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~ll cinayetlerin tekerrür etmemesi için hükiimet1 

ne gibi tedbirler alınıştır? 
,, 
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AMERİKAN 
JAPON 

C.' N,.ım11u~ lllllfıllJ'('ht"lf'rin dt• İlll J1arutorl11J. orcfıı~UllR t~
h•\\ nk lf;!)ı.;(".(lf"!l ' aıh·P t "'uc1 u r: 

ıu~: ı H; v~· h,ı'" eti erince ü·stün- ı Ak d .. d 
b ı ~~(lturlıı ,.c zırhlı km•\'cl• en z e 

' 
ı· ~ I 

'K, hire, 23 (n o.) ~ İngau 
kıtalarnıın B.'lrd hı.'yı U; l ettik 
h:ri ı esn•cıı bil<liı ilıııektcdir . Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 

krce s ... '\'l üstünlüğii, 1 
c ) Oıdıı.lm arasında ktı\'\'et -<>--

farlu, Bir /ta/yan h Tlll'B-
Kahire. 23 <a.a.) -· İngiliz Ol' 

ta Hark lm\·vetleri umumi kaı, r
gnhının tt~bliği: l\.d' ı,ı ~denizde 'J'ik~ bay-t-

~ ıngını t;ıRıyaıı bır mo- y • Vı d 
luıünme<:hul bir tan- enıce apurun an ~.lnahir ı .ıı Hfındnn batınlmnsı • 

lldıJlesi üzerinden çolc zaın.t1ı 
~'tncden ve mc ·elenin lıa.kıknti k l l d ıı . ld • 

oldujhma dafr Türk efkut ı u~tu an ar un ge l 
~Uı:niyesine hiçbil' hmhat Wl'il- 1 . 
~~c>ıı diğer bir müessif vak'a 
"'<Ul.'"i c re\·au etti. Birinci d fa. 
U llda, İsk.Uıbuld:m bir .(3ulgur 
tnaıun .. 'L giden yüklü bir motÖl __ _ 
t(X<'lc~in batırıhnıqtt. Bu defa 
~ BuJgari<.::ta.ııdan limanımıza 

Kaptan an tatıyor; 
\• bir hnkh· dön n · i uk bit· 
ll J)uı güp .giindiu torpillendi. 
t ıt(Ji elc-riıı ~<·ı-seri bir mayna, 
l'iıadUf netloosi ohmyanık tle-

11.ı?.<>Jtıları tarafından kasten ya-

Üzerimize gelen torpil• müthiş bir 
infilak - t 5 metre havaya fırladık 

karadenizle mücadele 

müzakereleri . 
Ht1niiz bir anlaş
nıay11 11arı/amadı 

- o- -

dl T·ıh u'jtJr>11 gt?ıilcre sarkma •• •• I .d 
imkanı l zoı 11 ve orpı O.'iu 

~l l~•)!»h: , ., 1mlyan ~uvv~t - /Jalırıltlı 
lcı ı m. t:>ıı.a.t dı·nemelcrın bıdır l-

t iği JrıH ;ıi:"-"< t. 1 
f} Ü• unr.ii mühim bir unsu

ı'lm, domın:m nın m üdal1alesi , 

cvk d. lıh l.uhıv olm. sı . 

-c-

Bir başka kruva
zör de torpillendi 

.tngıliı. ' • Alınan zıı hlı k t•\• 
\'etl,..ri amsmduki ba~lıcn t i ~ 
muh:u-cbt•sinin s iklet merlt ·zl 
görünü e göre ımdi Sidı Rezcgb 
ch·anna g~ınişt.ir. Bütün gt ~ 
dürmay m mııharcbclcr bu gün· 
kü pazar ı:;abalııda d '\'aJU el · 
incktediı-. 

g l lhn:u işinin mUtearrız i<.;in I 
- - l..ondıa. 23 Hı.a.) - Pa?.ar - ı y · z d 

Cl'n hu••ku" metı• de İtahru!'laı , sınırdan basl:ıın~k I . ll k l . . f l Dlgcr ci ıellcn em elan, _ .• ;ı \ı,tmı amırn ı l aın-sı htl'R ın- k ı · k kl · · Uzc.re •'t ri.ve d<ıg'ru m üstahkem mvet erı aı ı;ıl~tı ar1 ı ~ıs. 
,.. ilim 11~~ dılt·n tebliğ: · ·· ı· ki -mcddler te:si · l•tmişl ·ı-dı. Fakut , naı guç u ·ere ragmen cumıu · 1 

•• k ı bu ~ne . b~ mıntakanın ınUda- Bir dü.'}man kt U\ nzörU 1n~iJ- tes\ güııii ~ hc:-deflcyindl·n~idi muza ere ere faaı ll) .. ,. r; ~ an munföıid kale- terenin Akdf'niı.. fılosuna IllC'll- Öm l'İlt g. tbıua doğrıı il rlem~ 
• ter, lSiJ1V.izi:.~ncn. yıkılıve.rmi~- sup bir d ni7.a1ü tarnfından toı - ye de\nm ı:tı ıişle.r ve Sidi Azh 

·r~ıı•rak edıyor ti. Rommeri:n zırhlı kuV\·etl ri pillı.:nmiştir. Bu kr\J\•azöri!n bat- ile Capuu.o:yu sürat! ~aptcyfo 
Y kar~ısında çekilmek ıstırarmda • mış olması muhtemeldir. Hu ge- mişlerdir. Bu ı-uvv Uer -gnrb, 

~1!11L"' ,.e Tiirk bayrağına tevcih 
~ılnıiı;: dü. manen bir hareket 
Cı!duğunda. ·zene kaclnr ~iiphe 
~Oktur. 

Vu.şn:gton, 23 tn.a.) - Bide· krılnn '\\'ıl;::on ordusu, yarınki: mi ill; kl'll\'azörle üç muhrıpten Tıig Capuzzo yolu cinurna do • 
şik Amt•rikn h aric-iye nczaret in- 1 hru-cli • tl derpiş edeı ek, Tob • mürekkep bir kuvvt>te dahildir. 1 ru ileri h:ırekı·tle.rine d \•a f 

.._____ <lı·. :Japonlarla h içbir anlaşma rııkda tmwımakta sebat etmi13- Bu ku\'\'et Mnradaıı tnvvarde- d ccklerdir. Yl·ni Zclandalılıu " 
IH lkint·lte-::rimlo Burg-.ı:u1an linınıun111.a nıiit:e, .. ıcilwn b ,, ,. . yapı lmadığı söyleniyor. 1 tl. rimiz tamfıııd. n kt·şfe<liİlİi:{i ı~a- mnrteei akşamı Gambut'un et 

lık rrtotlSriln b. tuwnn 41 ti-
<! ·ınd<' mesel ııin thratımızd,ın 
l~k sakinan • kartıılanması il 
hu sııikn«l!n tekcı ı iiril aı asın
d.: ne deı eeeyı• kadar· bir mliııa -

·bet vaıdır? Yani bizim sükfı· 
tul'lıuz. it idnJimir. ve ~n brı tcen· 
hinı~ bu ikinci ciııRycti ne: d ·
teeeye kadaı· teşvik "" t~i et
li\L<ıtir? Çiinkü bunun bir cina· 
~· t oldu~ı ,. • Türk sancağmc.ı 
h !hassa tevcih crlildigi h~ fliİJl· 
he götiiımez. Tiirkiy~ kimse il 
haı'P halinde dei;-ildir. Gemiler, 
karasu~Jrı dahilinde b tmlmıs- 1 4r. Gı•n•ilcriıı '!'ürk olduğun la 
dıı teıcddiidc mahal yoktur. Hk 
bir hukulru diivcl veya harp kai
d~i hizinı ~c milerimiziıı bu 
~artlar dahilinde batırılmasıııa 
nıw l< dt• etm< z. Bin :1l'n·.ı vh 
1\ıu tlemzd" Türk bayrnt:rınn 
kadnr \'tıkna. gclmiı, teca\'tizleı· 
P..ıtclff•(> bir korsanlık harC>k "lİ
diP. Mukalx>lc VE' <'eza ist yen 
bir eın:ıyf'tıtiı'. Tı•caviizh•r yalnız 
rnııddi :r.arnr ika etmekle de Jc;ıJ. 
•namı t ıı . Biı ı·ok Tiirk va tan
<.h!şı <ll'nizdP boğulmuştur. Bi
zirıı na7~ ıınıızdn bu vat..andn~luı 
tned111l ho' dutl .r tm·afmdaıı 
k tİolımmu~ 'aziyctte<lirleı'. Şıı 
noJ..tn~ ı da HYI ıca tasrih Ptmelc 
ıc:ı bcdt>ı kı lıiıdiselerin her iki
ı:ıınde de y. ıılı !-ilığa kurban gi t
ıniş olmak ıhtim ıli ınc,•zuu bah
ımlamaz Birmci ılefasında hav
dutl:ıı ın motorc <'ıktıkları \•e 
hamulevi "tı·tkik et.tiki ri s{;vıe
ni~ oNlti. Şu halde gemi tayfn -
]arının \'l'' geminin 'rürk oldul.
hıı ını , nlnmıs olacaklaı1 ta'Jii- 1 
<lıı. tı..;ıı ci cktnsındn ise böyle 
bir muayem•yc bile liizum gö
riilmt:nıi.;. Tiirk vapuru, hiç bfr 
ılıti:lı \'Uku bulmadan, tnl?ıd ığı 
Tiiı k b:.yrağını ve iizerindeki 
'l'iirk if~arctleri l'ek aşikar su
retti.' mcr'ı olmasına rni:rn1en 
tormllcnmiştil'. Demek oluyor 
ki yapılan t<..-c.·wiizün 'J'ürk hak
kıııa ve 'l'ürk kanına tevcih edH
dı;:; i tnht !bahir kumandanlurın
ı•.ı bılinivoı du ,.~ ciiı iim bile 
\>ile irtikap ediliyordu. 

J\ımıdenizdeki torpillem ha· 
dısell'I indC' dikkati ve merakı 
tahrik eden başka. bir nokta 
vaı·. Şimdi)e kadar Akdeni7Jn 
garp hın·alisinde bu bizim iki 
ıwmimi1A.len başka hiç bir tiic
car ı(emisinin batırıldığııu duy
madık. R.ımanyd, Sovyctler Bir
liği ile h:ııı> halindedir. Bulga
ı istmı resmen harbe iştirak et
memişse de Sovyetlerin naza
rındn az çok harp halinde gil;>i 
t cliı.kld edilmektedir. Bulgaı 
t<>praklanna indiklcriııden bahs
c.:diJen ı•araşütçüleıin mevcudi
yeti bunun bir de1ilidir. Nasıl 
oluyor da numen ve Bulgar ge
milerin<len hiç birine bir teca. 
vüz vukun gelmiyor da sadece 
Türk scfineleri haydutlara kolay 
bir he<ief teşkil ediyor? Bunu 
mantıkı s urette iza\\ edebilmek 
icın hıc bır numen. yahut Bul
gar gemı~ının limaıılardan çık -
n1a d l lannı iddia ct.ı.'IJlek !uzun-

l't'lwt etm~ olan Yt""nict· Yapıınt fo~:ıın~ıı~N'l< hutı~ılmı · ' e m.ii- Çin büyUk elçisi "M. Hu-Chin' 1 Lib,lı.a ordu~u k umnndnda va- man an<'ak ıki kruva:dir görül- nup mevziine kudnr gclmi~!o ı 
n•ttf'ha~ıı ol. Jı 12 l\i,iaru ım. ~ ı-ıı,'ru"ı l\tıı.k ıt Şn;':'m ZJt.•r ıh· iıJ mi' 7.flh•reh re ıstirak ettiği. kit n.ıJt d ·.":işiklikler yapmış _ mlişt:üı. Bunların y:ııımdrt deni- ,.e o nrada Buı dia'yı iflgal içı ı 
ikin "''h :11 H '.\TuUuh 1 n . ~ ha~.a11:'r~m hlr _ın~ıcıı.c ka!min- ...ı abc-rı Vasingionda adeta lıc} e- t ı r. Bu fı.nd~ ımlittefik ordular, zin iistUnde g('.J>i15 bir .;aha pc•t - bir tnüfrezr· bırakmışlardır. 
ıJeıı l<uHantnt.k Jm s~~'ıh Edırııe tıl-nı ık• :o;t'lırmıııe J;f'lnu~ r- . c:ı.ıı doğıı rmuştur. Anı~rika lıla- Alman gcrıerali Rommcl'in b ~ r-oJJe kaplı i<li. Bu haı'\!k •t cereyan cderl:'lJ 
tlir, nn bazı müsaadeler \'ermtğo kum;mdanlıf.ı alandadır. Bir düsmnn muhribine iki tor- ı Hind kıtnları ~idi Omer Nucı o· 

\~eminin lotı)tanı anlah~or ı-- meyyal ulduklan söyleniyorı;a- Pnıl::ı1t muvn f'fakıyetleriyle j pil isabet l'ttiıilnıiş \'O bu gı>mi yu ıapt etmişler vo nüfus sa h 
Dün lrnptnn :M11ksut ~aşma z- s b• t d dn, L H ull ile müzakereler ya- tr-mayüz ~ılt>u generalin, l..ib· (Sonu a:ıyfa 3 ıiitun 4 do:) (Sonu uyfoı 3 sütun 3 dı:J 

er kendisiyle göı üşen \Jir arka-l 1 r ıs an a pan oiplomatın göriişmc sonun· ynnın h<.>r knnş topraf;'lnı mii- ---------------------
daşımıza torpillenme hndiseı;i temı.zJem'°''"' da <;c-hrderinden böyle bir ifade daıı~a ııyJ~ıı.u:uuAc <Hi<?miyecc~i JUl?Z A Hl R A .~/,Vll 14 
h kk 1 • · h t •er·nıı· ·t·1... &'Zllltık knbı l olamamıştır. M':"Çhul tı c..1,TJldır. Bununla bcra. • 

tı ınc a. şu ıza a ı ' ~ •. Çin biiyük cl~isi mii1.akere her,.. J'etı"l,.J t(:bliğler, snıınn bi- 1J J R 1· l E" . .,.., R J l7 
"- Vapunımuz 1 vkr-cy h k" t d k be ' .. ·· ·· i 171..z ö'dennd Kapuzzu'nun 70 .1 ı ~ '~ ~ J . . .. av.e a ı 80nlln a pc §llŞ gorunuyoıı: 11. • • • .• • 

runderı)ccı.:k olan ınc11' '\'(' ll· 1. , t,,'llld.Hl t:n\'lZler lStcullınl<> o1n•·~t \nlrıl"tlt•h'" \ıM t•on<ln. bu..vlık 
~ürnle yükliı olduğu hahic 3 ~ -..o--- büyilk el ·in in gfüer yUZJü gö- ~nl~ wrlıklc•rinin istirakiyl~, 1 Ada na da o·· ı d u·· za n 
ildncitcşrin Pıw.aı tesi giiıı ii ti-· H .. k,,. t k t ı Unmı;y(.'(!Cı;i muhnkkaktı. '!ı.d~li ~·~p·.ışn~~J; ~ercyaı~ et~r _ 
manımızd:ın hareket etmişti.!. U ume UVVe - Çinin, Mıı.nçukonuu Japoı~ya- gmı ) l r~u" . c f ı :r.üt s ı~ > ı I 1 b • k 
A~•<let~~ Bıır~azda~ ~ctı~.'·c:gı: leri iler ıyor ~~ği de ileri sürUliiyor. Halbukı ' 

. •.· ı· va bııa.k ılmasını kabul etm ı\'e- \ t rıu ~ya • un c o una n 1 r çocu az 
mız kagıt hn~~~lesı heııuz Buı· Sofya, 23 (n.a.) - B•lf'."lltl· M. Hull tıozı ..,.,,.uarla ~laıı~u~o- • -1 A U S L AR 1 . e n .. .. 
gaz.t .gel.ml'dı.:.,'lnden ~")~.olarak dan bİldit'ild iginc gi)rc, Sırp hü· ~'.ın .Japoıı)~ya terk edihıbih•c\:· 1 · da ha g mu 1 uyo r· d u 
1. lk·ın•·ıl"srın salı ~Tunu İı-;lan- 11ı fıkrıııdedır. - BİLDiRİYOR ~ " ". n kümet kuvvetleri tt:ınizlt•me hn· o 
bula mütevec<·iheıi yola çıl.tık . J"l"katınn ıôevam etmektedir. 3 (fürlitomt"wr uzuyor _ - ------~-
Ayni giin sırn.t 10.30 da ~'a ili • ı 1 Vrı...5ington , 23 (a.a.) - Japou MOSKQVA G ·· ·· ı • .. ~ h t d kt 
kosun yanın mil gcrism<lc ve gün siiren şiddetli muhnrebtı t 'l'· biiyük ele:: isi Amiral Nomura ,·e · OmU meSUı e rll Sa veren O Or 
Hahilden epey<'e a<:ıkta bulunu-

1 ıfou ~oıırn, hükfımet kıtalıı.ıı :O::n- M. l\uru~m harici~e n~ıı };• . ı M Ey O AN hakkında tahkikat yapılıyor 
yorduk . Bu a rıda. çol~ yakını- ' a. Tuna, Moravn, B.clbrrad mu· Coı dell Hull'ın cvınde uç s~nt 
mızc.la bir torpilin sür'atle tize - mbbaını lemi7.lcmiııtir. Bu çar· sHren hiı: ~öl'ii şınc yapmışl!ır
rimizc doğru gelmcllte olduğ1ı- ınşmalarda 131 asi öldtirUlmUş dır. Harıcıyc ne~yet.ı erk~~ıı muhare1 esi nu hüylik bir korku \'e deh. ·ı:•t Ye 70 fısi de esir a.lımnıştıı·. mü7 .. -ıkcrelcı~n yem. ınkı~af ı h ak 
• • • ~ . •• • • • • !-: , kında h ic,; bır ma lumat verme· •ıı•---~ 
ıt"erıslnde gor duk. Hu;bır -;e? mi~terdir. Bu hh.fta zarfında ye- Bu··ıı·'J·n 
•liişünnıeğe ,.e ynpmağa \'akıt Bulgar Kralı hariciye ni gürii~mcler olmnsı beklcnı • şiddelile 
yoktu. Çünkü iizeriınize kırk nazırını kabul etti yor. Japonla r da bu hu~usl:\ .h i<; . ti t.'ıta m ediyoı· 1 
mil sür'atle g-el<•n to.r pille al'a- Sofya, 23 (a.a. ) _ K ral Bo-

1 
bir miitalea serd"lmenıışlerdır. 

mı?.da ancak mesafemiz 20 ır.et- ris. harici):e n:ızırıııı. kn~~ıl .. cde- /: ' -o---
re ka<lardı. rek kendisıle uzun bır goruşınc: A *k d Ruslar birçok nok-

(Son u sııyf• 11.ıütu n 3 de) yapmıştır, 1 merı a a talarda geri çekil-
dır kı bunun da hakikate uymı
yucağını km•\•f!tlc zannccleriz. 

