
.:-.-·- -·-·-·· -·-·--. . ·-··· 
f Sovyetlere ~Örr, :. 
~...-..... -·- - -•••- - ••••-•w---) 

"Har kof ,,un 
gerileri çok 
sağlan, 

Almanlar bütün ga.y. 
reıl~ri ile Roatola 

y iik leni yarlar 
R~ ~ bir Mhirden geçi§ 

•· · ·-·-·-·-·- - - - .... T 
! ·-~·~~-~!.~ı:,a_ ~~~~-! 
Kınmda 

Simferepol 
zaptedildi 
Ji le hede#' Sivaatopol, 
Doneçte Rua muA•· 

vemeti ltıraldı 

Ma.kovada Genel Kurmay -~~is:ğ~ı:.:~!:.':.:1~'.. c=:e· - ·- _ - ·· =.:ı. =. 8::,. Macarlar tatiltbali 
düf IJnii yorlar 

··- - - - - - ·- - - ·- - - · ............. Nla ........ . 
Alman. Sooyetler ....,..,. ......... .,.. r.,, )'are hücumları Uzalı Şiırlıta harp ..... Kazalıı... 2 Alınan 

ıiJJetleniyor ilatimali ertı yor aıayaa lntlla dlL 
harbı ve Japon ya ccl.enlllgı..,.•Jda llm 111 

. , ......... . 
vdanberi ilk 

defa olarak 
Londra bom

balandı 

Japon mahfil· 
leri herşev 
Amerikamn 

elinde diyorlar 
~illzler de fbnali Al· Amerika llEtlsadl altlo
~••aya ve bir vapu kaya devam ed--bal'

eslne httcmn ettiler bl aöze a lacalEI ......... 

Moskova, 2 (A.A) - Gece yarısı neş-
redilen Sovyet tebliii : 

1 ikinci tefrlnde kıtalanmız bütiln 
cephe boyunca muharebe etmi§lerdir. 

Moskova, 1 (A.A) - Bu sabahki Sov
yet tebliği : 

2 ikinci tepin gecesi kıtalarumz ~ 

- SONU t CNcO SAldnoE -

Macarlar Rus
yaya fazla as
ker t(it1Qesine 

aleyhtar 

Yeniden Rus 
orclulan teıkil 

edilmesine 
başlandı ........................................ .,,. .... .. 

.... ...... ........... deBIQe .... ........ 
""""""" edeMe11..ıııen .ıa,,.,,..,.,,. ııellep 

lıo•lnlpNelaP. old..,.. llanacdlnde. 

Bedin. 2 (A.A) - Alman 14Wii!ı 
Kınmclakl ~ ulııiıaJe lid

fade eden kıtalanma maflGp hamia hl-
Jtik blr Miratle taldlM devam ~ 
clir. Geaif blr cephe üzerinde Y"71a ... 
iuun .fimal miintehuma Yanhmtbr. AJ.. 
man w Rumen lut1an d6n Kmmm IDn• 
kezi Simraepo) .. ..... Ryı a h ıh• 
Ye Si'Yutopol ietikametlnde terMki 
bydetmltlerdlr. 

* ~YIWOONDA 

Viti. 2 (A.A) - Oft: 

~. 2 (A.A) - Uç &Ydan beri Tokyo, 2 (A.A) - Domei : İyi haber 

Ahnd.jı Almanlar tarafuaclan Midi· 
rilen Simferepol Kırımın idari ve ticari 
merkezidir. Nüfueu. 98,000 olup· yw. 

Nevyork, 2 (A.A) - Nevsveet mec- Kuibişef, 2 (A.A) - Dün gazeteciler yirmi beti yahudi ve yüzde Oft\1 tatar• 

berine ilk hava 1lkmı dtln ak- alan Japon mahfllleri Japon .. Ameri
\'Uku buhnu§tur. Tehlik~ işareti kan mibıasebetleriıaiJı pelt 7alanda pek 
aGrmUe ve ıeee yarısından evvel nazik bir devreye gireeeji fikriildedir-

muaın yuıyor : toplantısmda Sovyet i'esml sözclisil Lo- dır Sivaatqpola 75 kilometre mealede-
Macaristandan gelen görüş ve dilşU- zovsld yeni Sovyet ordulannın teoklll- dir. 

emltür. ~ ımıı.Deye bomba atıl- ler. . 
nGtleri kuvvetli kimselerin bildirdikle- ne muva&Ja~ ............... • * 
rine söre llacaris&anda gerek aaete1er dilden .,.., ~· RuS ... J...- ~ 

• ~ karıp topları faaliyete Mnerilca Birletik clevleılemin fikri. geıek halk arasuıda hükümetjn Ma- ukeri aNimıd9 ~.bulan hudut mtl- ~ haneemda Alman T'e ...... 
ve . sademesi hakkında toYJe demiftir : braJan ,..,.,. tok ı.. halde ~ · 
ar OııdU8U11un büyük bır kısmını mem- • _ Biz bu hlıcJisenin diaiplinsiz bir - ..ı.ı:--- ~ :tul 
•-L ~1.,__ . 'dd tli b' ..ı • .::-... maama nasmen ~....- mmweı !-
-ette IWIW~ı içın şı e · ır ısrar Japon biJıliği tarafından~~ sa- _ SONU t '0Md··Wmlı19•...,,... .. 

• ııi ~ Ddkln d4ııltlliNle olan 
orta İngiltere ile şimal doğusu tek uzlaşma çaresidir. 

mevçuttw:.. myoruz. japcmymun J-&dlee-in ...ıle-
- SOKU' üMC0 SABbmHı - rini OIRlwwlıı ........ tmlt ...,_. .... 

dolma bmnlanna da akmlar ~et birleşik-Amerika ~ Ja-
llllnatno. J>OllY.ay& lqarJ1 lk&laadl -~ dnam 
.tmı.r MN11'"'4la e1ı az~ Almlın ed~ JaPoııya ~ ~ 
1ay:Jareıd dOfürUJDıOŞtilr. mak iç1n «9lor m-Jerden ham ~ 

lllGlıa ımsM1 TEBLMt aramak istiyecek -ve hatta ~beri lm-
t._...... z (A.A) Ha dahilt malt göze alaca.ktır. . 

Şelıır meciiai bugün toplanıyor 
- va ve Her ne olursa olsun jaİ>orora ileride 

,.~e~ =.ece şimal çıkabilecek bütün ihtimallere k8!'§ı ha- Beledı·ye reı·51• ve encu·· _ .._ Cal ilseıriDda dolaprak dağınık zırlanmış bulunuyor. · . 
bm:nlaa ~. Beş düıpnan · · - - • · ·- • •• • · ·- ·· ·- • •• •• 

~ıwacıetur~m:a,..:: A l11Jenizde harp ltalya oe_ laarp Menler azası seçilecek 
~ llESlll 'fl!llLW Sicilvava ve MailôP Olmlik· ._.. .......... apa11w.....,••tetua. 
·~~ ••. :: ::iib.u- Binnaziye hü- ·js· ti · en ı.a:-L · .... ...,. •111799 .. .,.. ... ..._ 

mOhim ı.. uhil mel'kezlerine -a· ~- Şehir MnMri 'bucln mt H da ikinci 

"---~ karp yafdan -- cum edildi yanlar var ~ cı::.-.=-:=-~:d!: 
.. teşrin ayında 441.300 tanilAto oe Şelm ...,ıw .. 1n m ... w nlhQet 

~lhd... ticaret gemisi batınhmştır.. t.uı..ıt ft &ıllıılrılsdekl ey. aymda 
255.200 tonUAtosu denizaltıla- İllfllllzla ........ ue ... naı~ _... tJ D yenı _.. ~. 

18.000 tonilA~ deniz kuvvetle· G.,, .. .._._ j••~ da l'~•ı-, ...a-.ae 100 M •• Belediye nW. .....,._ au.ı w 
ve 168.100 tonilitosu hava kuv- __ .,,._, - ...---.--- -. .,,....,.., helediye daimi w .. ıd ..pnleri b1ı-

~~lllrin·i~·Z wafmdım batırılmıştır. Halfaya alımlaP pi,,.._ zl aleyfd_.. d~.. ltinkil top]anbda ,...,_...,._ 11ec1ts1 
B'CCUMLARI . İ . . . reia vekili açacak, ~ bir sene-

:.&1.... - ~--' batıs .. rind Roma, 2 (·A.A) - talyan tebliği . Nevyork, 2 (1'.A) - •Milletler Ce· lik ~--ı.ı..~: .&_ .... _ _.._ -"'--- 29 sa-
~~yanın quı_. ı uze e DUn b' k dn-.... +..tnTareleri . ti İtaly lan ı.... .. _ &9a&l,yvwau lllD'UIU'U& v~ ve ta l ri dolaşmış 3 bom- gece ır ço ·~ -,, .,. nuye • mecmuasının an ° .....,... lılfeden ibaret olan rapor okunacaktlr 
~ ..... _ ~;ear:sı dUşUrUlm~;ür .. As- Sicilyada RagUza ve dijer rerler üze. muharriri yazdığı bir yazıdb diyor ki .: Sabık reis Dr. Behçet Uzun ~ 

.__yoktur. rinde dola.,arak yangın ve ~ bom- •Eğer Faşizmden kurtuhnamız için devresine ait olan bu rapor Dr. Behçet 
tletnn, 2 (A.A) - 2 ikinci teşrind.ı balan atmışlardır. İnsanca zayıat yok- J>ir çare v~, o da harpte ınaAroP ol- Uzun Jmıapm tapmaktadır. Riyaset, ra-

Rua yaya yarllım 

lnt(ilizler kütle 
halinde silah 
teslimine bat

. ladıl2r 
lblkdar İngiliz tayyaresi şimall Al- tur .. Hasar azdır. maktır._ ~Utün İtalyanlann fikri budur .• poru IU bqlangıç)a mecllae takdim et-

• 67.erinde ~Uf ve gelişi güzel AFRIKADA Mussolini harbe kadar oynadığı rolde ml§tlr. Lonclra, 2 (A.A) - Ruayaya kütle 
ve infilik bombalan atmıştır.. Düşman bava teşekldllleri Bi~aziye muv~ olmuşsa da §imdi İtalyan mil- • - Asil 1anlı- t..Jlnnm delerli mU- halinde slWı teslimatı l:Jatlemıpır. Ştm.. 

u.dır. Gelen haberlere göre şiın- tekrar hucum etınişlenlir. 4 düşman tay- leti hakikatle karşı karşıyadır. ttalyada mesaillerl; di Arkaıdel Jfmanm• Britan,a bfilelert 
~ öbnan tayyaresi dilşürülmtlş- yaresi dUşttrUlmilştUr. pek çok yerlerde Mussolini ile karşı Cok ibenkli w verimli bir mesaiüıı sitmektedlr. 

Doiu Afrikada Rabatta bir İngiliz karşıya asılan kralın retııni yerine Bit- eonra meclisimi& bualUn &ircl6Do6 itti- Diler taraftan lran demir yoDanaa 
.._,~ URG, BREMEN, DUNKERK, tayyaresi dUşUrillmüş, diğer mrtsi de lerin resmi ko.nmuştur. Nazilerle Faşist- ma devresine girmektedir. Muhterem daha ilk eevkiyat bnk&ninı verecek ln--
:-vwNY A DA BOMBALANDI alevler içinde hatlanmız dahiline dilş- leri anlamak ıçin en iyi usul otomobili mec1iae bu içtima devresinde de. lmür _ SONU 4 {)Ne() SAe:ln:DE -

, 2 (A.A) _ Hava Nezaretinin müştiir. Cenubi Afrikalı olan blr pilot olup olma~ima dikkat etmektir. Faşist- lthrl ve halkı için faydah olacak muvaf
alevler içinden kurtanlmış ve esir edil- ler yayan giderler. Almanlar en iyi otel- falrıyetli ~temenni ederken he-

ıece tayyarelerimiz Hamburg ve miştir. lerde yaşarlar ve para vermezler. ~ plnizi 89Vll ve saygı ile aelAmlarun. 
limanlan da dahil olmak üzere çende bir Nazi heyetin İtalyayı ~ Arkatfatlanm· 

anm şimal batwndaki hedeflere MAı,TADA tinde alkı§lam~ta ~ gösteren bötUn CUmhuriyet İda...mm nurlu ve ı.. 
etmiftir. DUnkerk ve Polonya 1 ikinci teşrinde hava teşek.küllerimiz İtalyanlar. polis. marifetiyle sorguya 99" 1izli Jfıil .ıtmda, halk lmmetl sftıi çok 

t da .hucum edi!~tir.. . Maltada Lavaletta ve bir tayyare mey· kilmişlerdir. Yüzde 93 İtalyan F8§imıe, terefli blr vulfe kal>ul etmiş bahmuyo-
"naremız UssUne donmemıştır. danına hücum etmiştir. - SONU t 'ONCC SAHiFEDE - ruz. 

SONU t 'ONcO SAllİFEDE - Bu vazifeyi bize gösterilen itimat w 
tevecctlhe 1lyık bir surette ,aparak, gü
r.el İzinlri her yıl ~- bir imara 
b~ mulqı em mltnteblperl: 
lbbt Lmir 1ıa'h>ui mıedent ~ 
artan bir mük~ telDtD fllİDllk 

~ .:::~ ~ çMrM+ıa ölaD 
belediyeniz, tnWApçı ruhummun teDdD 
eUlll daimi yeni)lk ft l1eırtBk l1bamı .. 
m~ artan halk ihtiJaç1anm 
~ ve devletin üJılı ,..ı b
rarJaruı tahmil ~ ftdfe1erl ae ..._ 
emnak mecburiyetinde blıJOr. . . 

BU 8UNde iş Junnlmhfn lftt~ _.. 
nlşJemeeln9 nime, her Bene huzura
...._ vazifesini Jı6mll mtJe ifaya ça
....... tmanlvm wmn lltlnıhatOe çık
maktan bllyUk bir ...... cluıaıca;111o 

Kanunun ve JN6e11I flıtlpdarm P 
tıefdıll iflerin belı ıll7e icra ma\:hwl ta
rafnıdan mu~etle yap]abilmeşjn.. 

de .. Ml70k ~)'-17lbek 
- IOJIU l lllCI . ...... 

Şat-Jı: .... ilmlerituie Al,,...,,. 
... ,.,..,,.t tnÜGUi 

-DAIDKA 
•••••••••••• 

Milli Şefimizin 
nuhıklan et

rafında 

Dlaya bal'lp, ....... 
ve Allnaaya baltkllld•ld 
sözlere dair Dil aMsl•-

Vifi, 2 (A.A) - Ofi bildiriyor: 
·Memleketimiz bir gün de dünyama 

bekledili ve muhtaç olduğu barışın 
kaynajı olal>illne bundan duy~ 
levinç pek btirfUk olaeaktlr 

TUn,tye refatcümhuru İnöıiiinün bu 
eüm1esi bj)bassa kaydedilmesi lAzun ge
len bir fikri ihtiva etmektıectir. Filhaki
ka Turk milleti ve bMuıı sulh dlvasma 
bmnette bulnnmala memleketleriDin 
ber zammı ı..ır olduğunu, muha«ım 
memWWJere fimdiye kadar duyurma
mış delftlenlir. Fakat ilk defadır ki bu 
nlemleWn en bil)'Uk pbsiyeti bir an
ı...... semini arama hususunda yardım 
.....- UZUIUDU teyit etmektedir. 

