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Asgari hayat Alman tebliği 

nıasrafını tespit Taarruz ve 
etmek, onu asgari k. h . k t• 
lllaaş . addetmek ta ıp are e 1 

lazımdır devam ediyor 
~938 yılındaki yaşama şartla- Kırım' a kartı yeniden 
11'.l aramak, bugünü o devirle tiddetli taarruzlar: 
'Ur Ukayese ederek sızlanmak şu-
~SllzlUktur. Falih Rıfkı'nın dün- batlad> 
~ <ıKızılay» da yazdığı gibi; -- -
~eş kap \'emeği 1938 fiatine Moskova radyosuAlman· 
~erntz ·imkanı kalmamıştır. larln Rosto/ civarinda 
~1._at doyurucu bir kabın, aynı •1 l d.kl .• b ·ıa· . r 
'<4Ul en parlak ziyafetleri yerine ı er e ı erını r ınyo 
~eçtı.·ği memleketler arasında ye
·•ıe Fübrerin umuini karargahı 24 CA. 
b ıçrne cenneti olan Fransanın A.> _ CD.N.B.l: _ Alman ordulnn 
Ultın<luğunu nasıl işitmezlikten Başkumandanlığmın tebllğl: Şarltta 

~eıe~iliriz? Bir kısma ve bekleme tnarruz ve ta.kip hareketleri · devam 
"evl'indeviz. Şikayetlerin bir kıs- etmektedir. Şark cephesinin şlınal 
1lıı. " keslmlnde Sovyet mukabil taarruzunu 

l 

Belediyeden yahut hükumet tardeden İspanyol oMavi Tümeni• 
tneınurıannm ihmalinden doğu- Ruslara büyük zayiat verdlnnlş ve .., 
Yor yüzleree esir almıştır. 

sa, onu düzeltelim ... » Kırım denlz bölgesinde Almnn hava 
li t kuvvetleri 6,000 tonluk büyük blr Sov-h as alık sağlık denilen haller, yet gemisini batırmışlardır. Alınan 

asat evreninde nasıl cinslere tayyareleri .Moskova üzerine intilrtk ve 
Rôre değişirse içtimaı sahada ce- ynngm bombaları atmışlardır. 
1:'1Yetıere ve devirlere göre deği- Kırım' a yeni taarruzlar 
~lt. Cemiyetlerde bazı ahval olur .l\loskova 24 fA.A.> - Sovyet resmi 
.11.l ınuayyen bir devirde cımarazh haberler ajansı blldlrlYor: Alma.nlann Almanlar tarafından Dnicper nehri üzerinde yapılan 720 
S{l Kınm'a. karşı şaptıklan yenl taarruz- metre uzunluğunda yardımcı köprü 

Yllır. Fakat ayni vaziyet, baş- Jar püşkürtülmü.ştür. Düşman lkl bin- =====================::c==--=-~ .Şa. rtlar altında «normal» ad- den fazla ölü ve yaralı saytatı vermiş
" d lir. Son t1ç gün zarfında. Kırım cep
t'e Uır. Harbin sebep olduğu ik- he.sinde cereyan eden muharebelerde 
aısaclj kargaşalık lıu ahvaldendir. mihver kuvvetlerinden subay· ve er 
QUlh d olarak takriben 10,000 ölü veya. ytı.ralı 

.. evrlnde akla sığmayan bu- vardır. Düşmanın em topu ve büyük 
IN.nkii halin, bizi ~eviren dünya miktarda mitralyöz ve havan topu 
Şartlan altında, acınacak degıw ·ı, tahrip edilml§tir. Muharebeler dur
§ maksızın şiddetle . devam etmektedir. 
aşılacak tarafı bile yoktur. Bu- Naziler harbe taze tümenler sürmüş-

Rtin için marazi olan şey, yaşa- ıcrse de Kızı.lordu amılle bütün ta
lnanın güçleşmesi değil, yangın ıırnızlnra mukavemet etmektedir. • 

~erine dönmüş bir kıtlık Avrupa- Moskova radyosu 
~ d. ? karşısınıla peynirin yahut el- ne ıyor · . 1 
tnaıun fiat yüksekliğinden şikfı.- Londra 24 CA.AJ - Moskova rad· 
l' t yosu, dün Alman kuvvetıeH.nln R.o.!tof 
· e etmektiı 1 Göz önünde tutula· clvarındaki sanat çevrelerini elde et-
c~k ilk nokta şudur: İktisadi va- meğe teşebbüs ettiklerini fakat yal
~l.Yeti, sulhun rahatlık devirle- nız bir yer müstesna olmak üzere 
ı-ı- muhtellf yerlerde teşebbüslerinin 
·<.ııe göre ölçmemeli, harp ekono- akim kaldığını bildirmektedir. 

Rus kumanda 
heyetinde 
değişiklik 

Cepheye general Zuhkof 
ve maretal Timoçenko 

kumanda edecekler 

Japon-Amerı-

kan milnasebatı 

kesiliyor 

Salahiyettar mütahitler 
vaziyeti vahim 

görüyorlar 

Mareınl Voro,ilol ve B. Roosevelt tank imlati· 
Budienny cephe geriainde nin derhal iki misline 

çalİfQcaklar çıkarılacağıni .ciyledi 

BU SABAHKİ 

· Moskova 
önünde tank 
muharebeleri 

TELGB.APL.&.B 

Uzak Şark)ta 

vaziyet son 

derece gergin 

Rua radyosu, Moskova ve Japonya yayılma emelle-
civari tehlikededir, diyor rinden vazgeçmezse 

Doneç havzasında vazi
yet Ruslara tamamen 

gayri müsait 

muharebe muhakkaktır 

Londnı 25 (A A.) - {B.B.C.> Ame
rika. Bahriye Nazın albay Knox de
ml.ştir kl: cUzak şatttp. vaziyet son 
derece gergindlr. Japonlar, y~yılma 

plA.nlarındnn reragat etmek nly~lnde 
Vkby 25 CA.A.) - Oflden: Gelen t:>ulunmadıklan görünüyorlar. Eı:l'er 

son haberlere göre Rus cephesinde 
Alman tazyiki artmak.tadır. Lening- ~'apanlar, bu yolu tn.klpte ısrnr edcr
rad Rus garnizonu Neva nehrl.rıl ge- ıerse muharebe gayri knblll lçtina.p
ç.erek J:>lr huruç hareketi ya.pma.k fs- tır. Bu çarpışma her an pntln.k vere
temiş, harokAtı gizlemek için sunt sls blllr.• 
kullanmıştır. Fakat Rusln.nn bu yeni Vaşlngton Japan sefiri, Amerika 
huruçu da aklın kalmıştır. Harlc!ye mfi.ste.sannı ziynrct ed1>rek 

Almanlar, Kallnin ve Tula fsUlt.o.- önümüzdeki Japon - Amerikan mü
metlerlnden MOO'kovanm lba.tı:ı.sı. ha.- zakere mevzulo.nnı görüşmüştür. Do
rek!tıaa devam eylemlşler, Ruslar mel Japan ajansı, müzakerelerin mu
arazl terkine mecbur kalmuJlardır. vaffakıyetl, Birleşik Amerikanın 
Moskova.nın önünde ve şarkında bü- hattı hareketine ve hüsnüniyetine 
yiik µn'IC muharebeler\ cereyan et- bağlı bulunduğunu blldlrmlştır. 
mcktedlr. 

Pro.vda gazetesi halka hitaben neş
ret.tığı bir makalede .her vatan~ 
Moskovayı müdaafa için sokak mu
h~belerlne hazır bulunmağa davet 
ediyor. . 

Moskova radyosu dün geceki neşri
yatında, tehliık~ Moskovaııın kapı
lıınna dayandııtm1 llA.n ederek demlf· 
tlr ki: 

- Moskova ve elvan teıhlltededlr. 
Şimdi cephe, Moslrovanın önthıe da
yanmlftır. 

Cenup ccpıhaalnde yanl Doneç hav
za&nd& vaziyet, Ruslara tamamen 
gayri müsaittir. Almanlar, Stallno 
m.µıtpkasmda yenl ternölle1' kaydet
mişlerdir. 

Lo11dra'ya göro 

askeri vaziyet 

Doneç havzasında vazi
yet ciddi görülüyor 

Bugünkü Sovyet 
resmi tebliği 

Londra 25 (Radyo saat 7,15 de) -
Diln gece Moskova.da neşredılen re• 
mt Rus t.ebllğl: 

24 teşrinievvel günü kıtn.atınuz, Ta-

gı:ı.norog ve Makcjavka rnmta.kasında 
düşmanla 1Jlddet.ıe harp etmişler, Mo
Jask ve MoloJaroslaveç lstikrunet.ıerln
de düşmanın yn.ptııtı müteaddit t:ıar
ruzlan püskürtmüşlerdir. 

Napoli gene 
bombalandı 

ll'Usı bakımından tenkit ve muha- Alman kuvvetleri aded üstünlüğü 
keme etmelidir. IUbarlle bu harp keslmlerlnden bl- Looara 

25 
(A.A.) _ CB.B.C.) oa.rp-

rlnde, ağır zayiat pahasına, mevzlle- Kubycbev 24 (A.A.) - M. Lo- Sanoa 24 (A.A.) - Havaa: ten MO'eıltovaya ita~ yapılan 80il Al-

Orta Akdenizde bir 
İtalyan muavin kruva

zörü torpillendi 

Unutulmaması lilzım gelen 
esasıı bir nokta daha var: lktisadl 
llıeseleler, el ile tutulan, Devlet 
llizarn1arile eğilip bükülen işler
den değildir. Bütün sosyal hadi
seıer gibi iktisadi hayatın, ant ve 
lteyn kararlarla değişmeyen, bila
kis boyun eğilmesi IA.zım gelen, 

~e~işmez kendi kanunları vardır. 
lttısacti ha.diseleri değiştirmek 

için, neticeler üzeıinc değil, bu 
lleticeleri doğuran derin ve muğ\
Jak sebepler üzerine tesir etmek 
~arttır. Hu ise güçtür, uzun emek

ler ister. Mesela, ihtik!r iktisad! 
\re :marazi bir hfıdisedir. Muhte
ltirt cezalandırmak, tedbir olarak, 
ihtikflnn neticesi üzerinde mües
sirdir, ihtika.n doğuran sebepleri 
0rtadan kaldınna7.. Ne kadar çok 
lnUhtekirl ne derece şiddetle ce
taıanwrsak amme vicdanının 
aıııa.ıct aksülamelini yerine getir
ll'liş oluruz, fakat ihtikar gene 
lnevcut kalır, muhtekir gene tü
ter. İhtikan yok etmek için bu 
hıldiseyı doğuran iktisadi amilleri 
değiştirmek icabeder. 

Şikayetçilerin hatası, iktisadl 
işlerde Devletin kudretine lüzu
ll'lundan fazla inanmalarıdır. Be-
1eüiyenin şu veya bu tarzda hare
ket etmesi, Mürakabe komisyon
larının şöyle veya böyle olması, 
İktisat, Ticaret Vekfiletlerinin şu, 
bu Yolda karar verrnesile hayat 
seviyesinin hemen ucuzlayacağı
nı sanarlar. Halbuki bu sahada 
bevletin tesiri pek azdır ve mü
dahale, her zaman, her yerde iyi 
lleticeler vermez. 

