giıçlük ç kcrlcr. Son vcrıl('n karara gore bUtUn ('V- 1 
rlne buradan fotoğraflı memur kar dl.. Jere ayda 15 kllovaUık bır cereyan 

Bu mr, .. lmin en büyük harlkııll1., En büyiik iki bineınnı.ıııdıo "l•dP." 

:? ncJ nıu, afrakıret llaftası-

nesi verilmlyecektlr. Amiral o~rıan dıkt"to·· ı ı .. 
" .. r er kontenjanı verılecek ve l.) kllovat-

MELEK 1 iP lı <.::arrılıcada inşa edilecek asltet1 sanatoryomun pazarltlda ihalesi 24. 
ltr ollt: sa:ıı gUnU saat 16 da Tophanede 2 No. it komisyonda ~apılncak· 
~ l<cşır tutarı 80536 lira 06 kuruş olup ilk teminatı 5276 lıra 80 ku
~ ltır, Şartnamesi her gün komisyonda glirWebUlr, veya 4 lira 03 ku
beı1· ?lıukabllinde alınır. ısteklllerin ehliyet ve kanuni veslkıılarla birlikte 

Bunlara alt karnelıcr memurun Fransayı ııe bıraktık 'arını söylemiş 
bulunduğu viltlyet ve kazalardan ve şu:lları iliıve eylem iştir· tan 30 kilovata kadar da fazla Oc· K vcr!Jecektir. 

7 - Gecikmeye tahammülü ol. 
mayan bu işlerin bir an evvel in· 
tacı için bu tebliğle alAkalı vatan. 1 &'ün ve saatte komlsyonn müracaaUan. (1596) 

1 

daşt'arın muamelelerini sQratle !k

--------------------------- mal etmeleri ehemmiyetle tebliğ 
olunur. 

Satın alma M. M. V. lst. 4 No. lu 
Komisyonundan : 

· 0rııu ihtiyacı için 8000 metre numune gibl keten tflfl pazarlıkla satın 
~ l> aktır, 

~ ~rııcı 28.11.9'12 cumartesi ı;:ilnU saat 11 de 1',ındıklıda.kl komisyon
l'aptJacaktır. 

b~ ~ .. U teminatı 1740 liradır. NOmuncsı her gilo komisyonda gdrWe
~·ertn muayyen gün \'C bcllı saatte komisyona gelmeleri. (1597) 

1 
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BORS.4 
21 iKlNCİTEl:jRİN 19«:? 
Sterlin 5,24 
Dolar 130.50 
İsviçre frangı 29.98 
Pe2eta 12.9375 
İsveç kronu 31,135 

ADEMi İKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGJNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 222 

ltEÇITI llE Uoltl.lt 

ret. alınacaktır Daha fazla yakan-

!arın cercyıı.nlnrı da kesilecektir. Kö-
«- Ben Fransanın kurtarılması 

ve hfıklmiyetinln tamamlle yeniden 
tesis! için Amerikahl:ırla müttefik. 
lerlnln yardımını kabul etmekle 
Mareşalin bundan evvelki tnllına
tına rlayet etmiş oluyorum. 

I Sean.,ıar: ıo.so . ı•?,so - ı.t,so . ıı,so - 14 - 16,15 • ıs,so 
mUre yapılan zam, malzeme fiyat- 16,80 _ I8,!0 ,.e 21 de ve 21 de 

ıuının artması dolayıııile elektrik 
1 "•••••••••t11•••••••••••••••E&!:' {) kllovatma 3. tramvay ücretlerine 2 

Biz Mareşale sada'kat ~mini et. 
tik. Laval'e değıl.ı> 

Fran:<ıa Oe Atınanya ara<;ında 1'1r 

anıa,ma 

Madrid, 21 (A.A..) - Vichy men

baından ıı.Jınan son haberlere s-öre, 

Fransa lle Almanya arasında yeni 

anlaşmalar yapılmıştrr Bu anlaşma. 

la.r Fransayı siyası bakımdan oldu· 

ğu kadar askeri bakımdan da katl 

surette mihver Alemi içine almakta

dır. 

ispanya - Portekize 
temi r.'1f 

(Başı ı lnc·ldc) (-) 
dirilınektedlr. ispanya hUkOmeti ver 

1 
dlğl cevapta bu teminatın minnettar
lıkla da kabul edildiğini bildirmiştir. 

Portekiz hllkfimctl de bu teminatı 

kuruş zam yapılması muhtemfl<!lr. 