CUmhurreisi İnönüniln esaslan yalnız 
iki unsura inhisar eden bu nutkundaki 
büyük sadel\k biJhassa dikkati çeJnnek
tedir. Bu unsurlardan biri hak)rmda 
pek cemlleklr IÖZler kullandıiı Alman
ya, dileri de ~ pek halisane b-



SAHİFE2 

rARİHi ROMAN 

Gevherli 
Yazan : Şahin .Alıduman 

hanım kimdi? ___________ , ___ _ 

YENİ ASIR 3 Son tesrin Pazartesi ı94ı -::ws 

Nabiye müdür
leri hakkında 

• 
HABERLERi: 

Ceza kanununda yapılmakta olan tadilat 

SlHHA'J' K0$ESJ 
• ••••••••••••• 

Yatakta çok 
yatınca ••. 

$imdi muşmulaya benziyen Gevherli hanım o 
zaman göz kamaştıran bir güzeldi •. 

~'eni bir proje 
Dahiliye vekaleti proje
yi meclise gönderiyor 

Projeye göre siyasi nıiic
rimler iade edilecek 

Yntnkta yatmak her türlü derdin ~ 
ve en tesirli devasıdır : İnsanın bira% 
midesi ağrıdığı, yahut lıafif bir ba~ a~ 
ruı..ı hissettiği vakit hemen yatağına ya· 
tarsa rahatsızlığı hafifler, bir şeye öfke
lenip sinirlenince bağırmak, yahut soıı• 
radan kendisini pivman edecek barr 
ketlerde bulunmak ihtiyacına galebe 
ederek yatağına girerse sinirleri saklır 
lqir. Yarım baş ağruıı gibi bazı rahat· ••• 6 .... Muahedelerde sarahat bulund••m. tak.:1a-.:1e sızlıklarda yatağa girip yatmak en tr 

Baka adamlar! Diye haykırdı, huzu
rumda böyle sessiz sadasız neye durur
suz! DUiniz yokmu sizin? .. 

!mdi Lalamm söylediklerini işte duy
dunuz. Onun bu dedikleri doğrumudur?. 
İçinizde işin doğrusunu bakalım, bana 
kim haber verecek?. 

Bu aralık bir mucize derecesinde her
kesi şaşırtan bir hadise vuku bulmuştu. 
Çivj ile ayaklarından yere tesbit edil
miş gibi hareketsiz duran kubbe vezir
lerinin arasından bir ndam ileriye atıl
mış ve birden bire vaziyete h!ldm ola
:rak o dakikada cereyan etmekte olan 
tariht hldisenin adete bir IGıhramanı ke
!.ilrnişti. Sadrazamın orada bulunmasına 
ı·ağmen hiç çekinmeden yliksek st>sle 
Padişaha hitaben demişti ki: 

- Madem ki işin doJ:'Tusunu öğren
mek istiyorsun, Padişahım . Kısaca 
kulunuz onu size arzedeyim. Ne Vene
dik donanması boğazdan çekildi, ne de 
Serhadde Nemse ordusunu bozahildik. 
Bilakis Bozca ada Venedik1ilerin eline 
geçti.. Rumelide de bir kaç Palangayı 
Nemselilere kaptınnış bulunuyoruz. Sa
na bunu haber verenlerin sözleri tama
miyle gerçektir. 
Pa~ım .. 
Eğer doğruyu .söyleyecek olur ise te

veccU.hU §1\hanenizi kaybedece~inden 
korktuğu için hakikatı sizden gizlemeğe 
mecbur oluyor. Bir adamın kafasından 
aşa~ı bir tencere kavnamış s~?Un dökül
düğünü tavassur ('din O adam ne vazi
yete girer? .. 

İşte şimdi Sadrazam He~ar pare Ah
met Paşa da aynı feci durum kar~ısında 
kalmış bulunmakta idi. Sadrazam derin 
bir acı duydu. Beti benzi kireç gibi bem
beyu kesildL. Zihnine birden bire dur
gunluk gelerek şaşırıp kaldı .. Sonra ya
vaş yavaş kendisini topladı. Şaşkınlığı 
geçerek hunun yerine benliğini mlithiş 
blr öfke sardı ve yüzilnlin rengi beyaz
lıktan pancar gibi koyu bir kırınız.ılı~a 
tah&vvUl ederek mUcnd,.lcye hazırlanan 
bir baba Hindi vakar ve azametivlc Pa
atphm karşısında kendisini yal~n söy
lemekle ittiham E.'den adama meydan 
t>kur gibi blr vaı:iyet aldı._ St-drazamı 
yalancılı1tla ittiham eden bu tok ve sert 
aözlQ adam. Gevherli hanımın babası 
Odncl Vem FaW paşanın tA. kendisiy
aı. 

.Fulı paşa memleketine ve devletine 
pek bQylk blr sevgisi oldu~dan ötU
rll bunu yapmış dl'ği]dl. Sultan 1brahl
mln Ddnd veziri la"birli, ihtiraslı ve çok 
fena bir ruh taşıyordu. Kendi nefsinden 
ve pbsl menfaatinden başka hiç blr şe
ye ehemmiyet vermeyen bir adamdı. Bu 
Rfer de Hezar pareye hilcum etmesinin 
llebebl fU idi: 
Fazlı Paşa Sadrazamı devirerek onun 

yerine kendisi geç.ip oturmak istiyordu. 
Bu arm bir ateş halinde onun bUtUn 
beni~ sarmı~. yıllardan beri cayır ca
yır yabp tutuşturuyordu .. 

İşte tam fırsat şimdi zuhur etmişti. 
Hezar pareyi tek bir darbe ile yere yı
kacatmı uman Fazlı Paşa hemen Uerl
ye atılmıştı. 

Fakat nafile .. Sadrazam öyle kolay 
kolay yıkılacak gibi görUnmilyordu. 
Hattı Fazlı Paşaya karşı mukabil taar
ruza geçilmekte bile gecikmemişti. tltin
cl veziri öfkeli bir bakışla tepeden tır
nağa kadar süzerek: 

- En bUyllk yalancı, hi1eklr, mürte
kip, mUrteşi asıl .sen.sin.. Derya ka.ptanı 
bulunduğun sırada donnnma umuruna 
sarf olunacak paraları zimmetine geçir
diğin yetişmezmiş gibi şimdi de padişa
hımın huzurunda utanmadan bana ifti. 
rada bulunuyorsun_ (Sultan lbrahime 
bakıp) inanma padişahım, bu milfteri
sin dediklerine. BPnim yerime kendi
si geçmek istediği için bana karşı iftira
da bulunuyor •. lnanmazsan, burada bu
lunan diğer vezirlerine sor. Onlar haki
katı söylerler .. 

Vezirler başlarını bir belAya uğratma
mak için Hezar pareden yana çıkmakta 
hiç tereddüt etmediler .. Bu suretle doğ-

h k k .._... U&&"U ıirli ilaç olur. Çok ıstırap veren, yahut 
ruyu söyleyen Fazlı Paşa a sız çı • Dahiliye Vekilligi nahiye müdürleri- mücrim olan ~-k V&tanda•1t!'lı-- dahi • -" mıcl-•. öteden beri göz diktiği Sadaret & ur ~--· 18• ateı getiren hastalıklarda yatağa yatınP 

.,- nin tarinleri ve çalıştırılmaları hakkın- d • rll 1. h' 1 y '- b'. mevkiini işgale muvaffak olıı.madıktan esme cevaz ve ece._ ır zaruret o ur. atada yatmanın 01· 
başka Hezar parenin hışmına uğrayarak ?a bir .. kan~~L~rojesi .. hazırd" l l~mı~ştır. Pro- Adli.re vekaleti ceza kanununun tadi- YE?\1 BİR SÜRGÖN le fydalarından dolayı eııki zaman br 
ikinci vezirlik mansabını da elinden ka- )eye gore, ru.uuyc mu ur erı ıse mezu- latı üzerindeki çalışmalarına devam et- Devletin ıahsiyeti ve ammenin nizam :kimleri ona klinoterapi diye bir de fetr 
Çırmıştı. Ve derhal Azak muhafızlığına n~ı, ~ı:ta ~nektep ve bu derecede melde- mek~-dı"r. Bugu··ne kadar ceza kanunu- d ce ad tekm11lardı. 
ta . l ak fstanbulda uzaklaştırıl- b; bıtumış olacaklardır. Bunların açıla- ...., aleyhin e veya siyast maksatlarla işle- Buna karplık, lüzumsuz olarak yatak• 
yın o unar n cak imtihanı kazanmış, askerliğini bitir· muzun uınuıni hükümleri gözden geçiri- nen cürümlerin failleri hAkim tarafın. ta çok yatmanın zararları da vardlf· 

mıştı... . .. miş, 29 yaşını geçmemiş olmaları, evli lerek yeni esaslara bağlanmıştır. Geniş- dan bir veya bir kaç vill}.yet ve kaza Uyku zamanında uyku gelmese bile yr 
Gevherli ~~nım o s!1'ada ?e?uz on al- bulunmaları, vücutlarının sağlam ve letilen ve ikmal edilen hükümler 124 hududunun içine girmekten mened!lebi- tağa girmek faydalı olmakla beraber. 

tıehy<;1şınd~dıdi. Baba~ıyle ?.ırllk~ l~k yurdun her yerinde nahiye müdürlüğti maddeden 183 c çıkarılmıştır. lecektir. Bu suretle yeni bir emniyet bazılan uyku zamanlanndan baıka~ 
ş rınc gı l~nbge~ç . ız, g-.ızed e 1 an- yapabileceklerini tam sıhhi heyet rapo· SİYASI 1\fÖCRİl\ILER tedbiri mahiyetinde bir silrgün ortaya da bilfarz kitap okumak için yatağa ııi-
lılardha atekştlı ~rlıhtidrash ulyhan kıra? ser- riyle ispat eylemeleri lilzımdır .. Nahiye Yeni projede en nıiihim değişiklikler- çılan~ olacaktu:. rerler. E.Uki zamanda bir keyif aahibinla 
bcst are e el".ıy e er a er esm na- tid"' 1 .. ·nn 1 1 ltı b' ta' d b" · d s· o •• iml · · SUÇLARIN IÇTiMAı t k akta d ktan, ..... -" uırı dikkatini celbettL m ur ug e a ınan ar a ay ır s J en m .şu ur : ıyası mucr erın ıa- (0 urma ay unna yawuP 

· görecekler. stajı başaranlar bir yıl kurs desi hakkındaki htikilın tadil edilmekte Halen mevcut olan hilkihnlere göre ta oturmaktan iyldirııı dediği gibi yata" 
Şimdi çürilk bir Muşmula gibi buruş- göreceklerdir. \•e bunların iadesine ait memnuiyet ka- suçlann içtlmaında bir suçtan dolayı ğa uzanarak kitap okumak iki defa kr 

muş olan Gevherli hanımın yüzil 0 sıra- Nahiye müdürleri yeni proje ile yedi nundan kaldırılmıs bulunmaktadır. Mu- tam ceza verilmekte ve diğerlerinden yifli olursa da - yürümiye baflıyan ço
da göz kamaştıran bir güze11i.ği ihtiva sınıfa ayrılmaktadır. Ma::ıslar 20, 25, 30, ahedelerde sarahat bulunduğu takdirde muayyen nisbetler altında bu eS8S ee- cukların yattıklarından da anlatddıit 
ediyordu. Ve koyu mavi gözlerinin ha- 3ı-. •o 4- ·o ftO ı· d 35 ı· d h ·· · J T" k ta d ı d h' · zava ilave yapılmaktadır Yeni tadille albt" • ı"nsan o;lu ı·kı" av-'- u"'zcrın· de 1r ;J, 't , :ı, a , n ıra ır. . • ıra ve a a mucnın o an ur va n as arın a ı ıa- .ı • ., • ~ll.JI; 
kışları bir firuzenin rengi derecesinde yulrnrı derecelerin her ikisinde hizmet- desine cevaz verilecektir. ~ her suç için verilecek cezalar cemedile- ıamıya alışını§ olduğundan uykusundaıt 
parlak görünüyordu. Hele genç dclikan- ı · · b' · ı k. ık b' k .. (•ARA CEZAi •»f rek "ektirilecektir. ba•ka zamanlarda yataktB yatmktıı.ıt 

1 ld k. b b er:nı ıtırcn er i ı aY ı · ır urs gore· ~ " ,. 
lıların üzer erine çevri iği va ıt u a- ·- . _ CEZANIN ASGARİ VE AZ""ri"'l zararsız olarak kalkamaz. 

k daı d · ccklerdir. Kursta ehliyetleri tasdik olu- D - _L.__ h f f - ~ 
kışların ifade ettiği mana o a . crın nanlaı· terfi edebileceklerdir. Nahiye . ı~er tarcuı:ın: a ı '\'e a,gı.ı:_,par~ ce- Bundan başka d!~er bir değişiklik, hi- Bir lngiliz hekimi in.anın oturdui" 
yumuşaklık ve tatlılıkla do.1u gÖl'Ünmck- zalru mda _hakıın.n l<ıl. m . ettıgt nu. kdar kim cezanın asaari ve azami haddi ara- ve yattıg• ı vazıy' etlerde nabzının ne ıu.·1 ·a· k" d ~ hl d (il< 'b' h' t müdüı-lcri Vekilligwin merkez ve \'alilik ı iktı dt t d ı Ü ., b tc ı ı ı a e~u mı a ız ) gı ı ır e- su. ç unun sa vazıye ı o ayıs e te- sındaki mikdan tayın' ederken suçun ve- retle degwi•tig.ini öX...enmek irin • ta ı 
· d O k' el 1 kadrolarındaki dig· er mcmuri..,ellerlc _, _ _.ı k b 1 d ğu h kkuk d v 5 ' :r-· ~ır yapıyor u.. mı ta ıp c en genç er ., ısuuen uza • . u. Wl u ta a e e- haınet derecesine ve suçlunwı SU" işle- belli bir hastalıktan salim - yüzlerce ill"' 

· d b' ı·· ı·· ı ı d hususi :dare \'C bcJediyelcrin kadrola- k ı h-k b " peşın en ır ur u ayrı amıyor ar ı . ce o ursa a ·ım u para cezasının yu- mek istidadına bakarak hUki.lm vere- sanın iki türlü vaziyette nabızlarını sa· 
rında maaşlı memuriyetlere ve oralar- k hadd' · ·· · ı· ka b'l kt" k B k w Arada bir az zaman geçtikten sonra an . ını uç mıs ıne Çt ra ı ece n•. cektir. Su,.un vehamet de~; .. ı· ve yarak lstatlsti tutmuttu. u tet i.u ya• 

h ,_ ..ı_ d 1 dan tekrar nnhiye müdürlüklerine nakil İR l " ·~ 1_ k k kl k ortada Gevherli hanım akfün~ o a- E!\INIYET TEDB LER surlunun ahlaki ridaeti derecesini t .. .,in parıı;en adınlarla er e eri ve çocu
0
• 

d d k d l k d w ld k" ve terfi suretiyle tayin edilebilecekler- " .,.,., ı ı lg k' il d · · şan e i 0 u ar 0 a ar çoga ı ı ar- dir. Yeni projede emniyet tedbirleri de edecek usul yeni lAyiha ile toplu bir ara 0 un 11' eri e ayırt etrnııtı. 
tık bunlar Azak sehrinin dar muhitine t · dil kted' B ti kl" halde tesbit edilmektedir. hekimin iatatiıtiklerinden 9ıkan netice 
sığmamağa başlari'.ııştı. Kızuıın iffetini Projenin mU\·akkat macldesine göre, e':sı e ~e ır. u sure e a ı ma- HAPİS VE A"'İR HAPİS ıöyledir:. 