Gerçi, Devletçilik denilen lmü
dahale sisteminde Devlet iktisadi 
i§lerı, eskiye nazaran, daha fazla 

Necmeddin Sadak 

< l>eyama aahife 7 IÜtuD S de) 

rlnl sa~lamla.ştırmajta muvaffak ol- zovski, mareşal Timoçenlconun ce- Oomei ajan• Tokyodan bildiriyor: man taarnııu, dün geceki Rus tebU- 1.(lndra 25 (A.A.) - (8.B.C.) Ağır 
muşlar ve Sovyet kuvvetleri de yenl nu cephesindeki kuvvetlerin ltu- Sala~ettar mii,ahitler, Ameri- ~inde MoJLllt ve Molojarosl&veç mın- İnglliz bombardım:m tayyareleri çar-
müd.atna hatıanna. çekllml~erdir. m!ıdasını ele aldığını bildirmiftir. lcanın aldıit durum itibarile Japon- tak.lannda Alma.n taammaruıın düş- fa.Dlba gecesi Na.pollyt iklncl defa zt-

Son vaziyet Londra 24 (A.A.) _ Ruıyada- ya • Amerika arasınclaJcl vaziy~ mana aıtır zayiat ven:Kdler91c pil.*ür- yaret ederek yeniden bombardıman 
tüldilğönden t>a.a,,ed~e göre dur- etml§lerdlr. Tayyareler, Nn.poll üzert-

Ankara 24 (Radyo gazetesi) - Al- ki kumandanlık değitik1iğinden vahamet keahetmiş olduğunu ve ller durulmuş Wöriinmatte<Hr. ne geldikleri zaman bir gün evvel ya-
man · hamlesi tekrar Mostova üzerine bahseden Timeı ııazete.inin askeri iki memle1ıet münuehattnın a~li Abnanların KG.linin mmtaka&ndan pılmış olan hava akını neticesinde çı-
tevcih edilmiştir. Bunu hem Rua, muharriri İ:liyor ki: olarak inkıta noktaıına gelmif bu- Ruslıi.n yandan çCvtrmBic itin sarfet- ltanlnıış olan yangınların h!l.lA. devam 
hem Alman kaynaklan bildirmekte- T· _ ı_ · z hL f 1 d .. b t k ... d . 1 ttlıı.lnl - " l dl in 111 tn'""·n dl Al l h 1 tll 11 l ımoçemı;onun yenne u ıto ge~ un ugunu eyan e me "" ır er. tikleri ır!)'l"ttler de durdunıhnU§tur. e " gormuş er r. g z .u -

r. man ar e cmm ye er eme- 1· B . b" le d • }" - - K li tn•......,.rt in""'""" R··'"'"--- d'1'e releri demlryolu tstnVvnt"lunıı ve ima-ler kaydetmekte iseler de Rus kay- ıyor. unun man1t1ı. ır uman an- Amerika tank ıma atım a n _ .. n ... -- ~.ı.u, >& ~ llthanelere yenlden-~ale.r r.taralc 
nak.ları cephenin mukavemet ettlğbıl lııt tebdili değildir. Cephe, iki kesi- •ki • 1· ık yaiı.sı Alİİıa.nlann elinde bulunmak- yan'""lan gen•·1etm' ... er ve yenl yan-
blld1riyor. me tabim ediJmittir. Bu ilci keeim- ı mıı me Ç arıyor ta, her sokak ve köşe batı vahttyane ..... - ...,. 

k d muhal'8belere sahne olmalrtadır. gmlar çıkarmışlardır. Moskovaya karşı hareket cenup den biri Moı ova a dalıil olmak V..m.ton 24 (A.A.) - Havae: AlmUılann Orel mınt&tıuutd& çe- İngiliz Bı:ı.hrlye nezaretinin tebliğine 
cephesindeki tazyiki haflfletmem~tlr. üzere 9irnal cephesidir. Halbuki ev- Bugün matbuat toplantuında .az vlnne pllnlan da muvatr~"Yet gös- göre blr İngills tah~lbnhirl! orta 
Burada tazyik N4J.ıea. iki noktaya velce cephe ilç kısma taksim e~il- ı R · R 009evelt. Amerib. or• temıemektecUr. Ak.denizde 5.900 tonluk blr Italyıın 
kıı.."'§ıdır: R06tof ve Kınm. Alm3.nlar . b 1 d a an ~ ı kru -"-" to u ıs bet et 
her iki nalı:taoo hareltAtuı muvatra- mıı u ynuyor u. dusuna ltizunJu olaa hıllk bnaltm- RUSl&r, Lenlngradın cenubunda Al- nıuav n Vbu•une rp a -
kıyetıe lnldşat ettiğini beyan ediyor- iki kesim, Zuhk~~n . lc~maındaaı nıll <lerhal iki rnitalin. ~an~ ı:nanlara 2,500 ölQ mytat verdtnnişler- uc· taJYarelert Tra.blusgarp ve 
lar. Ruslar da bunu kabul etmekte- alt1ınTdadır. ~cnup teaımı d19e. m

1
are- söylemiş, fakat milrtar halrk1ada bir dlrceıın.ıp'- D<meç havzasında Ru&ar, Blngazt limanlarını venlden bomba-

dlrler. p imoçenırnnun uman uı a hn· rakam ziltretmemittir. bir mıntaka müateana Alman taarruz- lanu~lardır. 
Londra ne diyor? dadır. ~ar~al Voroş.ilof il~ mare- Si am hududa aaker larmı pftd.kü.rttilkten sonra yeııI mev- ============::& 

Londra 24 (A.A.) _ R _ Al şal Budıennı cephe arkasında baıka Y . v . zilere Qekllmlştlr. Bu mıntnkada vuz1- ~ Bu sabahki telgrafların 
cephe.sinde, faaliyet me~ln ~ vazifelere tayin edilmiıılerdir. Bu ilci yıgıyor yet clddldtr. denmı ikinci sahifede 
nuba do~ vazih bir surette kaymış mare~al, oı:alarda yeni müdafaa Toklo lK (A.A.) - D.N.B.: Domel 11111111111111111111111111111uı1111111111111111111111111111111111111111111111• 
olduh bildlrll~ktedir. Moskova tam hatlarını teftiş ve ihtiyat kuvvetleri· ajanaımn Kamkoc;'daıı ve b~· 
blr sük:lln içinde en fena vazlye•ı kar- ni tensik edeceklerdir. sıama 1romfu btltiln bölgel.el'd9a 
şıl.~mata hazırlanır ve şehttn biltün General Zuhkofun ıon zamaın- haberlere göre 81.am, Hlncllçlnl 
mk Uhlmken nAokltalarına. kara rnaylnl&rl Iarda Moslcovaya 60 ila 70 lcilomet- olan Yen! bttdudua ralanla.rına aak• 

oyar , man ordulan da. Ru.slaİ' f d b 1 f le 1 yığmaktadır. Bundan hafta SUım'a 
tarafından 55 bin kişi tahmln edilen re mesa e ~ u u~n ır a ara lcu- BP.ngkok'ım d<>lllıS1.lDda steofon c'P.'-
atır kayıplar vererek Tagourogu al- manda etmış o!dugu hatırlardadır. nndaid hudud bölgesinde menllft' 
mışlardır . .Moskova bu kesimdekl va- h.aztrla.makta oldulu llfrenllmJfttr. 
ztyetın vahım oıduıtunu glztemıyor. .. Ik k a • I er 

1 
(Devamı sahife '7 sütun 6 da) 

Almanyanın 
yeni bir sulh 
teşebbüsü 

B. Hitler Başvekillikten 
çekilerek Devlet reisi 

kalmasını dü§ünüyormuı 

Plak ve sesli filimin 
icadından bihaber gibiyi% 

Geçeııı aktam Y abya Kemal'in 
tiirleriai radyoda okudular. Bazıla
nnın inpdı fena defil. Fakat a.. 
tada his üs'fApta olmaktan uzak. 

Asker aikle~ 
rine yardım 

talimamamesi 
Halbulö biJhuaa bu aranmaz mıy· E I · d v. iki.ki · l 
dı? Hele birinde hayli bid'ate dü- saa l 81'lf ı er yapı -
ıülmiif: Bir tambur birinci planda mak üzere tedkilCata 
taksim yapıyor; ikinci pli.nda mer- • 
gimerg bir •esle ıiir okunuyor. baılandı 

Banlara kalkacak yerde, Yahya 
Kemal'den rica edilse de, sesi pliığa Ankara 24 (Hususi) _ Oahiü-
alın.sa; türleri üstadın okuyuıiyle 

d d d!..l. .. ~:t-- ye Velcileti asker ailelerine yardım Anı,ara 24 <Rttdyo go.zetesl) - Aıne- hem ra yo an ~ hem de 
.. relecek nesillere yadigar kalsa... ta~matnameaini haı:ırlamı§hr. Bu 

rtkadan gelen habere gore Alıruı.nya Pl"k 1• fil" icad edild. tal. tna •· h ı t-~L 1''-.. .. a ve see ı un ı; ıma meye gore a en ~ w. 
bir sulh teışebbusunde bulunacaktır. d • · • 'üb' ikal _._ ı_ı· · 
B h be ·· H·tl B kllllkt evrımızm m un ves arım •-- edilmekte olan yardım feııı;. ının esa-u a re gore ı er a.şvc, en 1---'- b d bunJ d · ifad 
çekilerek devlet reisi kalmağı düşünü- ~ muı!'.!' __ ~1 ,, Aar .. ank,.~t bilee tıında bazı değişiklikler yapı)acak-

n_ etmiyoruz. "'-aa tatür un T 1. ·· ı~-L- l yor. Aınerikadan sulh teşebb~terlne d x-.. d"" .. t •• h-~ .__. .1.-x.: tır. a ımabname mute &&J4Ul a ın· 
d i ka.d le h-"'-- lro'r ı kl oa... urus sesuu uzeuulf ...,. •• 
ar o ar QO ~r ge '"lt r ı· E '"tla b !L, __ .. • • ma& Dnre bYaünlerde alllilt V.-bunu da lht.ın.tıa karplam&k lAzım- az. vaa nna _a 1111111111-.... 

du. .... :ek'-ıls. aw.... a&aderileoektlr. - Baaa bir kahve getir kat.vecibqa. amma içinde cHamleb olmasın 1 ..• 



Sahife 2 25 Teşrinievvel 1941 ~ 
- -----

- •.· ~- .. ' _,. ._, 

~l)ii:n Geceki ve Da. Sab&bld. Haberler .. 