O halele, Garbi Kar.ıdeniz 
sahil sularında bu mrçhul tah
telbahir in yahut lahteHı:ıltirle
r:in billıas~m Tüı·k sancağım ta
şıyan gemileri aramasında hik
met uedir? Zabıta an'nrıesi, 
faili meçhul bir <'İnayet hakkın
da tahkikat yapılırken cinaye
tin kime fnydası dokundnğunıı 
uüşiinmcyi emreder. Bu dfü;tu
r u bu torpilkme ,-ak'ala:rına 
tatbik kabil tnidir? Bi lmiyoruz. 
Ji'nkat resmi 1'ürk makamları
nın bunu bilmeleri ve derinden 
derine işi tetkik etmelt'li icabc
deceğini biliyoruz. 

Mihver kaynaklan lüırade
nizdeki bu cinayetlerden bahRe
öcrken Sovyet denizaltılarım 
ıncsul tutuyorla r. Birinci motör 
vak'asında bunun kabil olması
na akıl erer. Çünkü batmlan 
mot ör İstanbul limanından bir 
Bulgar I1manına bir yük göt ü
rliyordu. H amulcnin düsman e
line varmasına mani olmanın 
Sovyetler Birliği menfnatleri 
icabından addedilmiş olmnsı ve 
denizaltı kumandanı tarafın
dan sırf bu bakımdan hareket 
edilerek başka müliihazaların 
unutulması mümki.in göıiilebilir. 
Fakat boş bir Tiil".k gemisini 
zerre kadar bir mazeret zeva
hiri bile mevzut olmadan tor
pillemel:te S vyetlcrfn ne mc>n~ 
fnati olabilir? 

Sovyet1er Birliği her halel 
çok ferah bir \•aziY,ette'<lc~ilclir. 

Müthiş dÜ<:jnınnlarla boi'.:"llşuyc•r. 
Böyle dar bir sırada Türkll•rlc 
mesele çıkaracak olsa bil 'jl· 

karmamak tarikini ihtiyar e-ı
mesi menfaati icabıııdundıı'. 
Binaenaleyh bize karşı d\is .. 
mnnca hareket leri irtikap etme
sine akıl eremez. Motörün bat
ı ııası hadbcsini S<ıvyet radyo
su kat'i surette tekzip etmiş
ti. Bu ikinci hfıdiscnin mes'uli
eytini de kabul clrniyc<'eği şiip
hesiz<lir. İhtimalki ~ovyet ma
hafili 'riirk gemilcdnin, 'J'ürk 1 
Cilnıhuriyeti ile ~ovyctler Bil'li- 'ı 
ği arasındcı. bir mesı>Je çıkması 
için Mihver tarafından mahs us 
batırıldığı yolunda bir tez bile il 
müdafaa edecektir. 

Elde resmi ve mevsuk malu
mat olmada n bir tarafı iUıam e-ı 
der yolda neşriyatta bulunmayı 

kendi hes'.lbımızca nıu\·afık ı 
görmiyoruz. F'akat biz bi)yle 
tereddüt içinde vakit geçirirken 
T ürk vatandıuslannın hayatln
rının tehlikeye dü§mesine ,.e 
mallarının batırılnuısına müsa -
mah a etmenin de vatııma karşı 
bir kabahat olduğunu gö?.den 
U'Zak tutamay17h Hükumetimizin 
icabcden t edbirleri almış ve ne 
yapmak 18.7.ım geldiğini di~ün
müş olduğunda şliphemi.z yok
tur. Fakat Türk efkitrı umumi
ye.sini resmi beyanat ile tenvir 
ve, teskin etmenin vaktidir. Bi
ze knrşı bu suikastlcri kim ~: -
ı>ıyor? Cinayetlerin tc'ken'Ür 
etmemesi için hükumetçe ne gi
'bi tedbirler alınmıştır? 

llüseyin Onbid l.'ALÇI T 

grevler bitti meğe mecbur ı 
l kaldılar 

Grevleraleyhinde 1 ~!t ~lwv:ı, 23 (a.a.) - Sovyct 
gel'e yarısı tebliği: hükümleri havi 

bir kanun çıka· 
rılması 

di? şünii lii yor 
Yaşil_lhrton, 23 (a.a.) - J olm 
Lowi in kömiir madenlerinde 
tekrar işe başlanmat:ıı h usu-
sunda \'er<liği karar bir. 
haftadnn beri de,-am e- ı 
oen ve çelik istihsalini 
ve b u mii ıı aı;ebctle de t eslihat 
pmgramını dddi bir tehlike 
karşısında bırakan grev harc
lH~tini sona erdirmiştir. 

Rcls Ruzveltin milli müd -
faavı alakadar edc·n istihs-alle
re. halihazıı· sart.ları dahilinde 
grev yapmak sur~ti lc zarar 
veı men in kat'i~eıı nıakhul 

bir hareket olmayacağı hak
kmdaki noktai nazarı, bu de
fa da galip gelmiş bulunuyor. 

M:rnmnfilı işçilerin durum
lannı bozacak hUkümler tat
bik edilmesi ihtimali yoktur. 
İdari mafhildc, Reis Ruzvellin 
manevrasındaki meharet Ee
\'inçle kaycdilmektedir. 

Çelik falırikaları L<;;e ha-,la<lı 
Union - Town, 23 (a.a.) -

(PensHvanya) kömür mnden
le-rl grevinin bittiği anla!j!lma
sı üzerine çelik fabrikal:ııın
dn tekrar i b lanmıştır. 

Kt.v,·ctlerimiz '.!2 Sonteşrin 
günü bütun cephe boyunca düş- 1 
man_1a Ç<ff})JŞmnğa devam etmiş 

1 
leı-J!r . . ı .-r.

1 
Muh.art ht•.er, bilhassa Klin, 

1 Voloko!::.m.<slı:, Tulıı \'e Don ııf'h-
• ri ÜZA""rinö U stov istikametin

de çok şıddetli olmuştur. 

1ı1osko\a. et>ph..sl yan)nırunrt

Hııibyc.he.v, 23 (a.a.) - Cep
heden gelen son haberlere gört.>, 
kı~ gelmeden C\ vel bitirilmek 
mak~ıı ıliylo, Almanların Mosku· 
\'a cı:})..'lt·~inde yaptıkları ümit
siz t:i?.Ylk hareketi, Rus müda -
faa mcilarırıı dt>lıneğc muvaffak 

1 

olammnış ve p<'l\az arazi kazım
dırabilmıştir. 

Mo~ko\ n '"'"J•hff"iude So\'l etin ı 
g ri c.'lf •kili~·orlar 

MO!'kova, 23 (a.a.) - Pra\•da 
gazett .11 y&l'Jyor: 

MV!mova yakınlarında bütün 
9icl<let.!yle de,·nm etmekte olan 
mevd.ılı muhare besi bu h J rbiıı 
en -deh s tliı:ıidir. A iman hl'r 
ne b:J fdUn" olursa olsun Mos
kova)o ~ \;Urmak ve bu suretle kı-

talarınn bir kışlık tcnıiu etmı:!k 
ic;n biitun gn~rctlerini sarfedi -
l 01l:u . 

Bfı?.l n ktalarda düşmanın bas 
lı N biUmı<a lmvvctli olduğun - • 
dan Ruslar yeni me,·zilere çc- 1

1 
ltiluü!)JeTdir . 

(Clorıu uyfa S ı!ltun & de) 

Adana, (Husus.i) - Buru· ıa ı' 
bir fn cia. ile" nctic l"ıımt sin~ ı-. -
ınnk ~;alan €;:'rip bir hndi l:K! ol
n.üş b ir çol·UJ.: teı-ı · ıdiif "~··ıi aiıi 1 
cıiı i me?.ar :ı gömuhncklt ıı lmı·
tulmuşt ur. Yaptığım t:ıt.ltilr ~. ' L 

nnzarun Dl•\'ll·t dcmiryoll:ı.n k!
şe meımırl· ıından !\iuı.-tahııım 
bir ,YIL'jtnrlaki çocuğu bm.1c·ııbit\~ 
haı:ıtalanmıı; \\.' \Jir miidch·t S )' . · 

m ıla haı kctf;iz biı· hale geln i~-' 

runu nwzaı h • a getirmiFltıı:<l;r 
Belc>dıye <loğı u yaptığı lm 
m u n y c ıı t> 5onunda ç 0<.1 1-
f,'Un ynşadı~un ı:ıövlemİI 
\l' .\:l\Tlı or:ı dan ahnarnİ: a •a 
,.~ halJ.ıı:;ın:ı t1::ıdiın edilmistir 

1 tk ınuy,.·ııe>yi esa:>lı sıır~t tı 
~ apmıyal'ak y.ı~yan yııvı urı.ıl! 
~ömiilmcsine ı uhsat \ e ren uuk 
t ıır hakkıııda tahkikat yttpılıvnj 
t.ıdıı·. 

tir. Hunu gören ana aw• b:ıb·ı 
büyiik bir tı:'t·:ssiir 'e telaım b- 'R . 
1uL'lmk l.ıernen ıfoktora ıniiı·a ·ı ı~'! lSi r 

o---

j dponya 
~sebatı-

caat etmi ler c::ocuğu rnua) en'-' 
e~:cn d?lrtoı· nalr.amı.~ a~;r.;~clı~ı . J ı· 'e 01 u·; 
ı;oreı ili\ ya,·ruııun oldugu netı· 1 
U!t;ine varmı~ \'t' bunu mfüt>~ıl-ip k 
de wchiz \'e tekfininc ait fıuı li- ı nı e~iye r mı ? 
yet~ başlanmt:;>Ul', Çocuk yıkan· ı 
mıs, kefrıılenmiş vı• tulıııta :<o
narak rne~ulığu t,ötlir'ilmiiı;;tür. 
\ avruca.k tam açılan kuçUlı rn •· 
zam görniilcceği SJrada bir hn.
reket g-,öı iilmüş sa(Jkın bir hak• ı 
gelen ccınaut imanım tnvsiye:-i I 
üzerine derhal bdedh·e doktu· 

Kalıiı ..:, 23 ı ı.a J - I.la b 'l • 

lıııuı~ ıııa ~ön.'. lı· s:;-ilt<.•ıe hük b 

rnct i Mısıı:ın Jaı o ıya ile. si~ ::ı-;. 
rniirıascbctlt'ri .1. km0 mc&iııı • ı 
.Jnııon elçi!rin<• fü lıirrocn ayı .ı., 
ması liizumunu bildirmes ini Ht· 
sır hiikiunetind~n istemiştir. 

Fener Beşiktaşı 
1-0 yendi 
----------.. !-------~ 

Hakemin karanna itiraz eden siyah 
beyazlılar sahayı terkettner. ~1ae 11 

da d a eksik oynandı ' 
--------~-c1---------

\~efa G a la t asar ay Süley nan iyeyi, 
Beycğl Spor u mağh p etti . ey1..:·o z 

Altuıtuğ·la heı abe"'e ··~ ~ · 
YAZISI litlNc.t SA.ll.lıi:Pttjzı.-
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$ E H 1 R H A B E R L E A i roK'%ı~-

, Dört senedir HAZRETi MUSA 
BENi üSRAIL Fener Beşiklaşı Üniversite nı:,;~? 

~Yazan: Muharıwn Zeki KORGUNAL No. 8 s p o R I 1 -o ye n d i FaıaK~nd& :..::::=.-
·' Y -us 1l f'a ve Bün~e tan tekrar af dil~e karar ... Dilrlıhlannuz eski nlkill ... lıedlyeler dii2ıdiller. Sabah olun- verdiler. ~::a:ı M giiriil• 

1
• ] • l 1 Fi •k d-o-I • haf. ~-~a'!'•edi·1~p ~ 

ea Yahudaı'nın evinde toplandı- On kardeo, nihayet Mısıra _.., " .. ı•• - d ZI er e -- • 
lar.. Hatariadtk1an hediyeleri varrmtJar; Bureti YuanfUll e- .Acıt n/Jz hlrBl2 aç ll U 0 U Ve S rı · yıllarını yaptırmalarını iliıl 
bir araya getirdiler; dnelere 'rine mhıa'ir o&mupr.Jı. YUllQf il' tada ikiye, Kimya idi. Ben de Samatya nüM 

ytJklediler. Kendileri de birer a-- ile Bünyamin tarafından candan dakika eksik oynandı sine müracaatla ailemlA 
t.a. binerek ~ıa. çıktılar. F8ka.t bir ~ ile «8.l'lllamnışla.r w PoJı's ka ak I denıeri üçe kayd.uu V• çocuklanmMI 
ili!- gln evvel Şemun'la m\bıa- izaz edilmi..!erdi. Yumun yu-- r O unu lig" maç'---- .ı..-ı- F~'" .neıtaah,.. ile ~...._. +.ırn....._ • d• •tdi kQ!t;lannı ,aptudun. JJ 
imt& «melarine njııneo. ihepei zipde, )l~erizde hiQ bit '9 ve Şeref~;::; D y~ • _.,._.. m lft melemlz htih idare 

de endişeli idiler. Acaba. Yusuf diişmanlık eseri cmremem;~ıer; soyarken SDC dildi. Kalabehk __ ...... kitJe.. Takımlar: İstanbul O'niverBitesi Fen Fe.-1 fUıdan tadOı: edlldt DltJf' 
a.di1eriDi hakikaten özlemif intikam '81~ koNın~lda. 

1 
ai önünde yapılan ~vertr J'eoarbahçe: Nuri; lfnamm_., Sllta (F .K.B.) smıfınd& tUe- çocuklarımın nüfus 

4le mi 41u'eıt eanlfti; yoksa in.ti- miitbiş bir ima ~ilderini an- .. tU d k ı d Siyahbeya.z karşılaflDUI çok ç& 11111'&; Ay<lm, Zeynel, um..; 118 mwcaduııan fazlallğı dola.71- alma lcia s.m.~ flllll#I" 
kam alısıak jçın mi! &balarını la.mışlardı. Yusuf, konlL'im& es· us n e ya a an 1 tin ve heyecanlı oldu. GUz.el ve K.Fikret, Ibrahim, Melih, Esat, siyle nebatat ve hayw.nat denle .. resmen IDÜlllCU& 
Kenan diyanna. göttirüp defn- !nasında, §imdiye \..adar niçin 1 tempolu bir oyun çıkaran Fener Naci. rin;n tek ve çift numanlı müda- Fakat çocuklanmın nüfus 
ettıkleri gundenberi Yusuftaıı 1 kendi.sini gönneğe h~lmeı-liklcri- Dün sabah Sultanahnıette en- kmrvetl! rakibini 1-0 mağlüp et- Beşiktaş: Mehmet Ali; Yani, vinııere ayn ayrı ~<'atl.!rde ve-

1 
n alam, 

1 
u. Bu Y ıı 

çekindikleri, Mısıra gitm.~e ce- ni sordu. Yahuda, hepsi namına trc.san bir hırsızlık Yak'a.sı ol- ti. Feyzı; Mcm.dwı, rıuseyın, <_.,açı; rilmeğe başl.andığmı, fizik ve ~ocutum ·da me~teb~ ıı 
R:ret edemedikleri halde, Şe-j bunwı-iı4i'bebilıi itiraf etlı · muştur. l8 yaşlarında bir ha- Maçların tafsilab: ~-· Sabri, Hakkı, İbrahım, Şeref, kimya dersleri için de ayrı bir mekte ve tahsf1lcrinden . · L 
mundall da.vet ha.berini alır al- - Sellde&ı k.orkuyordulr? mamcırun oğlu olan lııCahir is.o F S d Şükrü. \ formül düşünülmekte olduğunu il kalmalı: tan r • a. muanıe~ 
maz, fikirlerini birdenbire nasıl\ Yusuf, hayretinden dor.:ı kal- minde birisi son günlerde para· ener ta 1 : Hakem: Halit Galip. 1 yazmışık. Pll~ hakkJDl Juıawı 1ııil9 
değiştirip Yusufu mftdaha et- ciı: RlZ kalmııştır. Jwtanbulapor ..+ -Taksim 1 • 0) una Fener baı.ı.ıadı. Ku;u H be ald _ .. f" .k şettıgı halde ne scbehle 
miş erdi? z·hinleriıu mütema- _ Benden korku~··Jl· mu.vdu _ Bir türli\ para bulamıye.n Ma- yerdo l l Beş kt a a k ! ~ r ı~uza gore .ızı kaydunızı ve çocuklarınurı 
diyen 1'gal Eden bu suale ~dre nuz:' " hir nihayet hırmslık yapmıya Fener stadında ilk maçı ıs.., .... u paş ara. ı -.,. a e.ıu· ve kın;ıya. ü:drı 1ı meselesi ~e larını '\'°enmdlklerint antt 