LUlts tenvirata miisaade edilmlye-
cektir. 

- ŞARK'da ~ 
n:~:r TOURJANSKİ 

nio )arattıtı 
BIUGITTE llOIL"'WEY • 

JOllA:S~r::s HE:-iTERS'la 

ma,terekeo tem!IU ettikleri: 

A. ŞK ve 
HA~YA.L 
~ürprl:t.lerle dolu Aşk fllmlai 
herk~ beğeniyor ... Sinema mef. 
tunları tal<dlr ediyor ... 
Biitiin şehir allnşlıyor. bfiyük bır memnuniyeUc kaydetmiş

tir lnglllz ve Portekiz hllkOmcUcrl 

ara,.ında eski ittifak muahedesine ı r~o h ·~ 
dayanarak dalma mC\'CUt bulunmuş! r;': u ea :.s::r! 

1 

olan sıkı münasebetler dolayısllc, In-, s~. Z de gorun 
gilız hilkQmeU b:.ı ce\'o.bı hususi bir 
rnemnu:'Jukla kazı:ııiam~tç ı 

i LAN ... , 
BOyilk ıamınt &tölyeı"ı oı .. Aoad.ıu .. ""noü<>••,. 1 

AtölyearY.!lf:ibaşı ı 
A'ağıdakJ şartları haiz olanların A, B. C. rlimuzıylc Js~. ı 76 ~-

ta kutu!lu adresine ya:r:ı ile mllraca.atıarı. 
ı - Türk olmak, 
2 - Mllhcrıdis ,·eya sanat mektebi me7:Unu olmak, 
S - BllyUk atö~·elıordf' ustaba."lık ;,)'apmııt olmalô', 
4 - \'aşı 40 dan faıla olmamak \e askerlikle ıdfıka"ı bolun- • 

nıamak, 

5 - Sıhhat ,-e ahliiki ,·ıulyetlerlnl l'csikalarla te\ lk eılebllmel•. 
6 - BUha'l<ıa torrı:-o, freu· ı,ıerlade derin \'Ukuf ,·e pratik tecrli

be!ll olmak, 

7 - l\larar.gozluk l'l'lt'ri, ıılk \"e sarı döküm, teneke 'e <;Jıç işle· 
rlle kaynak~ılıkta, ı.,ıertn umumi takip ,.e idaresini milınkiin kılacak 
dereerde umumi mahlmatı olmak, 

Almane.a \'eya lnglllzce okodutunu anlaylM'ak dereeeıJe olnıılar 
tettlb edlllr. 

Eh'ert,ıı olanlar kabUlyethıe göre ~:;o llra;\·a kadar aylık Ueret 
alablle<•ek, bayat pabahhğr zammmdnn 1 tıfade edecek \'fi iş kanunu
na göre yapıt<'afı fazla mesaldea a,•rıea Uuet alahilecek, 865!1 ayılı 

kanıınıa tl\hl olmı)·aC'aktır. 

l.=
yrıc·a ~aıı.,ma, liyakat \e gayretine göre takdir edilmek üzere 

lltlftede 111:1 maa., Difıbethule ikramiye de \'erJleblleeekttr. 'Müessese 
t.arafmdan bHAbedel konforlu meekeu temin edllmcktedır.-

----------~· ---------------------
Salılbi ,.e Neşri1at Müd ürü: Ahmet Emin 'l"ALMA...'f 
v.a.a NeıfriyM Ti.rk Lt d. şu. Vataa M~ 
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Ortalığı altil!!t ed n bir fırtına 

olmaz. sağanak halınde bir yağ. 
mur yağmazsa. stad da maç yapı· 
lamıyacak bir halde değılse. Fener. 
bahçe ve Beşıktas klüplerımlzı Ka
dıköy Fener stadında karşı karşıya 
göreceğiz. 

Haftalar var ki bQtün fı.ıtbol me~ 
raklılan bu macla alakadar ve de· 
dlkodusunu yapıyorlar Nasıl dedL 
kodusunu yapmasınlar ki; Galata· 
snray kHibUınüz bu lkı güztde ta
kım oniinden bir stad hısc;csıni ile· 
rı sürerek cckıldlkten sonra sam. 
pıyonada üz~rlnde durulacak n::ıı 

kala kııla F•ner • Bcsıktas macı 

kaldı. Şıımpıyc.nacla en nıühım ro
Hi, bugünkiı karşıt~ma oyn11yacak. 
daha doğru~u dananın kuyruğu ko
paca k •• 

Bir zamanlar spor sahas~nda hBC· 
tanın. günOn mcvzuunu tc~kll eden 
ikı ezelt rakip, bir sarı kırmızı • 
sarı ı~clvert karşıtaş:nas1 vardı. 