Bu &ABAn:a:i l Yeni bir harp 
TELGB~RL•R cephesi 

Ug maçtan Raalar 1Hr 
oaphede ttttrın~ 
bilecekler mi? Moskova 

muharebesi 
Rus radyosu, Almanlar 
henüz hat1arımızda bir 

gedik açamadılar diyor 

kurulmalı 

Avam kamaruinda bit, 
çok mebuslar bunu 

istediler 

•Mm kartıiatmalar P enerbabfe -

I Galataaar.,., Beşiktaf - Vefa 
olacaldır Bir Alman mecmua.si: 

..5ovyet inhilili llarbin 
netice.ini ta:Jin 
edecektlrıt divor 

Londra 2.f (A.A.) - Tclemon-
dlal: Harbin 9ett "fle :fdaresiae d 
müzakereler esruunnda ı-; paı&i .._.. l4 (A.A.) - D. Jıl. B. ı 

-.rY'" ~ dJ'AS REICH> IWtah1t-. 
Lonclra 25 CA.A.) _ Mos1tova rad.J'<>-- mel>uslamıdan M. Noel Baker cBY· pılf mecmuuı. 'ba, yananda fil _. 

sa, Moskova cephesi boyunca dütm&n yük Bri.t1111yanm hududa timdi Vol. Ad ~cır: 
ıaarruzlannın fasıla.sız devam etme- ga lizermdedin dedikten aoma ek• ,{~ ~ nriittefik>, Dem. ~olga. 
l1ne ve Moskovanm batısında takrl- lerine fU suretle devam eaniftir: lım!l'f tt.I ,.. ~ıyada yeni meuiıere 
ben yüz kilometre mesafede Mojaist cBurada Rusya harbi baldanila ~~ .. m1~· ct-~--L.. ..._.,, .. 

ne gene cenup batl61Ilda aynı mesafe- büyük bir buzuno.zlulc Lü)dim nrtı- ~ ·:: ' ~·~~ aaua 
de bulunan Maloyaroslaveç etrafında t gili. t..:..-tl · R -9' "' ,p ' tcaLm e.C:liı.td Lo}gderi. yor. n z ~ en uayaya ,,_. t . • Aaırlo • Sabon maddt Chau mii-
bu taarruzlann fazla blr elddet bul- dun için ne yapmlfbr) Rmlaa tak- l"...L&.-:..-..:ı- • melli Ma F: ~ aı.;.ı 'JiilM mlİI' 1ilr yar masına rağmen Almanlann Rus hat- viye için yakın prktaki Jnii!iz bn- p__. " ~- tlBrt laJ O)WWWW, nıııahb'et almc:ı,.a kadar 
Jannda henüz bir gedik açm.ağa mu- 1 . d b" '----- -r.-.leriJ _,_ . Sovı,lllt harp maBnuma ktıfi cde-

ff ... l d k1 bildl ~ .... lr vet erın en ır IUIJuu ~ eccs; ı J- --'-ünin ~Utta .a..ıtaafaza ediyos. Bımı& ...lıel9J F- _..ı:: ... 
ft a .. oma ı annı nnea.ı;cu . 1 t ~•· ill • • ,__ .... ~ • ~ oıı:s; Dllr > 

• o uraa n~uız mı etinm ço~ mem· aal:Nılalanna yara Şeref,... Fener• babcdileıfa mali\m ı.a.n.. =- O.. R •cb diy ki· cŞuk ceplıe-
Moskova radyosu, duşmanm tank Te nun olacağını sanıyorum. İngiliz lııii- "-'-L-- -·- .n __ _ı_ ... _ _ıil ___ c Je tabnl.. . M.m6z malGııııa . - • • e:_ or • • 

topçu ile takviye edllm1ş olan btitnn • . " .. L.-n.. o.._.... _._.__ ~e.am ~ı ec-=- ~ • • aımn mer~ez,. eeıaup tt&lgelerinde 
hücumlannın RU8 kuvvetleri ta.rafın- ldi'?etinı~ en. biiJ_ük lıa~ın. mgm:-e- tir. Fibtfire sar• FenerW.Çe .tadın- Pazar ..ı;;.m ~ -..u:. P.i- Aıılırmm ileri hareketlerinin durma
dan tardedlldi~l n d~ Uk re ıle muttefiklen ~~~~ mewalt da S&le,maaİJ'• • Be,.oila. l.tan- Mr anlapmya TGlhna ~ ~ dan 41nami. Moekovanm te!.dh al
hatlanna sürülmekte olduğunu flAye tam menfaat benzerliiini idrak ede- lial.por • Kamnpata. Ca~ • cıalu tak.nlenaa Wd eCleuE P.. bıwla lnılanmam. Donetz haTZumda 
etmektedir . memit o~uıncla münd.~tir.> _ FewWçe, Şeref .t.adnHla da Bıe,r- liat &ı ~ maa ..mddeteı._ S•lil1e)nan zapteClilmıeai -.., Roetof-

Her iki taratın da kanlı zayiat ver- Ava~ ~arasının diğer lzalaıi kOE • Tak.im. Betiktat • Vefa meç- bir arada ~MI iıı6I tw:' *'"0 tam aıeç«ı TJliıt - Moekava demiryo-
dı'.klerl Mojask kesiminin mi eena- da, _l~gılterenm ltalyaya taarnlZ ~- lan ya..ı-c-br. . . lehine olacak: mı). Bana ~ lmmn w Donetz nehrinin mansabı
Jnndakl şlddetll muharebeye ratmen °!eınnı, Avrupa .uruma gecel~ ilk iç haftui pelt a~ük: pçen kestimd: bLil d~. Blıııöe ..... na y.l':m 'bir yenle Tagaurog'un ele 
düşman pek az muvaffakıyet elde bır ihraç harln ~eti yapmaımn Te .Yk· Ji,ler seçen haftadan itil>aren heye- lmmtajı Fenerli1eııde oyuncu ~ ceçlrilmeei, büffin '6u TlılDalar, ae
edebllm1ştlr. TllYJ!a~~ S:1ız ~uvvetlerl gönder- canlı bir ufb.aya trinnittir. Netekim tajı Cala~yda~. Ve . ~ tek lnsiJiz Dikbinliğine Te geıek 

Sovyet cüzü tanılan biiyük bir mu- m~ı uıteı_n~lıerdır. . . • g1e9e11 haftaki F enerbahçe - latan- haftaki hatayı tekrar etm~ ia&mazdıeld i11rhaUra &dar kınl-
ft ffakıyetıe e-hernmlyetll blı aevkfil- ltÇi partısı mebualarında?. l\Uiey lialılpor, Calatuaray -~ ma- takdirde CalataaarafJ'lll maçı liazan- m.amq bir cephe berinde mukave
eeyş noktasına vamıışlar, ve yeni mü- Oem~~ . Wedgwood: ~gı.liz kav- çmclan llOftra bu ltafta ela Fme:r- maeı ta~. _ . met bU.inClekt Sovyet imklnlanna 
tlanfaa hatıannı 1Kal eylemişlerdir. v~tknnm A\-rupa sahili~ en a:ıı: bahçe. Calatuaray, Betiktat. Ve- Günün diğer miilıim ~ Be- ağır darbeler 'Yllmıuotur. 

Almanlar harbe taze ihtiyat kuv- yuz nolttuına geee a'lr:ınlan yapma· fa karplapnalan neticeleri meralde Pktaf - Vefa takınılan yapaea)i. Be- Terazinin Savyet kefesi i.e, "A.v-
Tctlerl sürdükleri ve yakın bölgelerden •mı Üeri aünnüt ve cBu hareket u- beklenen biH.aeea klüpçüleri lazla 111ttaşın genç takanım sreçen lıahai rapa bt'asmda ..,.lcua gelen IDat'i 
kuvvet getirdikleri halde bile Mojask ~e~erimize mükemmel hir !.arp ~ beyecaıla aevkedecek oyunludır. calebeden aonra yolunClan çevirmek lıldieeler &zerinde hiç bir tem icra 
lağ c~alunda muharebe gittlkçe da- lmıı yapmak fırsatını TereeStir. ••• biraz giiçtür. . etmemiftir. Mo.kova ve l.Dadrad.a. 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
)[a)ıJre u <A.A.> -o~ 

nz nneuert · umumt ~ 
tell~: Dtişmarun Tobnık _ .... m~ 
ıeveııı ett.111 pek az 2al'1lll ~ 4" 
ba.flf bombardnnandmı başta t>O
hlç blr askerl. h.ar.eket olm~ ~-
tnn gftn aakln ceçmtştır. ~ 

=~i~,~~=~~~ 
bOlgeal.nde düşmanla temas ~ 
dan faaliyetleiine devam eımıııe 

Alman tebliti 
Berlin M (A.A.) - .Aiına.Il ~ 

mendanlıRuım tebliği: şımalt JU~ 
da Alman avcı tayyareleri ÜÇ 

t8,yyaresi ~rmiiflerdir. .--ı 
Dün gece düşman tayyareleri ~ 

Aımanyanm muhtelif yerleriJıe rlP' 
bllbasBa Hamburg ve Klel .rsze _,. .. 
bmnbalar atm§ılardır. Sivil ı-* ~ 
mnda ehemmlyetalz zayiat oJ!t1~~ 
Baaarat mühlm delildir. Bir JllF""" 
taY.raresl düşürülmüştür. 

ltalyan teblilfi 
Napoliye yeni bir ha~ 

taarruzu yapıldı 
Boma 24 (A.A.) - İtalyan ord~ 

umumi karargahının 509 n~;a 
tet>utl: Dün öğleden sonra dtJllllft 
tanareleri Crotone üzerine bir b' 'fi"' 
akmı yapmışlardır. Hasarat ~--
lefat yoktur. Dün gece İngiliz ıı»rdif. 
releri Napoll'ye taarruz etmWe,.tıt'· 
Sivil halktan 5 kişl yanılanın 
Baııarat ehemmlyetsizdir. _,-

Hava lr.uvvetıe.rlmtz Maıtaya Ot" 
ruz etmişler Micabba deniz hava rtııl 
sünti ve Lavalette liman t,esiSJt 
bombalamışlardır. 11 Şimali Alrlkada kara cepheıerlll 
lpra de~r bir hadise yoktur. 

ha şiddetle devam etmektedir. (l>enn:ı ..ı.ife 7 a6lmı 3 de) lmJüye)"e futbolu qılayan iki gii- Fil~a pmpiyonlult ~olunôa Sow,oet cephesinin Dmeperde tutu-
zide kliibümüz Galataaarary - Fener· Vefalılar çok çetin liir rakip i9eler nabileceii ve Moskova • Roetof - lzmirde azılı bir mahP"' 

&1 , ., be1.c;e yann yine karp)qayor. Yap- de gerdt eaha, sereJ..e seyirci Ye Tafli. laayatt yolunun t.ehlik:eden ha • b d k keO 
Odesada büyiik lYOpO J ye bklan her müsabaka günün mühim en nihayet genç Beşilaşblarin ewtt- azü liu'JmMhnaW>ileceii thnit ıecl:il- pıa ane en açar 

mevzulan araaında ye<t alan ve ta- jileri ~ m!'çtan afal lıı~ farkla 41a mlld. 1'lman zimh tenlrl-. M.nm yakalandı ~ 

bir;, lilak bii .J!k bı" akını raftarlannı 'llZUll milddet ba maç olsa siyahl>eyazlalan aıa1İp c;skara- ı;;. lnUdini on.dan Wdınnıfbr. tamir ı4 (Telefonla) - K~ 
)'U r üzerinde münaltllf&lara 9"'kedsı caktır. Dii~ karıılatmalar'da Bey- Fuat lngı1iz1erin tizerinde aldan- mlılından suçlu Merslnll ıO" 

Fenerbahçe • Galatasaray oyuncu- kozun Tak.sime Sileymaıriyenin ....W..laı bi d So ceee umumi hapishanede yat.tıll re' 

Mevki kumandani gene
ralle elli subay ve er öldü 

Beyoğluna. ~nm Kaim- ~- Bir?~ .. ~ !ey :hn~-~ ab, 1.:~- VUflln tqla 6tiilü penceresini ~~· 
B

••yük• -nl __ L&.; bir lan yann 1m kere daha renklerini . . ~ ııeunn auınn, aru• ta.çmaıla teşebbüs ederken janoaı--
U yangı ar ~u, müdafaa edecekler... paf&y~ galip gelınelerf normal aeti· . elİnİ -İn edeceğidir. lar tarafından Yiikalanmışt.ır. 