,__ ·şı· V ~ k tanbulsporl& - Taksim takımları ' ne doğru akan saruacivertıı for· haileci. ı_lmıştır. _I>..ılunan . formül rum.Okuyucusu oldugunı d ..... 
fifa verici bir cevap bulamı - - Evet, ya 'fuauf ı J\ldrar vermı ır. er ..... 6~ bu a- f veticr mu"kemmel bır· gol pozı"' bin fi c:ıı• rar üzerine faaliyete geçen bu yaptılar. Oyunun başlamasiıeı· .. - mu~~ ce . izik ~crslen halta: ler .. ullterem gazctenizd,n 
yorlardı. Acaba o ac.da kendile- - Fakat hurtun btr sebebi ul- ~ıkgöz hırsız dün sabah Akbl- sarısiyah kaleye yüklenen Tak- yomına girdiler. Melihın savur· da uçten tkıye, kimya dersten kadar maka ı - dlkl" 
~~~ :'yt'1~~· ~= malı? yık karakolunun bodrum katın- eimlıler rakiplerini tehdide ko-1 duğu top Mehmet Alinin ellerin- de dörtten üçe indirilmiştir. celbeder sw:t~ı~;r::~ı ri,~ 

- Senden, •na v:ıktilc:> yap- d b 1una be H yuldnJa.r, sağdan ortaıanan topu de kaldı. Zamanla oyunun seri- Çift ve tek-'numaralı talebeler rim • 
.gerek şeytan kandmmlş, gerek bğımız f""ahktan dola·vı ı.....ır- a u n Y k karyola de- tl lru..tig·ı· go··nı··ıu"yordu lbrabı·roın· 
Allah söyletmiJ olswı, artık ge- ktt="nruıc:-N - .,. A~ mirlerini çalmağa karar vennle kapaıl'. Letter mkı bir ŞÜ e ta-

1 
~ · bu dersleri ayrı ayn saatlerde 

. dön __ ,_ . de ,, ~ ..L.. ..... _. ...... ta bi'·-· '--- kumn& ı:-~1 bir anı kazandır· soldan çok seri inişi sarılaciverı ....n.-.-ı..ıerdir. "1:%--ırlanan prog-
n . emıı::6lerdı. Bir fa yola - t....:. ama hılil sizi 4-~ oza.- ve u.:;ru.. -ranm t ._. U89" .._ o- talt'•" ka-~ S bri . kat "' .... _........ .l:MU. -ı-......... dı "·'--.ıd bo ~ ~ Jamıştır. Fakat karak"''un bod- dı. Biı' sıfır mag·ıuv vaziyete dil- .r • • "9....... ..... a nın :ı· r.ama göre de·:-s saatleri şu su •

1 ,,...,~- . M~ enıta - manda.n beri bir defa değil, yü.z ua sını k.aie direkleri kurtardı. ' 
7UJl eğ'.mektıen bqka çareleri bin defı., milyon defa affetmiş- rmnuna giren açık göz hmnz fen sarısiyahlıJar hı7,larını art· Top iki kale arasında. durma- retle tanzim edilmiştir: 
yoktu. tim. poli_. tarafından bodrumda tırdılar ve TakBim kaleaiııe iyi- d -~ı.:ı. dok Melih Pazartesi-- Tek numaralar : 
a- b · kal adli ce yerleştiler. an uaıı::aıa uyor orta- /1 

- 10 ~a .. 11 - 12 kı·mya. ııx-uun, em gJdiyor: hem de - Biz, bu affa, babamızın ha- ya anmış ve ye,e tea- lardan Esattan aldıgı· pasla &· u .U.c.ı.A.t 
~ satıp geri dönebil- tıJ"J iOıa ıau&ar oldoğvmu~u zan . lim ohınnuı,tur. Tank penaltıdan takımını ~ 1 tiktaşh müdafiler arasından sü- Çift numaralar: 12 -13 kim· ı 
Aradığı ~reyi bulamayınca a- -n-ı.. a..-ı.... :u..:1::.1..t sonra yine Tank uzaktan sa- lendi fakat "ok müsait bir ...,.J Ç&rşamba - Çift ııuınaralv: .. _______ ıl-._, __ 
mek için bir çare dttşftntiyordu. ediyorduk. 1 ra.berliğe ulaştırdı. Hemen biraz 1 sti.lerek siyahbeyu kaleye yük· ya. 

tmı Y- ı...ud tı yakt - ~ın:a PC!Uöll11Z utvom en Ma ·ı V • • d - ··u .k. . t tanbul ~ ~ 
• 

•• a.u anın a na aştır- ~~&~' d~··n. t:1im· ı~· ft.ua.ğa I an akılı ve vur ugu şu e ı mcı 8 ı pozisyonuna rağmen topu hava- 9 - 10 Fizik, 11 - 12 kimya . .-:~lf!!ili-...-illl!il!l~...,ooii!'l!i-" --...~- '"., spor golünü yaptı. Devre 1 - 21 dan avuda yolladı. ~iktaş or- Tek numaralar; 12-13 kimya. HaJJ.,; Doktor 
- Bula bak, dedi. Yueuf bi- İtiraf,ebueje bu k. p =i7abbl11rm üstünlUtil ile tadan inkişaf eden çok seri bir Cuma tek numar.ıla.r: 9-10 fi. 

·2~::;;1;:~~!-; B\ret!Hali>uki ais:: as: fe~· arti. genel SBkreteri 1 İkinci devrede hakimiyeti iyi- ~a!:; ş~e;~: d!:~e~ ~~ i21~ ~~t numa- -.~M ..... A---NDl.-ıA_L __ l _N.,.-1 ... 
~tca -.r~ ~...... ADÜ •tttta CE eline alan lstanbulapor Tak· r ,Mt:.:_,.ı: .L.-~-- L--t r.ahk 18.JN'Uf dCiJ.ainiz Dan rayı gı r eiın •--1-~u·nı· sakı bir --ber İ"'L !erine düşen ırsatlan. heba et-, Cumartesi....- Çift numaralar: G Uzel kolnW ( 

alçiD ~yı~~~ ~ ~~isıbir§e,. _:J'_.~·~~UL-wgıyo··orrdumum.: ·.' ... , __ ...:ç Vekili. Huan Ali Yli- ne ~~·rçok'finatı~ tiler. 9 - 10. fizik. çılrtı. Bu ne& 
-1:-? ----- -~ .,,. "' .m••u;u dan ....... ra ve Vı-'-urun 11• S&nlicivert takım neticesi~ Tedrisatta bu -na -kl.in tat- herkes sever, ı-··.,;..e, •y~-._pek.__ .L.ıa. .. .a r.r:1.. • Buglinktl i.net ve ikl>'ale sim 1 _ır..:': .. ea-~·....ı .. ı.ı..- :plarla afi" kalan Beşiktaş hücumlarına or- bikına çarşam~~den iti· D"" doyum olm~tnW...: ..... -"'--

..& =~ ı....ı.:~~~=._01-_ feulık maksadile yaptığınız iyi- cel ve Parti Genel Sekreteri l'ik· -1.a&A ·Y'UUKAMM• tadan tıp bir hamle ·ıe mu '" - ._ 
_, ~-~ YUlllJl'-U....., 1ik •• ._...;,..ıe ı.ail old11ci't.nnu ,._ ri Tibıer dün ..... ·-ki ...ı.-..ıe ka. arka.ya iki sayı daha kaanaa yap. · · ·· 

1 
• b&nm 1'qluıaeaktır. dar yese zarar görmez. 

_ ••• CLı..- , a..... o ... ,..,.,. .. .u -a-· .. l _,..... ~..,_ _.,a•yah •-'-ım ma,.1 ... 1 ıııp· kabele ettı. Melıhın mükemmel wıociin ı·çı· de fay-A-•., k _._._._ 
~ .:tz5:m7~~~ ~ vu41~U: mıtacak kadar n:uJIMr dt-ğilım! Aakaraya gıtm·yıerdir. Vekil biıkduer. '6& ,,.. ' bir ara pasını kapan İbrahim d-«;· \WI 

...,.iktaı sonra: Hepsiııden .<lyade korkan Şe- ve Parti Genel sekreterini ieta.~ aıla bir "1tle Fenerin goltmü Eski karıSIRa hakaret a. Mandalinanın 
-

~-.a..a.-.- dedi. t~- L.- su•- mıın, se'"ı cin<.ien zıplama"'a yonda do8tlan ve wpr büyük . .,.fJltC~°blv,;e 1 - Befiktaf O - yaptı. 1 etmı"t d .a.aUOU&t .1.9wı:ı vu _... ._..t..dı erb&hQe lltad ~ euyun a ve hatta ka.bulkl81l'll'r..la. 
llai beğendim. Ona ~ ~- : rütbeli memurlar tef)'i ~mifler-1 FeliHMD son ve! Bfr .•fır ma~p vaip_te gt. Ragıp isminde bir adam dün çeşit, çeoit vitaminler, ----·-
eeva:ba ~ hurlamalıyız. _:~- tDemek ~n ~ı~~ a1- dir. haftanuı eD mü.im maçmı Fe- renh'-~ralıbeyu taJUm adçı.a aabah çoculdanm görmek Ur.ere J vanlır. -
, _ S... kahru 8a:kikaU söy- - auYYUı ~a ı_.n . f& uı.oı.u· eski kanSı MuhS· • ·""-- git u--a..-- S.1.-. 11111 

ti)lllim7 - Ne illtikaıDı ağabey'! Al- HARP V.AZJYET1 Fenerkalesitehlikeliaol•rge. miştir ınentneYı.uc .nc.r-.-fa.ydabdu'. ~.,;. 
. 

- H-.ır.ı helribti? lah beni böyle bir niyet besle- çiriyor. Nuri uzaktan, yakından . . CUk!.tra. i.iltıyar.ı.ua. buDJal&._,_.,_ 
-.a mek.t uh-' ı · ı İnti aa:-·-·ı-- to,,,;ı ..... hn.,:~1. bı'r so- F'-k. at Muhsine Ragıba __ ·ka_pı- ıha faydalı lı.ir meyva az 

~. _ T(ediei..,,a~ IT,...J..f.,..;.,,_,._ eıl m Clol&Za ey eBlD • • WIU.~ ........ uoyUA nuah Bun (7 8) .~a<7 ~IA 
---~- T;. ----'- 1-:1.4-l\ k Irak ha" ~kaahffLI- f........an'1ftr. C!..brı·nın' yı 0&Çm0 au~r. un uzenne - ... .YMA ÇOeWdara _._ 

Ssu... ıı.am, ar.tCllA av"', or , m Af • k h • d ~- aua """Y"A.r- ..,.. Uth tte kı - başl ı dilin ~k ~- "'·---~-- .__...._.__ d~udmı abbr! .-Sb ~~ n a cep esı n e ortası Şerefi mükemmel bir gol : u;ı_~e _ 1_ ?2n. R~p :ıe~ ambia\ ..... tleri 
uu kı... - ............ ~ uegU; .kar:- nnMsvnnnnac ~ ......... sıkı bir ~ptyl z-;on-nı 8'Çarllo1'.. ıc;enye gır- . ra r DO'!j kah • 

- Bhtirimizi aldatmıyahm detlerimsiniz; hem de kötü, kor- !.'.';iie,J'~~ivert ağl=na takıt- mış ve~ Mlrlısl.lle)'e haka- ı su verm~li. Çocuğun uı· ~il": 
• Yahud;a,! hem de adam akıllı kak ve hai11 değilsiniz! Biz, -0n <•.....,. ı mei •yfllda) nn, Libya meydaa muharebe- dı. Hakem bunu ofsayt saydı. ret etr.ı~ştir.. . • . 1 çar·. Ke..ıilderini 8e!'llefjtirir• 
\froı.:k'Uyorduk; hal& da .lr.ork - iki erkek kardeıiz. Gtbıden ırü- kuvv~erin. ,,,_.ı. .._ ,;--.....ı.. sini •anisı bi&- -u-. gntüıwliyo- Diriuçl deVl'e 1..8 Venerm Ü$- Mtahsinenııı polise müracaatı lerini çabuk~. Kanı.a 
~ Kem-~ delil ae .artmakta_ ~te olan üstad sa.yılan generalin, yıldı- ğini zannediyorum. lııfulıarebe tünlüğü ile bitti. iberine ~ yakalanarak ad- vet Yerir ~ 
.illi ~wı! ~ ı.es· i1jn yelli tıir cemaa.tin, Belll lilnirin nm darbelerini önlamek ~ ~.... m;-ydanınm biricik hi-Jrimi bun- İkinci devreye çok hızlı ba"· liyeye verimıiştir. Yem~klere otumwrdd !; 
.nwıı...dekl r on iki sağlam direğiyiz. Biz bir- - ~ lardır, denemez. İki taraf ordu- y k " 3-........ endişe... 1...:...1..,.;..,; ..ı-n-....ııı... defa, ni~betıe büyük tank k8tle- lay&ll ~~hlar .. Fe_~~ kale· Tramvay kamyon ~ mat önce mandaljd 

: - ENıt, ~ -~ ecH,ıe- ~......._ -·~._...., ga.hıjasakl Jeriyle mukabil htlcumlar tev- lamam k:..rş:ıla.pnsiyle vuku bu- sine yüklendiler. Şükruııun ,,;ıkı 1 çarnı~ac:.• Luklannt §e):enliz -yeyabal.....,... 
ns. Nede e1ı1a; nJtti1e .a. «llr'- Y8' Y'blnde İarail adıadau eser cih ettiij de ili.ve edibnektedir. la.cak bir avaş, Libya barbhıin §Ütünti Nuri \Çll'&k yakaladı. . ,.,.r .. - kerli olarak çiğne.yimz, ~, 

\il pek zalimane muamelıııiıe bu- kalmaz. Libya ordus\l 'ba.şkwna.ndanı, ta.lihiııi çizebileceğiae İDaJllyo- Heın~n biru sonra Melih si-1 Dün saıbalı 439 numaralı vat- J lştahml2Ul çok utb ~ ~ı-. 
,,....... 

1 

YUAf. ~aşttı. &milli perde hasmının ftliY\ltiyle de tezahür nmı. Bu kanlı muharebeler ne yahbeyaz kaleye giren topu c;ı~ 1 maıı M:ehmedin idaresindeki 1 cekainis. Yemei: lstibw yd
1'ff 

> - Haıh ~yle.... Yapıtılfam.m perde ytibe\tiJordu: eden adedi tefevvulttt karŞl8m- rede ve ne zaman yapılacaktır? kardı. Oyun ~k seri ve hey~- ~ - Beya~t tramvayı Va- mandıılina hazmı, sin<f'!9.ııır 
:auJmü biz unutmazsak, gömü- - Ben. bugün koca bir Mı-1 da, bu aıttıada k&t1 bir muha- Bütün siWılaruı ve sınıfbtrın cR.nlı bir hava içinde geçiyor. nikoy ~desınde 3431 numa- ı ~k -kolevlqbrır. AteıtJi, ...-" 
..ğü zulmü o unuta.bilir mi? sır azisiyiın. Allah bana Pey-1 n!beyi kabul~ midir• Bu- ip.iri.kleriyle hangi müstahkem Besiktaş beraberliğe kav~nıak 11.alı şoror Snieyman idares n-1 m:ılı hastııl~ra dil!m, diliın _; .. ı 
1- --. U111•ırmas ama biS aff«-f1 panberUt de Wtıllli. Bir taraf _ na ihtimal vermek bu ~nda bölgelerde bir meydan muhare- it;in bütiiD gayretini earfed

0

yor. deki kamyona çarparak hasara 1 re .. ck t•mdirirseniz b:ırartll"" 
ı.u.u. tan Mısır Wkeaiııi ~-- etmMe, .ritı-tür. besi yapılacaktır? BunJ.o.ır, hi- Birbiri. ·u. i takip eden hamlelerle sebep olmuştur. Suçlu yakabln-ı azaltır. vücudüne kuvvet -

O 
~ "'l'I ·- A~-...:- i.R)ri•fut& ha;;.t,,,ı,_t bu -4.+... Hat ,;.. ...... - affa baba.mmn ytbm bir taraftan da haDu iı,,ad va- Gelea haberlfr, ayni ~ seki- ~IU --- -ea- aanlici~rt kaleye yüklenen si- """.i'~ • ti (tifo) lu, (kara ~ · 

8ll)'U bttmı.etine n&il olmuşbat. memi yaprnağa çaht&yon.ım. .zindenberi lm:ışan muharebe anda kat1 bir karar ftlrilen\e& (Sonu .. 1 ta 4 autu• s de) l Yaver Baba 6!:1G Jn&l h hast-ı.Iara mandalina 
Bizi asıl §İmdi atfetmesi lizım- Mısır a&izi olmakhğımla aaia if- leriıı 7.ll"hlı birlikler arasında 0~ ~ yaynlan (şekeri l~ 
dır. Vaktile i§lediğiınis suçtan tmar etmem; fakat babamız İsra duğwıu beltrıtmelteclrler. ınıı- İstanGul Polia Mödüıfüğüııün la) dan i~ildiği kadar -11 
dolayı tekıv af dDeraeJ\ 11&111 il'in. yani Yakubun oğlu oldu- ver kuvvetlerinin 18 tümen- 40 y d eski ve .kıymetli komiserlerin- afni& 

•olur? l ğum için duyduğwn gunınm l deh ibaret bulunduklan tahmin aşın an sonra den Kabataşlı emekli ıa.bıta mc- Cok ked ·r ederim ki: Marıd 
- Mükemmel bir fikir!... büyüklüğünü anlatmaktan aci- edilınektedir. Mttttefik oniula _ f -...._.. muru Yaver babanın tedavi c- Jinuun iimrii udtr. GüKln ve~ 
- ~ ffkri kendine mal ede- mn. Çünkü Alaıh Yakup oğul- nn yalnız motörlü ve zırhlı kuv- 1 dilmekte bulunduğu Haytlarpa.- ~ıazellerin öadlrleri az okl~-

rek ~1'arde§lerimize de söy· laruıı meyvedar kılacak, nesli- v~re dtıyanmadığı da bir' ha- u I ,# -6' -· P nümune hastabanesiılde diln gibi! 
~~anınızda füdr aykınlığı mizin yeryüzüne dal budak sar- kikattil'. İmparatorluk ordusu- n.llFISl BrBı lnuan JıuntJak/anıp/OhU.i.B =•~ ~g-un~ ~~anau.rlekhaavbu:c~r- ~----Lo~-~ He~ 
--ın. maama yardım edecektir. İstik- nun hele 5 aydaıaberi dunnada.n yata v at .... 1. ~ 