ı bun_ün Vekilliğin merkez ve valilikler JUliyete dilçar 0.1.an ... uyu.şturu. cu ınad~e \JI y il d · b"tr kirletecek derecede bir vusat ve şuınü ,.., k ll kü ük 1 ki 1 d . Tadile .. !!lbi tutulan maddelerd• agır· irmi ile e i yaş arasın a, yanı o 
d 1 te.,k:latında ~~1ışan memurlar ile nahiye u anan, yaşı ç 0 an mse er og- ı.a "' -'-'- l d k ul A • .,. 

peyda eden bu ~aylaları uyan Faz. ı "' ..-.... rudan doğruya salıverilmiyecek, bu gi- hapsin hapis ile olan karışık vadyetini reğin ~m tct~ü e ere yor un....., 

~~ş~~~~ı~t~~~~~1!~1ı;:ı;~ee~~~ ~~~~:ı~~c~~~e~ !~h~:!~tı:~ai~~~;: biler tedavi mUe~lerine, devlet ida· bertaraf etmek ve işe sadelik vermek t:zd::~;i~!tıd:~:~k· :;~~ı~;d~a;~ 
meydan bu·akmarnak için onun hürri- dıkları valilik merkezlerindeki hastane- re ve milrakabesindeki :ıslAh ve terbiye bakımından cürümler için verilecek ce- yette dakikada 70,05 olduğu halde ya~· 

d ld l ıhh• h ı · •--.l'k edil n1 müesseselrin konulacaktır. zaların sımflar1 deği.ştlrilmekted.lr. · 66 62 D k k. b' d ki· yetini tahdit etti. Fakat bu kafi eği L er s ı eyet ermce w.:.u.ı e er 1:1ı::ıaı:ıcıı:ıc~.~cıcıcıcıcu:ııHı Cr.~.r-.zı:-"7'..l"'.r~cıacıaı:ıocı°" mış vazıyettc , . eme ·ı ır a 
Cevherli hanımın vaziyetini esaslı b'r dahi kurs göreceklerdir. Ve kursu ba._c;a- T\ •• k •• ı • k J kada dört sayıya yalcn bir fark. Bunu 
surette ıslAh etmek isteyen babası. U 7' 1tl n ile bitirenler bu kanundan istifade u un u 1 maı-_ arı bir defa albul§la, bir defada yirmi dörtle 
uzadıya düşündükte sonra nihayet onu edebileceklerdir. ~ darbedersenlz erkekler için bir glln 
münasip birLı;iyle hemen evermeğe ka- Staj ve kurs programları Dahiliye - - oturmakla bir gün yatmak arasında n• 
rar verdi. ' Vekilliğince yapılnca'k"'lır. G •• 1 • Al kadar bilyük fark olduğunu he5aplıya· 

Piyango o beldenin zenginlerinden Yeni proje yakında Dahiliye vekiLle- oztepe ga ıp tay bilirsiniz. 
Sefer bey adında genç, giizel, fakat ta- tincc Büyük Millet l\foclisinc gönderile- f • Kadınlar için fark daha az.dır: Otut• 
Jihsiz bir delikanlıya isabet etmişti. cektir. duğu yude dakikada vasati 6 l. 98, 

Evet, bu hakiki bir felAket piyanJ;o- ..,.,.,.. A t b b k ld ı yatbğı yerde 80,24. Bayanların yataktJ 
süydu. Zavallı Sefer bey Gevherli ha- r es cra ere a 1 ar yatmayl değilse de, bir şezlong üzerin• 
nımla evlenmek suretiyle başına ne ka- Ödemi~te sünnet '9 uzanarak roman okumayı daha ziy•d• 
dar büyük bir bela satın aldığını anla- edilecek COCuklar Lllt ~açla:ınm ikinci h~fta miiMba- kar§ll•ıt:alar. Müsabakanın heyecanl bir sevmeleri de bundan :ileri gelse gerek· 
makta gcoeikmemişti. ~ Ö . k hlan dun Goztepe • Demırapor ve Al- evvelki maçtan fazla olmanna taimen tir. 

tşte müthiş bir sülük... Çocuk Esirgeme kurumu demış . o- tay - Atct takımlan araıımda yapıldı. iki taraf ta sayı kaydına muvaff•k ola- Çocuklarda da fark pek az : Bir da• 
Hani bir insanın bileğine yapıştıktan luktarafınkdian pek yaOk)ındabsUnl! µet ldedı~ Sahahleyln iltlncl takımlar arannda madı. kikada 9 l le 90. 

sonra kanını tam:uniyle emmedikçe hı- ce çocu. arın (20 e a ~ 0 Uıı;U yapılan karştla§tnadan sonra öğleden Birinci devrede Altay takımı bir kaç Kalbin daha az vurması onun bUWD 
rakmaynn sülükler, yarasalar görülUr .. memnuruyetle haber alınmıştır. sonra, ilk müsabaka Cöztepe • Demir· defa elde ettiği fıraa.tı ıanaizl.ik ~ün- hayatta en çok :vurabileceği. sayıdan tr 
'Bu iğrenç mahlukların benzerlne in.oıan- - spor takımlan arasında cereyan etti den bçırdL Maamafih. Atct te canlı bir sarruf edemek olmakla beraber, bir ~· 
lar arasında da rastlamak milmkilndür. ZABITA Müaahakanın birinci deVTeei lld takımın oyunla zaman zaman Altay kalcainl teh~ raftan da vileudumuzdaki nesiçleriO 

Gevherli hanım o makule sırnaşık, da ııltı mücadeleei albnda cereyan ed~ dit etti. Fakat iki takım da elde ettikte- beslenmesi nabız sayı.cıına bağlıdır. Böb-" 
isterik kadmlardan idi ki, bunlar koca- relc 1 - 1 beraberlikle oeticelendL rl milaatt vaziyetlerde gol yapamadılar. ı-ek sağlık halinde vurması lUzumlu sa· 
larının başına bir bela kesilirler. Bu tip. BİR KIZ ikinci deVTede oyuna baıladağı Kalelere atılan fiitler bir türlii hedefine yıdan daha aı: vurunca vüeut daha ,,. 
le blr kadının eşi olmak bir erkek için Kamyon altında öldü zaman Demirspor müdafaasını da- varmıyordu. beslenir. Bundan dolayıdır 1d insan yJ• 
ne bUyUk fe!Akettir ... Böyle feci bir du- ha ilk anlarda Cöztepe forvetlerinin ikinci devrede ilk dalcilcalar kartılık- takta lUzumsuz olarak çok ratınca tştıa· 
rumla karşılaşan bir genç tabii yanan Bozyakada Nesibe isminde on yas.la- müşkül vaziyete soktukları görülüyor· lık akınlarla geçti. Maçın sonlanna doğ- hı azahr ,.e vücudun kalori sarfiyatı l!S 
bir mum gibi günden güne erir ve kil- rmda bir kız çocuğu, yüklü bir kamyo- du. Nihayet müsait vaziyetler ihdas ru Atet enerjik hlr oyunla Altay ltaleai· olduğu için semirmesi ldzım gelirkel' 
çülür ... Ve nihayet gilniln birinde blis- nun önilndcn geçmek istemiş, tekerlek· eden Cöztepe hücum hattı birbirini ni sıkıştırmağa ve bir çok gol fsraatlan aksine zalfler. 
bütün biterek söner, gider .. Muayyen ler altında kalarak ölmüştür. Kamyo- takiben Demirspor kalesine daha üç sa· ihdas etmeğe muvaffak oldu. Fakat Al- Nefes sayılarının yatakta az olduğuıı" 
bir ha<;talığın sırrı gibi biribirinin peşi nun şoföril Sami Erçetin tutulmll!)tur. yı kaydederek sahadan f • 4 galip ola- tay kaleclsi bir kaç tehlikeli am güzel anlamak için istatistik tutmağa pek Jtl· 
sıra gelen bu safhaları biçare Sefer bey Karısını ue lı0111$USUftU rak ayrlldı. ve yerinde çık14larla kurtardL Mac; bü- zum yoktur. İnsan arkasının Uzeriol 
de geçirdi ve genç yaşında mahvoldu, bıçaldamış ALTAY • ATEŞ tün gayretlere rağmen böylelikle O • O yatınca akciğerlerinin bir kısmında t9"' 
gitti... Bundan sonra Altay • Atef taklmlan heraberlik.lo netlcelendl ilden dola fes aulır Bundan do-

Gevher hanımın bundan sonraki ha- Çorakkapıda .şoför Ahmet Çankaya, ~Ş~h'cı.cıc:ıcıcıc:JOODCcı/a.cıcı.cıı:ıcıcb~.~ .. ~cıcıc:ıac:ıc/oaı:ıc:ıı:ıaaauaı:ıa~cH:ıac layyı, ktı-'ıı.. ~ ~uklan ~a yatakta,,.-
tı latm • · · k ııhl~k d bir bilezik meselesinden dolayı kansı "UI\. -.~-

ya nı an aga gırışme a uygu- e ır mec ısı unun top anı vor ua salmcakta tutmak zararlı olur,~ 
suna karşı bir saygısızlık olur. Bunun Nazmiyeyi ve komşusu Emineyi bıçakla ~ J k dik tarak gt/J' 
için bu yıllan çarcabuk gı:çmek lazım- yaraladığı ıddiaslyle yaknlruımıştır. • BASTARAFI t tNct SAnfFEDE • Muhterem arkadaşlarım, rı. arada _:ııırada lruea ta · tu 
geliyor.. Kaynanasını döumüş meclisinizin daimt alAka ve müzaheret- 1941 mesat devremiz, kazançlı ve zen· d~U: lAzımdır. k . tmaktan adaJr 

Fazlı Paşa Azakta da rahat dunnamış- kk. d Ismail' • Hakkı ğl Hak !eridlr. Bunu vazife ve mesuliyetin ağır gin bir faaliyet yılı olarak geçtiğini msuz yere çold~va ._._ 
1 k d Efl k b Çora apı a o u • • .:ık" U 1 d ....... bir lere dennansızltk ge ıginl, gece UY•'" tı. Dev ete arşı isyan e en a eyi kı hakkında karısi le ka a ederken ;y.... un scneıerce omuzuo a ~.mış memnuniyetle söyliyebillrim. Bu devre k ğı "-" dönmesi eldiğinl hel 

Bisaryadan rilşvet alarak onun emelle- . k isti Y ka vg CaziL- arltndaşmız sıfattyle en derin teşekkür içinde şehrin imar ve tezyinlne, fehiı' nkunblliraçbÇnkı, ~ n1 • kg b tuwl-
rl lisa•t da dı~ t ,_ Un etti v araya gırme yen ynanası uı:- . 1 1 ·r __ t.. • • aha es . o yata ann ın ı ar.a 

nem ı vran 5ı eueyy . e . ka 1 dı~ .k,,_ t dild·~· d takt ve mınnet erlm e arzetmeği bir vazı e halkının ıınıhatine ve istir tine m.Ute· d k1 b k1ann bemıw~a dr 
padişahın verdiği bir emirle Edirneye yı to t a gı şı aye e ıgın en - bilirim. · allik bir çok işler ba.şanlmış olmakla be- ~ an . arsa . tem 6~ e: dr 
celp olunarak orada boynu vurulmuştu. bata başlanmıştır. Gene bir hakikatin ifadesi ve bir şUk- raber, bUtün memlekete ~mil iktı.sadi ğ~lse d.e wsa;;a tahıl olan vazıyeti 

Bu bldise Avcı Sultan Mehmet dev- ~==~cıcıcıcıcıcıcıcıc:ı!:K ran borcu olıırak arzetmek isterim ki ve turistik bir faaliyet yaratan fnnlr en- ğışnesınden r. h . al ıı-J• 
'cinin başladığı ilk senelerde vukua gel- KJ•a Hı· •met/ılere bizi halk hizmetinde iş başına getire~ ternasyonal fuan da geniş bir muvaffa- Bunlann he~, §Ü~ esız,~no~ b'i 
mişti ve o tarihte Gevberli hanım altın- o ~ k t k ştı de bulunanlar içm.. asta 0 an ınsan ıcal 
cı kocasiylc birlikte Y""amakta idi Bu -·- ve hallt dileklerine, ihtiyaçlarına en ber· ıyBe azan~-• .r. hrl Türk illt birli oluncaya kadar yatakta yatar. Fa 

....., ·· ak b' ak 1a P · · · İ mir t u sene .ızmır şe • m - cak 1- d t 1bt'" zavallı adamın da kendisinden evvelki- lZMtR YERI.t ASKERLİK ŞU- r ır m es 0 n artimiz:n z eş- w · ; • tims li ili Cümh · l- hastalık geçip te otura ~u re g~ 
ler gibi yavaş yavaş eriyip sonra ansı- BESİNDEN: kilAtı , hiltün işlerimizde ~aimt ilh~m ~:nı:ilnlin ~7 ~~:n ve aı :;:s:,s ce ?turmakta ~ kalmamalıdır.İpo dl 
zın sıfın tüketmesi Urerine Gcvherli 337 doğumlu ve bunlarla mua· ve kuvvet menbaımızı te~kil e~mektedır. g .. 1 . d aki ziyaretleri ile müstesna hekim d.embellen ya~-ıktan kalktnldı• 
hanım tamamiyle Ecrn~ kalmıştı.. meleye tabi bu sene ve daha evvel- Böylece, halk ile Parti teşkilô.tı ve b~\::i;.v te . . bulunuyor te.'jvik edin~. misldnlerı de zorla 'A 