Galatasaray ldart'cllcrinıı:ı cocukca 
b r harekdı bu sene bunu orHıdan 

s ldt BıL art•k ı;ampıyc.na de) ncı; 
F, ııe• 'ıMh('<' • B şıkla~ nıaçı'lı cHi· 
{ı c .ı k Acaba bugu•ıun 
rnııbı, şaınpıyoııanııı eıı kuvvetlı 

n tı7 <lı ıı:·ı ı.:_cıvcrl mı, .) ek· ı. 

\ h h{>\!I• ın u'w.:.k" 

Katalnr(ı,ı bukulcr b'r ıo;t,fhar .. 
vJr B,.q•ktnc: ror\'cd•. Fer.crbahce. 
ı n Cl'' ne rn lcl k .ccıı;ı Cıh9dı ınağ 

iıp cd cc'( rn 1" Yokso bugün ıc n 
c..~ı :ırenırır. bir vazıyet alan "nrı la· 
clvrrtlilC'rt~ hıicum haltını Bec:ıktaş 

mOdtı raec• dclecC'klcr ve cünün gn. 
1 bı olnhılccek'cr mı? 

H <' şuphc ye;k kı: scr.cnın en 
mühim ve en çetın karşılasmasını 

se: rcdeceğız Tsraftarlnr heyecanlı 
dnkıkaltır gcctrcc-. klcr. sinirler ge· 
rllecck. F erer stadı tarıhl bır gun 
yıışayncnk'. 

Ne olur gayrıtab.ı b.r vazıyet 

olmasa da blzı ve futbol meraklı
larını tatmin edecek bir maç scy
r edcbil .. ek .• 

Her nekndar. daha ziyade asabın 
rol oynayacağı bu g ı~ mac;lıırda 

ze \·klı bir futbol f1cyretmek müm. 

kün değilse de macın chemm!y<:ti· 
nln dcğuracağı heyecan yine bu 
ze, ·ki tatmin için kafidir sanırız. 

Bir maç ki, bir gıılibiyet şampiyo
nada o takrm1 şampiyonanın başr· 

Fenerbahçe mi Galip 
gele~ek, Beşiktaş mı? 

Büyük Fikretin de yer a acağı 
bir F. Bahçe takımı, Beşiktaş 
müdafaaSmı delebilecek mi? 

na geı;ırıyor Ru rol o nıaçın heye. 
··an dcğıırmnsı. taraflcırbı rı tam bir 
buçuk saat heyecandan ııtretıncsı 
1c;ln karı de~ıl mıd: ı ••. 

Fenerbahçc bugiln nasıl sahada 
, örOnecck. Bcşlkt:ış sarı ı{ıclvcrtıı. 
IC'r knrşısı: du ne S<.'kıldc yer ata. 
c:a1' 1 

Ortada donen şnytaınr. kulaktan 
kutağo duvuıan tı:.ıberı r bm!iın 
'FenC'rbahçe takımıııın bC"k!enıııe· 
yen bır S<.>ki de ~ııhayıı çıknca:;:ını 
btze arılatıyor BövlC' nıüh nı bır 
:maçla takım yapmak da müşkül 
b r ştır Herhalde Fener ıa rt>cıle. 
rı de kar..ı rındaki tı:l·ımd ~orc 
bır kadro v.ıp:ıt'al:lnrdır 1-'utboldıı 
tııkını vap:ııa.,ın varı ovun 1<<ızıırı· 

mnk ('ldıııh tı l• ı nvlr ı:ını.rd yü. 
ruz k • r'N• ·•ı ('" dC' h '•r'cr T3uPu 
ıı:-ıır•ııtm::ı •• c Hiıuın 11 ", .. ir•u 

1'okmı t l:ıf -ıcı11 ~ll$U·ılllrrıc .. ı ı•·ıır. 
•ele 1 ' 1 nokt n~ ı ,ı ışarc t c~ıncl; ıs· 
t l' - Rıı g lı rn hı., ı ıcı rJ , , ı · 
rıf'\' \' l bUvıı ı ı 

tıta •, "'ll 1 1 111 

da -i l"ll ı ıı 1 
fo"('!l<' IJq ııı.;t>.• ,., 1 1 

Rt.\ ılı< F' ~r~t. 