Yahuda ile Şemun, konuşur- balin ea biyUk, en ııengin ce- takviyeedDdiği, hususiylehava gına y ırııan nOCallln macerası aldık. 1 Ticaret Ofisi Umum 
ken kafileden geri !ralmışlardL maati Bent Israll olaca«tır. Bu- filOlan.na. ve zırhlı orduya önem - Bu hususta ı.ar etme)'iniz. Si- eve vaz.ıyeti haber vermek ve onfo- Yaver baba uzwı ve semereli MOdürü Af manyaya 
Atı~ hız vererek kafileye na bütün varlığımwa inanmalı- verdiği de meydandadır. Tob _ zin güzel hatırınız ıçin herı;eyt yap- n Dıeı·akktaa kW'ta.ı:mak sWMet-e meslek 'hayatında kendini nıu-
yeti§tiler. yız ! Yalnız dikkat edeceğimiz ruk, bir tehdit yuvasıdır ve da.i- mala hazmın ~~ bu .kadWa tek- ın~tevakluı kaldı. Motoı-iln battı.:ı bitine ve meslektaşlarına sev-1 gid: yor 

. '!abuda, Şemununttkrini ken- bir noıkta var: Çocuklarımı~. ma "beslenebilir ve vanlayıcı bir rar barışmak, birleşmek bfmm i;ba tabii haber aluunış. Bizim kadın da dirmeğe muvaffak olmus emcle· Ticaret Qiisi Umum Mfid. 
diBine maJederek yuksek ~lt- tonııılanmızı iyi terbiye etmeli- ta:a.rruz da çıks.rabifirdi. maalesef ımk.ııosız, hayıUımı:aian ümidini kesml§, K.oı . u tar bir zabıta memunımuzdl.ı. rü Cemil Co~k bir kaç ın~· 
brdeşlıerine tekrarladı. Hepsi 

1
. yiz. ;t_.-:

1
:_ '"""-- • bir Di.ieri mütemadiyen lsrar e<ü,or- komşunun: cCarum inşaallah kur- Merhwnua cenazesi bugün has- virle Alı11anvaYa.. gidecektir. Ü' 

de kabul ettiler. Hazreti Yusuf- ~ ..-~ ..... u gen11 cep- du: • lahaneden kaldı ... ıa.rak J7 
..... aca fi~ Umnıu .J.füdi.ırü gon anl "nıs 

(Arkut va~ı heden tevcih .edilmiştir Cun tulmu!itUr, merak etme b&raı. saoır- •. "-
ninaJtam hasm1-.:ı11 .. og-.;.,-ndi~ - .Bak ben sen.in yalını& yaşça bü- lı olu temerıWlerıne 0 , c.W.yır mut- Ahmet kabristanına defnedilt! - duhil"ııde yapdacak baZı mUbS ,-

....... --, Yurtta 

YERLİ ' 
DOKUMA 1 
TİPLERİ 

-0---

Dç kısma aynlıyor 
hmir, (Hususi) - Şehrimiz

de ve merkeze bağh nahiyeler 
de el tezgihlarmda dokunmak
ta olan yerli dokumaların tiple
ri İzmir Ticaret ve Sanayi O
dası tarafından tesbit edilmek -
tmir. Ocla meelisinin bu husus
taki lcararının tatbikma baştan
llUfUr. Ug tipe ayrılmış olan 
yerli dokumalardan birincisi 
80 santimetre geni§liğinde ·· -·· 
adedi 1600 tel "bötüa cer:~ 
te" iplik 24 numara.dır. Beher 
metrenin sikleti 80 gramdır. 

İkinci tip 70 santimetre uzun-

Sabah 
1 

YENİ SENE 
TÜTÜN 

kEKOLTESİ 
28 milyon kilo 
İ&mir, (Hususi) - Buu senı, 

ki tfttün piyasası Birinci kanun. 
ayi orta.lannda açılacaktır. Eğe 

bölgesinin bu seneki rekoltesi 28 
milyon kilodur. Mahsul her yer
de pyet nefis ve güzeldir. Yeni
den mt1t.eaddit titün 'irketleri 
kunılmuş ve yeni firırıalar da 
tütün ticaııetile iftital etmek ü
zere hazırlıklar yapmışlardır • 
Bu itibarla bu sene tütünlerimi
zin çok müsait fiyatlarla satıla
caklan muhakkaktır. 

1ağwıda çözğü sayısı 1660 iplık !!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! 
1lum&ra.sl 24, metre başına ağır
hlP 70 gramdır. 

UçfuıcU tip dokumanın geniş: 
liği 70 santim ç<Wlü sayısı 1260 
iplik numarası 24 tir. 
.- Beher mP.tren.in aitrhiı 73 

gramdır. Bir topun muta.! boyu 
25 metredir. 

Bu tipler dışındaki yerli do
kumalar kabul olllAIDIŞacak • 
tir. __,,,_... ....... _,. .. -

-yıldırım' 'usUiülUırn.ıe <:zı .. ~;-a· "ya'"''!: yuğUn deill ayni zamanda hocanım ıa .... boiuldular. eaer kurtulm"" ol· cekt·r. • 1 y_aat hakkında AJn:an hi1kUnJe" 
u.1u ·~ da .• Benı' '-·-marun ııe d--ı.. olclu- _,, ti·..J~temas . ....a--ı. ma.k a:mıindedir A.U. ........... salardı bana :ıımdiye kadar yuz de. Merhuma ma.,iret diler, ke- ?"ıv- Ql~ar . 

t ·u t bl.wl• · .. f-:~ ğunu bir defa di.ıiwı! biliyorııun ki .ı_ ngı z e ıg erme i!ore, cu:& •• • • .ta sıhhat haberini aönderi.rdı.> Dıy•.? ut;rdide ailesine taziyelerimızi r " 
Zlrhlı ve motörlü birlfkler, Hal- ~izı ben e~ıe~. ~Karının iftaı cevap \'erir \e <Mılar durunnuş. Nı sunanz. 
faya geçidi - Sidi Omer ile mm- c.erccede dindar ~ soyledi- hayet cYa gelirse neyapm:~w:> u .. - 'T' ı b d 1 Yenı· Sab'-.. takası müdafilerinin batıya ..tpğ. gım zaman: ~Ben de zaten oyı.e.lni lu1e de: J::ger gelirse Allnhla ahdıın • a e e yur D u 1 : 
ru kurtuluş leijebbWıleri, gittlk-ı ıu"lyoı·dum, 10ıneo1a bıın:ı~ tcyatro c-.lsun wıu kundaklar ben de lohu- hazıF.Jı ~rt ~U 
çe artan İngiliz birliklerinin bılmez tam mana:ıile ev.uun kadını. ~ dtı;;eg n~ yatar bir tuıfta ~erbet 1 
mfunanaati ile muvaffak olame.- ~undan daha iyisı :an saglığı deıniı- ikraru e<t<,m n> şelı:lınde maruısıı: h r Üniversite rektörü Cemil Bı!- Tlh'kf)"e .. 
maktadır ve uzun y,amandanberi tı.n. ~re Şu son lıadıseye kadar da ahıdic l't!\ap ve .. .ı~. Ne ise uz.ıtmı- sel dün An.karadan ~hrimi.ze iı SENELiK 140'1 Kr• 1~..ıu Krf. 
tedricen beslenen Tobruk gar- bır şikfıyetın yoktu. ı~te bir çocuk- ya ı Uli !ı~tta bw-aya kapttı,!ı dönmii tiir. Öğren lPimi:&\!' görn ' 6 AVLIK 750 • l4lı0 • 
nizonu da ayın yirmi birinci gi1- luk yapmıs. Fakat lıu çocukl~ da aLum. Karım beni görünce se indıı- talebe hirliı{ine ait )apılmakta i 3 AVLIK 400 a liOO • 
nü öğlenden &om'&, 5 kilometre yine senın nam \ c hesabına bır aa- den ıltışuµ bnyıldl. Ayıldıktan sonra olan hazırlıklar tamamlanmış - • 1 A YLJ K \&O • iC>O • 
ötede kurulan çemberi kırarak mim yet var. _ da yemuı ~u.iın, ahdUni yerınc g-.:- tır. SaJı günü profesör ve ta.e· , ___________ .__,,il 
ilerlemekte ve ihata manevrası- Mabkene kalem oda8I onilnde ce- ~rt!Ccx ın dire tutiurdu. Etıne, ey- belerin iştirak.ile bir toplantı :va- T A K V İ M 1 
m tamamlamak üzere kanmlık· reyan eden b\l nıilnakaj&y1 illlall leme dıye yal\ardunsa ilcna kabıl pılaı;ak ve bu topJanbda b.rliğın 
lan ylU'malrtadır. &&Yri iht.i,yarl dinlemek. merak.laa olmadı. Çamaça.r kos kuca adaın fahri reisi Hasan .Ali Yücelin 

Libya hava meydanlarının kaptlıyor. yat k çarşafına sarılarak bu yem.·•ı gönderdiği mektup okunacakt.u·. 
yağmıırhı ha...uarda uçakların Kar.ısından ıtikayetçı bulunq zat 7erwe gctirmc&e çalıştııu. i'akat. k·ı
faaliyetini A~di~· dairi kırk, kırkbei yaslarında kadar kır rım kendi aramızda okın bu ı§i bü
huadise inanmak ia~~orus. sl&Çlı, sevimli bir slması var. Ba:llll- tün mahalleye goı;J.ermek istiyordu, 
İtalyan hava ordusunun 8a.JI daki .kasketten kaptan oldugu anla- çünku yeJipn oyle jı:niı. Bk ild n.-
üatilıUüğüne ~ bulund - 1 ıılıyor: ~1uhatabma haklı olduğun.ı hayet mılııakaıa büyüdü şiddetli bır 
sıralarda: da burada büyük U: ' ispat ıçın boşull4l çene \."alıyordu. &~mı sizlik balinı altlı \ e bu kadar 
varlık gösterdiğini bilmi 1 ~ez iddia doaru ise kaptana balı: ma.ıwşız bir k •• duıla yaşamata .ar
lngili& donanması hava ~ 1 vermemek elden &elınez .zavallı •- tık iınldr.n kalmadı.ima k.auaat ıetire 
miyetinin rol oyZU:<bğı vaziyet.. dam ne yapabilirdi. Kadın ettlıtl rek boşnm_,.. kan;ır vercliın. 
lerde kanılarla iş ortalrhğı Yemini. mutlaka yerme &etirmek il- lnci.r ~kırde,ı nı dold.urını,-acaıt bir 
makta: ıtereddüt etmijU. ~ tiyorlllU§. Derdini IÖ7le yanıyor: me.~ on beş, yirmı senelik bir 
di, Tobruk önlerinde ve BaHU: ~ Hocam ii ded.iiin kadar hMit aile :rmılacakta. Araya (firlldi. kar:
yaı-gecidine karşı ateşler saçma.. değil. Bu yqtan SODra konu kem- tan ikna edildi. Haurladıtı i tidn~ ı 
sı culı.aiııgham hava filolarıma §Uya maskara oldum. Geçirdllim cebjne sokarak adliyeden aynlırkea 
~alara esasen h4Jd:m bulun- büyük Lelikete mi yanmalı yeba bu 7a.ıuııdaki hoca.Ta jiiyle di1'0J"(iu: 
duğuııu ve o~ Libya ıı. kadınnı ~ kepa~ mi 1 - Sözüaü&ü kabul ettim ve dava. 
va kuvvetlerinin de mevcudiya tdare •Wiim mo&ör tiddetli han dan vaz 8eÇtim fakat lime kundak 
gösteremedikleriai isı..t edi~ d~.ısile baü&. S...-. a.u.. dl- famnda fsrar ~ .._.a beninı 

Zırhlı ve motörlU kuvvetler.;. kilkl8k ft ~beli kartuıdıA. l'a- de Allahla ahdim oJsun derhal da-
raaındalr.i lıararet11 ~ kat fırtına o lııecl.v Jcuvvew, idi ıa ft7.l açarım. 

Mevl8du Şerif 
a.rlyoh Diş MaculHl 

alüpleri Neeip w Cendl 
Akat ~i'ia pedel'
lıeri mö1ıewffa. BAY .RC
SEY!N AVNi AKAR'nı 
vefat-. lmlnDm ~ 
tetındtif Me9 %5 fP.şrhlitııul 
9'1 Salı ghU ölle noma
zm ~ip Baya:ut ea
mii ~~ 
ruhuna ithahlll mevlidtt 
Delled lan.at et'ttdle..~
jtadea ~ ibaaJ .. 
nlo bışriOeri ric:-a olunur . 
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( En Son Telgraf ve f !ans Haberleri lRitlŞ®!ijı 
~~-----------.;;,_-·-------~--·---------..-....--~...--' Harp bildilhnlı ~rptir, J 

HAV ACILIK BAHİSLERi 
r--. ________ • ·--------_.,,, 

Libya da in o iliz taarruzu İngilizler ·Amerika Ruslar bildirivor ALMANLAR Yalnız va~deiifiyqr·ı 
Bardı.Yailil (Bıı ur:ıfı 1 inci sayfada) Bf.LOJRWOR YeMU: A. c. 3ARAÇOÔLU.~ 

.. • "Y"I Moakova.. 23 (&.&.) - Mosko-

ld 1 400 Karakol gemi· va radyo..'>Wlun bildirdiğine göre. S on hvbia. ı.M, ıartıh ; 

Akdeniz havzasında hava stratejis1 (B~ tna~ ~~j aayf;ıda) si inşa ediyor ~~:~~.~~J<':~= Cephede yeni ro ve :.!i :!&ı';~ 
Vaşington, 23 (a.1..) - Ruz- manı her ne bahasına olursa el· muvaffakı•yet• ve mal~ fazla ·\: 1 

y A z A N Emeldi Jaov• ~ lannı tedricen düşman mUdafaa vclt Amerikan donanm8.B1Jlda sun durdumıağa a.zınetrni8ler • .ınası ba.kıını.!ıdan, evvtöi muha,. 
_ BinlHııuı /. B. Cel••i1t ı~- m.c.vzilerinin gerilerine, HaUaya karakol gemisi olarak kullanıl· dir. J k }d "'belerdcn çok fariW taratJarı..; 

'.'C Sidi Ön1cr ara.suuı kadar ge- ma.k u~ •oo geminin inşası 1 Sovyet radyosu diğer cihetten er azanı 1 bulundugu ioklr edllemea.. Fa-

f) ........ --1-.....1 ......... --ı.. d ·•- I ib nişl li1Ierdir. ve tadili için 300 milyon dolaı· Donetz havzasında Sovyet mu- b.t. • bu tarla ...H.- da.,.. ~~1.J 
.....,.. llı9aVil ve si,1'- ;11&6U• llIDJO ,j yad& hav._ - • J oo~.manın mukavemetine 'l"GÖ-. sarf u d .. ,;ı b' 1-...-- 6V6 l)& VÇJ:U~ 

-ıde .--:t .. -ı. .._ ...... ı.... ·-o ına m saa e ... ,.en ır Aanu.· kabil taarruzlarının bir k•u• gUn Führe.riıı Ul?ltunf k ...... -ahı, u•ın umacı kıvafetiııe ___ ,._ __ -l-. 
ftlleri Alman-Rus harbinin Ç'I ~ Sw OM.ÇJl ~•.... ...ı men il· rı· lıa •-okcUeruı· e de\ .... m ..... i t . i B l t -.ol 23 - .... &-· ~ v . -· -

k .. -.ı·lerin ~ ....... _,... ... - name mıa e mı r. un ar ~beri müsa.it bir ... kilde inki· (a..a.) - Alman ordulan be.§ m&ne pro,....."'--dasnıa: 1 1-l P&Dl&IUard& p,ıuı.terQıın ınıu- .__..ı e müaait olınıyan au- den Tobruktaki 1n""ili.ı. kıtalan •-~ denJ ıt :r- ~-.. D~ o· ku eti .... ,:;~· -'3 .. ı..:ım· o mayn ..a.rayıcı ve sa ı ara· uaf ettiğini bildirmektedir. Bir kwna.nda.nhğmın t:eblifi: - Falan şehir ~n-de ..,_..a.: .J 

, .• ~u ~ ve uurll- ~~. vv O ~1 ~ ış·ı ycni<lcu yüzlerce esir almışlar- yıeı gemileridir. eo.. • c;ı. .... k ph.....ı-.ı- . z::=... "0 
,.... .. uı-< 

metSW oLmakt& ikaı şı· -~ dır. Bunların yüıde ellisi .Alııuuı 3 Torpil() derize ittdiriüU Q\Jvyet birligi 35 kilometre ka.· ~- ce ~ yeıu ·~·n&"" 1• kadar mUıU ~ de- ' 
~ Aıri.i(ada J.ngılızlerm ıioril lleri harekabn doruınma ile dır. Nevyork, 23 (a.a.) _Her bi· dar llerlemif ve bir kaç kasaba- ~:-uva!fa.loy«Jer elde ed\lmll!r recede korku.oo ibir boiu.Uilll& <><\ 
"-·e&euwı tAŞUWJ. birlikte yapılmakta. bulunmııc;ı j Bombardıman ve av tayyare- ri 1600 tonilatoluk üç torplto Y1 istin1at etmiştir. Sovyet tay· la,.aırl yahut: 

-h t...w..ı.üL u.: ..... u •• .uu dcn.ız ustü da bu fikri tak\•iye ed r mahi· le.ri alçaktan uçmak uretiy e muhribi diln denize indirilnıiş-j yareleT"i bueephede bir kaç tank, Şu .c..AI 
ıe lıd.VQ lll\Wa ............. rı uı;;~~ et- yette eörUlmeJrtedir. Çünkü bun. düş.-nan t..uıklarıncı. ;ı ı~ıh nrab.. tir 460 otomobil Ye 37 top tahrip ş k Af .k d da- mınt:&kada ~ .... ye ka-