Bundan sonra artık yeniden evlen- ki senelerde mektepten mezun ol- belediyeden mürekkep hnlk müessese· ı~isicüm;;:ru:U~: kendilerine· mil- nnın dermış.. G. · 
mek istememişti.. İstanbula gelerek ha- uş kısa hizmet balckını ht\iz ehli- ]erinin ve bunlara n!gahban olan devlet tehassir bulunan İzmirlilerin sonsuz sev-
basının sarayına yerleşmişti. H~r gece yetnameli veya ehliyetsiilerin ace- otoritelerinin tam bir iıhenk ve samimi· gi ve bağlılı.klannı en derin bir heyecan lCISACA 
\'Ur patlasın, çal oynnsm ~lemlcrı .. le Yerli Askerlik buşesine mUra- yetle yaptıkJarı ış· birlig·i hiç ,..;ıphesiz is- i,.;nde izhar etmelerine fırsat veren bu • • • • • • • • 

t t caatlan, mUracaat etmeyenler hak- + ._.... ....-. - n Tl\IED - kında kanuni hükümlerin tatbik tlkbslde u:mirin daha mürcffah bir ha- ziyaretleri, İzmirin tarihinde ve .İzmirli- Saadet ile leliket 
------ edileceği ilan olunur. yat seviyesine ulaşmasına hizmet ede- lerin kalplerinde unutulmaz bir hatıra 
(41-) Doğnısu. mıknatis ;-:o:r~~~~ cektir. olarak daima ya.şıyacaktır. • YAZAN : Eczacı Kemal K Aktııl 

~~~~~~~~ ........... ~~~~~~"'!'-.~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•w~~~~~~~~-~~~~-~~~~~..._..~~~~ Talebe olduğunu söyliyen bir okur"" 
şan bütün aşkı hissedecek ve tekrar ve ilk defa gibi görüyordum. Hcrşey temiz cumdan bir mektup aldım. Benden be' 
tekrar bana dönecekti. ve paktı. Bütün mutfak takımları parıl kısa sütunda izahı zor bir sual soruY01" 

Son teşrinle beraber 'kapalı ve souk panl parlıyordu. Bir kadın elinin bütlin İnsanları saadet ve felaket yolunn se.~ 
havalar başladı. Bir çok geceler, gözle- bu şeylerle meşgul olduğu hissediliyor- keden funiller neler olabilir? diyor· 

Bir Hatıra uğrunda! 
••• 9 ·- Y AZAH : UÇ YILDIZ 

ba,...tan suvuyorlardı. Nihayet bir defa
~anda Kayanın uzun müddet için mezu
niyet aldığını, nerede olduğunu ve hatta 
ne zaman geleceğini bilmediklerini söy
lediler. 
Komşularımın alaylı bakışlarına ta

hammül etmek çetin bir şeydi. Hakkım
da ne konU-ı...tuklannı pek iyi tahayyül 
ediyordum. Ben aradığımı bolmuştum 
ve bu darbeye lBY'..ktım. 

rime uyku girmiyor, yagm· urun ve kal- du d 1 ....... · . . Aziz okuyucuma saa etin esas annı ~-
bimin çok ağır darabanını dinliyordum. .Edrbe hanım .hır taraftan yemekle meş- rada topluyorum: Sağlam bir vncııt. 
Her gün, bir insarıın çekebileceği ıst.ıra- gUl olurken, bır taraftan da çocukları .. G.ı:.ı... b: ı--~ üst" "h b 'r vicdst'• 
b h dd. eı.ı:~· . k d' k d' F iha D ğrul b 1 el dirm ğ ~m :r wıa, ın crı ı m son a ıne g ""fiımı en ı en ıme er ve o en neş en e e . d'" .. d" . bir 111•· 
söyliyor, bununla beraber ber sabah bir çalışıyorlardı. Doğrul yedi yaşında, Fe- ?~ş ve ynf°;duğuuşun.:mııyenk alsrll~ 
gUn evvelden daha bliyük teessür ve riha dokuz yaşında idi. Çok terbiyeli ve ~.~~gu ~ i b" ıs-;lecn zehiv"t' 1,.ırıd• 
el · · d k 1 rd •ta tlı ·k· · li ktu On1 ~ .. ,.._, saınun ır aı mu ı ...-- 1 em ıçın e a ıyo um. ı a ı ı sevun yavrucu . ann ~ft-ft·ı.. d h .. r . ·nst f * bülbül gibi konuşmalanru dinliyor ve bir ya~'-<lb· a asını soy ıyeyun, cı .,eli 

Derin bir meıal içinde kaldım. Gece Evet, ölmüştn. Benim, ise cana, ışığa 
yansı, souktan ve korkudan titriyerek, sıcaklığa ihüyacun vardı. Ben bUtiln 
mecalsiz., ümitsiz, yatağıma yatbm ve bunları ellerim arasında tutmuştum da 
ancak o zaman elektiriği yaktım. Bu yine ka~! Artık scfuletime na
dört dıvarın muazzam boşluğu beni Ur- sıl tahammill edecektim? Çok geçme
küttü. Kendimi hiç bir zaman bu derece den, heyhat, bınıun tecrübesini yapa
-zebun, bütün dilnyadan uzak hissetme- caktım. 

Her şeye katlanarak Kayanın arka
daşlarını aramağa, onlardan haber alma
ğa çalıştım. Fakat beyhude. Ya hakika
ten birşey bilmiyorlar, yahut tecahül 
ediyorlardı. 
Kardaşım Tezere şen ve neş'eli :mek· 

tuplar yazmak ve kocamın beni bıraktı
ğını ondan böylece gizlemek de başka 
bir betbahtlıktı. İçim kan ağlıyarak onun 
sözlerini hatırlayordum: cAblacığım! 
ihtiyatsızlık etme! Onunki.si gibi bir 
aşkla oynama ... > 

Böyle yeisli bir son bahar gününde, gün Kayaya, bu çocukları sık sık gelme- ruhi. ~tiyaklarını heyecanlı ve ne 
evimde yalnız ve ümitsizliğirrile ibaSbaşa ğe alıştırdığı için, sitem ettiğimi neda- tatının etmek. . ~ 
kaldığım bir sırada idi, komşum Edibe metle hatırlıyordum. Onun baba olmak Baziları saadetı parada ar~r, bu~ 
hanım kızile beni çağırttı akşamı onların arzusunu ve benim bunu tatmin etmek- Y~· ~oz~ hır sıhhat U~ kıs iAJIC 
yanında geçirmemi rica ediyordu. Se ten imtinaımı da hatırıma getiriyordum. hiddetli hır mızaç -:--e ;nih1 _hır .da )Pat"' 
vinçle kabul ettim. Bir an için olsun, F..dibe hanımın kocası geldi. Masaya içinde yaşamak. genış bır maışet tl~ 
ev.imden kaçabilmek ve kurtulmalt şlın- geçtik. Sofra etrafında toplanan mes'ut şılanılsa da hayatı eza haline ge 
di bana hakiki bir ferahlık veriyordu. &ileye imrendim. Küçilk aile.sine lüzum- mi? afi: 

miştim. Evet, odam bana ümitsiz dere- * 
cede boş gö~~l'Ordu. Buradan bütiln Uç ay, bırakılmış olmanın, ümitsizli-
hararet ve biltun hayat zail olmuştu. ğin ve hakir düşmenin ne olduğunu öğ
Gözlerim tuvalet lll3SaII1 Uzer.ine kon- rendim. 
muş olan çerçeveli resim üzerine düştü. gururum için, ağır darbe idi! Ertesi 
Beni teselli etmek, bnna kuvvet ver- gün onun bürosuna gittim. Fakat dışan
ınek için Erolu çağırdım. Fakat o bana da olduğunu söylediler. Ve ne vakit ora
cc vap veremezdi ve Erol' un ölmUş o1dt1· l & baş vursam y,. bir yere gittiğini, ya 
ğuııu ilk defa taın manas1le anladım. bir müzakerede olduğunu söyleyip beni 

Neden bu lhtan dinlememiştim? 
BüsbtitUn nevmid kalınca, İzmir gaze 

telerine onun anlıyabileceği gibi ilanlar 
verdim. Bir defacık olsun kendisile bu
luşmak jçin hararetli temennilerde bulu
nuyordum. Emindim ki, yalnız bir saat 
olsun, onunla konuşabilsem, içimden ço-

Edibe hanım beni hararetle karşıladı: lu bin bir şeyle meşgul olan anneyi de Felaket te belli başlı şu v~-~~ar 1~ - Gelmiş olmanıza çok sevindim, ha- 1merendim. Sade ve can verici ne ıkadar sında kaşlarını çatar : Benligını 5 pil 
nımcığım. Bu fırtınalı havalarda orada sev:inclerden kendimi mahrum etmişim! içtimai veya ruhi bir esaret veya hll bit 
yapyalınız kaldığınızı düş'jnmek, inan Sel!mi bey - Edibe hanımın koca- içinde geçirmek, tedavisi ço~ uz~ ıı-· 
olsun bana üzüntü veriyor. Sevim, ha- sı - sakin ve ciddi bir adamdı. Biraz aile hayatı sürmek. bozuk ~:.zaç .il.ı:..k-
nım teyzenin mantosunu al ve soba ya- çcltlngen olmakla beraber çok nezaket yatın bin türlU tecellilerini ~~ 
runda bir iskemleye as. gösterdi ve benim .acılarımı unutturma- Genç okuyucumla görii.şmek, ta~ 3t. 
Komşularımın t-vine evvelcede gel- ğa çalıştı. edeceğim kitaplar etrafında konuştll 

miştim, fakat şimdi yeni gözlerle, sanki - BiTMEDl - isterim. 
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YAZAN: FREDRİK DAVİS 

~ekti~ : Esrar perdesini yırtmak üzereyiz
tabt bana bu hususta bir sual sormayımz! dedi 

--J7 •• 
~ liyeta, meçhul adamın arkasından Ve ayni zamanda da bir noktaya bak
ı.~: fakat yetişemedi: kapı. ağır ve mnğa devam etti. Detektif, gözünün 
~· bir sesle yine kapandı, Llyeta yi- önünde o mezarı, o bot mezarı, o ölüsü
h.h QU korkunç yerde, fazla olarak mak- nü bekliycn boı mezan ve mezarın taşı 
""'ferin cesedi ile birlikte, yalnız kaldı. üzerinde: <Ebedi ıükUnetl• kelirneleri
L_!<•pı, korkunç ve cehennemi bir kah- ni adeta okuyordu. Nihayet polis mü-
~•dan sonra dıoarıdan kilitlendi! fettişine dönerek: 
L lıYete, hala sıcak bulunan cuetle bu - Stang: iyi dikkat et §U cebedi sü-
~u.nç karanlıklar içinde kaldı. Delir- kiıneb makberi sana ne ifade eder) Di-
~ 11ten değildi! ye sordu. * - Ebedi sükunet mi!... Ha aklıma 
~ '4,tece Uyete burada bir saat daha geldi, burada yakında bir mezann Ü.S
i liinün belki de en azaplı bir anını tünde yazılıdır. 
~dL Ve bir denbire kalın, demir ka- Ve müfettişin beraberinde getirdiği 
~ kilidine bir anahtar daha sokul- dört zabıta memuru da bu mezarı bili-
11h1lq duydu. yorlardı; bu mezar. çok yalcın bir yerde 

'tfliiç fiiphealz meçhul katil, belki de idi. Rabengutun gözleri parladı ve : 
~.heyetinin bütün azalannı bir bir - Esrar perde.ini yırtmalı: üzcrlyi%. 
M:_~ işlteııcelcr içinde öldürmüş olan Fakat bana hiç bir sual aormayınız. yal
~ tekrar geliyordu; hem de bu de- nız tabancalannızı doldurunuz ve beni 
~ ~dlainin hayatına nihayet vermek takip ediniz! Dedi. 
• Bunun için kendisini zapt edeme- Llyete: 
~ lbildıit bir çığlık sahYerdi. - Ben de beraber geleceğ'ml Dedi. 

~ f<.apı açıldı; Liyeta, a1nını nişanh,.an 
~bancanın korkunç namlusu karşı- -ti-

'kaldı. 
- TUNÇ KAPILI MEZAR -~Bu tabancayı genç kaza doğru nifan 

' PoU. müfettip Stang idi. Y anmda 
"'- hir iki zabıta memuru ve ... Rabengut Otomobil bunlan etrafı duvarla çev-

rdı. rilmiş büyük bir yere, bahceye benze-
St.ng kalın ve sert bir seale: yen bir yere götürdü. Büyük ve d .. mir 
~ - Yalnız llUIU\) Dedi. Fakat geaç kapısının üz.erinde ıu lavha vardı: cEbe
~ korku ile bayıldı, olduğu yere yıkıl- di .ıikUnct fstirahatgahı• . 

Henüz ortalık ağarmamıştı. Hep bir
'1 ~o!ialcr yerde yatan bekçinin cesedi- tikte bu bü>·ük kapıdan içeri girdiler. 
t. :"ldırddar: bekçinin tam boğazına Rüzglr, uır görmiif ulu ağa<;~arın dal-

tiı> bir ole aaplanmqtı. lan arasında ıslık calıyor, her tarafta 
flabengut: mutlak bir karanlık hüküm sürüyordu. 

ı..._ - Tuhaf ıey. Dedi. Bu zehirli blr ok- Rabcngut Pirifıı.ninin cbo!f mezarı, ru-
l;;" Fakat bunu ancak şark esranna. va- h f iki • ltmd h 
.. olanlar bilirler. Kultenması da yine u ena 1 ~r feytal nı1nm emn a 8ı er 
"'rlt h d .. ,_ .1 .. .. zaman yenı c nayet er yapan aoamı 
~ı eerannı, em e ıyı oı rnege mute-
·oq~ftır Dedi. bekliyon tıöz.lerini tahattur etti. Ve ya· 
~·8Clrdu• vaşça 1trkada~larına: 
- Bu uzak~n atılabilir mi} - Dikkat. onu her halde bulmalıyız! 

l>n.- Hem de bir nevi tabanca ile aula- Dedi. 
<ur. Epyce bir yol aldılar, karanlıklar kin 

-...:--- Zavailı bekçi.. Bir cah-. bile de- de bu kümeve Rabengut rehberlik edi-
~c 'Irak.it bulmadan ölmü~. yordu. Kendisi de bir medyum gibi ha-
•\8.b""n~t: rr.krt ediyordu. 

h......._ Hele ıuraya baki Diye Stanıı:a. Evet, detektifi cbirisb fakat yalnız 
1'''1e doğru eğilmiş ve korkunç bir de- görebildiği cbirıb sevk ve iadre edi-

~Öıteren Buda heykelini gösterdi. yordu. 
~Ve l>u anda, detektif. son işkence Birdenbire duran Rahcngutun SJOSİ 
~ anının cBudanın içinde> dediğini karanlıklar içinde duyuldu: 
"rladı. Ve : - Geldik fşetcl OedL 
~ ...... Acaba Budanın içinde ne var'> Di- Durdular: önlerinde bir mezar var-
~ ~°"11. elektrik fenerini Budanın kara dı. Prlnçten vapılmış kapılan arkaııına 
lıL deıılc gibi duran içine tuttu: Bu de- kadar acıktı. Bu mezar, rnerml"rden, kü
~ kcaldn bir teaffün geliyordu. De- çük bir bina ~nde ve hir aileye mah-
~ sus idi. 
' Carlp feY, garlp şeyi Dlye geri Bu mezann içinden bir kimse çıkmak 
' Naaıl Rariı> ~Y buldun. Rabe.D$ZUtl ta idi; fakat karanlıktan bunun cehresi
~ Hem de çok mühim ..• Hele bekle, ni görmek miimkiin olmıyordu. Bu meç· 
~- Mı. Bruka gelecek bl%e malılmat hul adam. aerl. hir hareketle kaomın 1'er 
~lk iki kanadını tuttu ve kapattı. Bu suretle 

"~ t Uyete bu srada gö~lerlnl kendisini mezarın içine kapatmış olda-
~. a : Rabı-npt: 

-10-

- EBEDi SOKONET ! -

~f: 
~~ Mı. Brub, dedi. Neler olduğunu 

I ~n_latanız. rica ederim 1 Dedi. 
'~ ıördükJerlnl ve duvdaklarını 
'- 1_~nlatb: Nihayet meçhul adamın h-
1' 11<ucta arkasına bir ıeY yüklenerek dı-
$5ılttığını aöyledt 

~ı:d.L .. Bu meçhul caniyi nerede 
~ la idi) Kimdi? Bulunmasına yar
ı. edecek her hangi bir ip ucunu LiyC* 
~rernfyordu ! 

'tan~. salon içinde hr aşağı, bir yu
'11 ~olaşıvor, bu ümitsiz vazivetten na

tllltılaeıı~nı dfüıünüyordu. Ve : 
tı11d Şimdi Rabenırut veniden ve baba
~İ'n i~ baolamak lazım S?eliyorl Bu 
~ linıdir} Nereye kaçtı) 

lıt~~edc ve NMıl bulabileceğh1 Şa-
V'lı, eitti 1 Dedi. 

lıııı '. llyeta, Stang ve dört zabıta me
t\ıı?\t, ayakta dürunml"kte olan Raben· 
~rı etrafına toplandılar ve onun vere-

~ .. bı S3bırsı7.lıkla beklediler! 

* ~I~~~ ddelttif, etrafındaki şeylerin 
)-~ lrtnı uönniyecek. bir sözü bile du
\ 

1Yacalt derecede düşünceye dalmış
S 

-:: hir denbirc: 
~l'I "'Bu akıınm cin kııptan Bnıkrun hAs· 