çok binalar yıkıldi Taknnlarnnızın yalmz takımları- celerdır. 
ınu:m deit1 hütün Tiidaye futbolu-

ı.oncıra 24 (A.A.) _Hava nezareti nan bir ~rsın~ .. ~~irdiğine son tü~-
Bükrq 24 (A.A.) - O. F. f. : istihbarat servisi bUdlrlyor: lerde takip ettıgrnm: maçlarda yakı- Bayramda yapılan ikinci 

Bordeaux' daki Rusyaya mal
Odesada ıiddetü bir infilak olmuş, Sah ____ .... ,,,_,._, N-~- nen şahit olmakta .. .,.. Futbolu se- I...!!- } • 

Od •~• '- • da 1 ,._,...._ .. -~ ~.. ,_ .KÜıne maç arı 
esa mevıu &uman nı genera karşı İnttllz tayyareleri tua.tından ven Mr spor meraklıaırun üzülerek 11uikastler 

Clugosianu ile elli kadar subay ve yapılınL!J olan hava akını, beş ~ gördiiiü bu hal.ikati saklamakta bir Bayram tatilinden istifade edik
er bu infilak neticesinde ölmiitler- saat devam etm1f .,. mrekez! Akde- fa:rda yoktur. Bir zamanlar Avrupa :rek Şeref •e Feneıbahçe M&dlann
dir. Ölneler araamcla 9ehrin idari ntlıdeld hareklbn en btyi)klertnden futholu 9e'riye.ine yakın bir dunıma da ikinci küme lie maçlanna devam Maretal Petain rehine 
lısmında yükaek hir vazife i..oal blrt olm\l.ftur. g-ldi ... • · _, ·· L -d ... :... edilmi,tir. Çok' l.eyecanlı bir tekil· olarak kendi•=nı' t-lı"m . • '"""'!-. Bir k • .A .. --. 1nf11Wı bombalarla "". RllD MVın~e muşanc e e..,ugı· _ ~ 
edecek olan yaıbaıy Davıla ıle iJu ço ,.___ atıımuJıt Ask ı1 mız Türk fotbolu maale11ef aon za· de geçen ha m&.al:Mdcalarda Haliç - edece'-=-

zeme sevki 
Arkanjel yolu neden 

tercih edildi? 
Alman subayı vardır. ·=:=n~da '100 ~e n:ı- manlarda futholdaa iyi anlayan se- Galata Gençleri, E°Jyüp - Doğuyu, ~ 

infilak evvelce Gepeou tarafın- nabbaı bir sabada 350 metre ırıuam- yin:ileri atadlara celmemiye ..ke- Topkapt - Ramiyi. Hilal • Demir- Vaşln~n 24 (A.A.) - Sovyet ııu:; 
dan İfgal edilen bir bidacla ..-U. da aleTler )'lbelmetteclir. decek daecede düpniiftür. cBu ne- 9POnı. Anadolu • l.tiklili majl6p V"dly 2-4 (AA.) - Havas: Jafa aevkiyat.ın ~n limanı ~ 

1 
• Ba 6· • ırtlf •-- .t.00() et- _ı __ L!:. •• L _..__ .. d" ___ , etmittir. • . A*anjel yolu ile yapılması haaıı1 ae ınıftir. ti inril&klı homba teli l)mn•nm tlktıaa a-=..., m oan uvyre ~orr> ıye 9UIU aor- Naat.•• ~o~do ~ı ~le~ de- verilen karar nzerlne bazı şa.ylaw: 

musluğa takılmış bulunuyordu. te:r1 bulma)1ecbr. Bir saat gtbl murı- !Dit'• "ft cevap araml)'a zannede- Geçlerbirliği gelnıecli la,uile tatbı'lr:.i clerplf edilen idam ~lftır. Bu pyialara göre son _, 
Musluk açılınca fevkalade yük.ek te•man mert ~e: :.::~ rim ki lümm yoktur. Bunlar gayet B .. ebetile Ank cezalenne mahal hlralcmamak tize- Jar lapoııyaya bir cemiledir, yaıııaC 
infilak kudretinde ol~n bomba pat- ::s:a"=.ı!!r atmıtlardır. Bu 1:ı.it. !.,.lerdir. Eskiden .k!~~ün a~am cn7erbidi... . .t.ı.~a re marqal Petain'in iflıal altındalti laponya ile hA.dlseye mevdan vcrın'" 
lam1' ve muazzam bmayı tamMnen bonıhalar, ~ basarata sebeb17et rerıg11u amma yalnız rengmı muda- f8~pıyonu enç. gnnn fq.-ut• lXS!geye relıine olarak keadini tea· nıek 1çhı ittihaz edilmiştir. 
~rap bir anltaz yıjını haline 9etir· ~ bfr QOk f:Jinalarm yıkıldJlı gö- f-. eden ve memıfaat a.amayan fut· ~e _ ~elerd elt ..._~~-~'!·re~" lim edeceii h.akkında Vdy' de bir Hariciye Nezareti bir tebliğ ile.~ 
miştir. rtUm.Dttür. Daha ktıotlk 8*le"*1 bolcu çoktu. Şimdi bu enderdir ..• ııı ycxun a DllZl r~ netrı- • d t...-ktadır Marephn dlfineelertn yanlış olduğunu bbu-

ıhrnhelar, 'bir llıte.QoDda JaDClJl eı- Eakiclen bGyüiüne biinnet küçü- yat )'apmJtlana Cla a1&kadarlarla t::nn:ı 'ba ....... ~ Lic Wr • Y.:: mlftlr. Vladlvostok yolu ile sevklY&~ 

Fransız rehineleri 
Bordeaux ve Nantea 

tehrindeki rehinelerin 
idamı tehir edildi 

Leadra 25 (A.A.) - (B.B.C.) Bcınle
am'da bUedllen .AJman JlllbW itin 
Alman 1-1 mabmınn ta.rafmduı 
tevkif edDen elll Fran.m rebbvWntn 
idamı ~ gftntl gece :ranmıa ve 
lfantes tehrindetı relılnelerin idamı 
,.zartesl pce nnama lıada.r &eh1r 
edilmiftlr. 

Idamlann tıelllr1 marqa1 Petaln ne 
amiral Darlan taralmdaıı JaPl1ln te-
1&bb üıı netlttelnde TIJku balnmttur. 
Bordeaux"dül niJtut tiserine fehlr 
laalkına tarhed1Jen on mi1Jaı tram:
Jak nara eemm tablıl ectJJrnlftk'. 

bnmtlal' ye bir o<* binaları tahrip iüne ,eEkat beeliyen çorca çoktu. yaptıiımız temasta I;. karııı..na- ki . yokt aay Rusyaya varahi1me.st için nonnal ..!,, 
etııalllerdir nm mevnahah. oı...d.iı ..ı.,d- ~ -~- 2 .. ar(~ A) (R manda blle on güne lıhtlyaç -.aıu-· 

llio bir İnclus ta1J&l'lllline tan-re ŞinHli hana tesadüf etmek güç... -.-ua ~ ~ - e.ter Jilalbutl AlbnJel'den Moskova 41 _. 
dlll toplan endahtı ,cbliıııden lllbet F..ki4en apor idarecileri çok dar mıfttt. aj....dan) V1elıay'den Mldiriliyor: attır. Artaııjel'in §imdi buzlarla P" 
ft1ı1 o1!numf'" ba tanattlenlen bütçelerle muazzam itler becemleT- Galatasaray klübinin Fnın.adald inal lia'W!fflderi -..... J».lı eımuı mühim mahzur ctetYdlf· 
1ıu1Jan d&ıGtJerhıde 81cUJa adMm- eli. Şimdi iıae l>u terüne dÖDclü. Mu- k • d.m seaeral •on Sau~ ta... ~ tı1111 bile buz kıran ~ 
4a. blJba- caiane tanaıe JMJda- uzam 1>itçe nr aporumazun ka1- oagreaı ·imden neped;lwıif olaa 1ııD -.ima- rile JOI açılmaktadır. 
lllDda 714...,nı.r ~. lam=•• namına 1Mr J,arekoet yok... C•1etn11711F Cn:d" k"üll I•: me Bordoda lld&Nlmit olu 'bir Yalnız bir me.ele vardır. Ar~ 

B. Bullit'in 
endişesi 

lngilterenin Alman 
iatiliamı tardedemiye

ceiinden korlmyor 

s. miealleri derinleflirinek na- G.l• ...... y c~ kW 111D•-~ zabitinin bthe .... hele Ye bqaz deniz bugün harp ~ 
mütenahi aütunlar d~ lı:a'bil. mt i.qeti 8. ll. 941 emnaıte.i si· .bilnııinl olmak bere elli Franınzm ~. bı:=p~un&Mu rikadel;~,~ 
fakat lııizim yerimiz müuit olmadı- nü wt 1 S 41e .. elit ldl toplantt- limıt-na dizil~ n milıcııimlerin ;a";cltt~. b'll limana gtremezıei.'fıl 
Pıdan lı:eemek mecburiyetindeyim. llnl yapıw:akbr. Aaıuun --- lo- .,.... chü eeee ,..,. •• .ı.n ...,.ı halde Ameıılb. malBeme.st baıılr.a .... 

••• ltalinde helt~I lıialunmalan Jİ- tevlı:if edilmemeleri halinde eliler patiarla ~ demettir. 
Fmbolamuzua düfildüiini mn· ea elunur. elli MNnenİn de idam edileceiini 

..-... etmakten mabac:lmıız bK Ruzname: 1 - M40 - 19.ff _.. i>ldamektedir. 
zamanlar .par ~tinde Mlyiilı: bir it raporlamı Mtlıııİit 'N 1-buli. M&crimlerin meydana QlrMılma-
h&di.e olarak telalSi edilen Fener - 2 - idare Mı,Blla .. ıln iOnı.. eına ;,mdım edıecek olan FNWZla-
Galatuar.,- matlannm I>• sefer de 3 - Y eBİ idare ı..eli ~ı. ra ceman 1 S mlyon fraM:: mükafat 
af'l{ baY871 yaratacaimdan fiipbe .f - Yni wi=aFFlMlt•in 1ı:.-N. verilecektir. 

Sırbistanda 

etm-irdir. Eai p,.. . Galatua- S - KiaLin .-tiE ı.Mi,.eti hllk- ,.. • • • 
~ M <A.A.> - <00> mıı- r.,. ..-çiar1DU1 Mıreeaaw im bre ~ ~ ltıeyet '--• 4'"'..U-- Münakalit vekili İzmirde 

Amılrltanın PaHa eati biiJiic daJ.a ,..,...ak jırıpl.inpn bulmak celerı. ı..w 2.f (Tel.efoela) - Miina-

200 lmmünist - ... 
dizildi 

ıdb9 ~mda ~ nut'llıkU. M- ı;_. ,.._._ Deeli deliline lııa imka- anınu ~arm dayi Aydm laatıtlnduı telaaimire .-.t '~ y. ez._ 
1 elç!ll B. Bulltt, cCQnh.art,ye~ Bl- nııier icin c;o1r: zor olac:Mbr. Belki y -L! ---1 V~ 8. Cnd.t le...- ı..,.. ......... 2.f (A.A.)~" 

Habeıiatandaki aon .maııyaya demal harp lltn edtlmeaJai lr.a---1- Bir f Cala&aaa. pro ... aıni mift" Bu d e&· ıl ·..- •eme WA'I' 

ı 
Dil ,,.....,_.. • mata - A ır. n an eTV ı ee,-•ti Atıı :lia .... - Wr Alman 

talyan gamizonuna w .er Relıl Rı•eMU'l 1eap ... ra,.W.r Wn imkanlara malik DU- F ..... Aj ·ı , ı ,_ •rıtpr ytlm iıltuyommcia ,......... .. .,. ...... a ........ ,,...... _, 
Ull tadar iı. J'IP"' "a ~e 11ızn ı....Ken ~ iami 1amnmumf o.run- diNktif 'ftıdlii bazı ..W..t ~ ...,_ · emrile relıdae .-..~Jr 

kartı harekat 19Je1ı nW>eUe dratle b.arf*et ~ culardan kurulan Be,iktqa yenilir- S. 11.30 Süleymaaiye - Be,.eilaM ah tetUt etmiftir. Azizitve tlaeli c9- ~oa.-. 280 komüaiıltin .....-
Leadra • (A.A) - (B.B.C.) Ha- melıll K1wll etıınifUr. , diier tarak1t11 Fenerbatı.çe Hla· Şazi. .S.d.k_ J-Wit. S. 13.30 1-. varmda yeni. inşa edilen 8 klomet- dia'ltrdt oldaldannı tiiWirm~· 