.... , .. , d<>n bövlc doı1nnnıaı11n s-'-11' 11•• ..> l . etnıı'slerdı·r. ar i ·rı a a r t ..... ıl ŞU-J t olmaclı!!ı mu-........ ı.e \l'c u~l.lcti.l uui.ı.'-"1l U1.:\'U.il1 "' J ..... _.ı..ı •• .:ı.., a ına ve mo• .. ;;rı.l·İ 11.kl """"ll.·t- T l-.,o 2" 1 ) L d d -r-- k ll 'Cl h - .. Yuo oı-.~ . ., a.a. - on ra a· a.aa.nı l>.ı ila•p ceıuyo.ı.u ctıııek-
ata §aJ"K ccpı...csıle u· ra.n~ m~ha eı e nrekatı h~\a laruıa i-·tıırrw: edrre.k bunları a- ki Japo:ı büyük elçiliği deniz Abntud.v R<><ö.O\la girdi lngiliz t.'t.'<iir! yoıunda.kı pehpcblerine el., 
ı... .. u gocwuıe l.(;.-uu. I hfı:1t~ruıyc~ı olr.ıadıkç~ çok tchlıke ğır urı!tte hasara uğratmışlar· atn• ıı tuğa.mimi Kondown va- M.o..,kovn, 23 (R.a.) - fü.?J1 fazla ehemmıyet vermemclc icab 

.... ~ .. d.o•uuu Jcı.t1Ull hare;ı:et- h~ır. Bır qok va~ alsrda buııu dır. zifosine son verildiği resme•l Ytldız gruı:ct inin hu \iSİ muha- muvaffakiyet eri eder. 
~· •O WilA•Ct A.J1ıuıJ1.aı1......ıe1.10vn g~ctcrm.iatir. Gerçı dlllUtnruanm. Mutuın ı,, nin i'dı•ci satfh .. sı bild"rı'livor h. · · b' h :ı...- • tf •r 
' " r f k l d ı ...., 1 ~ • ırııım ır a-urrıne 3 en ass Nuirobı', 23 (a.0 ) - ... --•·erl Tarih •imdiye ~·ıtdar ne'.er ı-vı.ıı,ın~•~'l de \ar..ıu-. !;,~ uu· re n a m e tayyare g mi en 1 lr.!şlı:•'ı --oo---- - ... n.öA :ı ·"' 

~ V"'I"'tı fa'-at adet \'C ,... >OA" ı'tı' ı· 1 • n3 'b - lstihburat -ajan<;ı Almanların 1 kumandanlık ve !nmı;., hava ~>mıemu•tır. Hatta kat'ivetle w u~l:iÇıcı ~,a~n-..... .ıu ı· ·~" I'. ~ "''biU - u ll" , ~ (a.a) -· Lı ya mn A. ;d c d f f h eı• ~ ..,. J ~ ı..-rJI b k U t"b· l l - ~o entz 8 Ro ·to un cenub milda aa at- kuvvetlcrı· 1
·--.. brr<:.'11nın 22 <::!"11· dia ed"bilir:lz ki o nice ko··sı_. ... Ha'O). LlUyaua ~a.ı ı u..c.ı .r.,u'-.. uu c a~. ayı arıı a. 1 ta ın- ha!"•'~i h k kınd;.Vi r $tnl tef- ~· ..u ~., '"' ..... 

ıc~•cn gi;;4~ AKUcıw• na vza:;ı· m ı:ıı bı. ışı p6k ganuıti edeme~ sirlcı- harekatta ikinci safha~ i\ ! hmna girdiklerini ve şehrin SO· teşrin m~<rteı'Ck tebliği. dini diğı için bugünün motörlii 
141 w 1 ... Lı \'C su'"~J K uwuı.uu ve edeıı'ıyor. nın başladığını bil<liı·ı~··ktP.cl!r. (fi• .~r.tfı ı iııci sıt,lfadu.) 1 rı.klarında muharebeler cere • Tana göfü doğusunda KUIJca- silahlarile yarının elektrikli 
ıtıı ıs~~ Avru}.Jô&. ua .. uuıw ı>..uı· Gecen .E>ene Sicilya !1das.ı a~lk- Düşmanı t.,un.ııncn gafil avlny m büyilk bıı ihtımalle balırılmı.5 • yr.n ettiğini bildinncktedit• ber ve Ferkaber'deki mfü.-tah- harp lleUcri ona vıı gelir. 
lau ıw.1.1ı-W g.ı..ıs ve *-'uucuııa Jarındakı mulıarebenm kalıra - :EriLJ .. ıyalılar bu fm;attı.m fay. tır. Bun lıın ba.şk·• dii maıım iki Şimendifer istnsyonnn·:h bil- kem diifman me\'ıileriııe, 2l Bütün dünya ordulannda he
~.ı bakıruı,. uuı naız. 0 , 11h ~• na·1. (Ark Royal) 'tayyare g"- dala.nmışla.rdır. i:ı.q,. geıııı:si to•·pıllemniştir. Bu has.-:;n li'iddetli urpışmal:ır ol- Sonteş.rin gUnU efddetle ta.arruı nUz top kullanılmazken Fatih'iıı 

Ofl.:0._. ~uy~u ~u«ır.yı~ıh: L:.z misi J::"nr~ uğramUJtı bu gibi Şimdi v,eneral l\.vmmcl ken· ı muvaffakıyetler orta .Akdf>nb: . maktachr. edil.mi, ve_lWyanlar saat 15 de Lrt.aııbulu muhasarası ve bu mu-
\c.ı Uıkka.t ve aıaıüı.yı 1$CKıu ş gcmıkrıP. <l~ışma.nı Y.alnız tnyy~- disin.i topl,tmaktadır. Cer yan d•· ka.umılınışhr . Mo.'f~Wadtt. Wiiicadele teslim olm~1ardır. hasanlda dev cüssPJ.i toplar kul-
4: ou !ıc.v.aada \'uaua gae<.:t:K n:ı~r deJ.:ıl~ır. ~:ıtokım. bu ~cm.ı· etmekte olan şidde.tli muhnrc- Bir lc-rn~öT daha torpiUmıdı Moskova, 23 (a.a.) - Yfrmi -~!!ll!l!!l-11111!!!!!!!!!1'"!-..ı~!!!!!-..I!!!!!!!!!!~ lanllla4l bugüıı. ye.nı silahla.da. 
Lara uems ve ha.va ha.ıt:At!t.tu· nın HOn :tk.ibetl de tchbkcnın bir 1 lıelerde İnbrilizlerin hedefi zır:.- Kahh·e. 23 (a.a.) - Orta Ak· dürt ~tt:en beridir M<>iikova et· j R • Mo"'kov~yı muhasara eden ku\'-
~ u" 1.1w.ı.a goı-c ya.p11acag1 \ c olmudı Tını nlat mıştır lı Alınan ltalyan kuvvoiJer!ıun ılcnlzclc İngilh: tayyareleri bır rnfmdaki muharebeler bilbag::,a e g l U m velin başarılarından neden fark
~'.P ~ı tabu wıwuuu:.· ~on haf alarda barometre dil- tamaul(!n yok edilme..;J, .Alman _ kafileye refakat edt>ıı bir rlü~- §iddetJi olmuştur. Volokolamsk h 

1 
lı olsun? Yıldu:ım-Tiruur müca· 

.ıu-. .. 1 ı;;U, ordu. İngiliz tayyareleri .A~- larınkl ise ayrı dUı;Uilderi ml9Uc mau ltru,·a?jjrline torpill~ ta11t kl's.inıindc. sol kannvda durdu- Q T ig Q t l delesi, Aksiyom deniz harbi. Nığ 
~mdiye kadar bırçoklaı'.l bu rlkc ,fa TrabJ•ısgarp ve Binğaz:· hırla ir •;batı tekıaJ' tesis etı 1ek- bir isabet kaydetmişlerdir. rnlan Alman inkiı;a.!ı, safr kanad bolu zaferi de devirJerjnln o za-

42.t..:keu ıanrnın eımışıenlır. :8u yi İtal~da Napo!i, B~diziyi tir. Bir Ahnan goı.ı çekilmesin-! ---<>--- .. ---o- mana kadar mimi görillmeeıi~ 
lıoaı·.ıa bu uarckt;t ı.ı.r ~ı.u-ııı·ı:t Slk mk ~}':'re~ et~ı~e" B!_r lttı.l· den bah..c;etmek doğru olmıya. • ı Bir lsveç hi~cumbotu da Rusları püskürtt>.rek ileri ~- birer hailesi değilmi ıdller? Ta.-
~kli etmıyc.-eektir denuıyor yaıı gı"!fll kafılcsını dagıttılar caktır. r battı mişt.ir. M0»kova istikametinde Çok kıymetli taribf I rıkıo zamane ~asıtaıarile fırtı-
\a.ouki sürpııa yaJnız hareketle M!t•vr: hllva. ~uvvetJeri de :Mı· ...tlnkln tebliği uzanan yolu ele g1..>çirm~ için 1 ld d.iJd• nalı Septe bo~ geçip lspaa-
lc:6ıl ma.ı.zerue ııe de 01 •• cn.,,rın· sırıiakı meydanl:xı. boş bırak· Benin, 23 (a a.) -Alman Ol'• Stokholm, 23 (a..a.) - Elli mücadele de\·am ediyor. eser er e e e ' J yaya ayak atmuı ve bu Ulkeyi 
~bu üwıc.:ı sürprizı SOW1l 811• nınmnktadırlar. Netıce: duları baş;kumandantı_ğuıın teb· tonilato lıacmlndc bir İaveç mu '.Moskova. 23 (a.a.) - Rostof- TUrk Tarih Kurumu namı· fethotmMi muhakkak ki 0 uır-
ı-ru&k Ubll oıac:-unır. 1 Bütün bunların hedefi Akde- ligi: J avin hücun1 botu. Oclau açıkla- wı Almanlar tarafından zabt e- na il'i aydanberi Kiiçükoekzne-. l da pllr&fUtçU indil"erek bir ada.. 

'.lar.tı tekerrw- e4ecek mi? niz hakimiyetidir. BugünkU ka· Şimali A:frikacla Alman ve nnda bir torpile Çalrpmıştır. dildiği hakkında: dün ak§am So" cede Re:gium h:ırabelerinde ya· nın zapb kadar- akıltara durğun-
bausa haZ'p harici kaldıktan ra hıu-ckiitı da. hn:_ıu hedef tn· İtalyan tı-şkilleri cenubu şarkı· Mürettehat.rnclan on kişi öl- yet kaynaklarından hi~bir l:a- ı pı!:makta olan hafriyata, mev • luk vermi4tf. 
IOlıra 1taıyanıaı· '.!Unua budu • tuvor. ~una d:ı~r 80Z:1':~ son· den gelen İngiliz kuvvetleriyle müşt:Ur. 

1 
her .ı:;.ızmamışbr. Mamafih Kı- simin ilerlemesi dolayısıyle gele- Evet tarih ne1er ~üı,tfrr ve 

l .... ~un omın oıo .... ~ ~ 1JSJr" ,.,Qp.- ra Slra &şe ~cldı. fş H~ın lSe im.- yaptıklan muy-Unl•jyetli IDU • !!!!'!!!~~~~!!!"!"~~~~~~11!9 zıl '-~ıldl" g••ı.otacı' ,· JUUhnbı'r k ' 
<MWC-. ...-.-.. - aA .ru. ..... • :a ~ .ı.. .. - ...... ı.ın ce yaz yemden devam olun- daha da kim bilir neler cr5r&-
lU "unid"'"'r ve ciddi bır muk<L· va kuvvetJerl ve hava hHkiıtu- harebeler neticesinde 260 tank reketi esnasında Mihver kuv . · t• k 'd.J: ld v a 
' ol ....... ti 'Jk rtı~~~- l t ·"·ı~ . . ··m '-· i Yazıye ın ço cı w o ugunu, mak ÜJ'.ere fasıla UDrilmiA. ve Ar· '""kti ... Btı cridı· .. ıe ı.....n.ı· de on ,,,....._ ıe""--' e "ArAılawrnadılar. :ıı..1 181.1.... ye ı ım 4CU&Jl o mUf ur. ve takriben 200 zırhlı ara'-·· v~nnın mu mmat ve ta .. ,~ yo R 1 . 1 ~... -w ·~ • e• .,. ~ .,...... 

.. ,"""' ... _.,. ....... .ıııı ... ~ U8 kuvvet erınin bazı kesim· keoloji Mliuieri Umwn Mü.dü· 
)aaıTuz.a lıazırianıı·ken taarrt17.a • tahrip etmişlerdir. kıt!.lan RlmalEı.nru temın eyıc· lerde ~ekilmeğe mecbur edildik- ril Aziz Uı:Nln ile arka-1 .... ı .. rı ne sonra kullanılacak pldilrUcli ı-
llaruz kaldılar. Az kalsın 1 rab LJ• BYA HARBi• Tobruk'un Jruşatma. cephesını mektedir. · lerini kabul etmektedir. j §E'hriıniıe a.~det etnıiAtir,. ~ l '1klar saçan toDlar, H~ dah;ala 
t .. 0 .. ~ da kay~1--·eltJenli. '-'&nnak i ... n T-0bnık -ruiaoııu- ı Cumı:t flkagmı .;uci Junke!rs "' rll ·.z.. -~·ı· b' 
-.,d.l"VI ~ ~ "' a.. ... Moskova. 23 (a.a.) - Bugün- Ögr-eııdiM.!Y\;.,.. .m.... İstanbul e ıua~ cul ıp n:uayyen ır 
tiuna mukabil Ingtlizler cenu· 

1 
b J d nun tankhı.nn himayeftinde yap· ha,•a 'kıntrdıktan sonra filoya ı ,, .... _ .,-. - k -"- ır· - . ·ı 

na Si a.ı. ~ l · bu 1 1 kü pazar_ sabahı Moskova radyo- On.iversit.e.i Ar.k61\.loJ·1• • • , ı.-• ....... j. no ta~ iı ılik ettirı ecek tor-~ Avrupe. barek.itı doJa· ... .::. t1ğı kuY\'t'tli te§ebb08ltt ıra· ya ~ aMrak daireler cimıcğc w ·""'"'~ 
'bUe kunetlen tasarrufuna ri· leyi muhasara edeft h:alyan kuv.

1 
b•filamışlardır. Bundan bazı 6~ PraYda g'Uettwlnin cephedeki I Bin de auielf ve nazari biij;ileri- pil tayyareler -ve zarlılıların çe-

IJet etınedıkıerinde.n Almanla- Kahire, 23 (a..a.) - Libya'da vetieri ta.rafından geri pUeküı· har-Metier olacağı anlaşilıpı.ış muhabirine atfen iUnlart bil • ni arttın:nak maksadiyJe h~r lik bordalarını eritecrk ,.... ... ,.· 1 
ln mıidah&leöıle tekrar Mısu a İngili7. orduları n€x.dindeki Roy- tülmüftitr. ise df' a~ ac!)rl1gı u.maaı ve de dirmiftir: bulunduklan bu &mt"liyatta bu hararet kaynakları karşunnda 
~ondiilcr bwıdan sonra şu sebep· ter muhabiri yazıyor: 1 Cereyan eden fiddetli ha ·a niz tayyat'f'leri harekete gcçin"e Alnl.altları Moskova cephesiıı· sene, MilattAn sonra be§inci a.s- bugtlnün motörlU sili.hlannıa 
lıl' tesirile mtihim vak'~ar 0 1.ll "Muharebenin arefesinde Mı·j muhllrebelerinded""9an 25tay.

1 

~cmile~rakl~mıRlardır. l de Vo!oknlamş veMojaiak Üitika ra ait bir saray müştemilatın - birer pi~Ydan veya. kn::.ön ura-
ladl: 81r seması açık olduğu halde, ya.re kaybetmiı,tir. Dilşman çc,k mc-ııgul olduğ\ı 1• metlerindP ve Tulaiıın cenubu dan bir kısım bina ile, urayın 

1 .. ,. . . . h L b .. . .. • s· 1· Af 'k h ~ı........,· "'e . .ı..· tah . ed k garb.· bö'Ig~ı·n ... e ,__ __ •--'-"-o:'""r hamamı _ .... ~--.. ·çıkanlmı..+•r. basından farksız bir hale geJ5·ek 
- JJıl'. ımın ve mevsımın a- i ya sema.ları,guya ertcsı gun '!.:ırna ı n a mu ar..,""""' ~ • çın 'LllZe SlS ece vakit bu- ..,., ~ 1 UClUl ı.er-aa,;.u... .....,,.'UQ.D_ S"W 

l%ata müsait olmaması, cereva11 edecek Yahioı hldiaelcri ~m etmektedir. Şiddetli çarpt!j• lamamnktadır. Jtaıyan füosu _ 1 ka ·c1etmeğe m.uva.ffak olmuş - Bu binalann bazı yerleri mo- müzelere kaldınlmıyecaklannı 
2 - Diğer oophelcı'deki meş- duyÜyormu, gibi tehditkar ve mıılar olmaktadır. . . nun idetçe üat.Uıılliğüne r.Ağ • 1 lardır. zayi.k d*-1nelldir. 1 kim temin edebilir? 

1.ıUyıet, siyahdı. Gece şidnetli bir fırtı· Koımz~ ~ ~••yclt men Lib~aılaki Mihver kuvvet- Bazı noktalarda Sovyet. kuv Regium hafriyatı bir kıaç se- Hülasa hJU'P bizim bildi~imi& 
3 _Hu.arlıklarla uğratmak. na çıkb. Yaı?mur seller gibi ak· Knhire, 23 (~.a.) - f'~uteı· lerinin deniz cenlthinı hiınayo vetleri ~eıü nıUdataa hatıaı·ına 1 ne devam edecek ve h« sene il· harptir, değisen sadece vasıta-
Bu p.rtlardan birincisi şimdi tı. Kıtatar~ız ve ben açıkta aj8ıllıSırun nmhabiri bildiriyor: etmek için hiçbir gayret sarfet. {:ekildiler. Alman tank an ve pi- Qet" ay süttcektir. ı ıarı usulteridir. 

rtık mani teşkil e.tmeroektedir. j yattığımı3 i~in fecirclen evvel :;u ı Ca:plll!'.llO kalesinln eni Zel~· mediği göı"iilmektcdir. yade kuvvetleri ta?.yilile.rine de-
1'inci şart İngilizler ve İtalyan- içinde kaldık. Soğuk ve rut.ubet. da kıtalaM tarlllından zaııtedıl • Ubya meydıua ~ vnm etmektedirler. Prav.danın 
~ için .menuu bahis değildir., arasında taamız auti çaldı. !le. I mesi pek mühim ne~erl ''~~ de\'Bm t'id.iyor muhabirine '!KÖre Almanlar K'tl· 
IJçiinsücü ise her iki tarahıı ha· ri ha~ketimiz b~ladığı eırada cektir. Bu sayede cen _1!>~ ı~r· JCıhire, 23 (a.n. ı - Liby• · • ~ • v 'kom yolunda kiin 
•rl.ığı ya taarruz ve) a mUda· 1 tekrar yağmur yağıyordu. Etra- l~yen seyyar kuvveUcrı"!~ ~- meydan muharebe$inin daha iki Kline yaklaşma,ğa ve Voloktl. 