>~ ~ Prı kaçml\dığına emin misiniz? Di-
~rdu. 

~ 0 1is rnüfl"tti•drtln bu sözlf!'ri Vl"nç lcı
."I t>·· l '-t, 0~ ı-rinde ,em~l"lcler çaktırdı. Bu 

- Rizi gördü ve maltaadnnm anla
dı. Dedi. 

- Kaoıyı zorLyzlbm. 
- Fakat VÜit lazım. Çünkü siWılan-

mış olmAsı mümkündür. 
- Olsun. Neticede bizim el.imi:a ge

cecektir. Meur içinde hapis edilmio
tlr. 

iki zabtta memuru, kaptrun birer ka
nadına halkalarından yapıştılar ve şid
dtle Çl"kmeğe başladılar. 

- Bam... Bmn f Diye ~riden iki el 
silah etıldı. 7Jıbıta memurlanndan biri-
ai geri cekilNek kurtulmağa munfCak 
oldu. Faknt ikinclsf yaralanarak olduğu 
ye.re düştü. 

Rabengut: 
- Dışan çık. Daha ne umuyorsun) 

Oive bağırdı. 
Fakat bu sözlere içeriden ilci el silah 

sesi mukabele etti. 
Rabengut: 
- Dört oldu: diye silib adedini sav

dı: eğer otormıtik ~ ise ancak ilci 
atıl"ll daha kaldı. 

Bunun üzerine hepsi birden mezarın 
kapısına asıldılar, içeriden bir ailAh da
ha patladı ve bir zabıta memnru daha 
ayağından hafifce yaralandı. Detektif: 

- Bir mermisi daha kaldı! DedL 
Tuhaf bir siikun idnde hepsi de bir 

miiddet beklediler. Bu sükun de hnki
mln son knrnrını bekliyenlere mnhsus 
bir hal vardı. Ve nihavet ke.riden bir 
•ilah aesi daha ıı:eldi. dl8anda hiç bir 
kimseve zarar olmadı. Ve Rabenl!ut: 

- Kendi kt-ndisinl öldürclü 1 Dedi. 
Hep birden kapıya tekrar ve btiti.in 

kuvvet ve cesaretlc.riyle asıldılar ve ka
pı açıldı .. 
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Beyazıt tahsil tubesi binasının ikmal ve ln~atı kapalı zarf usullyle eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 43175 lim 54 kuruş ve ilk teminatı 3238 lira 
16 kuruıtur. Mukavele, chiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ıart
nameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 216 kuruş mu
kabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 18/ 11 /941 
salı günü snat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminnt 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz ~ün evvel belediye fen işleri 
müdürlüğüne mürncaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına ait tlcaret odası 
vesikalan, imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 
numaralı kanunun tarifntı çevr<-"inde hazırlnyocakları tl'klif mektuplannı ihR· 
le gunü saat 14 de kadar daimi enciimene venneleri lazımdır. 

3 7 11 1 s t9465> 4553 (2327 
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İzmir Ceza ve Tevkif ev! Müdürlüğünden: 
Ceza ve tevkif evimiz sanayiinde imal ettiğimiz mallan çarşı ve paurlardan 

c;ok ucuz fiatla ceza evinde perakende ve bazı kayıt ve ~artıı bailı oluak top-
tan satılmaktadır. 21 25 30 3 4431 (2278) 

in İ:1 içinde dilekleri zamanda bizzat veya bUvekale va, emnll şirketi haczedemezler. Hinc-
At et (ıt) de - da evrak ve defatiri şirketi tetkik ile umur daran şüreka heyetini mukarreratını h-
By bay Yanında ve muamelılu şirkete ittila edebilirler. bule mecburdurlar. 
For foo (fı) için Ancak bunlann umuru şirkete mildRha- Mııdde 2 3 - Sirk.etin müddeti te-
With ui'z ile le etmeleri sureti katiyede memnudur. şcld:ülü ticaret vekitletince ıureti kati-
İnto intu içinde Madde 13 - H.issedaran revlerini tah- yede tasdik edildiği tarihten itibare" 
Off oof Uzak riren verirler. İttihazı karar ·için heyeti 67 altmıt yedi senedir. Müddetin hita-
Of ov (ıv) in - nin umumlyenin içtimaı mutlaka Jiizımdır. mında veya daha evvelden fetih ve in-
To To e - a - ye - ya Mukarrerat şilrekAn.ın içtimaı ile hasıl fisahında eirketin tcsfiyeaine kimlerin 

His hat is on his head. Şapkası başındadu·.. olan heyete ittihaz edi1cce$tt gibi muha- memur edilecekleri ve selihiyetlerinin 
Come and see us on Monday Pazartesi günü gel bizi gör. bere ile de jstihsal olunabilir. Bu son ne olacağı şüreka tarafından tayin olu-
He lives in that house. O. şu evde oturur. şekilde şirket mildUrü mevzuu bahis hu- nur. 
We gct up in the moming. Biz sabahleyin kalkarız.. susu veya mutasavver karan teabhütlü Madde 24 - Süreltadan birinin ve-
The p1ay was written in 19()0 Temsil 1900 de yazılınışt.ır. mektupJn şürekAdan her birisine tebliğ fotı veya in:t<ıı vukuunda sirk~t münf,._ 
H • to the room O od i · eld' ve onlar reylerini tahıircn ibltı.gv ederler. slh olmaz. Dig" er hissedarlar b-ninde c came ın · , aıun çıne g ı.. -J 

H divcd into the O d · · · · da1d Şürckaclan merkezi şirkette bulunanlar j.,hıı mukavelenamede muharr~r müd-e sea.. , enız.ın ıçıne ı .. 
He works at tbe Barik of England. o. İngüiz Banknsında çalışır. tarihJ tebliğden itibaren 8, Taşrada bu- det icin ve avni (ICrait dairesinde bihak-
Tbey will come at halt pe.5t seven. Onlar saat yedi buçukta gelecekler.. lunanlar 15 ve meınnlilti ccnebiyede bu- len "1evam l"der. 
0pen the bOok at page :fifty. Kitabm ellinci sahifesini açınız.. unanlar 20 giln :zarfında cevap verme- Mndde 25 - Şirket umuruna müte

dikleri takdirde mevı.uu bahis teklüi fer:ri mr3ailden i•""'u mnlcave'le ahlı:.inu He sat by me. O yanımda oturdu.. .p•• 
ı Shall bave gonc by the tlıne you return Dönilşünilzde ben gitmiş olacağım. . knbul etmiş ad olunurlar. Ancak her ne ve ahkamı lcifiye münderiç olmadığı 

Thcy are paid by the day.. Onlar günlUk alırlar_ suretle olursa olsun şürekanın adedi tıılc.cliTde ticaret kanununun ııarahat ve 
2i) yi tecavüz ettiği takdirde hissedaran del;.l,.tivle amel olunur. 

You can go by t.rai.D- Siz trenle gidebilirsiniz.. heyeti umumiyesi içtimaı anonim şirket- Madde 26 - Aksine sarıtMt olma-
Speak to hiın by telephone. Onunla telefonla konuşunuz.. lerde cart olan merasim ve kuyudu ka- yan huauaatta itlbu mulc.a•elenamenln 
Will you do this for me? Bunu benim iç:n yapar mısınız? nunlyeye tabidir. Bu takdirde heyeti tadili 11dedi tiireki besi tecavüz eyle-
He has lived in Turkc)· for a year. O Türkiyede bir sene )13Fldı. (ot.urdu) umumiyenin içtimaı nihayet 15 gün ak- rnediği taktirde tehnil serik.terin ittifa-. 
I shall go w!th you. Ben seninle gideceğim.. dem tahriren ticaret vekaletine ihbar kı ile ve tecavüz cttiiH taktirde aerma-
He speaks Wiili a strange accent. O tuhaf bir aksanla konuşur.. olunacak ve bunu miltezammın olan is- yenin sülüsanını temsil eden şürelime 
They are pleased with the result. Onlar neticeden memnun oldular. tidanaıneye içtima edecek heyeti umu- muvafl'!kativle icra olunabilir. 
He is proud of his work. O işiyle milftchirdir. miyeye arzedilmek üzere ihzar edilmiş Madde 2 7 - Adedi şürekl 20 vt te-

___ olan meclisi idare ve murakıp raporları cavüz ettV.i tıı.ktirde anonim .,nketleı 
iZMlR StCtU TİCARET MEMUR- halafiyet tariki Ue sahip olanlardan talep senelik bilinçosunun birer sureti mu- lutldc•nda.k ahklm tevfikan bir YeJa mi-

LUGUNDAN: olunabilir. Ancak hissesini devir etmiş saddakaları raptedilecek ve gerek acil ıePddit mürakip tavin edilec..ıctir. 
(Kararcls Civa madeni işletmesi li- olan hissedar tarihi devrinden itibaren ve gerek fevkalade heyeti umumiyelerde Madde 28 - 19bu firket Tıcaret Te-

mitct şirket) ticaret unvanlie İzmirde iki sene Sotlr& bu mes'uliyetten kurtulur. ticaret vekaleti tarafından tayin edilen kaletinin taMI.ikinden te9cil ve ill.'1dan 
kilçük Kardiçalı hanında 13 numarada Sermayesini şirketçe tayin olunan müd- bir memur komiser sıfatlyle hazır bulu- snnra sureti kat.yede t*-kkül ebnit ad 
Civa madenini işletmek ve istllilak edi- det zarfında tediye etmeyen şerike yeni- nacaktır. Şürek..:!nrn adedi 20 yi tecavüz olırnacakbr. t,bu muh ... ekname<le icra 
lecek Civayı satmak işile i'tigal etmek den bir müddet tayin edilerek yine tev- <:tsin etmesin meclisi idare ve murakıp .. ..tilecek her nevi tadilAtm tekemmüli 
üzere te§ckkül eden işbu şirketin tica- diat vuku bulmadığı takdirde şirketten raporlan ile senelik bilAnçodan ve heye- Tir.ıtret vdtnletinin ta.dikine nheete
ret ünvanı ve şirket mu'kavelenamesi alikasının katedileceğine dair tebligatta ti umumiye zabıtnamelerinden ve heye- dlr. 
ticaret kanunu hükümlerine göre sici- bulunabilir Bu vade laakal bir ay ola- ti mezkfuede hazır bulunan hissedara- Madde 29 - Sirketin muhasebesi 
lin 4061 numarasına knyt ve tescil edil- caktır. l.şbu vadenin hitamında teahhü- nın csamcsini ve mikdarı hisselerini mü- serivll'rin karan ile intihao ve tavin edi-
diği illln olunur. dünü ifa etmeyen şerikin hissesi ve o beyyin cctvclden musaddak ikişer nlL"- lir. Ri .. muh3Selıeci tarafından ifa ol• 

1 - Mukavele zrunana kadar vuku bulmuş olan şirket hası heyeti umumiycnin son içtima gil- nur. Bu m·ıhn.sehl"Ci yine ~lerin ~ 
tmıJr sicOi tlcnret memurluğu mt"nfaaUne kir kaydohmuabilir. ünüden itibaren nihayet bir ay zarfında ra•" i\ıo az.il nluna~ilir. 

resm! mühUrü ve F. Tenik imzası Bu husus diğer şerike tahriren tebliğ ticaret vckilctine bildirilecektir. Madde 10 - Her lakvim ıencti ni-
KARA REtS C!V A MADEN! l$LET- olunmak lazımdır. Her ne suretle olur- Madde 1·1 _ Muknrrerntı tescil ve hııvetindc- ııJrJı:,.t maam,..Jelerinl mota-
~t LtM1TET $ffiKEl't :MUKAVE- sa olsun şlirekanın birinin vazetmiş ol- kayda mahsus olmak lizcre bir mukar- 7. mmin bir h!linço ran7.im ~ilir ve hu 
LENAMES1D1R du~u .sennayenin istimaline imkftn hi- rernt defteri tutulur. Bu deftere karar- bi:tan~o !"'lncibince fl"ht11kkuk ...drcl"k kl

Şirlrettn tesisi: Aşağıda imzalan yazılı sıl 
0 

olmadığı ve z.arureü kaniıniye ve lar tarlli sıra.c;iylc derç ve ziri şüreka rııı ,...,. 30 u ıı:eneral Nuri K;tI' ..ıl' e. % 
1 - lstanbulda mukim General Nuri tliccariye bulunduğu takdirde mütebaki tarafından imza olunur. Hazır btllunnıa- 40 ı me:rkGT eivn mad~nindeki l\iırttlerl 

Killigil sermayeyi diğer şeriklerin nisbet daire- yan ve fakat tahriren rey veren şUrekfı- nisbetindı- aral nnda taksim olnnmak 
2- İ?.mirde mukim M. Kadri Senean sinde tediye ederek hisselere sahip ol- ııın tab.tir1 cevaplarının ve baladaki iizerı- M. KnıM Senr'!.n ve kardeşlerine. 
3 - hmirde mukim Mehmut Tarhan mnları lazımdır. müddetler zar!mda cevap vermedik.le- 'l- 20 j.,J M.oıhmut Tarhan'a. ve C,W. 10 
4-tzmirde mukim Aydm Kut Madde 7 - ~rikler sureti adiyede rindc.n dolayı karan vakıi kabul etmiş u .Avdın Kat"n ah olacaktır. 7..anr dal\l 
5 - Loridrada mukım Ali :ruza Şencan ilç ayda bir kerre içtima ile şirket umu- ad olunan şürekiya müdı1r tarafından serikJ.-r anısında ha .aretlc tabım edl

Arasmda ~ mukavelename ve ticaret runu tctldk ve mürakabe ve Iazımgelen gönderilen ınriktuplann tarihleri kaydo- le.-..lı:tir. 
kanununun ahkamına te.fikan beveehl hususat hakkında kararlar ittihaz eder- lunur. Mndd,. 31 - Sirkete ait meballi-
ati şerait dairesinde bir mahdut mes'u- ler dd İ ··'-- el named den 5.000 bes bin liravı miitecılVb: kıs-
liyetli Limitet Sirkeli tesi!ı edilmiştir. Mil.d~n veJeri~lerden birinin göste- ti~ ;.~~unr.u =v~t 0~~ mı dl'!im11 mut~ l,ir ~illi b11nkad" aQ-

Madde l - Şirketin sermayesi 10,000 receği luzum uzeruıe fevkallde olarak d ğ takdird laikal nısıf . tem- tmlr1eak hesabı caride hıfzolunacalctw. 
onbin liradan ibaret olup 30M iiçbin li- dahi şürcldnm içtimaı caizdir. ŞerikJe- .~ 1 

d ~Un .. ~Jıı' h ~irket k ... umda bu milıtuc:IH fazlaai 
rası general Nuri Küligll ve 2000 .iJcibln ıin içtimaı muteber olabilmek için lai- 51 e el~,!.__ ka ın m~,.. , ___ ,r;. __ u- bulnndurulıanıaz. 
lirası Mahmut Tarhan ve 1000 bin lirası kal Uç kl<dnin h tt B . ba susun l!IUllC rnr ve.·~ Oı.w.ial usum- MncJd,. 32 - s .. rıklerden her bfrf 

"000 d" ..... ı..· lir K d . halel gel~ kulizuru şar 'kırl .. uhnısab. dll'. Aksi takdirde muknrrerat keenlcm- 1 d b·1• 'h tahıı'-'-ı L ede-Aydın Kut ve "t. uı:ı.uıo ası a n meme zere şcrı erın er I· yekilndur. i ıori e 111ınc;o mu.cı rtce it;~ ıK. 
Şencan ve brdası tarafından vaz olun- ri reyini diğerine tavfiz edebilir. Madde 16 _ Mukarreratın mildürü eek hi-el,.rindıon mahsup echımelt 'ft 

must.ur. ~ Mukarroratta her şerik.in adedi hisse- şirket tarafından musaddak asıl veya aycla nihayı-t 300 liravı tecaviiz etme-
H: _ __.:ı __ ların l .'> M/lluı tarihü yazısı. sine göre ,.,..ri vardır. Ancak bir hisse- m.-'k:: Vze.e llaadattan hircr miktar ala-~ SoJ • _... • -., billasalan şü~~-a veya üçüncü şahıs-

ile vaki talebi üzerlne mukavelenamenln dar umum hisseler mikdarının sülüsün- lıara verilebilir. hiJirler. 
2 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil- 1 clı?n fazla reye malik olamaz. itayı reye Madde 33 - Şirketin devami veya 