IM!elstandatl 10n iı.aı,an ganWıı•weıe. il .aıult, İagllterenın Alman ı.nt- reeleri ile oy.neul.w aruuıdaki an- or - Altınt.i: H: Muzafler, Ne- relik demiryolunu da t8'1r:lt eden ,.._ __________ -"' 
tarın batlann uterl faal)JeUııMlan- --.ı taıde&mtle mllftffü olMaıya- lafarnamazhk yüzüaden yarım asır- Nurettin. S. 1 S. lS f.eaerba.bçe- Vekil ~lırimizde V-ekilete ait itleri 

:tsı~!~~~ckrm Mltlllden =:"'A':lt:n eı::1-~~1* k!iil>ümüz ~~ çılaal'amaz ve G. Saray: H: Ahmed, Ş.Zi, Adnan. d~ . .c;zd.sı geçirmittir. Y~ bat 
tarkislnde yapılan· kep! taamma da ve lMınlA1e tank tma.ıA.- \liMci .,l&ndakı lıııir lr.lüp olan latan- Şiıref Stadı: ~umhunyet bayramwıdaa itibaren 
tiees.lnde kıymetli malmnat elde edB- tmda pıatel'df~ afu111ı kayt Te işa- bulapora mağllıp oluraa ve bu mağ- S. 9.30 Haliç - Doğu: H: Hüısa- ıfletmeye açılacaktır. 
1111ştır. M e91em1ftlt. lObi,.et taltımlannda oynamayan meddin, Miieyyet, Baaaettin, S. 

ll&Up, ııene -UDdan evvel Japon-, oyuncvNır üzerinde bir ufak vicdan 11.30 eyiip - Kurtuluş: H: Nihat. 
İrana fİlnendifer m taanaa PfeOCğ'ini de fl!ye azabı ;Ne icra etmezse bu spordan Müeyyet, Hüsam'e'ddin. S. l 3. 30 

Kaymakamlar hakkında 
bir talimatname 

hazırlandı malzemeaİ go"'nderilı"yor = :::::=:-~~:ir ltlme hayır beltiemek ne dereceye kadar Beykoz. Tak.aim: H: :Halit Galip, 
____ emem_ • ~oğrudur buau karii-erimize bırakı· .Şekip, Bahaettin, S. 15. 15 Bcı•iktaı-

Lo~dra 25 <A.A.) - CBB.C.) İngll- Mo.ko-a'da idamlar yo1ıuz. Vefa: H: Tarık. Seli.mi. Feridun. Ankara 24 (Hususi) - Dabili-
tere Irana killllyeUl miktarda. llmen- ,. ••• ye Vekaleti kaymakamların kussa 
difer m:ılzemcsı göndennlftlr. Tay- ..... ft H (A.A.) - Moskova. şeb- Yarınki maçlara gelince, Fener Emniyet umum müdürü tabi tutulmalan hakkındaki talimat-
yare ile İrana §lmendifercUlk mftte- r1 .steri lruma.danl~mm kararlle iiç stadında yapılacak olan büyu .. k ma- İ · h 1 k d T ı· hassıslan gönderllmlş ve bmılann k.lşl idama mahkQm edllml4tlr. Bun- Gaı 

1 
la d b . zmirde nameyı azır ama ta ır. 8 ımat-

raporlannda kaydettikleri noktalar lar, sıt'Uile, thtllal aleyhinde faaliyet ça atasaray ı nn a a ~acıtaı- tunlr 24 (Telefonla) - Emniyet name kaymak_amlann meslekl~~nde 

•• 
l..ta.J:,ulda c;tkan &aneızc:ııa 

aazetelw lş Bankasını fU mııl' 
ile yazıyOJ"lar: deh Bankaai>. 

Halhuki c.Omıanlı Bank ... .,~ 
run fransı:ıca111 cRanque ()tto
mane>, Ziraat Bankuınınki 
cBanque Agricole:ı> dür. ckh 
Bankasi> ne kelime olsa gerek· 

Ya doğrudan doğruya ctı> 
diye türkçeııini yazmab. yahut 
da franaızcaıya tercümesini yap
malı. derhal nazan ltlbare almmıştır. Bu 1~. eanlyane ıtımal, Moskova- 1ı çıktıklarını kabul etmek la~ımdır. umıım nıildüril B. OSman Sabri Ardal daha olgun bır hale gelmelerını t-e

müteh~sıslardan blr kl8Du İ.raoda elan taemK Te 150 kilo ekmek çalıp T altımlan g~n aenedenberi ulak tett!Iitı tedtlk etınet iaere phrlml- 1-n:'l edecek hültWnleıi ihtiva etnıek-ı 
talmışlartıır. atmak IUllarUe i&ham ecUJm'IJerdlr. tıadil&ta railDeP ll;JDi kadr07U wa- ae plm'l&Jı. l tedir. '-'-----------
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.... 
ttu Ru sırada çepeçevre her tarafl· 
Un zda beşeriyeti saran felaketleri 
'\' Ulaını.yo:ıız. Maddi harabiler: 
'ta. al~uz bir cephede beı milyon insan 

Yıatı. Ve mesela Fransada, bir Al
:ıuı. subayının caniyane öldürül-
llı:sıne karplık laalcltayin ellişer 

:. ı§-cr Fransızların kurtuna dizilme· 
~ Alllma bu sonuncular yalnız 
I ddi harabi değil; zihnimiz bun· 
.. ~ hıanevi yıkım saymağa da meyl· 
~1.1ıyor. 

e Şeker bayramı eski ve 29 teırini
d~Vel Yeni an'anelerimizin günü
rı:· Bunların ortasında ve Türkiye
~ hür havası içinde, hür düşün-

;.te çok şükür devam ediyoruz: 
d iZ burada bayram ederken öte· 
/

1 
~iki de müstakbel facia muhar

tı ~ erıne en büyük haile mevzuları· 
1 ilha~ edecek vak'alar cereyan 

~l~ektedir. Şark cephesinde şehir
)f!tın hak ile yeksan olması; 5 mil
.. 

0 n İnsanın ölmesi, alil kalması ya
l ut ~ıir düşmesi elbet korkunç ıey
et>dır. Bu beş milyon, ~eriyetin 
~ rüzide evlatları arasındaki Al
İ:,.~•. Rus, Macar, İtalyan, ilh genç
h •dar. İçlerinde kimbilir ne müstak· 
liel iJirnler, sanatkarlar vardı. 

eybat, hepsi heba oldular. Vah, 
;•h! Doğru. Fakat, bize bu büyüle 
d ekfın kayıbı derecesinde, hatta on· 
it~" daha vahim görünen Fransa.da
lı hadisedir: 50 şer, 50 ıer Fransız
llrın kurtuna dizilmesi. 
d Beşeriyet, ne mÜfkül tekAmüller
h ?n sonra, «ferdi mesuliyeh> diye 
dır rnefhumu halkedebilmişti. Ec
~ •drrnız, aHer koywı kendi baca· 
&'lrıdan asıllr !» meselini, çok eski 
llaırlardanberi söyleyip ve tatbik 
edio duruyor. 

Filanca §ehir halkından üç kifi ıu 
:uÇQ İ§ledi diye, bulunamif kabahat
i iler yerine gelİ§İgÜzel ötekileri ceza• 
&ndırmak biz.im adalet telakkimize 
&ığnuyor. Eski İmparatorlukların 
;on!amak» dedikleri usulü, biz çok-
1 andır terketmİ.f bulunuyorduk. He
de &on adetlerimiz arasında ,unlar 

• vardır: Bir baba, yahut bir bi
kader, mevcut rejimin gözbebeğine 

asdetmi§, bundnn dolayı en ağır 
<:ezayı RÖrmüş bulunuyor. Fakat 
~nun oğlu, kardC}i, kansı ilb, yine 

CYlet hizmetinde, itibarlı bir va
tandaş kalabilir. Hatta hükumet 
l>arasile tahsil eder. Kendisine yan 
tözle bakılmaz. 

1
. !ecziye için, behemehal kabahat
•nın kendi şahsı!... Ailesi değil, 
f.ı~chrisi değil, milleti değil... 

İ§te hiz, bu yüksek mertebeye 
'11 nuş bulunuyoruz. Ve eski an'a
llernizle yeni an'anemizi temsil eden 
~~. iki bayra.'n ara::ında, beşeriyetin 

5 
u~t~ğü elemli maceralar arasında, 
nülyonlann knyıbından, yüzlerce 

fchrin helilk olmasından daha fed 
~İr akıbet ola:-ak, bu manevi ric'i 

areketi kaydediyoruz: «Ferd ma· 
8Uniyetİ» nin yok olması. 

~~* 

I ~ilah ve aklı selimimiz, biz Türk
erı §U mübarek Ramazan bayramı, 

fu rnutlu ve kutlu 29 Teşrin bayra
mı yüzü suyu hürmetine, «Her ko
)'un kendi bacağından aaılm• düa
~dan ayırmasın... etBabası ha
ın, oğlunu da kes !ıt iptidailiğine dö
tliiaten korusun .•. 

Eski ve yeni bütün güzel an'ane
leriınizden biç bir gün, hiç bir se• 

- Bütün dünyada da böyle 
rnidir bilmem bay Amca amma ... 

İzciler çar§amba gÜnÜ 

Ankara gittiler 

Cümhurlyet bayramı hazırlıklanna. 
hararetle devam olunmaktadır. Vil!
yctte teşkll olunan hususi. bl.r kom1to 
tarafır.da.n hazırlanan merasim prog
ramı bl.r kaç güne kadar nan oluna
caktır. 
Dlğer taraftan Anka.radıı. yapılıı.cıı.k 

büyük geçld resminde şchrlmlz mek
teplerini temsl.l edecek lzcller çal'Ş1m
ba günü Ankarnya gltm~lerdl.r. İzci
ler kafilesi 400 kadar gençten müte
şekkl.ldlr. Cüınhi.ırlyct bayramını mü
teakip kafile şehrimize dönecektir. 

Acı bir kayıp 
Doktor Hakki Şinasi Erel 

vefat etti 

Bir sencdenberl rahatsız bulunan 
i'ito.nbul mebusu emekli general dok
tor Hakkı Şlnıı.sl Erel vefat etmiştir. 
Cenazesi. evvelkl gün Kndıköyünde 
Modıı. caddesindeki evinden kaldınla.
rn k namazı Osnumağa camlinde ln
lındıktnn sonra Karnco.ahmcttekl. aı
lesl ına.kbereslne defnedllm~tl.r. 

Cenazede Vali ve Belediye retsı, 
parti idare heyeti reisi, mebuslar, dok
torlar, mektepliler, büyük bir halk 
kütlesi, kara ve deniz askerleri., bir 
polis müfrezesi bulunmuştur. 

Doktor Hakkı Şinasi Erel uzun müd
det Bahriye merkez hastana51 başhe
kimliğinde bulunmuş, tekaüt olduk
tan sonra partinin İstanbul idare he
yeti reisliğine, sonra. İstanbul mebus
luğuna seçilmişti.. Dürüstlüğii, hayır
hahlığı ile kendisini herkese sevdir
mişti. Eski Hlla.llahm.er merkezi umu
mi azalığında :rukaraperver cemiye
tinde ve diğer hayır cemiyetlerinde 
uzun müddet çalışmUJtır. ve:ratı mem
leket için bir kayıptır. Ailesi erkanına 
taziveler!mlzl sunarız. 