$1.a. m•ksMile olduğwıa göre fımımaki çöliln hava meydanı~- dı Sonumun ~arşısındakı me\ · w-ya iiç gün devam ~ ZlUl· v • 

~er Mihverin hazırlığında da 1 rından tayyare filolanmız biı-cr. zile_;e ycrle§llUŞ olan ve Halfaya nıedllil''"'· Düşmanın l'IUtk itibıv .aj~~ fua~ :~:~~::Ji~: 
taarn\Z maksadı nraa lngüi.. hin-r havr.landı ve doğudaki düş- r ~ga.zınm etrafında bulun~n riyle çok mürum z;qiatı vardır. ler. 
cl'rin daha 'ev\•el hareket eder~k manı yerde yakalayıp vurmağa.. I Mıhvcr k_ıta~nm hemen ~~a- Dli~man anuc:bııe car,pışı)or. 
İareket ~ini ellerine al· mihver tayyarelerinin mulitemel lar.ına dlişmuş oluyorlar. u • Amerika mamfılatmdan baklar Daha. eenupta Almanlar nara 
balan bir siU,1riz sayılabilir. bir taarruzlarına karşı fngUiz .hfm kuvYetler bu kıt~n ce}' · nwiıarebenin büyüle yüküıaü u- nehrini ıreçmeye te~eb"ıill.s eder * piyadesini vo tankhlnmıgı hima heden. stkı§t.ınrken bir yandan ıerleriııe aJmıtJardJr. laken ağır .zaylata µğramı lar-

~~an nihayete kadv görülm.-emii bir heyecan ... .Anlatııa
mıyan meraklı bir sergüzeşt.... ESRAR. .. 

DEH Ş ET L 1 B t R M EV Z U_ .. 

SON AAHiD 
YAl[l ~DA M E L E K 8'NDIASINDA 

Hava stratejisine gelince: Şi- ye etmeğe gitti. - . 1 ~r C:Jn~~>·~=:ıe~7:i: 1 Uınw:niyet itiOOı İl le bu lll\l· • dır. Pravdanın muhabiri bu 
rali Mrikada ye c nubu garbi Saat dokuza dogı:u ge~tş bu· t mektedirler. .A.rkn.daıı g~ a- harcbenin bariz \'JH.f ı, kraliyet kesimde muharebenin bütün ge ,••••••••••••• .. ••~ 
lvrupadaki asker! hareketlerin !utlar arasınd~n ınvrılmagıa ~ leş kadar kıtaıarın m•aııevjyatı- hava kuvvetlerınin eide ettik • ce devam ettiğini ilave etmek1e- •••••• 
fesirinde zaman zaman mtiSKit 

1 

' dı .. Fakat .rilzglı- kuvvetlendı nı sarsan bir~ yoktur. ı leri muazzam hava hakimiy"ti dir. '1\ıla ch·annda rni\hlrn bir 
re gayri mfu;ait durumlara gı· ı.:e nihav~t b•; kum fırtm8.81 ha k·.• domnm• ;;ı faaliyetiıe dir. değişiklik olmamıştır. 
fen hava stratejisi Akdeniz hav- lmr. g?l~iı ... Kum fırtln;us~ h~: Bingam a~ğında Brham zuiı- Alm:uı.ıhv kurtulmağa ~-.ah~ıyor ~--••••••ı••• .. lllıı 1 

fsında bugi.ın için şöyle b.r va- k~t_ım~r.ı duşmandan gizlcdıı:.rı tısında bulunan Röyter ajanaı • Londn, 23 (a.n.) - Libva ta- ' 
. tiyet arzebncktedir: gıbı bılhassa hava .. akmlarından nın muhabiri bildiriyor: 23 (a. arruzu İngil~ baskuınaodanl1ğ1~ K A D ı N 
İngilizler - Ccbei.üttarık • da. kıtnl~rt~ızı l!1llkeomnıel su - a. l - lngiliz kruvazör fılotillil· r n.ın m<ınl?luciyetiui muc.ip bit 

~nita. Mısır - rıbns.. Olmak Ü· :reltP hırua)e ettı. 1 h gece d•i ......... •nın sahilde· tarzda devam etmektedir. 

1.xe uizilmişlerdir. İlcrledieimiz esnada, .bizden ~~le\~;ilerine, ;;;~·ve mühin1- Tobrukla Mısır hududu ara· K A L B 1 
Mihver·- İtalya • Sicilya • pek a~ ev~e~ o~a~~ gcç!"ııs.uu~.k mat depo! mıa altı J>Wiluk sal- sında iiçgen iç' ne alınan A1mr.ıı 

l'rablw,garp - Bingnzi - Girid laıın deıını gorduk. ~imdı, bu- volıır yağdınnaıft devam etmck-1 tümnnleri, kc udilerini P.ıkı~t.:ıran 
Klaa • ttalyan adafa.ı-ı ve Yunu· tün ha"a filolarımızın iııdiiri ile- tedirleı-. "" ı;cmber it;inden ktırtulnııtk ;çin 
'i tan olmak üzere çevrelenınis j ri haUartmızdaki av'"J tayyare- Şarki A.kdeniuleki k11v\:e1 'i 

1 
çabalıyorlar. 

~ir haldedirler. 1 lerimizin ini~ mevdanındayız . filo orta. Akderuzd" yolla.ıa tıe- tngilız ''e Mihver kayıplan a-
1 Bu hava üslerinden bir kmmı 1 Sc.wvar t yyareye kaı~ kovma zaret eden lugilız deniz.'ı.l. · tıla..·ı 1 rasındaki nisbet, tank bakımın· 

~
areklt sahasına uzak olmakkı ~ topçuları. bütlin bava meyda • ve hafif b!ırli.kleriylc beraber dan gen is mikyasta lngilizlcr lı. .. 
'Praber mih\•eriıı durumu daha 

1 

nınm harekat netiecsi daha ile l·;itlin SirenaiQue sııhlli uzun • hindedir. 
üsa.lt olduğu da şüphesizdiı. rileı·e nakkdiimcsi hasl-biyle ha- Juğunca bekçilik etınekte ve ge.J Almanlar dahn şimdiden, Jn. 

1 Şurası kayde değer ki, lngiliz· rcket~ ha.7.ırlanıyor. Bu hadise- ,· u l C'uuning}uun oı dusu taı a- ı ~ilizlN den ii~ misr fazla tauk 
~.Amerikan malzemesinin yar- l<>r biitün gün teken•iir etti. fm l ıı Lıbyada ya)Jı mil.eri ha· kavbct.:ıişl~rdir. 

Türkçe sözlü büyük hııyat ve 
AŞK HOMAl'ı'l 

TAKSIM 
Sincmasındg, fevkalade rağ

bet görmekedir. ---

LillAN HARVEY VİLLY FRITSCM 
GEORG ALEXA~DER ve LEO SLEZA • 

so~ E-
g terı'ıccck obn 

Modern Hay 
ı-·r~ sözlü güzel !ilminde: 

Kndınl nn, ttkeklerı uı ttc c ;fi• rı n;>ka tercih etmekte hakları 

olup olnıncbkt.rını söyliyeceklcrdı:·. 

~P::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ aza ·~~-· ~~!!~VS!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!*!'!•!!!CS!!!IW!_llll!!.-,._~U:~'SB!!?7~.:-!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!~tE!·!!!!!•!!!!• 

I 
1 

- Hanımefendi, o ka.dar ca· - Allah knh.relsin... ~ 1 
~~:-::n~::;:: v:~~u~ ol~ll~ı mek :o~:~ l~~r~~:1<~~~:~~ll~ fıHAY ÇAPKIN HAY ' lum gün nasıl g,ideceğimi dahal Hen de. Galiba sen ~imdiden tu- • 
!imdiden endışe içinde diışüıı • tuştun cin omın için sabretmek· 
fneye bqladmı. ten bahsediyorswı. Delikanlı 
· Müzeyyen Hnnım pencerenin ben Nazlı ile ev!eıırnedcn ev,•el ı 

~
enannda bahçeye bakarken Üı.; sene sabrettim. Üç sc-ne bt k· 
e\ ket baygın gözlerini Nazlı ledım. Amma nihayet mu adıma r..- Çeıııren: BEHÇET S/. FA Tefrika No. 10 =========••~ 
a· •ma dikmiş. onu yiyecekmiş naıl oldum. Nazlı... 1 

, 
du. Çorb"yt içerken gözlemH 
baygın baygın enç kadına di
ken Şın ket ._oı nyağını, masa . 
ııın bcynz örtiisü nltından ya
vaşça uzattı . Eğer karmsıııdn
lti de hafifçe uzatırsa bu ayal<
la.r birbirine d<:'ğcbilirdi \'C da
ha çorba bitru ck11 ayağı bir 
muka\!emetle karsılaştı. Bu, mu
hakkak Nazlının ökç li tcriifü 
idi. Hafif ha.rekctlerlı b'r 'ki 
dcfn. dokundu. Tıpkı giı meJ- ıc:iı1 
müsaadı"' istemek üz0 rc paımnk
larınm ucil bir kapıya üı.; el fa 
vuı"Ur gibi... Cevap müsbotti. 
Bundan sonra. masanın altında 
telgraf ifaretile uzun bir mu
havere daha doğn1su bır ınua·ı 
şaka b~adı ki, bunu masa ör· 
tiisilnün üstündeki bakışlar ve! 
el hareketleri ile belli etmemek 

için iki taraf da btisbütUıı başka 
şeylerle me gul olu) OMlrdı. 

Hizmetçıuın getirdiği yemeği 
biz?.at ayıran Nazlı Hanım sırn 
tavuğa gelince Şevk te: 

- Göğüs mü arzu edersiniz, 
bud mu? 

Diy · rdu. Şe.vkct t.ercıbın 
gii<:liiğiinü ıfade etmek jster ~·
b, bir müddet büyük tabağa 
baktıktan sonı·a alçak bir aesle: 

mi benzersiniz? gibi sua!lt"!·le 1 
genç kıo. nlika gösterdikçe L<;it 
mcdiği bu sualierm pek ıleri gıt 
miş bir rabıta ifadesi olduğuna 
kaıl olan paşa, g~ç karısını ay- · 
ııi illi ntıarrn ncş'el ndimıc ~ 1 
çalışıyordu. Paşanın böyle bır 
su uluk anında Şevket Nazlıyaf 
dan.dan diişer gibi : ı 

gib; bakıyordu. Nazlı bu bakı:;- Sc ·ket. keneli kendine söyle· 
lat'ı ' ıki fe!ıvet "·e arzuyu çoktan nir gibi: ı 
far .etmişti. Gözlerini başka - Cnmm kadın ... 
lar üa çevlrdı. Fakat belli ki o - Evet, hanım kadındır. ter-
d:ı Şevketin huzurundan hoşla- biyelidir, naziktir. Amma o da 
hI) rou. biraz Mtl1.eyyene benzer; ağn. 
1 Aşağıda yemek odasına gi- dır. O da donuktur. Daha buı?ü
dc: lcrken pasa karşılarına çık- 1 ne kadar bu kadının bmi sevip 
lı. Kadınlaı önden inmişlerdi. SC"\"O cdi~ini aulıvaınadım, der· 
Paşa Şevketin koluna girerek: 1 sem inanır mısın? 
ı - :MüzeyJ enle tanışt1n değil' Şevket, büyük sof.ada karşı. 
illi delikanlı., Methetmek gibi sına geçip gözlerini gözlcrioe 
.olmasın amma pırlanta gibi bır diken paşaya ba§ile işaret cde-
kızdır. rek: 

Şevket dudaklnıııun arasın· - Hayır inanmam! de<li. 
Clan mınldandı: - İnan. Neden inanmıyor • 

-Aman nP soğuk şey!.. sun? Mutlaka sever mi zanne-
- Ev0t, biraz donukhır. Cid· diyorsun? 1 

at olduiu için donuk d•ınır. Am· - Hayır, (sesini alçaltarak; 
oıa nıı•Ianta gıbi bir kalbi var- bayır, aksi!. J 
~r. r- llah; ... .ı*aft bi bildin· 

Hakikaten sinsidir. Sever dE: malıkşiniı. Ne kadar neş'elisi -ı 
~c\·diğini holli etmez. değil mi? niz ( alcak seı-:ilc) koca öküz ... 
Bı nvo Şevket.. .. Kadınlan ne ka· - Ha evet, b'ı az scmizim ,. 
d.Lr iyi ı:ı.nlıyorsun. Aı?kolsun amma bu b<'nim faaliyetime m.a. 
fia.:!1a... ' ni olmnvor. Hele seninle bir 8.\'a 

Şe"lket eğildi, paşanın kul&· çıkarsak görürsUn. Kuşların 
ğına: arkusmdan koşaı Ken bnnn zor 

- Amıın pac:anı, sizin kadar yetişirsin!. .. 
7,arif ve. nüktedan bir adamı ....... O ynrışı koşktc yapacağız 
hangi kadın sevmez. galiba ... 

Pa a ellle kulağını eğerek bu - Hangi işte! 
iltifatı Şc\ kctn bır kere da.· - Sizde bu ccvvaliyet. bu 
ha tekrar ettirdi ve neş'ed.-.n zindelik varken sizo yeti~rrıek 
kalılrnhalarhı giilerck ŞcYkcUn 1 kabil mi p sam!-
o:ruuıuna vurdu: - Hah, balı, hah!.. Demek 

- Aı:ıkolsun, insan. ruhunu aczini itiraf ediyorsun. 
ne iyi kavranııf81n bu ySŞta ... , Yemek odasında. küçük yuvar 
A9kolsuu delikanlı. ! lak bir masanın dört tarafında 

- Aıwuı efendim. Bwıu bil· iki erkek kadın oturdular. MU
miyecek ne var? Sis bütün ka- 1 zeyyen Şevketin sağına oturdu· 
awı&ı·1 ~ bir cazib'1)'e ğu. içUı Nazlı karsısına ıefiyor-

- Bu ' u.ziyettc ,.\ela b but 
IUtfeu.newzi ri · ede e.kfün .. 

Dedi. Paşn tutturdut'U b r a\· 
hika ine d vam cdio giderken 
aı ada b ı douUp Şe. kete fikrmı 

ruyor, onu da ba.şınd:.w gcreıı 
bir av b'k~ · i autaw a:;.ı ı iR
temchl be.~ ha b'r tılrJiı l·Jmıiı 
yı kcsmi~ ot•du . .AJ:;ıl ga ibı ılrırn:.
bır ZC\ r.. · 'lti!au o l:a l 

nmhabbetın.ı fah· r t.n ek iız ı c 
fıı &al a.ı uwı idı. n l -
hık d , · c·• 
Fakat Nazlı Ha d n 1 ıc bir 
mukabele g .. rmüyoı u. H ı 
Şcvkc4 göze batıl'asın dıv ..ım
rla bir Mti1.eyyene dönerek: 

- Su crnredı;r m : .. ini.7? Piya
noyu kaç yaşıntlan bcl'i calıvor· 
suuuz! Valideniz hanJJnllf~diye 

-- Kaz er m siniz hanı :ıe- • 
fendi-

m ye sordu. Nazlı ~le "Jıa
yır ! .. işar Li yaparken paşa atıl· 
dı: 

- Sevmez olur mu, o da bayı- ; 
hı-. ben de. Bu yaz Bostancıdaki 
g ınoya aı mı gittik? 1 

- Orada kaz yemeye mi? 
- Evet, ~az din.l~e. 
LakırdJyı yanlış nnh~arak ia-

te ıgi rnruıayı qy,· n p.a...~ ;;rof- • • 
ı a. ki Prt gıUmekte!l katıltacalt. 
tı. l\{'11 ıl rir i or t t~utaı. 't ü 
r.· n ' riliık!a sarı!a.rak bi· 
ı·er yudum su i tt• r. kct: '1a-
ı:ıı b b a:ına e:; i!n ; olarak: 

- Saz Qlsuı k~ O!SU!l ... d<.'tli. 
1ı ın ae-,mediğini di.nl Ci>İ 
d~ hazma me"b •r o'ma .. ı 1n 
aCl .ş~y olacalr... N .. (t 
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1 Yenice Vapurundan 
6 1 8 9·10 

(Ba,ş tarafl 1 incitlıeı) 

_ A. oııiamı da iyi peh!lvan· :nıpaya aldınnışu. Onun yÜziiıı-
- den çok para kazanacağına kn-JmSll .,ar .. 18 18 rıl-mış benden 50 metre kadar ~ 

: - M>e; olamaz be! Onlar ne nidi. 
1amr gtlreşmeyi be?. Fakat ;Piliz Nurullah Piyerin Bi!mcm aradan kaç saniye 

geçti. Toı 11il bütün şiddnti ile 
geminin kazanına Js:ı.bet etti ve 
bir dakika icerisindc vapurumuı 
sunJr içl:l·isinc gömUldU. Ben ve 
ikınci süvari Hnyrullnh geminin 
kaptan köprii~ündc bulunuyor
duk. Geminin diğer miiıettebat1 
hn •a gok soğnk olduğundan ka
zanın vanında toplnnmır;ılardı. 

znkta bulunuyordu. Ha.va deh - 'il 
şetli soğuktu. Sular içerisinde 51-..ı.....ı.::::.ı....:......:.....::..ı.I =•:..:•'-· -

1
"-"-+-... 

iLE SABAH, DCLE VE AKSAM. 
Her yemehten sonra gü1,ıde üç def• 
nı11ntazan1an dişlerinizi fırçalagını"4 

- 1Dh ! bilirler.. v başına neler getirmemişti? Ona 
Mösyö Piyer, bir kurnazlıJfR ne ~·:ıtacnk yatak, ne örtcech 
~- Yusl.ı.fa, ne suretle gu- yo1 gnn, ne yedirecek bir yer bu

korku ve dehşet içinde l'Oil 
6 gnyr timizi sarf ediyorduk. Bu sı ;_~.....1--1...--1.--!l.:;:B=...:..:I •~· --.:.;;:.;;.ı.;;.;;;;. 

weeceğin.i söylemiyordu. Egcı· lamamıştı. 
0 bu ~er şöyle demiş olsaydı. l<'ilız:i, vapur kamaraları alma.-

rada vak'ayı gören Bulgar ba.~ 71 ı ı 1 