• .... _,,.. 
J"e:ıe-rb. lıt;Pnln Omerl 

( )' -r:;ı 

lı \ \'I 

• k 
rın 

. '· . 

f'l'nn hRh('enin Rth1ik f 'lkref.I 

lerdır ve bugün takımdaki renn1 a· 
ıacaktır. Ama neredt' oynayııco.k. m u. 
&Vin hattında mı. yoksa hUcum hattm 
da mı işte dUı;ıUnlılı>cek •·e 0?.erın· 

dt' dıırıılnca k mi'seıe de budur. 
Esadın F'enerbahçe takuııında yer 

' 

ıı!nl. ~ı bııı:ıı • .a, 1 in Jı Fı• li\l\lnı 

teşkil P<llllrkf'rı, ev~e.ı\ d.ı-:ııınlı!nıc~ı 

:.17.1111 ;:cl,,ıı ııoktıı \'Pıııinı"m sını l e· 
nııı diı Yrnılıııcl"ıe~ rlü•ılrcllılt:l'ıı H 

ona ı;o.e hıı·e"<el ,...~ kt•"ı o.ırn yen· 
mek nı".icle ı mMzı tıb hı"' o ur 

O h;.d(' <,arı ı cıvcı tlılt', de C'\'l.'C § 

mUd:ıfaayı düııllneceldcrd.r. Bu \'D· 

z:ıyeı el 111·· ndP Esadın mua\ ın hat· 
tında yer almnsı bır zanırct o:uyor. 

Beş.ktıı..ş talumı bllı;ı;oruz ki, uta!\ 
hır oyu" i temıne malıl>tır. Defansa 

değıl b rın(,ı drrcce Afıa"'I "' chı:nıml
yct \'eı ıı 1'::1 r.ıyııdı:: I~ gören tara! 
hUcunı 1ı.1ttıdır. Onun ıçındir kı Beo 

şfltlaıı kurşısında l'~'\'eld mUda!aay 

kabul clml'k ve ondan sonra hUcu· 
ma ı;eçmck iUzımdır. 

Bize kalırsa defansı sağlam tuttuk
tan sonra BPŞiktaşa gol yapmak o 
kadar nıflhim bir nıııselP de~ildtr. 

Fen,.rbahçe takıı'llının bııglinkti va • 
ziyete nazaran. Beşıktaşa. nls~Ue da
ha znytf o1dugiınu kabul etmelt en 

doğrtı bil' hart"ket olur Fenerb:ıııc:P· 

il ler lıt'r ne kadıır zamıııı zıı.nıan p:ır· 
mak ısırtacak O\'ıınlar •,ıknrıın bır lR· 

kını.sa da ııornıa ı .şartlar ıı ıtınıl:ı a
vantaj sıyah bt•yazlıl:ırdadır. 

s.~rı ıııc:ıvertlıh:r de. tıl7. ôvle zan· 
nedıyor•ız kı, rak ııterıne nnzaııın ela· 
ha zrı 00ır olduf ı 'fi mUdrlklırıcr 

Ta..ı<ımlarını ı ~kll ederken bunu 
gozontlrıde tutar.aklo.rdır Daha zıyıı.· 

df' müdafaaya. bııhnssn nııın\•ln hat· 
tıııa ehemmıyet \'"receklerdır I>.r 
çok kimseler Anl<arndan getlrlll'n 
RüyUk F'ılıretın muavin hattında oy
natılııcağıııı ıd liıı etnı€'l<te i~eıcr de 
bl7 buna ıhtımaı vermiyoruz ve yl
ıu• F'ıkrellıı hUcum ııattında ve en 
parlak rtr\•ırlerındf' yeı ıı.ldığ'ı nıev
kıdt> yt'r aııı~agını zrıpnetnıekteyız. 

f<'ıkrrt ıl~t hır fıılbnlı-ılnıln. r:rbll na· 
r;ıın ruı oynayR'l tıff O\'Ul'<'llll\111, J\~e· 

ııh ,:ıhı dt' ı f•şek rlf'nebllecek atıık.. 