Emekli General Sıdkı 
Uke vefat etti 

Tokat mebusu emekli general Sıdkı 
'Öke Kala.mıştn.ki evinde vefat etmiş, 
r.enazesl asrl kwrlstana defnedilınl.ş
tlr. General Sıdkı Uke mühendisha
neden çıkm~. birçok mühim vazife
lerde bulunmuş, milli mücadeleye m
len ~tirak eylem~tl. Ailesi er"ıdi.nma 
taziyelerimizi ı::unarız 

Tuğla satışı 
T uğ·lacılar eski tuğla 
satışının tahdidini 

İstiyorlar 

İktisad Veknıetince hazırlanmış 
olan cTürk tuğla formaları nlznmna
meslıı mucibince Türkiye dahllinde 
bu nizamname hükümlerine uymıynn 
tuğlnlnrın satışının menedllmlş olma
sı lazımdı. Fakat tu~lncılar ellerinde 
evvelce imal edilmiş eskl tip tuf;lnlar
dnn daha mühim bir kısım mal bu
lunduğundan dolayı nizamnamenin 
muvakkat maddesinin daha blr sene 
muddetle tehirini mıntnkn. iktlsad 
müdiirlüğünden istemişlerdir. 
Mıntaka iktl.sad müdürlüğü, bütün 

tuğla harmanlnnndnkl stok mcvcu
ctünü tedklk edecek ve filhakika tuğ
lacıln.rın talebi muhlk görülürse İktl
sad Vekaletinden eski tuğlaların da
ha. bir sene müddetle s:ıtlşına devam 
edilmesi temenni edilecektir. Bu müd
det zarfında k:ıtlyen eski tip tuğln 
1ınal olunmıyacaktır. 

Nizamnameye göre, bundan sonra 
bütün Türklyede imal olunacak tuğ
laların boyu 21, eni 10 ve yükseklikle
r! G,5 santim olacaktır. Şimdiye kadar 
İstanbulda imal olunan tuğlalar bu 
ölçüye yakındı. Fakat memleketin 
her tarafında başka ebat ve tiplerde 
tuğla imal olunuyordu. 
HltHUllllllllrtllllllllflllUlfHllllltttııuıuııınt'alr!HlllllllllH-

beple aynlmamağı şu iki bayram 
aruında - eski ve yeni an'anemizi 
temsil eden bu günlerde - kendi 
kendimize ahdedelim. 

(Va - Nu) 

! Dün 55000 çift torik 1 Yeniden 250 

d • d••k··ıd•• lamba konacak 
enıze o u u 

Toriğin çiftine 120 
yüksek bir para 

kuruş gibi 
veriyorlar 

Şehrin tenviri için yeni 
bir program hazırlandı 

Belediye, şehrin tenvlı1 için yen! 
bir program hn.Zırlamıştır. Bu prog

' 1TIU11a namran şehrin karanlık olnn 
mmtakala.nna yeniden 250 elektrik 
lfı.mbası dlkllecektı.r. Belediye makine 
şubesi. müdürlüğü yeniden lfı.mba ko
nacak mıntnkalann yerlerini tesblt 
ederek elektrik idaresine blldlrmlştir. 
Diğer taraftnn şehirde h!\lii havagazı 
ile tenvir edilen bazı yerlerdeki htı
vngazı tesisatını ktıldınırak buralara 
da elektrik lam.balan konulma.sına 
teşebbüs cdilml.ştlr. Elektrik idaresi, 
malzeme ' buldukça bu işl tahakkuk 
ettı.recektlr. 

lstanbulun 
odun ihtiyacı 
Belediye şehre süratle 
odun getirmek üzere 

tedbirler aldı 

Odun flntlerinln son narh esasma 
göre tesblt edilip stokların da tedkl.k 
edilmesinden sonra. alakadar makam
lar şlmdl bilhassa İstanbulun odun 
ihtiyacı üzerinde durmaktadırlar. 

Yukanda torikler denize dökülüyor, llf&iıda Balddıane 
önünde torik yüklü motörler 

Aİdı.ğımız ınruümata göre, İstanbu
la senede en az 350,000 çekl odun gel
mektedir. Şimdiye kadar İstanbula bu 
kış ihtiyacı için gelen odunun miktan 
200,000 çeklden fazla olmadığı anlaşıl
mıştır. Müsbet olarak bilinen cihet bu 
miktarın 120,000 çeklslnin satıldığıdır. 
Diğer kısmı depolardndır. 

Fiat mürakabe komisyonunun odun 
tiatıeri hakkında verdiği karardan 
sonra şehrimize pek az odun geldiği 
na.zan dikkati celbetmlştlr. Bu da ev
velce keslllp çıkmıısı mukarrer parti
lerden olduğu anlaşılmaktadır. 

İstanbulda bir türlü düzelemiyen 
bir mesele vardır: Balık işi.. Bu pct 
kıymetu milli servetten layıklle istlta.
de etmemize bir ta.kını ehemmiyet.siz 
meselelerden dolayı maalese:r imkft.n 
olamıyor. 
Dıin gene İstanbulda yürekler acısı 

bir balık meselesi ortaya çıkmıştır. 
İstanbul balıkçıları dün sııbaha ka

dar tamam 80000 çift torik tutm~ 
Iardır. Her çırt onar kilodan fazla gel
mektedir. Bu.suretle 800 ton balık tu
tulmuş demektir. 

Bu balıklardan bir kısmına derhn1 
müşterlleri çıkmıştır. 25,000 çifti Bul
gt> rlstana ve buradaki tuzlayıcılara 
satılmıştır. Bilhassa. harice gönderi
len balıklar çok iyi bir flat bulmuş
tur. Bunlar 120 kuruşt:ı.n satılmıştır. 

Ancak balıkçılar geri kalan 55,0p-O 
çift balığı dün motörlere doldurarak 
deniz~ dökmeğe mecbur olmuşlardır. 
Milli servetin böyle göz göre gore de
nize dokülmeslnln sebebi şöyle lwh 
edllmlştlr. 

- B:ı.lık tutabilmek için bize lazım 

olan mazotu hükümetlml.zln gösterdi
ği derin alaka. sayesinde temin ettik. 
Bunun için ne kadar teşekkür etsek 
nzdır. Fakat bizim bu büyük. mllll 
serveti denize dökmemizin şimdiki se
bebi buı;suzluktur. Billyorsunuz kl ge
çen sene de buz yüzünden denize ton 
ton balık dökmü,,tük. Bu sene geçen 
yıldan aldığımız tecrübe ile iki ay ev
Vtl belediyeye müracaatla buz işini 
hatırlatmıştık. Şimdi bize ancak ve 
cşlmdlllkt kaydı Ue 1000, sonra da. ~ 
yüz kalıb buz verilebilecekmiş ... Hal
buki "500 knlıb buzla ancak 5000 çift 
toriğin nnkli kabildir. 

Buzsuzluk dolayısUe balıklan deni
ze döktükten maada avlanmak için de 
üç günlük bir paydos veriyoruz. Gayet 
bol ve iyi para ile müşteri olduğu ve 
balık mevsimi başladığı halde buz gi
bi pek ehemmiyet.siz bir şey için deni
ze servet döküyoruz.» 

Buzsuzluk yüzünden tonlarca b:ı.lı
ğın denize dokülmemesi için lnzım 
gelım tedbirin hemen alınması H\zım
dlt'. 

Şimdi, alakadar makamlar bllhas.o;a 
İst:ı.nbuldakl stokların kabartılması 
ve odun getlrilmes~ işlle meŞı,,'>"Uldür

ler. Belediye oduncuların her hangi 
bir hareketine karşı tedbirli bulun
maktadır. İce.p ederse .istanbula 
süratıe bol miktarda odun getirmek 
tedbirleri alınmış bulunmaktadır. 

Hamamcılar da zam 
İstiyorlar 

otelcllerden sonra İstanbul hamam
cıları da Belediyeye müracaatla zam 
istemeğe karar vermişler ve hazırlığa 
başlamışlardır. Bundan evvel bazı ha
mam sahipleri münferld olarak Be
ledi.yeye murncaatln tarifelerine zam 
yaptırmak istemişlerdi. Fakat bu defa 
hııınam sahipleri hamamlara lfızım 
olan ınuhtellf malzemenin fintlerlnln 
yükselmiş olmasından dolayı hamam
cılar cemiyeti vasıtaslle ve toplu bir 

Sahife 3 

Vaktiyle me,hur bir edebiyat 
üstndın:n fÖyle bir hikayesini oL'll· 
muştum: 

Uzu'"l seneler Misisipi nehrinin 
bir sahilinde, gayet tenha bir köy
de, sonsuz bir sükunet içinde yn
şıyan Cak isminde bir ad~ zen· 
gİn olmak maksndiyle Ne-vyorka 
gider. Bir İ§ bulur. Vak•a ilk zn.rn:ı.-ı
!ar haftalığı az ise de sorra parası 
artacaktır. Yalnız zavallın•n bir 
derdi vardır. lşi sabah:n son dere
cede erken bir saatinde b~lıımak· 
tadır. Halbuki Cak'<'ık te::h;ı. kö
yünde, uzaktan Misisipi'nin şırıltı· 
larını tdlı bir ninni bıtE:-dc clinli· 
yerek kayıtsız, şa:-tsız, isled:~.j ka
dnr uyumnğa alışm~ttr. Arttl< yeni 
hayatını muntazam bir şekle so!ı:· 
mak için bir çalar saat alrn'lktan 
başka çare bulamaz. Gittiği saatçi 
ona işlerken son derece g::rü1tü 
çıkaran bir saat satar. 

Cak ilk geceler bu saatin tıkırtı· 
:andan uzun zıunan U)"\lyP-ma"!. Ya
tağında bir taraftan öteki tarafa 
döner... Fa•{at zaman geçtikçe ar.a
te alışır. Ve öyle bir gün gelir ki 
yatağına girdiği zaman artık saatin 
tiktaklannı bile qitmez olur. 

Aradan bir müddet dnh.ıı geçer. 
Bir gece CAk birdenbir-e uyamr, ya• 
lağmda doğrulur. Böyle birdenbi
re - sanki yanında müthiş b:r .cü· 
rültü olmuş gibi - uyanmasının se
bebi nedir?.. Meğer onu uyı:;:ı:lırnn 
gürültü değil, bunun tAmamiyle 
aksidir, sükunettir •.. Çünkü gecelc:-
dcnberi tiktaldarı ile uyuduğu saat 
dl•rmuştur! .. 

O zaman adam anlar ki bir za· 
mania!' kendisini rahatsız eden bu 
sese o kadar alı~mtflır ki şimdi o 
kesilinc~ uyanmıştır .•.. 

Dün bir dostumla konuşurken bu 
hikayeyi habrladım. Yeni tiirden 
bahsediyorduk. Ahbablm: 

- Çokt1mberi öyle garip, y~ 
ıürler çıkmıyor... Yahut ben gör
müyorum ..•• 

Bundan sonra da tahassürle şöy
le ili ve etti: 

- Ah olsa da okusak .• 
Garip ıey, ayni tAha.5sürü timdi 

ben de içimde hissediyorum. Ha
kikaten olsa da, okusak, tatlı tatlı 
meşgul olsak, eğlensek biraz ••• 

Ne günlerdi onlar... Bazan bir 
tek mısrala haftalarca, aylarca gÖ· 
nül eğlendirirdik. Hem de sinema· 
dan, tiyatrodan, her ıeyden ucu-
za ••• 

Gene eskisi gibi şöyle: «Yazık ol
du Esma hanıma ••• ,, filan tuzuı· 
da şeyler çıksa ••• Şimdi adeta bunun 
eksikliğini hissediyoruz. 

insanlar nelere alqıyorlar. ikide 
birde şöyle birkaç mısra garip ıiır 
okumak bile hazan ihtiyaç haline 
giriyor. 