lıkç1ları ile Bulgar bahriye as- 81--...!--..!..::::..!..:=...:..-!..11 _..:.•_.__-f--~-1 kcrlcri imdadımıza yetişerek bi-

Yusuf, dünyada Avrupaya gider dı, şimendüfer almadı, alımulı ı 
-miydL oğlu almadı .. Çüukü sığmıyoı·- 1 

z.i Va.silikosa çıkaı·dılar. Sahile 9 ~ IE 
varır varmaz mosmor kesilmiş -.:.=::..:..-J_,,.:..

1
.::;..;.-....;......:...:;;.:.:.;.--:--1 İnhisarlar Uc Müdürlüğünden 

- Belden ll!'Flğı, tutmak yok.. du. tı i \'L'ı saUı adamdı. Vapur 
1 Belden yukarı tutup güre.secclt- tabldotu F ılizı açbıraktı. 

&in~ Hühisa mösyö Piycr, yalnı:aj 'Bu İtibarla torpilin kaza.na 

hayılmı§tık. O giin ve o gC'ce hep . C!.-.;....ı......_ ..... _....ıı-.1-ı.--.rı: 
bi7j tcd:a.vi ile uğraşmışlar.. Ni· ı - Mevcut şnrtnamc, niımwıe ve mtifredzt Ustclerl lfJUclb1n "' ~ 

ihttY-.u-.: için d53> kslem msl7cme ahnlı~. Bunl:ınn JS blcmj lçiıı 1-
TUrli:: • Alman anl;şmasından idOl'eee kantenjan •lrlk eW.dbnlo oluıı 

Hiç bir Türk böyle bir güreşe FiJiz Nurullah değil diğeı-lcrin· 
ası olur muydu? Hem böyle gü- druı deçok çekti. Koca Yusuf va 
Ns olur muydu t Buna ~ylan- avnnesi de çok yiyordu. Değme 
~ olur nıu) .tu? Buna ııruymı- ysı:laklam ·ığmıyorla.ı dı. 

hayet ıkendimize geldik. ]!)-le.si 
sabah bizi Burgaza götürt.rck 
konsolosluğumuza teslim etti-
le:-.... 

· '.l':ıhklka.t df'\WU edi~·ot 
,\fuhakkak Yusufun verec ği O <i<"ı ecl! ki, Parı:m.• auı b.dm 

•et-\ b ~'lyle olaı:ıhtı: 
1 

pihlhımlaıımııınakh·tnıC'zoıJu. 
• - Abı· bliylc ~iit ~ olur ınu hı.ı·, lıdt.:, Vili.: Nurufüuıı .. O, huı 
Le< Hu maskaralık be~. 1 t.P.n· aı. b;.tyayı kır11ıı13tı. 

1' 11..) vö Piy r, "!iin bu ruail· t.ı· Phl1Lı A "LA} IMJL. f' ARl:::ft.e 

i~-abeti onları tamamen b< r ha va 
etti. Zavallı arkadaşlarımın hep
"1 battılar, mahvoldular. Biz 
iı;e torpilin P,idclctli sademesi ile 
on be:; metre ha,·aya fırhıJık \'C l 
sonra kkraı· denize diı~lük. 
Bı•n elime g1..11itJiğirn bir t.ıhl.ı 
pı ı' ıı>ı ile K.mıdcnb~n -;iddctli 
<l h nlaı'l ile miıcadd~:;e b.ı~la
thm. ı ıfl, ıııı ;.>iJmeJigi için knt\ven j Pcl 1n·aular, kiı-ıb\ deri le ..:ı:·ıı· 

( .. ),:nuvurdu. Yu~uf ua, bühuı bıllt~rılc 1ln!"silyı:.y::ı. çrkm.11la: • ı .... 11 •"<;na<l aı· ·:ırla~nıı Hnv • 
dlın:- a;la herkes ynğh gür~ir j dı. 'l'iiı·ı: pclıh\ ::ınulrırııu ~ele~e- rııl! h bir tr.hlisiy,, ı;imidiııc- sa

niin tiğ"lcdeıı sonra :::.dvnri ı 
Mak.s'ut İli' Haşı ul!ah kt1ptnu n 
ifade1eri J,iirııan Dairesinde ult~ 
ııarcık Ank::ır:ıy~ bildil'ilmiştir. ı 
Di~er taraftı:uı vapurun snhibi 
rle 7.arar Ye 1.ivanın teshfü i<;ln 
n.liı'k<l<lar makauıl.ıra nuiracaat 

~..;nnPttığ-ındPn (ı) le komıştı.)Or· gııı: tııösyö l.Juhlcy, ~,.,z.:-t ll ı ı · --~~~~!:~~~..,.-~~~~~---~-.ımm~~""!"-~~---! 
dıı. • ilan dınişli. hm ıaz Dul.ık·_,, ı 

t'trni.5liı-. 

?tönö Piwr, Y ıı-. ıfıı. ib<ıılet şü~le ilırnJnr y: ı 0ıyordu;. , 
\'t dc•n°ıtı7. ı•ti .nest-lC'IN·lııUe ikna l - - A>'iütinş 1 m k ı .... h.ı\ anlatı 1 

etlını·<'ve l: •• d!lr ..,ölı ·gı r . ti, nıı: · A \ n. pa.lı ı Phl i. ımiıırla. boy i..1-
tı. P ıh.ı ctnğrı.su Yn:;u'·, el'.nehi ı~iisııu go P.'•"'i:.orlı.1-.. 
diy:umtı !!İtm k h:ttınıiyorciu. l'c-lıii\a}lfdım.1ztıı. .Mıu·.ıilyaya 

Y • ·Ht Y : nf. k 3'.iul ettt. i ş ~c·lıf?ll•r: hııladi bın e!ri?.- \•\iz 
p. •·a nı'es le iııe gelmeden mÖ8- do} tın.il dört: S"nNrl İ 1 '. "-1a,ıtlC't>:-.· 
vô 1'tH r . t:r'<lu: siif im t.ıuhi de A'ı, nıpa m~<·)llU
w WA r ı nırr. ! lıaşka 111.;lılivaıı :ı J,ı ı ktlUcksiyomıı •.ıu ve, o · a
da göttirelim .. Sana aı 1 :ul,ı.~ O·' ııı.rnl:u· y ı.:1lnıı:ı vh.n n·, ı;ıinıı ı 
Itır.. tcı.; lriı t•ti<tl.a kdlnıı_\',ın bir ıı-

1 h·yinN', Yuınıf 8evindl. Ve, ıe;; 1.ıt:ıbırıJan a.ld1m. Biz rl~ tr-k 
~ı L<>imleri aydı: !.. ) t hıle ~ok .. O ' :ı.kıtld gazı. t<'· 

IT!lib< 1i kara Ahnu·t, kam !erimizde tek satJr yok.. 
Osman. Filiz 'nru11:ıh !. ( 1 ) 

1 
neıuek A vrupaJılar da ala lttt· 

Pıy·r, fıifk, \r.nn; soruyürdu. dar olup ~nzmamış olsalalıl\. 
Ht·l ıı h ıf • l.ıu «ıhf't <i kab ıl Ylısııfun ne vakit A'\'rııpa;:rn :1it· 
olıııı<lu. I~ ı)aray~ geldi. 1 tifiini bilcnıiyt•ı·ektik .. Yalım~ hıı 
1 Mösyö Piyer, 'l'i.ir'kleıfo güz\i mu".. m;ııfıuı kaç metro bQy•ı 
tok oldukl mu bil' t-cl•. Hını n-

1 
oldu<Yunu k ç ol k:ı ge1digiui lt> 

alt:.} h. bu jşj en QOlll.1. bıra.knUI',· A vıt~p:ı. '1lıır \'P /.nıeı-ikaİı'aJ'c);aı ı 
u. M<>:.yo pjyeı·, hı> hu~ıı. .... u ögremni~ b.ıluııuycıı ıız .. 
'Us\ına mufabı)~ kı lddı:Uın son- J'or~ Y1ı.:,;ufun giircı;l('riııi Av-
l'.l .HOJ"dll: 

- Arslanım, 

l"ıt" a\'!. 

1111ıt1lı 'c Aıneriknlı mulıarıfr • 
m• iı::tivur• un 1 it-: va.tıiıamıı-; ol~:-!lardı. o·ıtın i· 

Abe ne bılt:yinı be:rı be:'. 
- Yo, aliyle .. 1stedigin ka.dar 1 

İHte!. 
ı\.'"'· .sen Mvlc bf'.!. 1 
N« ıf\evhn ~rslonıını?. 
.A ty. !'i•,~h. lw ! . 

ltfösyii J•iyeı', ) mmfu, ~u ka· 
. ct.H· pllra latt~·i:ın d •. ~~ ı;iiyl{"lt:ıııe
mi..~ . 'J'\irkün gö:t.li hu kadıu lok 
ilıı. ~ıtııcy .. t rn.ö.ıy<; Pi. 1 !l": 

Ar ·ı uıım .. Ay<.Uı s~ııR Pli; 

c-in bıı sabrları \'azmak d:ı milm· ı 
klin ohırmı :--,dı. 

Diişlinm<"li ki. Cliinyaya nam 
~hn ı H. Tiirk kn<laı· lcm•v.-tli dar
bı nlt'Helini afom cy!emiş bir 118· 
b-.;,yei;'it i biz A vrupalılard:ın <:~- 1 
renivortız .. A<'ınaı·.ık bal dr·~ ıll 
mi?; Boyunu, bosıınıı bil~ mılar 
bize "tteıivor .. 

rdtm .... 

Dahas.l ''ar .. K.oı~ Yuımf. A' • 
l'Upuda. An erıkach dünya b<~~ 
pt ı,ıi\ ı ııhgmı aldıgı halde 'l'ti .. k 

?'::ı.p<•kun \ eı ~.-nı .) cteı •ıi:ın ı :-;ı buud:ın hab rdar değil· 
ttı. Avrupa ve Aın~.l'ika yeı iııı.lt n 
ı 'nndığı Jıalde 'J'iirk g • .wtelı·riıı

ııı ı .• 
J' •• be!. 

ıt'a. hr·r giir~~ \uw.ar b1' • 
,..... hıu•.c'Uidığımız paı .ıya :,öı c 
~a ıı . ynca yll:1.ll·n·e Napolyon 
"''riıı ın . "' 

,\he, ne yaparsan yaıı oo!. 
.Yuiuı,. bızt> domuz eti yedirwt-, J 
ııa 111 oz. kJl. .. c·ak biı- yer hu! • 

W. l~ y() l'iyer, Tilrk alıl.lk:ına 
b;. \ ılıvonlu. Türk kor, n~· kadın· 
uı .. ıı ·adamlaıdı. Mulı:.·.-~Jc<ll•n 
p<U !l mıktat md:uı, ıuthıl \ erilip 
veı füniyl•c••ğiı1den bahis bıle- et- 1 
n-rı\ oı lıu dı. 

ıi(• b:t satır bile y•)kht 
Dedim }a ... Acınacak hal! .. 

H er ne hal ise.. Maı15ilyalıtuı, 
orı bhıl<'J"<'e lrişılik kafilelerle 
Ti.irk oehlh anln.rını göı ınek i~in 
rıhlırna dolmuşlardı . Polis ve, 
JanıJarraHllar halkı daP,lhi.mtyor •

1 du. 

Feneı B"siktaşı 
1 - O yendi 

-
:I RADYO PROGRAM! 1 
-24 lk. Tc.şrin 1941-

(S<lş tarııh 2 inci sayfada) 7.30 Pro[;n.ln j lt:!ill fa!;ıJ lu;yeti 

yatıbeyazlıhır Fener nıüdafaaS!- 7.33 Hafi! j l9.3oSıı •• t <>yını, 

I ' k · ı"ı~ rı~.ı· \t• J,;,ı, r ler nı hıry)alıyorlar. •a at netıct! 
'i.4.ı A•ans , ııi. :ı.s<":ltl<'lli 10 

yok.. h:ıl>crlcrl j et. hika 
L'erııerJiler Muradın snxurdtı· , .. "'' .. ıı".ik 
r "'' "' " lfl.55 ~ı kı ve 

ğu 1opun peşine takıldılar. Bıı a.16 E\in ~anll Wrküleı· 
arada. Zeynelle Hi.iscyin arasın- 8.45 Muı.lk •--

1 • l 21).J.'i R. g;ıze~i 
·da tl'klllt~ alı~ v~rrşı ol< ıı. İ 12.30 Prngr:.m 20.4

5 
Mı.zık 

Hu.kem ev,·eh e kasdi bir ha- ve ııotıt ay:-.rı 1 2,.o•ı %. takvimi 
rekctin<len <lolayı iMar \'t•rtliği 1:u~3 s•v. c: crlcl'i ~ı.ıo Mılhik 
Hiiseyini oyunaan <:ıkarmnk is- ı :>.45 Aj:ıns 
k'{.ti. ~iktaşlılnr bu karnrı 1 a.- b?:bcrk-.ri 
bnl ntmediler. Oyunun neticesi- 12.0o \uhhlif 
nt· ttUu 11 d:ıkika kala ~haJ;ııt şark"ılal· 
ıtnıldılıtr. 1''eııerbalıçe hliknıen t<.Ofı K;ırı ıı, 

:1. ~o Tt!!n!'ll 

21.-.~ Scnronı 

orkt ır:ı~ı 

g·afiıı ıltm edildi. 1 progı:ırn 
18 00 P: ""' ın ''" 2..! -;5 Dm,~ J >iln •·ok güzd bir oyuıı ~ıl<a- , · 1

"
1
"'' ·• 

' " # • • • • • Sliat ;tytll'l 
ran ı;anlacn·ert hıkıru g.alıbıyetı ıs.ua J>.ıns 

. ~:.!.tıs 

ha.kkt>tti. Reşiktuşlıların hake· 0 , kt<S\I .. ::ı ıuıııımış 
lılİrı karal'ını protesto ı>derek ım- 1 _Z===-====~==!!:::=== 
hayı t erketınolerini doğru bul
matlık. 

:)ERJ.<~F S'l'ADI: 

Be.) 1~~ 1- A1tıntıığ 1 · 

ı,,tikW üsul&E.1 Koıı~di 
Kuwunda 

Eu :.kşam ftQOt '20 - 30 ı1A 
KÖR D Ö <";ÜŞ Ü 

Çetin ve k:ın;ıJıklı mütemtldi 
hamlelerle ge<;en B~yko~ Altın. 

tuğ mac;ı heı· iki tarafın yaptık
IA1·1 biı·er sayılarla 1-1 herabee- ı 

likıc n~ticelcndi. j 
l'e/4( 5 • B'-""!J<>(:;Jıutpor (). 

ı-~liııe ge<:-en bir~ok gol rınmt- ı r- ''Yen·ı sa~allın , 
larından istifade edPJl1iyt-11 Ve~ıı U " 
bh inci de\'reyi aıu•ak l - O galıp 

biti~·di. lkinci dC!\'rede h.ız~anan 1 İl An fiyatları 
y~ılbey8.zlılar s:ıyı adedını beşe 

1 çıkann~üa muvaffak oldular. Kr 
G11Jab:l3Uray 6 • Siilelf1rıa niye O - • 

Uvumın her ıld de.,re.:ıi de ~., j Ba~bk na~-ta olarak 750 
rıkırmızı W.kınııı1 cr.lci hakimi-

Birinci tıayfada uııtiml tiOO yeti altında ge~ti. Birinci dew~ 
vi 2 • O Galip bitiren Galatasa- j ikinci " " S50 
ravlılar ikinci devrede dört s:ı · U~üncü ,,, ,, SOO 
yı 

0

ılalıa yaptılar. Mac:ı 6 ·O ga- ı Dördiiaeii ;. ,, !00 
lip bitirdiler. 

1 

,.,ı ·uf, FiHbeli kara Abnıcde, 1 
k r O: mana habt'.-r ~ oPadı Jı'i
\' !'-; t t}.ll; h ci il ev~ sebcblc: dc>ıı , 
doL.) ı gid~iyecekti. J."al.nt mös' 
y;; Piyf•r, Filiz NnnıUahı ~·Hrcfü
~ii ;.HJıoıın aklı başrndan git rr.iş-

Tiirk pehlivanları bütlin h"Y· ı 
betJerHe Marı:;ilvaya cıltıp otell"· 
ı ine. geldik len Sonra yer yerin· 
den oynn<lı. Jı-:Cııebilcr, bu dı:J t~· 
ı c gfü·.el inr,;aulaz· görmemi::leı'(li. 
O. 11e mqjm giyinme idi. NP gii-
1,elcli: Sonra ne b ~·eğit endam 
lı a.Jnmla1dı. 1--....-.--------------

Mrırsilya gazel.el ri p hlivan· 

t • 

laıwuzırı resimledni ilk S."lhifc~ I 
lt rinc lwyarak 117.un nwthiyı•ltw 1 

nes:ettilm'. Bu, ne-,riyat Parisı 
alt üst etti. Dubl"'y, fcvkalado 
p:ıuı. ka7amlacat;11nı anladı: Mö.:· 
vo Piyero i.ist üste telgra.1 ,·erı
Vo!'du. Vt.'. ctatıu Par:~ g'-"lme- 1 
den ooğlanıyon1u . 

lstanbul fiyat miirakabe 
komisyonundan: 

11An No.sı 126: 
J,tnnbul fiyat miirokııbe koıni.,y:>nu 20/lJ/941 tı;ııbll topfantısıııd:ı 

L<:Wıtıda cim;ICJ·i y:ızılı makaralaı m peı .. !<ende ;ı:ra1>ıl "ııtı~ !iyatlanm ~u 
.ımıclle tet;IJil etmiş buJunmııklQdw. Mokıır fiyuU;;nlıııt tazlaya ı::o;Lış Y<ı

psnlıır hakkıodıı Mılli Korwımu Kaııuııuıı;.ı eöre tu~.ıhat F•Ptlacağı il~n 

Mfü.,yii Piv~r. Filiz Nuı ullahı 
~· .uıdıı 0mnk kin ço'k çalıJ:tı. Mı.ı
' ı hık olamadı. F'ifo. J runıllah, 
iJ:" ıııı ~re on ~ekiz. :ıııLlın boyıııı
da vih all.:aıış bt~ o~lmlık bir 
)" ! il\ · 10 A vrııpaya gılmiş ol
ı:n vıııı kim mağllıp c:<lebilirdı? 

Moı-;yÖ f'i~·er, pehlivanı rla İ· 
~11 1 J~tb di ı;;o ra. anlara bnl 
Jı hır verdi. Elbth•?er yo.}Jt:ı. 
l.H kiu. 1 tanbıılda i .. eri capMa 
•-ıı nıı!il ı. Oı:;manlı hüküm eti pclı
lh :t .lanıı Üı!':trı çıkma.ı;;ına mü
ıuuıdc> etmh onlu. 

M.!isyö Piyeı·, meehurdu. Dıı~ 
ıev olmaynıca hiç bir muvaff akı- füı.su perakende aznmt 
y~t elde Nfomcz<li. 1 .. .._..,, S:ıtJ:ırn fiyatı 

uluı.uı-. 

1 I "kf· nc·i. ınösvö T'iyt:rde.n 
t;iiplıı·leııiyor<lıı . Onu ca~us 7.an 
f'.(f \ :ıHlu. Sıılt.ı n AIDzi bir p00li
\'e , olr!iirıııiiş kaıınati hükiuneti 
t.ı ii: l.iitiin ~rutişeyc dlL~üıırniİ.'itii. 
Ol.ıbıli rdi yıı.. Ecnebiler, peltli
' :ıııl, rı alıı Avrupa.ya göti.irilr-1 
l•· . Otııd:ı. kandınrlar, t~tnnbıı
~ :. avdt>tlerindt• Sultan Hamide 
auiktı'-'l yu.pa1·1artlı. 

Mo...,yıi Piyeri, hiikuınet atla
byoı ıhı. Bugün, yarın diyt>rek 
i" uıadı. Nihayet Pjye.r. :Scfazcl
ıı:meıere miir.u:aa.t ..-tti. Ve. t.t-
m inat vererek gii~ halle pt"'hli
vı• nl.mn t.1.!jr~ya ~ıkılnıasına 
tıı ı;~ ade alabildi. lt""aka.t l>u u
f! •rvJa <1a bir avuç d-Olut>u pa.ra 
dı~ AAl'fetti. 

PolıliYıınları, mösyö Piyer 
la11 ve, kuşa:klııı·ı .. Birinci mavi 
r nkte lui lmma.şmdan poturlar 
1;ii l«'mişti. F .. ~ki Trablus sarık
la•· .. Gümüş serkisof saatleri .. 
Boyımd:ın geçn1,. köstekleı· .. ru
faıı yemeniler .. 

Piyer, pehljvanlara fkiF;cr knt 
elbise yapmışb. Çiinkli Avrupa. 
da böyle "Jbisc yapacak yoktu. 