de tadil edilmbUr. vekalet için mezuniyeti tahririye lazım- Madde 18 - Şirket sermayesinin nır tıı•~ alirdtanın yd~İi'eri ile ~ tre-

Madde 2 - Şirketin adı Kara Reis Cı- dır. hıun zJyaı haliDde müdür hissedaran 1ek müdiirl .. rle mullf""lltı (ıh-ketten m\1-
va madeni işletmesi Limitet Şirketi olup Madde 8 - Hisseler şirket nazarında heyetini d1vete mecburdur. Hlssedaran tevellit ihıi\Matın halli. merkezi şirket 
merkezi İzmirdir Türldye dahilinde ve tecezzi kabul etıntt, şirket her hisse şirketin devamına veya fesh veya tasfi. ticın·l"t ml'!hk.emetılne aittir. 
haricinde şubeler kiipt olunabilir. Bu için bir sahip tanır. AıH:ak irs gibi bir yesine karar verehilirler. Ma(ı.J,. 14' - ~m hnunanuf\ su-
tadirde Ticaret Vekaletine malumat ve- Wtttle bir hisse müteaddit alakadaria- SENEt HES.A.BlYE VE DEFA.TtR rl"ti taı1';ki hakkındı.ki hrıanaa l 3 itn-
rilccektir. rm arasında gayri kabili taksim kaldığı Madde 19 - Şirketin Si"tlei maliyesi cii madde.<ıine tevfihn Ticar .. t vekaleti 

Madde 3 - Şirketin mabadı: Yuka- surette bunlar haklarını müştereken is- KAnunusanl iptlcksmdan bediyle Kl.- 11\rlret iizerindc münkalııa ve !izam rir
nda .ıı&U geçen cıva mldeniııi isletmek: timal ederler. Müşterek alakadarlarm nunuevvelin sonuncu günU hitam bulur. dülrÇ:t" hissednran Jıı~ mmnnı--lerinl 
ve islih.'181 edilecek cıvayı .satmaktır. mümessil veya vekilleri omadığı takdir- Fakat ilk acnei maliye milstcsna olarak davet, kı:ınuna ve lışbu esaıt mukavele

Madde 4-Hissedaran adedi beşi tcca- de şirketin muamelatı velev ki bunlardan şirketin sureti katiyede teşekkülü tari- name. ahklJIUlla maeamr harclcet YU-

vüz etmedlli müddetçe sürekanın ittifak- yalnız birisine knl"Şl bile olsa cümlesi hiyle. \mu tabirinde f~i si..\:et \.ıık\onda ib-
ları ile, vefat vesair gibi suretlerle his- hakkında muteberdir. Senesi KA.nunuevvel sonuncu glinU hei b.va h"'k.lc.mı h3ir.dit. 
scdaran adedi bŞ tecavüz eylediği tak- ŞtRKETtN TEMSn..t VE beynindeki ~üddeti şamil olacaktır. M"dde .35 - Şirketin fesih 'Yeva tM-
tirde sermayenin üç ruhunu temsil eden UMURU 1DARESt Madde 20 - Şirketin muamelib he- fiv~ü tkınet lıtanununun 451. 452. 456. 
§iirekhın muvafakati ile sermayenin Madde 9 - Şirketin umur ve muame- sa biyesi için mevcudat ve muvazene def- 45 7. 45R ind madrt-1,.ri hüküm 1-,-ine 
tezyidi caizdir. Bu takdirde §Urekl veya llltını şüreka adedi beşi tecavüz etme- teri ve yevmiye defteri ve kopya defte- '!Ör"' yapılacak ve 45 7 inci maddeye 
halefleri hisseleri nhbetbıde yeni hisse- diği takdirde §iirekinın ittifakiyle ve te- ri namile Uç defter tutulaca1c '\{e mua- tnfikan tanzim olunaV\k nihaiyi n 
lere sahip olur. Ve bedellerinin tesvİye" cavilz. eylediği takdirde sermayei şirke- melib mütecariyeye dair resen ve ce- ~ti hilanconun maeaddalc bir sureti 
sini tcahhüt eyler. Keza ayni suretle ve tin laakal üç ruhunu te..'llSU eden şüre- vaben ahzettiği mektuplar ve telgrafna- Tir.,ret vckliletine rönderilecdttir. 
ticaret kanununun 306 ncı maddesindeki kanın muvafaka~·le tayin edilecek ve melere tcdiyntı mutazammın evrak mun- Madde 36 _ SiTlı:etQC ~bştınlau 
mikdardan aşağı d~emP.k şartile Fket saldhiye~leri .. ~rl ş.eJ<l!de tesbi.t olu- tazamcn muhafaza edilecektir. Defatiri memur ve müstahdemlerin isim. tabü
sennaycsinin tenkısine karar verilebilir. nacak hır mudilr marifetiyle tedvır olu- meikftre usulen notere tasdik ettirile- vet, rni~tan maa.,.~arınr vösterlr cetvcl-

ŞUrekA, eşhası saliseye karşı dahi, an- nur: M'üdilrUn sa1Ahiyetnam7'inde mün- cektlr. lerin usulen ouTiu TC. tRcdi\di iki~ k()p• 
cak sahip olduktan hisselere tekabill de:ıç olmay~ hususlar içıo şeriklere ~dd~ 21 - Madenin. ~isatına, iş- yasının mali senenin hit;a1T11ndan itiha
edcn mebaliğ nisbetinde mes'uldür. m~caatla. bır karar almak meşr~ttur. letilmesıne, amele i~şesl ıçın ~on?~at rc.n en ~eç bir ay zarfında Ticaret vc'k.ll

Gerek tezyit ve gerek tenkisi .sermaye !"uduım h~daranda~. veya hançten levazımına, cevher ihracına, cıva .istih- le~;. ... t>önd .. rileccktir. 
dolayisile vaki olacak mukarrerat ve ta- ıntihap ve tayın olunabılır. sal ve iıabesine, kap eden inşaat ve ta- Madde 3 7 _ Sir'ket sermayesinin in
düatın tekamülü ve muteber olması için İlk üç .sene iç1!3 j°:I"ekfi~an .ı.ra.h~ut mirata maden için sevk edilecek kömilr dirilmesi h,.lckmdakl karınlar ticaret ka
bu multarrenıtı ittihaz eden hey'eti umu- T::ırhan ~ırket mUdurU ta~~ :dıl~ış~;· ve mazot ve benzi!1 ~I?i mnhruk:ıta, ma: nununun 396 U\CI maddesine göre te-
miye evrnk1 ve vesaiki saire Ticaret Ve- Şirketın hukuk ve vazaifı şırketın un- denden civa nakli ıçm muktezı vesaiti kcrnmül etthilir. 
kileünc tevdi V3 üu:ungelen izin ve vanı ile vaz'ı imza eden mildürün teah- nakliye . Ilcretlerine, kırtasiy~ye, ~eshin Madde 38 - Şirket Türk tabil\·etinl 
muvafakat istihsal olunacaktır hildatı ile teayyün eder. Teahhüdü va- v~ ten"'!r levazımına, ta~ edil~?k haiz. eşhas istihdam ı-dcccktir. • A~c~k 

Mndde 5 _Şürekanın hisseierini mti- kıin şirket nam ve hesabına yapıldığının mUhendislc alelOmum memunn ve mus- ihluas ilerinde ve Ticnrd vekaletının 
tasrih edilip edilmemesi müsavidir. Mü- tahdcII!~n ve. amele ~crctlerine, .. si~rt~ müsaadesiyle ecnebi istihdam cdecek-lıı;i tda bu e~a~rengiz clnevetlerin fal

~. abası nnıvor ve bunda delicesine 
"'~iuordıı! Ve: 

~': Hl\Ja bu b°' inat .... Fakat anlamı
>'>t 1\ konımRk istemistir. Oive adeta 
~~11 fllu•unuz ki benim babam hastanc
~~\o~ anr'\k beniz için kaçmış, beni cani
~ ltdı. 

beyyln vesaik nama muharrer olacaktır. diiriln isim ve ~ltıhiyeti gazetelerle ilAn lara muteallı~ ma~rif v~ h.er turlu ru- tir. . . . * Şüreki hisselerini sennayei şirketin edilir. Mildilrün keyfiyeti tayininin ve- sum ve te~ulif temi} edıl~kten sonra KaraTCia civar madeni ı~letmeııı Ll-
Hep birden ll!ezann içine indiler, bar Iaakal üç ı:ubu?..U te~il e-d.en şürekanın ya salahiyeti hitama erdi~inden sicili ti- kalan vandnt hasılatı safıye adolunur. mited şirketinin otuz sekiz maddeden 

lnrında ~dektif Rabengut vardı. Ba muvaf~katıle dıger şenkl~ı:me veya ah~- carete kaydı lAzımdır. ?.lüdilr merkezi Burada sayılanlardan başka masarifin ibatel bu esas mukıwclenameıi muvafık 
adam yilzu koyun uzanmıştı. Akan kan- ra devır ve furuht edebilir. lşbu devır 'rkett b beti t kd. · de kendi varidattan tenzil edilebilmesi şeriklerin .. "1 .. l akl Ticaret kanununun 
lar basınm yanında küçük bir göl haline ve furuht keyfiyeti hisseleri mübeyyin şı l'ent' gatayhtud l ak ~n c diğer kararına mütevakkıftır sı5o0~ imu.ş o mdde ~ıne tevfikan tasdik kı-

lm. ti 'k' zah k yfi t• d . fu ml!'SU ıye ı ın a o ma uzer · ., ncı ma 
ge ış .. vesaı ın rına e ye ın evır ve - b" kimse . kil ta · ed bil' Safi hasılahn et.. 2S i ihtiyat akresi lıncl 

i t h . d ft · ah k ır yı ve yın e ır. ,., ,. 1• 
~· l'llü .. tehzi bir Jdjlümsemc ile: 

d'>lıı <;ürılcü, dedi; size bunu şundan 
'ı1tı/1 sövliivo.,ım: müdürün kapısı ya- 4 

J>" ııunu buldukl 
d ~ 01iıı ınüfettiainin cşu> diye göster
~~ ,r-11 icaptan Br··hun kör olan gözü
l~•lı rnıukesi idi 1 

- B TM E D - ru tun de:cı ve e erı m .sus~a ayt Madde 10 _ Şirket mUdürli şü.rekA- olarak aynlır. Ve mütebakisi her §crike Ticaret vekıll N. imza okunamad1. 
v.~ 11\akal Uç rubu .!~ayeyı te~ıl eden dan olduğu milddetçe reye iştirak etme- hisseleri nlsbetinde tevzi edilir. Yirmi üc kuruşluk damga pulu ve 1? 

* * .. şu.:~~A.;.~ ~%~fük~d~r~ ~~l oıdutunu mek şartiyle 9 uncu maddede muayyen ihtiyat akçası 30,000 otuz bin liraya Huir11n 1941 tarihli resmi mühür oku-
Y 1 L D 1 Z ~u "'J'.Y~ ş : m ill u~ ennın şer ve ittifak veya ekseriyetle indelicap tep(lil bnlig olunca artık bu husus için hasılat- namadı. 

Bi<:ki, Dikic; yurdu ve Atölyesi imzalan ıle tekcmm e er. olunabllir. Şirket müdürünün azil ve tan para aynlmaz. Ancak ihtiyat akçasın- Dam~a kanununun 26 ıncı madrleai 

~ ıı b~ta bu maskeyi eline aldı ve mnh
......_ ır ln'l.'Urla: 

~" f...J,.lc:·t.. .. t bu babamın gözünün 
1) ~dir 1 Dedi. 
~~ 'bir ııükut ha!nl oldu. 

SltOtü detl"ktifin: 
lang. sayıklıyorsun! Sözü bozdu. 

A- Bu minvali muharrer hisselere tesahup tepdili, istifası. vefatı gibi ahvalde §Ü.· dan sarfiyat vukuunda yine o miktara delalletivle 12 inci maddesine tevfikan 
Saime uzgören idaresinde edenler veya halilfiyet tarikile ellerinde rek8 dl"I"hal içtima ederek ittihazı mu- balig oluncaya kadar hasılattan hisse if- istifası lazımnelı-n binde iki nisbctinde 

1 Birind kanun 1941 tarihinde şirket hissesi bulunan aynı ve bila kay- karre:rat ederler. razına devam olunUT. nisbi resim, 27 / 11940 tıırihli ve 3828 
derslere başlıyaeaktır. dil şart işbu mukavele ahkfurum kabul Madde 11 - Şirket müdürü vazifesi- ihtiyat akçasından sarfivat icra!! şerik- savılı kanun mucibinu yüzde on fazla· 

Atölyede müşteri siparişi blKIJ etmiş ad olunurlar. ne devamı müddetince işbu şirketin lerin karanna mütcvekkiftir. siyle ".,.\tAlette sııklı esas mukave1ena-
cdilmckte ve puardan maada her' Madde 6 - Hisselerin şirkete tevdi mevzuuna gerek doğrudan doğruya ve Mııclde 22 - Hiuedarandan hiç biri meye (22) yinni iki lirn1'1c pu~ yapıştı· 
~n talebe kayclma devam olunmak- olunmamış kısmı gPrek birinci hissedal"- gerek dolayısiyle tcailuk eden umur ve veya halefleri her ne ııebep ve suretle rılmnk ..uretiyle tahsil edilmlştır. 
tadır.. 1-lt (2321) lardan ve gerek mezlrllr hisseleri devren hususatla ayrıca şahsen iştigal edemez. oluna olsun lais:sclerinden veya menıııfi- 12 Haziran 1941 tarihli ve re!lmt 
~--•••• * tekabbül edenlerden ve sair suretle ve Madde 12 - Müdilr olmayan şilreki inden dolayı ıirket aleyhine ibmei da- mühür okunamadı. 



SAHİFE 4 

ARICJLIK BAHİSLERİ 
-<>--

Arıları eski usul ko· 
vandan yeni ınodeJ 

kovana aktarına 

Bu iş yapılır re dikkat 
edilecek no .. ta!ar .• 

E ki usul kovanlard"n yeni modern 
F.ov. nlara arılar uktarma edilmeden ev
vel al.r ac. k tcdb r1er şunlardır: 

Uzak Şarkta bitip 
tükenmiyen harp 

Çinliler son h:r 
·' 

ayda 2 in ölü 
ve ar lı ver-

..> 

• 
mış~ 

ctpon ar E ay evvel 
a d ~' !'ı bir şehri 

waktı ar .. 

YENIA IR 

INGILIZLERE GÖRE iki tarafın bir aylJlt\ 

o -
yet ordusunu 

im ya mııvaf· 
fak o amadılar 

Rus yada tank 11e su
bay azlığ·ı var 

rr10SKOVADAN DONE TAY· 
m·s ~UHABIRINf J 

YAZDıKLARI 
--0--

hava zayiatı 

Mi verc·ıer 122, 
ln~·ıizler 184 
tayyare kay

betti 
B zayiat 

ruıpa e r~a ark 
ı1a!'p!eı~me ait •• 

Londra, 2 (A.A) - Mihver kuvvet
leri ilktC'srin ayı içinde Büyük Britan
ya, Avrupa ve orta şark üzerinde 122 
tayyare kaybetmişlerdir. 

3 Son te~.,.in Pazartesi Jfjj 

Dün Ankarada yapılan at yarıfları 

Milli Şefimiz Hipodrom11 
şereflendirdiler ve ha

raretle alkışlandılar 
K ... n ;,vdesindC' bulunan büyUk 

ct'rc"Vl 1 ı kovanı imal eden marango1. 
u tal rı tar .. f ndan yalnız alt k ında 
liizu 11 u. ,ıl n yl: rforindc n d linmı~tir 
B•· d iki ir.cc v yumu~ak tC'll.,r r. çi
ril rck rr ü kün olduğu kadnı elle geri
lıp tc<;b't c-dilir. Bu iş görüldükten son
rıı yeni usul arıcılığın temelini teskil 
eden ve htılis bal mumundrn yapılan 
(sun'i petekler) çerçevenin iç boşluğu 
ölçiisünde kesilir. Çerçevelerin üst çu
buğunun alt tarafında sun'i petek kalın
lığında açılmış kanala bu peteğin yukarı 
kenarı sökülür. Bir cezve içinde eritilen 
bal mum petekle kanalın birleştiği kıs
ma dökülür. Bu suretle petek çerçcv<'ye 

Pekin, 2 (A.A) - Şimaıi Çındcki ja
pon ordusu umumi karargfıhı japon kı
talanmn Snrı n~hrin cenubunda bir ay 
mi.iddctle işgalleri altında bulunmuş olan 
Kingı,:eoyu Cuma snbahı tc1hliyeye baş
lndıklnrını bildirmektedir. Şehir halen 
askeri ehemmiyetini kaybetmiştir. Bu 
~chrin Japon işgali altında bulunduğu 
müdd<'t zarfında nehrin cenup Fahili 
ÜZE-rinde iisler tesis etmişlerdir. 

Londra, 2 (A.A) - Royter Ajansının 
ve Tnymis gazetesinin Moskovadaki mu
habiri Londraya dönmUş ve gazetesinde 
neşrettiği makalesinde demiştir ki: 

Bu yekfuıa Uıhrip edildiği bahriye na
zırlığı tarafından bildirilen üç tayyare 
de dahildir. 

Ayni müddet içinde Britanya hava 
kuvvetleri 184 tayyare kaybetmişlerdir. 

Mihver Büyük Britanya üzerinde 23 
tayyare, Britanya hava kuvvetleri ise 
ynlnız bir tayyare kaybetmiştir. 

Binlerce vatandaş uYaşa, varoln sesleriyle 9' 
yük Şeliınize saygı ve bağblıklarını izhar ... 