Hikmet Feridun Es 

Pamuk ipliği Kurtuluş 
halde Belediyeye mürncıı.at ederek ============== 

Yolsuzluk ihbarı Üzerine 
acılan tahkikat ikmal 

~ edildi 

Pamuk ipliği te\ızlatında yolsuzluk 
yapıldığı lhb:ırı üze:tne açılan t~h
kikat ikmal edllmlştır. Tahklkntl Ik
tlsad vekaleti teftiş heyeti hemen 
bütün kadrosllc resmi daireler. koo
pcro.tlfler, Yerli mallar pazarları, 

Halk bankası ve halk sandıklan, dev
let fabrikaları Ye husust iplik faıbrl
kalarile temaslar yaparak bltlnnlştlr. 
Hazırlanan rapor Vckô.let.e takdim 
edilmiştir. 

Haliç idaresi 
Haliç idaresinin Münakalat Veknle

tlne ·devrinden sonra hesaplarının 
tasfiyesi için Belediyede Belediye reis 
muavlnl B. Lütrı Aksoy'un ;:lyasetl al
tında teşkil edilen komisyon mesaisi
ni tamamlamıştır. Hazırlanan rapor
lar bir k:ıç gfrne kadar Belediye riya
setine ve Mümıkalat VekA.letl.ne verl
ıecektır. 

vaouru 
Yunanistan' dan 

döndü, yeniden yiyecek 
götürecek 

Yunanlstana yiyecek götürm~ olan 
Kurtuluş \'apuru yükünü boşaltmı' 
ve evvelki gün öğleden sonra Istan
bula dönmüştür. Vapur şimdi yeniden 
yiyece-k yükliyceek ve 28, yahud 29 
Blrl.nclteşrin günü İsto.nbulda.n hare
ket edecektir. Vapurun gidip gelmesi 
10 gün tutmaktadır. 

Bir sarhoş bir ay, üç gün 
hapse mahkum oldu 

Seyyar sebzeclllk yapan Arif bay
ramda fazla s:ırho., bl.r halde sokak
larda dolaşırken bekçi İhsan tarafın
dan yakalanmıştır. Arıt karakola git
mek istemlyerek bekçiye hakarette 
bulunduğundan adliyeye tesllm edU
mlştır. Nöbetçi cünnümeşhud mah
kemesi tarafınd:ın görülen muhake
mesi sonunda suçlu sabıkası da. gözö
ııünde tutularak bir av üç gün hapis, 
50 lira para cezası ödemeğ'e maıhkfun 
edilmiş ve derhal tevkif olunmuştur. 

Bay Amcaya göre ... 

zam istcmeğl muvafık görmüşlerdir. 

Hamamcılar b1Ihnss::ı. odun ve kö
mürün flnt mürnkaıbe komisyonu ve 
hükfımetln tn.sviblle fi:ıt zammı gör
mesi dolo.yıslle hamamları ve suyu 
ım.tma fieretinln pahalılaşma.sı, evvel
ce 60 - 70 kuruşa alınan bir peştema
lın 250 kuruşa çıkması, sabunun pa
halılaşmış olmasını zam lsteklcrine 
sebep olarak göst<'rmekted1rler. 
, Hamamcılar, daimi encUmcnln bu 

zam dileklerini kabul edeceninl mu
hakkak addetmektedirler. 

Yapı ve yollar kanunu
nun tadili projesi 

Öğrendiğimize göre Dahiliye VekA.· 
letl tarafından hazırlanan. yapı yol
lar kanununun 3 inci mnddeslnhı ta
dlllne ald kanun ı>rojesı Büyük Millet 
Mecllslnln teşrinisani devresi içtima
larında. müzakere olunacaktır. 

Bir genç ka~yon albnda 
kalarak öldü 

Topkapıda oturan 18 ~arında 
Nusret, Davudpaşa kışlası önünden 
geçerken ş0för Etem'ln 1darealndeld 
kamyonun altında kal.mil ve derhal 
ölmüştür. Şoför yakalanarak adllyeye 
verilmiştir. 

KÜÇÜK HABERLER 

' * Ahmed ndındıı blrl kansı Nerl-
manın Nedime adında bir kadının 
evinde blr gece geçirmesine kızmış ve 
Nc-dlmenln evine giderek kapıyı kır
mo.k sureti.le taarruzda bulunmuştur. 
Ynknlanarnk adliyeye verilen Ahme
dln suçu sa.bit görüldü~ünden nöbetçi 
cürmümeşhud mnhkemesi knrarlle 
üç gün hapis, blr Ura p:ırn cezasına 
mnhkum ed!Jmlştır. 

*Bayram mUnarobetlle Çocuk Esir
geme Kurumu Kumkapı n:ıhiyesi 
merkezi tarafından mıntnk!ı.da yoksul 
ve fakir yüz elli çocuk glydlrilmi,$. 
k"Undura ve elbise ve saire mektep le
vazımatı dağıtılmıştır. Çocuk dl.spruı
serlnde de üç gfin muo.yene yapılmış 
ilil.çlo.r dağıtılmıştır. Bu hususta Kum
knpı nahiyesi merkezi başkanı bay 
Şevki ile başhemşire bayan Jale Du
rukn.nın gayretleri görülmüştür. Cüm
hurlyet bayramında da bu işlerin ba
şanlması için çalışılacaktır. 

* Beşiktaş Halkevlnd~: 1 - Be
şiktaş kazası idare heyeti azasından 
Rüştü Dl.le tarafından cllmhuriyet re
jtmlnin büyüklüğü ve 1yillkleri hak
kında bir kon!erııns, 2 - Gösterlt ko
lumuz tarafındn.ıı blr temsil verilecek
tir. 

... Siyasi muharrirlerin çoğu ade-ı ... Evvela şürle 
ta bir tahrir bnreminden geçmi~ üs- dir ••• 
tadlardırl •• 

işe ba lamışlar- ••• Sonra roman .•• 
bir tekamül neticesi midir> ... 

1 

. . . Derken politika!.. Acaba bu 1 B. A. - Eğer bir baltaya aap 
olmak arzusu bir tekArnül neticesiy
se, eveti ••• 



Sahife 4 AKŞAM 

.... "-1 Ajansı• bir mektubu 

ı~JIL ~ ~-r 2J iDii Hiat1D--lıd:ı::o:::e:l~ıa1t::k~ müdürün------ ·······•....::.:~~;..::~~::!~=~~~~~~~- cAkşam'ın ıNe demeU. sütununda 
ajans telgraflannda iki mühim ter-

Limon 
Bir çok hastalıklara liaqi 

ilaç gibi kullanılalH1ir 

Geçen hafta Hmon kO:rO.nden 
bahsetmıştik. Limonun eller 
meyvalara kıyas kabul etmlyecek 
tadar hassa.lan Yardır. 

Limon bir çpk hususta ilAç gi
bi kullanılır. Romattmıablara 

artritik olanlara, fazla limon ye
menin faydalannı yazmışbk. Li
mon suyu asit ürik mlktanm 
azaltır, kalbi takviye eder. 

Boğaz ağrıyınca limon suyu 
içine biraz tuz atarak bununla 
gargara yapmak ağnyı geçirtir. 

i Ajurlu garnitürler ~=~~tb~un:= aö~~~ 
ıMuba.aara hafü ve ıCouvre-Feu•
nün de dşık söndürme11 diye yazılmış 
oldu~u blldirilmektedir. Muhasara 
halinin yalnı.ş olduğu füphesiz 1se de 
blr gün evvelki .Akşam'uı ilk sahife be
ş1nc1 sütununa göz atarsanız, bu ter-
cemenln aJans ta.rafından değil fran
sızca. metnini verdlğimlz B.B.C. bfilteni 
tızerlnde blzza.t Akşam tarafından 
Japılmış oldu~unu tefrik buyurursu
nuz. Kendi tercemenızı tenkid bu
yunnanıza.•bltta.bi bir şey dlyemezsıem 
de kabahatin bu seferlik olsun bf?Je 
1mad olunmamasmı rica etmek de 
l>ir halrkJmdır sanınm. Bu tabirin 
aJa.ne tarafından nuı1 terceme edll
dltinl g&termek tçfn Uk ahitenl.zde 
MoetoTacla ıttlhu edilen fevt.alide 
tedblrlerden ba.baeden telgrafta ıÖrfi 

.idare> Ullmelerinln mevcud bulun
duluııu aliylemelc lcA.fldir. 

~----· Önümüzdeki salı aktamından jtibaren ___ .... 

S U M E R ve TA K S i M 
ainıemalarında 

Bütün İstanbul balkuıın ..hır
mzlıkla beklediği milyonlara 
mal olmuş, <lünyanın. en mu-

azzam Filmi 

VfCTOR HUGO'nan meıJıur 
ve ölmez romanı 

NOTR DAM'ın 
KAN BURU 

(Notre - Dame de Pari8) 

Senenin p.be11erini takdim 
edecektir. 

Bat rolde; 

CHARLF.S LAUGHTON 

SÜ M E R'cle 
Orijinal kopyası 

birden: 

TAK S J M'de 
Türkçe kopyuı boğazı dezenfekte eder. 

Haftada bir defa limon suyu 
De rtişleri silmek dişlere beyazlık 

1Couvre-Feu11 hakkındaki iddia ise 
ranhltır. Bu tabir ile anlatılmak is
ten.nen vaziyette yalnız solcala çık
mamak değil, bilhassa 111k söndilrmek 
de dahildir. Bunun içlııdlr ki bu ten- •••••••••••••••••••••••·-~ 
kid olunan terceme tarzını ileri 

•erir. 
Ellere limon suyu sürillürse el· 

1er yumuşak ve beyaz olur. Elde 
'Ye yüzdeki çatlaklar limon suyu 
fri.iri.1liince geçer. 

Yü?. yıkanırken su içerisine 'bir 
kar damla limon sıkılırsa ciU yu
muşak ve beyaz olur. 

sürülenden daha muvafılt bulu
yorum. Böyle olmakla beraber biz 
Ankarada yaptığımız dil toplantıla. 

Elbiselerde ajurlu; garnitürler 2 - Bu bluzun yukarı kısmı nnda bu kelimeyi ıG&iikme yasa~ı. 
çok kullanılmaktadır. Resimde bedene ajurla eklendikten sonra şeklinde terceme etmeğe karar ver
görülen buluzlann ftçü de kendi yaka ne bu kısmı arası da ajurla mlş bulunuyoruz ki ışık gözii}onesl 

veya eşhasın sokaklarda gözükmesi 
kuma.,ından yap:ılan ensiz biye- eklenmlşt1r. şekillerini de ihtiva etmektedir. 

lerle si.l&lenmiştlr. AKŞAM - Ajans telgra.flannın 
1 - önden qağı kadar düğ- 3 - Bu btuzım pJAstron teşkil gerek terceme, gerek J8.Z1}ılfl bakı

ınelenen bu bluzun omuz ve ön eden önü ile kollan ajurla süslen- mmdan ekseriya birer acayıplilc nü
klmn ajurla eklenmiştir. mfştir. munesı olduğu hattA haJU imkAnsız 

bilmecelere benzediği maliimdur. Yu-

Dehadan ihti§am .•• Azametten hayat... Sanattan kudret alall··· 
Hakiki Bayram 

Bugün L A l E sinemasında 
Fihnin baliki CEctL B. DÖ MİLE'in ~ bayatmm en .,..,. 

zaferi olan 

Tamamilıe renkli 

Zafer Ordusu Sahah aç kamına, ikindi vak
ti ve gece yatarken birer bardak 
sıcak rn icerisine birer limon st· 
Jcıhp bu su icHirse şişmanlığa kar. 
şı en iyi il:ktır. 

f 
kanya koyduğumuz mektup, sevimli Nezleye karşı MtJşKt1LLERE CEVAP 1 arkadqınuz Ajans müdürünün, bu lALE'yi .. büyük bayrama kaVUfhwdu. 