Filiz Nurullah. ikinci refı~rde 
A vı·upaya gitmişti. O vakit Yu
sufu Pariste bulmuştu . Mo~yh 
Piyer, ne yapıp yapıp Filizi Av-. .._ 

(1) Ji'ifü: Nnrulbh, Y~uftan 
b.rıl Avnır~--a gitmiştir. 

Pa ris., pchli v:m 1:..rımw.ın gl"'!e- t M::::n:f{:ar:.:=>::n::.ın:.:._.:~::·iı:::ıs:.:.:i ____ .. :..•..:..:.~".:...... __________ -: 

ceği günü b~kliyorrlu. Nihayet 1 'l ufcıUt.U a kııllı 15!1 M. bt>yr.z ve i'İy~h ıo H.~ ~dwi 
pelllivanhırımLZ Parise g:cldi. On 1 " " " " " " '411/50 9.5 
binlerce Jınlk onları lrnrşılam:ı- " " " " Renkli 2-ı 14 
ya ~ıkmı!'jtl. Pıu·;ı:, polifi giiçliik " " " " " 40 ı O 
i.t·inde kalrlı. ı' Tul• ııl.ll ı katlı 915 M. twya7. \'e cıiy;.h 24 411 
.... , 42 Ymmf ve arkodar,ları Parise1 ... " " " " ' 40 

geldfütcn S?"!'a alafraı~ga gli- " " " " " Reııkli 21 55 
r~," nedir bıldılcr .. J_>C!hlıvanlar_ ı-1 " " " " " " " 40 ,.11.5 

°T t h 11,· ı:-ı mız mi\syii Piyere usyf~n e mu~- Zin•irli ti katlı 183 M. h~yaı. ve sıyıı 
terdi. Yusuf: " " " " " " 2~/c;o 2o 

Ahı• "Oı baı;ı ! ~'iyle güreş olur ~ •• " " Renkli :sıı 20 
" . h '>•1/"'0 ti7.5 ınu be?. Ziccirll 4 k.rıth 915 M. beyaz ve sıya .,. <> 

- Te h~y! hepten k~eklik Zıııcirll 6 kııtlı 457 M. beyoz 3ll/80 51 
be!. Zincirli 6 katlı 166 M. bey:ı.ı ve siy:oıh 10 4t7 

Möıtyö Piyerle, pt-hlivanları- I" " " " '' 40 34 
mız aı·asında epeyce münaka..-:;a· Kürekli 6 katlı 183 M. beyeı. ve 'iynh 2 29.~ 
la.r vldu. Nihay~t mösyö Piyer 

1 Dfinlı·li " " " " " 16/20 23 
Yusuf ve arkadaşlarını kanıh-ı FilU " " " " " 2~ı:ıo 20 
rabildi. , Kupalı " katlı 163 M. beya7. ve siyah !! 22 

Yusuf ve arkantı.o;ıları bir spor I ·C:ıtoını • ka.tlı 183 M. be,.az ve ı::iyah 12 ısı 
klübimae ala.franga gilreş idman " " '' " " 31)/40 ıa 
la.rını seyretmişlerdi ... B~:ru1an l K~~ 1kallı183 M. be7az ve siyah ıt/24 17.5 
fikir alciılar. Bin muşlrnlatla, Abacı 3 k:ıtlı 183 M. beyaz ve "1y;ıh ı -t9 

mösyö Piyer kara~Osmanı soy~- " " " " " :: 2 48 
bildi. Osman ayagma mayo g:- " " " " " 3 43 
vip meydana çıkmağa utanıyor- Çııpıı!! 2 katlı 92 M. nak~ renkli f.O 9.5 
du. Ve şu suretle söyleniyordu: Ç:.pnlı 2 knllı 10 gmm nakı~ bey&z ::10 ::!1 !I 

_ Abe! ka.n donu be !. Bliyle .. " " '' " " r.o %6 
meydar.a çılolır mı be? " •· " '' " " ıo :>~q r; 

Mösvö Piyer, çok yaman ve " " " '' " nen1'Ji &o 29 E 
kanclırıcı bir kcfore idi. l'eh i- ç, palı 2 kııtıı 25 gram nr.ıkı' ıx,.nz. 3<1/-tO ~7 5 
va.nı kandırdı. A lle.m etti kaUcm •• •· " " " " 50 83 
etti karr. Osmnna mayoyu giy- " " " " " " 6{l 72 

" " tıO S6 diroi. 
1 Mösyö Piycr, oyunlan tari f 2:mdrll "e 20 ı:ram beyu 40 28 

ediyordu. Pchlivnnlarımız da 
1
1 Çapalı " " " :.o 30 

dinliyorlardı. Yusuf dinledikten Çopnlı " •· " • CıOl/l" 8"
19 ,. ru 110 gr~ 'kotonp<>_rll renkli • sorıra.: " ep. ı G.;5 

·- Çorbacı, balın be!. Çnpraz .. pamukaki çile 1*y~z 
d~ı . ? "' " .. .. ~ ~ ' v r.r "'iS, mı .. 

.. u ,, 

(ArkMı Vflr) 
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Cmhrt -.<>.t bsıırıdrm tı~mik o~. ~ 
~ - Şartn:ırue, nünıun<ı '1e listeler ber eUD Eak~ ~ fU 

Dt:~ııı;hıııdıı !~ı ·ı.ı rıı ... ctrl~Jrıtl. 370 nıım .. •;ıl• , 

AIU~')AAIHA 
:Mu ıl.tcre.ıı ı ı·.,i~l• rılı•rinln tlilı :ne "'-Uı:.ı1,. bultınır .. l.t-•llıı. 

bııı:ıı.ımla :mı n .ılınnı <tldır. 

!l'I ıırfll' 

"" ıBI \)iti 

• I'~ 
Bu İl!t• ,ırrııı'k ·,tf'y~ııll'rln (:ltır:,rııı i\ ·hin yüz ııY.·rn :-c~ı· l r. tıf• 

kuı uıı.lı.ık 111.ı\. k.k .. t tenıiııaı ile kanıı. u•ı ıı~fıı. • t(.ıo! ~\-> ı:u ı wlı 
inim :ıy•ıi t'Üa ~.ıııt 14.30 .ı kf'd::ır koml•,oıı »<•iQli.:iuc: ' ' • ııoelc ı .. ·rcı41' 

Ş.ırtn~ m ·le · p;ır;l!117. ol:ıı.ı~. l\n.'.nı .•dnl M, l lC Da ·~ ud. l :. ydı:f" 
ı:. ı;:ıd11 'J't'.t.dlilm 'e .••. , k Şf'fltgiıltl\.'n tiıığıtıl:ıl·aklır. c ıım•P~ 

"::.::. '"'" M:~:ı"""'"' ,1 .. __ İ_s_t_a_n_b_u_l_B_c_l_c_d_i_y_~_s_i_I_la!.ı_!_a_r_. __ 
lit"li f!"'l.alı dııir<.:ıiııclit f,,,ft-llı• h:ı- Jh•lcıilyc ve liıı•ıı:;.İ fcl;ın• cıııt:kli , e iıkııuı!<"ı mdı rı <it• ııl ıı. •' )ilt • ,, •• 1 • 1 ... 

:ıını...,e l311 Hr .. "Vt':ı;•llt!i.: ·lton;lu J.hHU ounırn l>irind 111 .ıd.t,~i mucıbinı·p .u,,J ıııav;ı 1.ılıı luhılıı ı . ,•l·: •l •" ı ~ w • ~ 
lı;u~;;baauıd rı cinnet otılu A\·uııy.tıı larmı blr;ıat nlmrvun b,.ıtt'l:ııl.ı. ve 'el nılr.rl-e yuk~c talı ıle doaı;t .-(\ 
Hıo an H•ı"t!*'<•tımt- :ıl1. ·B~;,ı ı.tpuııııınıtı • • l rııl 

erke; ııcklar \e.,ıa ~~:;mı ıl.ıu J rtroı ı.J:ş ol .. ıı kıı \t' 1~111· •.uuıl •· Nl .. nıı :J:uı tar'h 't 20 nut'naı nsmda rt ıır· 
m~ııkur kaııtııı huknıün .. • f.t'\ lık.ın ,.,1,1 •• ın.ı llıt•.ımclt:lı ı·ın~ o .. ıı> .ıııııı t k«ıyııJ ı H ıııı.mın \~lLkeı'( m:ıh;ıllwsrııae • ) iP 

• • AJ:'ık.ıdal"l.m11 r<;Str>~ ı:.ı•tlt'I, IH3e!J ''e mırı.ıı; hud• el ı :tı~tı. ıl. ıı'f' l• ',ıl • ı+.aır yc•l \'C ıôrbcm kal~1kll H. lil • " "' 
ı.1 lkiııdtt'şı·.n ~"i 1 S<murıa ktıd.ıı· H••yr.1ı lla Zcıt 1 ı~ı ı M · dJı lth~ fel'l' :ım.ılerı ~•;ıil a&:ıt ve ~:eıııbt-H yn ıle 
ı.ıı ırıma ıui,irnc ... ıtl.ıı't ıl!ı'I olııntır. • - {•e :ı _,,. ~-c' ı ıl; l l~ z11 n t!Stlbı.dııkj 011~an111 ======= ---__ _ _ ___. 

u:.tK.·o; ı)luı vP-rt't{ ... ~e ~·it ti lıhı:t:de 
~ hı {'Sinin ;;;<;ık ı.rtı.irın:ı il" paraya 1 
\'!!' rı lnı~nc ,., .. ,. \erilınitıhı". lı 

Ua,tı rı rıtulun nıuhnmmt:n iı.•y· 

;ın,_oti • 1 :lO lli a 
E\•tj;,;fı: Çıır~ı~,, ~"k ııkm l.m m"

ıı.ıfı'dt• \'e ıkı i;.lc-);; catldcnin birl'-t· ! 
\İtil ko~ı'Ôı· yti~\·k oiı ~ ıc\ ki\l ,;lir. 

~ulı• :<>ı}. .. rlıırnıa ımrutılc yap ı.ı
cı.gıod. n H: ,, Uı ımı bedt-li de p~in 
o1dı ı;,:ı.ındun "iıruıı oı~y;ı ı~t: ı ak l'dc-

• 
Devlet Linuı11Jarı Jşlefıne l!nıuJJı 

i:letme llıti~ .l<'ı ıe~n n.uklı•zi 
~ksiltınc surctile ih:ılc cdilcccı.t!r. 

/Jlüdii rlüğiiıule11: 
yirlôıı .ul~·nı C\'r:tkı 11, ıbu .. \ t:-·· ıt- .ıc-İ 

Muuh:unmt·n ht'<le:l 13~ !ıra ve .ıııU\'Jl..k:ıl tcnıiıı:ılı :J:ı l ı tl': 1 ,1.ıt 
tur: İhlllt'Si 2?/Jl/941 \:tdiİ!le rn.• tl,l) clll µCl"ŞC'llUC gtınlt t 1 ') dL a._.ı." 
ı·ıt.tınuncJııki Umuın Mudıirlıık bııı.ı sıııu.ı torl:ım1<:nk .;..tın !Tıtı M im:-.ı. ·.~~ 
nuııdı: yııpılııl-.ık tır. Şaı lnmı.t~ her ı:uu St!7.tl ı;t n'lı 

t-ekJı., lrı ıııulıııınnıeıı ki.} ıncı ııin ~" ' .::-=..._.::__:___:__~....;:-=:::?:.:~~;;;:;;;~..::.::...::::;;:;:::..;:.....,...._ __ 
7.5 ui~wu:rıdc: Pl'J •tl.ı; •• ı;t Vl'rıncleri l ' ----

•ıt'44} 
:::_.:::ı 

vcy:ı Milli bır buııkud n teminat M ı·ye Vek A ı t• nden . 
me~tubu gf!tirmelt'li ıcnbedL't:. Q;ıyrı 1 a 1 a e l .. : 
mesıkıılc ait wrgl borçlan t~lfııt •:, 715 }':ıi7.li l!.133 , ~ J !l3i 'J'urt: bort:u B. Konl~ll)ifll tnıı. ılkn ı.~,.. ı• 
"" tı otvir<ıt V<' "akıt borı;ları borçlu- leriı ~ ıeoiye ili'ını: 
in. . ;ı,\ vlutı •:ı.uş bı:tle!iııdeıı tcnı.i 

Q.}l!JJUI', ı - ,ı 933 'l'tırk boı cu hıln ıile:.-'niıı h~ı· liç tı ıııı~ırm tıı• 25 11 ıı • ı\f • • ' 

li><Jl !ah iti ıdıı 'l'u•kly<'<lc Ank:mı 'c ! .. k.l)bul p!yıı .. ııl .. r: .• , t•un~ • r !C 
gt.ııetıtm~ksi~ln lıeht>r b.·upvıı muk.tl.ıııi tı i:l46 dohuııı 'r:..ı.r.;. ı)r, ~ ı: • .ıt· r 
y;>nl TL. O,"e9tt 'l\lrk liıa:ı tcı.iıy.! edil .. C<".i ilı\ıı cılumıı-. 

'l'urk liı-:1:.ıııı ıı:ıtıl: i~bu mcl>!~g nıı·;ozuubohs ~ı ... ıt i.~111 ı.ı f1 .ı! clt4 
t::ı.:rin cJrlı:llştır. Beıı st:nc!ik mun.ı·u •~.man miıdddiı t lı;.,tı .. r Ltt. '.ıde)'f 
O!İt ku ı>ıılar l\;i:ı 0,9U,16 'rııı · lirn.:; t • ..,;;ı.c tdı 1t:cel•tir. 

fil'r üç t:. us için 'l'urkJycoc •ı di.), ıfo j:ıi.ıkcJlef rm\C'.$Sl::J~ lt-r ~ .. ıJ.ır 

llıı ind ı:ırurır. J!i/ J 2 1941 l"«:t.artc
»i cunü ll'!at l:ı den Hi Y" k<ııl:ır 
B.ğa ıt:r#I clıı irt sinu" iı.:ra ı:dıle~f'k \ e I 
mun:..ınmcn kıpnctlıılıı ~:, 75 ~iııi 

bulrluğu ~kl..dırcıe ii~tk bır.t~.ıl,wak

tır. /t. ksj ı.c.:..dırdc en son :ll'tır;ınııı 

t.uııhhudu b:<ki kalmak li••rtlk 10 ~un 
cilT: d:.ha t<>ıudıt e\iilın c·k suı·ctıle 2fı/l~'./ 1 

941 P4'rtenoc ı:ıınU <ıJ ı.! ıhı:r-e<le s:ıaı 
1 

15 dt•;1 16 ;y. k .. d •• r kaı'i ihtıl _i ) •-ı 

Ank~.rud:ı 

İSi lıtJUl<t::l 
~ 'fu<"ki.;·<' Cü:n::ıınJet Mcr:-.ez b:ınl.::ı· ı 
: 'l'urbye Cuınhuı ıy,.t M ~.ez IJrııık: • t 

Osn ... nh lnınk: .. ·ı pılac ,, K tır. 

2004 nıyıh kımunuu muııddel ı:rn 

n ı ın:aad~iııe t~vfikan h:ıklilrı tııpu 

Jıicilil(': !:tblt olrnıy<ın ııl .. t•ııklıl, l'fa 
di~ ııl~k d \arın iJjn tanh"nd~ı, 

ıtlb:.r n 15 gun ı.:-.rfında haklarını 1 
YC dı;i;ı ve ınıarrafıı dair olan iddıal<::
rıuı •·\ rı;kı ıııur.hikler;ıc bfrliktı:ı do!-
rcnıi7C: bıldırmt:leıj U.zımdır. Ak:ıı 1 
h:.lııe lıakJarı ıtıı>U sirlile s;:ıbit olnu-
)'a11 nltıt'aklılar'ın f<ıtış bedelini"' , 

Doy\ı•b;ınk 

Tediye:'K" ait p1"0\ i:r:yımlur 1., i~ edilmilitir. 
2 - 193.ı& ikhıd ım-.ı Tlırk l•c•rt:u hıllvılleıiııin 25 U.iııı:••ı•şııı. ltt ' ı;.k• 

ı;lti için İ:;t:llibUI piy:: .ısıcdn bel l'ı l.uı on :nuk:ılıili ı-·r. f. 1 H.7• Fr.ır;cıJJ 
Fr;,ıııgınm !urk lır, sılc tu ... ıı TL, O,.ı~l7!fi Tuık liı.ı:.ı t · 1 Yt' tdıu f! tir 

Du mch!Jg ırnt i sı:ıtı tt,. tuyi•ı t'(İıl· ıi~ •ine IJ~ ı;f'nl"l\I ınurtıru ·~ınm , ıd· 
clt1irıe k:ıd;ır bu v:tl,.vı· r.it J:upııııl.ıl' iı;iıı o 55l'i9S 'l'lırk liı<ılil '"'"·t" ı.w· 
't .,tll)'4! n ılleu~t'lt-ı·ı ~uııl :ır<lıı: 

'furkiYe Cumhuı iyct 'Mt<1 li(2 

ı i ır.llnlı b:ıııknıa 

.11 .. 1 

ııayJ,,~m:ısıııdnn hm·iç J,;ılacaklurı ve -
d:lh.ı fzlıı i/..;ılınl ulııı:ık istı yenlc:nn 
Bıgr• ıçı •• <hıırf':ııtıdt' •ne\ cut 9<ll/21 

~lt~tı~ 
======-==:-:::::::==:::.=::== 

Emlalt ve Eııtaııı Hanhasından: 
nun-wrah dosy<1dıı men~ut takditi En.as No: Yeri Kıym::!ll Cinsi 
kıymt.1 zabıt v;;ırtıkıısı ile 17/11/9-!I 
Uırihindt:n 1tıt-.u·eı: aath bulunduı u-
1ııc;ü. açık :>rt.ıınıa ıartnanıesini :ı;ö

rüıı mıJayabılect·kleri ilan olımur . 
17/I 1/9'1.1 , _______ , 

Adıt-mi ikiidar, l>f'lsoğukluğo 
"~ ıtafi}f'Ü unıumi~'e.}'e karıtı 

GLANOOKRATIN 
Prf. Stei~.h'm tf:rkibidir. 

ete ile kutusu 200 kurus 

' AKBA Kitabevi 
o ez 

Bankalar Oaddeısi 
ANKARA 

Her dilden klt~ıı. mecmu:ı, g;ı
zete ve ım t.n:olJle ~nttş yeri. Hf:r 
ilsnndrı 1itf.'lp alpnrl,i ve abone 
kııbul rolllr. Şubı.-si yoktlJI". 
Tl'lefon: 3377 

~· smms• :m 
6ahlbl : A. Cemaleddln Sı:ra!joğ ! u 

fhçrly:ıt MiıdÜl'O: M. Sami Kar;ıye; 

t:acıldı(jı yl'r: (H. Bekir GUrsoylar ve 
A. Ce-mal•ddln Sara,Qğlu mrıtbaası) 

-. 

42tı2 BiiyilkaıJa Nfamn 

mııhollt'Si bi!""l!ll: 

nıı-:yd:ıumda e.ki 7 
pnft:ı 54•, ati:\ 206 
J)<trı-t-l 7 ııuıııaralı 

106~.50 nıttre mu
rabbaı g_.zinu. 

llOlıi.-
·-------

~aıiuo 106.?.50 M2 ' ( ,.,,, 
111. 

Yukarda ilahRlı y .. 1.11ı ga)rı r.ıcnlrnl p~~i:ı para :!hı ve knp.ıl; ~ı usU

IUt• şube ni:r. satıı; Y..•m1il'.)u11u huı.uıu.1d.ı suWııcalttır. 

1hale 4/ 12/941 peniiembe ı;ı.ııli suıt oo ciörttcôir. LtcklUcrm ~t.l(:.m~ 
eollılk se::viııine rnllra,~.wtı .. biı· llrıı mukabilinde :ılaı-~ıkhırı ~·rtııamt" 'ıU-

4<iimleı'ine mu-.•o!ık ıeı:ıır lll('ktupl.uını Lıildirilr~-ı güıı ve ~l'ut<: lutüaı ~·ı't>t!• 

ııoir. ıa~ koml~yoııun.ı veya ıhsle ı;ııoıthıc yetişmek ilzcıe i2'1eiı llı<ılıhuti\ı 
olarıık J>QSt.aya Vl'l'lllderi. (9fl<l!l) 

Mali~re Vekaletinden : 
; 

1 - 1933 'c lklr.ı•i sıra l!l34 'l'Urk bor~u tahvillerinin A. konteıı nuıa 
ait 25 !kinclteşrin. 19-tl tnrihıııdc \Dılesı hullLI t.."Cle<:clt kıivcmlnrmın Tiirkı 
lı.r:dlc pro\ izyonl. n lst.unbulda Oıımııntı bankusı n<'zdiııde teSJs l"dilmh1u-. 

Btı kontt-njarı;ı dahıl tahvillere ait kupon lıedellcıiııln lrıms:fcr ve te
d iye tarzı hakkındn nlfık:ıdıır ınakııml:ı.r nez:dlııılc girMlcn 'leicl büüer h~' 
miz intaç ~dilmcdieinden hamillPre tc v:ı.iat bizuırur tenhlıur etrnc·kted!" • 

2 -- l9t3 Tıirl' bm.u ı.•lnılll'riııiıı 25 tkhıc!lcşrln 1041 taıihmoC> vldcstl 
grl()(;ek olı.n C. konıcııjnnı lrnponlm mın tediyrsi için rı ukt..ızj tcı1 IJ .. t ! 
a.lır.m ifil I'. { 

HAmi~rcc nıuliı,nı;I basıl ı:d.lır." k O rre llfın olunur po2'H) ., 
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