~~~--~~-x•x~~-------

Ankara, 2 (Telefonla) - Sonbahar at Şefe olan saygı ve bağlıhklanm .1~ 
yarJ§larının altıncısı bugün Hipodrom- varoh sesleriyle izhar e~lerdir. 

yapıştırılmış olur. B1R AYLIK Ç!N ZAY!A TI da yapılmıştır. MiJ!i Şefimiz İ.nön':l Hi- KOŞULAR SÜRPRİZLi OLDlJ 
podromu şereflendırmış ve gelişlen bal-Arıcılık malzemesinden (mahmuz) 

denilen filet ateşte ısıtılarak evvelce 
petek yapıştJrılmış çerçevelerin telleri 
üzerinde ileri geri yUrütülür. Bu suret
le tel kızdığından, sun'i petek de bir az 
eridiğinden teller peteğin içine gömülür 

Şnnghay, 2 (A.A) - Orta çindeki jn
pon sözcüsü 1lktcşrin ayı askeri vaziyeti 
izah ederek bu müddet içinde iki Çin 
tümeninin 20,000 ölü ve yaralı bırakarak 
kaçmağa icbar edildiğini söylemiştir. 

cRusyada geçirdiğim ~on aylorn bak
tığım zaman başlıca inlibmmın Rus mil
let ve ac;kerlerine karşı derin bir minnet 
hissi olduğunu görüyorum. 

JtUS MUKA VE!\fi."'T.t 

Ruslar bilhassa harbin son safhala
rında müthiş kuvvetlerle vuruşmak zo
runda kamışlardır. Rusların son aylar 
içindeki arazi, insan ve teçhizat kay1p
la rı ciddi olsa gerektir. Fakat asıl mese
le Moskovanın dayanması ve Sovyet or
dusunun Rostofta ümitsiz bir mukave
ır.etc devam etro.esldir. 

Avrupa üzerinde İngilizler 142, mih
ver ise 78 tayyare kaybclmişlerdir. Or
ta şarkta Britanya hava kuvvetlerinin 
kayıhı 41, mihverin ise 18 tayyarcdir. 

kın coşkun tezahürlerine vesile teşkil Bugünkü koşular bazı sürprizler~ 
etmiştir .. Şeref tribününe giren sayın termiştir. Bilhassa Mebruk lı:o~ 
re!sicümh~ Balkondan halka iltifat et- Bozkurt birinci gelmiş ve kuvv~ ~ 
mış ve Hıpodromu dolduran binlerce kipleri Tomruk ile Savayı geride bJ:P"" 

ve matlupta hasıl olmuş olur. 
Fenni kovanlara boşaltılacak arıların 

az ve çokluğu naz.an itibara alınarak 
ona göre tel gerilmiş çerçevelerin dört 
veya beş tanesine sun'i petek yapıştırı
lıp kovana konur. Her kovanda çerçe
veye müşabih bir tahta vardır. Buna 

-------
ltalyanlar bir Yu~os-

la v vapurunu ele 
geçirn1işler 

(bölme tahtası) denir. Vazifesi kovanın -<>--
içerisini mevsim ve zamana göre darla- Hong Kong, 2 (A.A) - Hong Kong-
tıp genişletmektir. tnki Japon deniz makamları bir Yugo~ 

Sun'i petek tak1lmış çerçeveler kova- lav vapurunun İtalyan subayları ve er
na konulduktan sonra bölme truitası son leri farafından ele geçirilmesi hlıdisesi
çerçevenin yanına yaklaştırılnrak kova- ni tahkik etmektedirler. Mürettebat ta
nın yan kısmı boş bırakılır. Anları yeni banealarln tehdit edilerek vapurdan dı
kovana aktarma edilecek eski usul ko- şarı :ıtıJınışlardır. 
vanlar fenni kovanın kapısı önüne geti- - ---
rilerek ön ve arka kapakları açıldıktan 5 / 
sonra arıcı körüğü iJc her iki taraftan ov yet ere göre 
duman verilir. Hemen aktarma faaliye- - BAŞTARAFI J İNCİ SADiFEDE -
tine geçilmiyerck be şdakika kadar bek- tün cephelerde düşmanla muharebe et· 
)emelidir. Sebebi: Kovana körük ile du- mişlcı·dir. 
m:ın verildiğinde arılar hariçten bir te- E(iER iLERIJİYEBİLİRl...ERSE 
cavüze maruz kaldıklannı anlarlar ve HAYRET! 
ilkbaharda oğul anları kovanlaı:ınd_a~ Londra, 2 (A.A) _ Kuibişeften ge-
ç~ka.c~kl~ esnada_ dışarıda .kcndıler~nı len bir telgrafta Alınanlar Harkof böl
bır ıkı gun k~dar ıd~re .~eb~}ecek ~ık- ı gesinde daha uzaklnrn ilerliycbilirlerse 
darda balı mıde vazıf esını goren bagır- b h · · b" 1 ... b'l 

kl 
'hti t l k ld kl .b. unun ayreti mucıp ır şey o acagı 1 • 

sa arına ı ya o ara a ı arı gı ı dirilmektedir. 
aktarına ve muayene zapuınlannda da M k t ·· d ·· t ,_._ · ı B 1 b 1 u aveme gun en gune ar ma11. ı.ü· 
aynı şeyı yapar ar. u suret e a yutan d 
arıları karınları şişerek ağırlaştıkların- 1~İDDi v AZİYET 
dan kendilerine mahsus müdafaa !ileti 
olan iğnelerini kullanmakta müşkülat 
~ekerler. 

Gelecek yazımda. Eski usul kovanla
rın arılannı f ennt kovanlara boşaltırken 
haizi ehemmiyet olan ana an ile vaille
sinden ve münebbih gıdadan bahsede
ceğim. 

AR 1 C l 
Nazif Bilen 

Göniin ansilılopedfsi 
--····-·········· 
Lenin~rad ~ e 

e§ki Türk köyü 
Odesa şehir.leri 

Ba ilıi maruf şehir 
halilıında malumat 

Rusya harbi münasebetiyle sık sık 
ismi geçen yerlerden biri de Leningrad
dır. 

Rusya çarı Büyük Petro 1703 yılında 
idare merkezi olmak üzere kurduğu bu 
şehre •Sen Petersburg• ismini vermiş
ti. Geçen cihan harbinin ilk yıllarında 
Ruslnr, bir Almanlık hissi veren bu is
mi değiştirdiler; Petrograd yaptılar. 
1924 tarihinde Bolşevikler iktidar mev
kiine geçince şehrin adı bir defo daha 
tebdil edildi ve bu sefer Lenin in şerefi
ne Lcningrad denildi. 

Lcningrad, Finlandiya körfezinin son

En ciddi vaziyet Knradenizdedir. Bu
rada Almanlar, Kafknsyaya doğru yap
tıkları hamlede bu bölgede petroIJerin 
Rusynnın başka bölgelerine naklini ön
lemek maksadiyle bütün gayretlerini 
Rostof üzerine tevcih etmiş bulunuyor
lar. 

Alman mareşalı Fon Runstebin bir 
kerre Doncç havzasının filli surette iş
galine tevessül edince Rostofa şimalden 
hücuma cal~ası beklenmektedir. 

RUS :MUKABİL HÜCUMLARI 
Fnkat Timoçenko, daha şimdiden bir 

çok yerlerde muvaffakıyetli karşı hü
cumlar yapıyor. Mareşal Timoçenko, ge
neral Frankın fırkalarına karşı müte
madiyen mareşal Budyeninin meşhur 
kazaklarını ileriye sürmektedir. Mokri
.şaitirin yirmi kilometre kadar batısında 
yapılan bir muharebede Kaz.aklar işe 2 
Alınan alayını imha ile başlamışlardır .. 
Ruslar şu fuıda Don müdafaa hatlarının 
kuvvetlendirilmesine tevessül ctmektc
dir1er. 

TULADA RUSLAR GERi ÇEKİLDİ 
Moskova, 2 (A.A) - Kızılordunun or

ganı olan K.ras:naya Zvesda gazetesinin 
muhabiri bildiriyor : 

Tulada cumartesi günü muharebeler 
devam etmiş ve düşman büyük zayiata 
uğramasına rağmen durmamıştır.. Bu 
cephedeki düşman taarruzları püskür· 
tülmüş olmakla beraber Sovyetlcr geri 
çekilmeğe mecbur knlmış1ardır. Rus 
hatlanna girmeğe muvaffak olan 13 dUş
man tankı tahrip edilmiştir. Düşman K. 
rumuziyle üade edi!cn köyün üzerine 
atılmaktadır. Hava kuvvetleri kesif bir 
bombardıman yapmaktadır. 

larında ve Neva nehrinin nğzında, öte- nüfusu azalmış idi. Son zamanlarda Le
den beri çok mUhim bir ticaret mevkii- ningrada eski canlılıf,'lllı vermek için 
dir. Fak:ıt şehir kurulmadan önce bu- Sovyetler çok çalıştılar. Bir çok yeni 
rası tenha, bataklık ve sık sık suların fobrikalar açtılar. Böylece nUfus yeni
fcyezanlnrına maruz, bir işe yaramaz den artmağa başladı. 
haldeydi. Böyle bir yerde btiyük bir şe- ODESA 
hir tesisi fikri pek delice bir teşebbüs Şimdi Alman ve Rumen işgali nltında 
gibi görüniiyordu. Lakin Bi.iyük Petro bulumın Odesa da Rusyanın miihim şe
hir defa •Avrupa tarafına bir pencere birlerinden biridir. 
açmak isterim. • diye tutturmuştu. 'Böy- Tren altın başaklı geniş ve sarı buğ
lcce, Ç .. rın bir emri ile, 1702 de bu pcn- day ovalarından kilometrelerce geçtik
ccrc arılına~a başlanıld1. O 7.aman insan ten sonra nihayet birden b!.re ova Din
sfıyi çok ucuıdu. Bu bataklıklar arasına ycster nehri ile Dinyeper nehri arru,ın
bınlt rcl' köylü getirildi. Hastalıklar bir da biter ve Karadenizc bakan Odesa 
tnrdt .• n bunları kırıp geçirdikçe yerle- şehrine varır. 
rinc vcnih..:ri gönderiliyordu. Bu suretle Odesanın iki yanı ai;af.:Jı caddeler, ev
batnklıkl.ır kurutuldu ve yumuşak top- velce asilzadeler tarafından yapılan ve 
rak 1çinc cakılan yüz binlerce kazık füe- şimdi işçilere tahsis edilen güzel ve 
rinde c:chir yükselmeğc başlndı. zengin cvkrlc süslüdür. Halkı muhteh! 