Na<! gıhı lwr tıı<ııtı •ı l!llıfnde rd<'· 
rtı'l""t'k l{lıÇllk l•'IJ<rt•l ,:( it Rltll'I fut• 

rıoll'tılardrıı ıııut .. kl{ıı :ıır hlicuııı 

nattı C'I~ h'7 O\"le 1.3"' ndıyorıı:r. kı, Be
:ııkt .. ~ tHrnı'lı ı~lıı k?l • kıJl:ıy dur· 
ılurıılıuı ı,aı ak "" Frnı'rh .hçc tn cımı 
<la kolay yııtu•"· ,, r 1~•,,.,a oımıya-

, t 1•'ltır<'nln bu va.zlyf'tltıı ..,ııı a
,,z ı ••t • ı L .<t1nr11 BP:;<ıta' ı ııKı· 

·~ ı ıpd, f ı h:ı 'lf"J sôyleneıııez. 
ı n ı L ~ .. ıııı.ıl.ı t.ı•ıı <11A°l'r tıı· 

ı ı ~ ı) .. uıı. \le uı la>" koyınu11 v 

ILıy.ır 

H.ı; ~L· '•t· yok kı 8ıv.ı!'ı bt•vnzııı ıı 

.; • " < t .. ,..,. c! •ll<'ı b.r hlll•um h l· 
t ıı ı rlcl' Uu ıııknr edun11•ı. 

b ' :.k ıltır 

·' 111 ı" \'e·ı ,'er bu maçı leh.,· 
ı • • ı ı ,.k ıı; n ht•• $eyden cv\'t•I, 

, "' ı ı .ı kkıs nı ŞllkrüsünU, Şc-

rı·ıııı ııııı.ı ıı.ırı ı >zımtlır Yok..<ıa hl· 
1 ı~ı seyyal. ıh~Prı trcrüball ve tıer 

fırsattan lstıfııde •. cı .. tııl!'<'rk kT'"ıllt!t· 

ti' otan fııthoıl·ıııı·r iıı.;r zıınıan ıçın 

tehhl\e ol•ıh!lır \I' j\'nl y11pRbılırfı>.r. 

Hıı iıç oyun<'u ıvı ma: k .. l'<illdıkten 

~onra Bc;-ıktaş ııılldatuıı.sına gtJI yap
mak bıı m••sP:P tcşkıl .. tnıt·~ 
Takını te~kılı her lkı tanıt ıda.re· 

r.llcrıntrı dllştııımP"I lll:r.ını gelt•n ••ıı 

mllhım rı:r noktadır Kendı mukad· 
dı•rıı.tıarını ıı.·ı.cl lrrı tnvtn t"'.iPı·t·kh•r. 

C'lır ı:ızinı ı::-tı·dığimız lııı\ " ıntıh•ııı 

lıır maçta ~uv}:li tıır ••) ıııı :-..,;y r< l· 

nıt!kUr. 

H~ıktıı.~ın fhrahlmt 

• 1 apı!o<"ak ıhj:f'r hr; mat;lan 
F<'nr-r ~tadında yapılaı·nk F'encr 

Bcşıkta" nıaçındıııı ba.'ıka aynı stad· 
da c-;oıatnsarayıa ıstanl>ulııpcır. Kıt.· 

ımnpa şa ile de SU!cymanıye karşıla· 

ş:ı.caktır 

Şeref f'odındn da Davutp:u~a -
1\ıkı;:m. Beykoz - Vefa karşılaşa· 

caktır 

Fcn<'rh::ıh~r. Bcşllttnş ınaçırdnn 

~onra hiç ştiphc yok ki ;;linlin en nıll
tım' l'l'iicsbaka~ı lstanhulspor, Gala· 
ıasara.v ka,.şılaşmasıdır. Maamafıh, 

bu oyunun G~ıata!<arııy lehine neti· 
ı-elenm<'S' daha kll\'\'etle muhtemel· 
::lir E,.ykn'Z Vefa maçında da Ve
fanın ~aliı> ı;rlmcsı beklcneh!llr. Da· 
\•utpao;ıı Tak<ı!m mlisııb:ıkıısı her 
haldc çetin olacaktır. Ka..: mp:wa 
Sllleymanlyc maçı dn her '•nldc mU· 
:ade'ell gcçecektır. 

Fatih .,tarl ıml:ıkl müı-.ahakıılnr 

Bırlnci kUmc llg ınııçlan Şeref ve 
Fenerbahçc slaclların<la yapılırkrn I· 
kinci kllnıe t:ıkımlı:ı.rı da l''atlh ata• 
dmd·~ kar~ılı.ş~.oı.klardır. 

F'ıkstUre J,°;'0rc, saat 9 c!a Kurtulu'I· 
Galata, ı;aat 11 ele Unkapanı Run;t' 
llhısar, saat 15 de Alemdar • Demir· 
spor karşı'aşacnktır. 