Pctro r..ırbi Avrupada dolaşmış, oro- ırklara mensuptur. Parklarında çocu!t 
daki bü~ uk şehirleri gönnüştü.. Kendi çığlıkları, geceleri müzik sesleri ortayı 
~ehrinin debdebe ve azamet itibarile on- şenlendirir. 

SUBAY VE TANK AZLICI 

Hitler Sovyct ordusunu imha etmeğe 
muvaffak olamamıştır. Rusyada tank
ları, tayyareleri ve kamyonlan idare 
edecek yetişmiş mürettebat eksik değil
dir. Maamafih subay noksanı vardır. Son 
günlerin ağır kay1pları hasebiyle bilhas
sa tank noksanının yakında halJoluna
cağı sanılmaktadır. 

FABRiKALARIN TAŞINMASI 

lşgal allına geçen çevrelerdeki fabri
kaların ne dereceye kadar Urallara nak
line muvaffak olunduğu sıkı bir surette 
gizli tutulmaktadır. Sovyet mukavemeti 
müessir surette devam ederse önümüz
deki aylar içinde bu fabrikalnrın eski 
tempo ile çalışmaları beklenebilir. 

C&'füPTA V AZtYEI' 

Cenuptaki tehlikeli cephe şimdi Ma
reşal Timoçenko tarafından idare edil
mektedir. Bütün muvaffakıyetsizliklere 
rağmen Ruslar başlarında bulunanJnra 
itimat etmeğe devam ediyorlar.-, -

Eski kralın kararı 

,,Karol" kendi
sini hür Rumen· 
lerin reisi ilin 

edecek 
ŞiMDiKi KRALI MEVKUF 

ADDEDiYOR 

Londra, 2 (A.A) - Rumen mahfille
rinden öğrenildiğine göre şimdi Meksi
kada bulunan eski Kral Karol yakında 
bir beyanname neşrederek kendisln1 
hür Rumerilerin reisi ilan edecek ve oğ
lu Mihailin mevkuf olduğunu bildire
cektir 

MERAKLI ŞEYLER 
••••••••••••• 
Hapishane mi, evlen
dirme dairesi mi? 
Amerikada Mişigan eyaleti hapisha

nesi müdürü mahpusların uslu oturma 
lannı, disiplinden ayrılmamalarını te
min için güzel bir çare bulmuş .. 

On beş yıl uslu oturan ve evlcnmeğe 
razı olan mahpusları serbest bırakacağı
nı söylemiş, bu sayede yirmi yıla veya 
müebbet küreğe mahkOm mahpuslar 
kuzu gibi olmuşlar. Her yıl yüzlerce 
mahpusu evlendirmek için hapishanede 
bir de •Evlenme bürosun açılmış .. 

* KATIR GİBİ 
Bağırmanın ıaydası 
Holivotta bir filim çevriliyormuş. Bu 

filimde bir kahnn bağırması elzem ol
duğundan kahrın birini stüdyoya getir
mişler. Fakat bağırması için herkes ta
rnfmdan yapılan teşviklere rağmen, 
ekktrlklerdcn ürken hayvan güzel se
sini bir türlü işittirmcğe razı olınamış. 
Ne yapıldıysa fayda etmemiş, elektrikler 
söndürülilnce katır avazı çıktığı kadar 
bağırdığı halde, elektrikler yanar yan
maz kuyru[;runu bacaklarının arasına 
sıkıştırıp, kulaklarını meyusane salive
rip sessiz sedasız her tlirlü muameleyi 
metanetle kabul ediyormuş. 

___ ,_ 
Mançuko · Mogolis
tan hududu anlaş
ması imzalandı 

vatandaş şapkalarını çıkararak Büyük mıştır. 

lıtanbulda dünlıfı lilı maçları 

Moskova, 2 (A.A) - Sovyet resnli 
söz.cilsU Lozovskinin bildirdiğine göre 
Mançuko ile Mogolistan arasındaki hu
dudun tahdidine ıncınur komisyon vazi
fesini bitirmiş ve bir anlaşma imz.a olun
muştur. Bu komisyon şimdi Harbine 
dönmüştür. ve 256 kiJometrelik güzel bir 

Süleymaniye, Fener ve 
Galatasaray galip 

hudut çizilmiştir. · 
i. Sporla Beşllıtıq ıa günün gallpleri .........,,,, -------

Tay.Yare hücumları 
İstanbul, 2 (A.A) - Lik maçlarına 

fiddetleni yor . bugUn Fener ve Şeref stadlannda de-

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHIF'EDE • vam edilmiştir. 
SOLEYMANİYE. TAKSİM GENÇLİK 

10 ALMAN VAPURU TAHRİP Fener stadında birinci müsabaka Sü-
EDİLDi 1 · Taksim G çlik takım 
Londra, 2 (AA) - Hava naz.ırlığı ta- leyınanıye .d-

1 
en ~.I>Or . -

raf dan d" nt.~n- dil tebl'v . arı ara.sın a yapı mış ve Suleymanıye 

Cın un ~sah ... 'l neşre .. en ıg · 2 - O ile galip gelmiştir. 
urn:ı gecesı ı ser~ısıne ~ensup FENERBAllCE _ VEFA 

tayyareler Norveç kıyılarıyle Frız ada- İkinci müsabaka Fcnerbahçe - Vefa 

arasında ya~ştır. Birinci devrt ~ 
nerbahçenin bir sayısı ile nihayet :.J 
muş ve ikinci devrede FenerIDer ~ 
tıklan ikinci bir gol ile oyunu O - ı 
zanmışlardır. 
ŞEREF STADINDA _iJ 
Şeref stadında İsianbulspor - Be~ 

sporu 3 - O, Gala~ay - Kasımpal'~ 
kımını O - 9, Beşiktaş takımı BeY 
1 _ O yenmi§tlı. 

lan a~ıklannda düşman gemilerine kar
şı muvaffakıyetle neticelenen hücumlar
dn bulunm~dır. 

Bu harekata Dük of Olston ve Blan
haym tipinde tayyareler iştirak etmiş
tir. On vapura isabetler kaydedilmiştir .. 
Bunlar arasında bir petrol gemisile bü
yük bir i~ vapuru da vardır. 
Başka b0Z1 vapurlara isah<:t temin 

edilmişse de neticeleı-in te:ıbiti mümkün 
olamamıştır. 

Kars 21 nci kurtuluş 
bayran,ıını dün kutladJ 

Bu harekatta bir tay.yareı:niz kayıptır. 
Sahil servisine mensup başka bir tay

yare de dün yapılan devriye hareketin
den dönmemiştir. 

Kars, 2 (A.A) - Şehrimizin 21 nci 1 halktan mUteşekkil bir heyet kolll~ 
kurtuluş bayramı bugün tesit eclihm.ştir. lığa giderek orduya karvı sevgi ve IO""' 
Ticaret odas~, Halkevi, belediye az.isiyle larını bildirmişlerdir. ___ ,,,,,_ __ _ 

Almanlara göre Balıkesir Os- Makineye 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

kırmışlar ve yeni endÜstrl çevreleri iş- manlı Banka- \'erilirken 
gal etmişlerdir. 

LENINGRADDA d b• • · 
Leningra:d önünde Neva nehrini geç- sın a ır cına- Rusy'ada kur-

mek için yapılan yeİıi bir Sovyet teıeb-

büsü zayiatla püskürtülmü§'tür. ~in- yet ı·şı.ı&ndı· may b::.ck.nwtJ 
grad ve Kronştaddald askeri ehemmi- ~ -y ~ 
yeti haiz hedefleri~ bombardımanına de. 
vam edilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. de~.İctİ 
sıv ASTOPOLDA Doktor SalAhettin Çetin Jiİİı "'f ·u1 
Havn kuvv~tl~ri .. g~~e ve gijndüz Si- soy yaralanarak öldü Amsterdaın, 2 (A.A) - Royter ~~ 

vnstopol bahrı ussunu bombalamışlar . • l sının bildirdiv · e ör general 51J)~ 
ve liman tesisatına isabetler kaydetmiş- Balıkesır, 2 (Huswu) - Osman ı . gın g e gv 
]er bir Sovyet harp gemisini hasara uğ- bankasında kanlı ve feci bir hadise ol- yerme gen~l ~y b~~~ğına 
ratmışlar ve büyük bir nakliye gemisini muş ve memeleketin sevilmi§ doktorla- ral Saposnıkof tayın edilmiştir. ~ 
yakmışlardır. nndan B. Sa.lahaddin Çetinsoyun ölü- General Saposnikof vaktiyle ~ 

141 GONLOK HARBiN miyle neticelenmiştir. harpte çar ordusunda da hizmet 
NETJCF.St Hadisenin ailevi bir meseleden doğ- tir. 
Berlin, 2 (A.A) _ Alman orduları duğ_u sanılma~.tadır .• ?oktor Salahaddin 

Sovyetler birliğine karşı yapılan harpte Çetınsoy: henuz kat ı auret~e aydınlan• 
22 hazirandan 3 1 ilk teşrine kadaT 141 mıya?. hır mesle ~~k.~nda ı~hat .iste: 
günde Sovyet Polonyası, Litvanya, Le· me~ uz:re banka mudu~ vekilı B. ~ıyazı 
tonya, Estonyn, beyaz Rusya, Ukrayna, Bakı oglunu bankada _zıyar~t etmış, ka
Smolensk Orel Kalenin Dola ve Le- pıcı Hasanın kahve getırmesı anına kadar 
ningrad e~aletl:ri, Kareli 've Ladoga gö- geçen pek ~ısa ~ir zaman içind.~ cere
lü kesimlerinden mürekkep Fin bölge- yan e~en bır munakaşa ve muc:ıde~e 
si dahil olmak üzere top yekun t roil- netcesın.de doktor ~aşından aldıgı hır 
yon 5 30.000 kare kilometre arazi işgal kurşun ile hayata goz yummuııtur. 
etmişlerdir. Müddeiumumlik tahkikata başlamış-

tar. -------
Rus vaya vardım 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE· 
şnat ta devam etmektedir. 

---
Japonlar Kanton labri· 

kalarını sahiplerine 
veriyorlar .. Müttefikler, ~rkanjcl yolunda kafile

lerin emniyetini tamamen garanti ede
cek vaziyettedirler. Bunun en güzel de- Şanghay, 2 (A.A) - Japon ordusu ile 
lili Britnnya hava kuvvetlerinin Norveç Kvantug viUl.yeti arasında Kantonda bir 
te Alesund üzerine yaptıkları yıkıcı akın- anlaşma imza edilmiştir. 
dır. Bu akında 7 Alman vapurundan Bu anlaşma mucibince 1938 deki iş
müteşekkil bir kafile uzak §imaldeki gnlden beri Japonlar tarafından kontrol 
Alman cephesi için limandan çıkmnğa edilinckte olan bütün Kanton fabrikala
hazırlanırken tamamen tahrip edilmiş- rı Çinli shiplerine derhal geri verile-
tir. cektr. ------- ---------

ltal va ve haro Macarlar i~tikbali 

NtNll • 

Amerika denı-
tez~ihlarınd•" 

bir kruvazör 
daha denize 

indirildi ,. 
Caınden Nev jersey 2 (A..t\) ...,... ~ 

Okyonus donanması ismi verÜeJl ~ 
inşaat programına dahil 10 bin 'I 
yeni Olovland kruvazörü in.şaSl~-11' 
teceği tarih hakkında yapılan ta~~ 
den 7 ay evvel Nevyork Sahip btl ııtı ıı"' 
Corgorotion Yards şirketi tarafı~d ~ 
gün denize indirilmiştir. En bar~ JI' 
nı sürati teşkil eden bu krtı . bif 
gemllik bir yeni serinin ilk c1eJlıı 
ğidir .. ___ , ___ _ 

Kanda eski :htg~ 
kralının heykelill 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE - yıktılar J 
fakat yüzde yfü. italyan Nazilere muha- ciüşünüvor/ar - ,~f 
Jiftir. Kan, 2 (A.A) - Dün gece ııt # 

hırdan a n··:ı k:ılınamasını istiyordu. Böy- Odesa Sovyct Rusyanın cenup ticaret 
lece bi.iyi.ık c;araylar, muhteşem binalar limnnıdır. Ayni zamanda büyük bir fi
yaptrrclı. g ni caddeler açtırdı. Adalnr kir merkezidir de.. Çünkü Odcsanın 
nrasımı kiıprükr kurdurdu. O 7.amnn?ar mükemmel bir üniversitesi vardır. 
sehrın lir <:.nı 20 ın 1 kadar garpte Kot- Odesada gemi inşaatı, cam, madeni 
l.n adası r Le rinde Kronştadt'ta idi. 188:5 ('ŞJ'a, petrol. ziraat makineleri sanayıi 
tc arılan bir kanal sayec;!nde gemiler bu- ilc>ridcdir. 
r<ıyrı kad. r sokulabildi. Şehir gittikçe- Odesayı 1794 yılında BUyük Katerina 
biivUdii. niifusu iki milyonu buldu. tesis cbnistir. Burada vaktiyle bir Ti.irk 

Çarlığın .sukutundan. Sovyet idaresi- köyü vardı ve yeni şehir bu köyün ye
ntn tC"C'<.SÜsünden sonra ve idare mcrke- r!nde kurulmuştur.. Odcs::ının nüfusu 
:dnin Moskovava n::ıkli üzerine şehrin 420 bin kadardır. 

Bunu gören bir Amerikalı, kahrın 
yerini tutacağını ileriye sürerek, herke
sin şakalanna :rağmen, hayvanın sesini 
pek tabii surette taklit etmcğe muvaf
fak olunca sevincinden çıldıran rejisör 
bu iktidarlı adamı hem o filimde ve hem 
de diğer bir filimde kull::ınmak üzere bir 
mukavele akdetmiş. 

- BASTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE • h sl l Ed K vnze ·~J' İtalya harbin kaybedilmesini istiyor; ' şa 1" ar yec inci varın r~ 'klP rııt 
hürriyeti knznnmak için ancak bu ça- Rus cephesine yeniden takviye kıta- danında dikili olan heykelinı yı, JllV" _, 
reyi görüyor. ları gönderilmesi aleyhinde bir hareket çalamışlardır. Bu abide nSaıniırıı ııt -9' 

Alman askeri dolu bir İtalyan vapu- mevcuttur. Zira 1918 de olduğu gibi ma - Antant Kordiynh ın hatıra51ıı ~ 
runun batması üzerine bir İtnlyan şöy- Macaristanın harpten sonra komşuları- mak için 1912 de o 7 .. mnan Fr~ t"-.,. 
le demiştir : nın emellerine karşı kendisini müdafaa vekili olan Rayınon Puankare; rt~ 

- Güzel vapurumuza yw.ık oldu, fa- edemiyecek derecede z.aim düşmesinden set ettiği bir merasim esnasın n 
knt 2000 Alınan da battı.. korkulınaktadır. dilmiştir. 