•------------ tıılerle, nihayet, hassasiyet gösterecek Suare için numaralı yerler gündüzden kapatılmaktadır. Tel: 43S9S 

Yemeklerde, salçalarda, salata- • • 
Jarda Jimonun suyu kullanıldığı Hafıflik ve ferahhk veren 

Kırmac1an yumartanm l(ini 

bopltmak 
derecede meşgul olmaya karar ver- .. •••••ıiBiııiliüniıiılııisaaiıiiitİIİll •dieilitiienizıi·ıiaiitlıiııiimiaiitiiiinieliieiir.ı••••-~ 
dlğlni gösterir. Çok memnun olduk. 

gibi rendelenmiş kabuklan pasta- bir ilaç 
l:lra, keklere, reçellere koku ver-
mek içir. konulur. Nezleyi geçirmek lçln tavsiye 

Limonun kabuğunda da bir çok edilen ilAçlar pek çoktur. Fakat 
haSPalar vardır. Ba§lıcası midevi nezleyi tamaınile geçireni yok gi
clrnasıdır. Bunun için çay içerisi- bid.ir. Tarif edeceğbniz il&ç en 
ne ı'1lamura ve her türlü men- keskin nezteyi bile hafınetmeğe 

l'atJ.h Ayten: 1 - Ymnurtayı kır
madan içini boşaltmak .lç1n yumurta
nın iki tarafını btr toplu ilne ile de
llnlz. Bu dellklerln bl.rlnl atzmım gö
türerek eminiz. Bu suretle yumurta 
kırılmadan içi boşalır. 

2 - İpekli elbiseden ne eln.s lekeyi 
çıkartmak istiyorsunuz? 

S - D]flerde huıl o!an kefekeleri 
anca.le df.:1. temlzleyebillr. 1tuİara birer parça kabuğile bera- yardım eder: 

her limon koymak çok faydalıdır. 25 gram tentürdiyot (teinture Kabaran kaplamalar 

ı imon kabuüundan yapılan li- d'Jode) ile 25 gram asulbendi bir Harbiye Binnaz - Kaplama. eşyalar 
kör de nıJdevidlr. araya ~oyarak kanştırrnalı, gün- euertya kabarıp çatlar. Kabaran ka.ı>-

de bir kaç defa bir bardak kaynar lamayı düzeltmek kabildir. Bunun 
Kt: pek ile su kaynatılmalı ve su 1 ·..ı- bi kah k ğı b ilzerine .tıdfe btt•mnq bir ..,.ete tA.-.. ..tlü çenı:ouıe r ve aşı u tıdı, oıum da berine llC8k 1ltü bastı-

bu suyu suzmeli. Koyu. ve su il8.çtan karıştırarak çıkan buharı nmz. Bir ru dalt1ka tutunuz. Kapla-
gibi duran bu sudan bır bardak ten rr·· t 1. N 1 . h r·n ı· ına düzelir ve eski halini alır. . . e us e me ı. ez eyı a ı e ır 
almalı; icerısıne yanın lımon sı- f ahlık . Kaplamalar umumiyetle tutkal Ue 

· .. . k ak ve er venr. '"ınld x... 1 Jıtarak bu rn ile yuzü yı ayar T t .. rdi t ~, laiml ,,_ 1 ~ ya.p...,.. ı&. lc; n sıcak ütü tutkalı ısı-
. . en u yo , nt::Ale a ı.u.3- br ve tekrar yap~asmı temln eder. 

fııksıy?.n _yapmalı. Yanın saat ka- sedllince nezlenin önünü almak 

~r yuz~ ~ka~ad~ .. ~akm~lı için de lrullanılabilir. Daha ilk ak- Badem ıütii n fa7cluı 

C
. nra ~agl~Kdsub .:!::zul Haamftaa ı. sınşta tentürdiyot şişesinin ka- ıa!o~~ ~~~m:'t·:n ~ 

.Jlt fevka a e eıı~ o ur. - pagınıw ............. k klamalı şı·~ l latmak 1 ln badem -'•tü ~--· 
d 

• .• . •. dükte. .....,._....,. o . ~eı c; .. u en waırll 
a bır yuze J!mon suyu sur n ,.,1,. buh -ksürt" ı··ğü· akit t- llAçtır. i yık ... ~an aro u v ş 

soma ılık .m le an~rsa yuzun şeyi kapaalı maksat basıl olımı~- Porselen veya mermer bir havanda, 
kınsmR.SJna mani olur. . ' . 30 gram tatlı, 8 gram acı bademi ga

tur. Tentürdiyottan hoşlanmı- yet iyi e?:iJinceye kadar dövünüz. 

Bir allık tertibi 
yanlar avni şeyi iyi dns kolonya- Sonra azar azar ve karıştırmakta 

yahut kMurulu ispirto ile yapa- ~~;~ıa~~e~n:;o ~~l:~~ı:t~c~ 
Evde yapılabilen ve tabit bir bilirler. Tesiri aynıdır. süzerek şişelere doldurunuz. Gece ya-

kırmızılık veren, cildi yumuşa- tarken ve sabahlan bu sütle yüzünü-
tan bir allık tertibi: zü siliniz. 

Kırmızı sardunya çiçeklerinin Şimşek pasf"1Sl ============ 
yapraklarını ayıklıyarak bir avuç İki çorba kaşığı tereyağıru al- .-- E SVET -~adar alma~ı.. Bir likör k.ad:bi tı çorba kaşığı ince toz şekerle ka- j Kışlık şapka modellerini 27/ 10/ 
h~on suyu ıçme atmalı. ttç dort nştırmalı. İki yumurta, bir tutam 

1 
941 Pazartesinden itibaren ve üç 

gun sonra kırm.ızı .. olan limon vanilya, dört çorba k~-c:ıgvı un ila- gün müddetle Cihan Pa.la.s Ote-
k J b t lb tt ge .,. ı llnde sayın Ankara Baya.nlannn 

.rnyıınu a ın ır u en en - ve ederek kanştınnalı. teşhir edecektir. 
cirmeli ve iyi kapanır küçük .. _ . . _ .. •••••••••••• 
b. · d uhaf tm r H Kuçuk bır tepsı yaglanıp hanm-
ır ş şe e m aza e e ı. er ru olduğu gibi ~psiye yaymalı Tepebaşı Dram Kısmı 1111111(111111111 

hanr,i bir alllk gibi kullanmalı. . . .. w • Gece saat 20 30 da 

~:i~ç~;:e:!:g~ı=:=l~~~ istiltla~1:ad_nı. ~:r_~ı komedi ııı~ııı ıııııt Yağlı şişeler nasıl şırmelı. kısmı gunduz s. 14 de 

temizlenir? ---- ÇOCUK OYUNU 111 
!<'inde yağ durmuş olan şişe- Paslı iğneleri Gece saat 20,ao da. 

ÇEMBERLITAŞ 
Sinemasında 
29 İlkteşrin Çar§a.Dlba günü 

muhteşem zenglnliğl... Göz lca
llla.ftmeL... G~lllği ve sanatın 
tam mAnasile yarattıtı ba.t1tayı 
velhasıl bu sene Avrupada bl.rln
clllği kazanan ve her yerde 1.s
rarla aylarca devam ettlrllen 
emsalsiz ~eseri. 

OPERET 
VİLLY FORST ve MARlA 

BOLST'un emaa1ıdz rq.ne._m 
taheserlnl görmeğe hazır olmıUB. 

Yalnız 
Bayramda görülmemif 

bir Şafaayla 

f MARMARA'da 1 
DOROTHY :t.AMOUR 
un en son mucl7.esl. 

Singapur Yolu 
Rekor yaptı 

Yüz binlerce halkm hücumun 
göremlyenlıır Jçln . 

4 GÜN DAHA 
Kalmıştlr 

Not: Evvelden Angajma.nlar ol
duğundan Filmin gösterilmesi 
uza tılmıyacaktır. 

leıi temizlemek için şişe içersine temizlemek usulü KİBARLIK BUDALASI 
111

"
111

' 

sirke ile parça halinde kalın tuz Dıkiş iğnelerinin pahaya ve ---••••••••••••••••••••••1ııt. 
atmalı. iyice sallamalı, bol su kıymete ,.,,,.t w b" da Bugün, yann ve pazartesi matinelerinde 

• 'rA ıgı ır zaman yız. 

lle r.alkandıktan sonra §~ler ter- Paslı olduklan için k.ullanılamı- 1 
temı7. olur. yan dikiş iğnelertnı, 24 saat, 1 

Saç dökülmesine kartı birkaç d~a ~ ~t1:°~ kanştınl- 1 

Eı> mevsim dökülen saçJan mış zeytınyagı ıçerısınde bırak- 1 
km ·, ctıendirmek için şu ilaçla 

1 
ma~ kAfi~r. . 

tür: · gibi olurlar. Eğer pas pek fazla 1 

SES sinemasında 
Bütün İstanbul Halkının takdirini knanan 

EBEDi AŞK friksiyon yapılırsa faydası görü] İgnelerın pası çıkar ve yenı 

Ayni miktar kUurulu ispirto ise 0 zaman 48 saat veya daha L , 
rhum ve hintyağı kanştırarakluzun müddet yağ içinde bırak- .. •••••••••••••••Iİll••••••••' 

Filminin son günleri. 

şı~eli güzelce salladıktan sonralmalı . ------- M Ü J D E-------.. 
kuJl~1malı, saç köklerine iyice Göz alhndaki kırıtddık 1 
maı:aı yapılmalıdır. Otuz kadı · yqını geçen nlar 

Makası bilemek için 
bir usul 

mutlaka gece yatarken göz alt 
ve üstüne yağlı bir krem yahut 
badem yağı sürmelidirler. 

Makaslar körleşince bileyiciye Yüzde ilk kırışmağa başlıyan 

biletmekten.se zımpara kAğıdını göz altının cildi ince olduğu için 

GEÇEN SENE RA~BET REKORLARINI KJRAN 
ARABACININ KIZI filminin unutulmaz Jdclw 

H i L D E K R A H L 'ın 
İkinci ve en yeni ~ahescri 

• 
1 SABEL 

bir parmak eninde parçalara kes- 'burasını yağlamak cildin yumu- süper filminde pazartesi akşamından itibaren 
m<>k katidir. Makas, kağıdı kes- şaklığını ve elast.ikıyetini mu- S lı:m S ce Da ~ /.:251\ ~ -'J 
tıkce bilenir ve mukcmmeıen hataza eder, km~ıkıaıa manı uc. i91 u a \9' oıt=0 ~s D n Ya 

J' olur. göı·eceksiniz ••••••••" kc er. 

Bu~n MELEK 
Sinemasında 

SİNEMACILIK DÜNYASININ 

4 BÜYÜK YILDIZI 

CLARK GABLE • HEDDY LAMAR • SPENCER TRACY • 

CLAUDETrE COLBERT 

tarafından nefis bir surette yaratJan 

SENENiN EN BÜYÜK • EN GÜZEL ve ŞAHANE FiLMi 

Kara Sevda 
Büyük bjr aık.. Büyük. bir macera.. Gece için numaralı lr.ohuklat 

evvelden aldırılmalıdır. 

Bugün aaat 1 de teınzilatlı mitine. 

ŞARK BU HAFTA 

Sineması 

Görenleri beyıecan jçin<le yaptan· 
Gözlerden yaılar taıırtan, heye· 
canlı bir dram ... Bir kadın kalbi· 

nin haileai ... 
Bütün beıer ihtiraslarını gösteren film ... 

BALIKÇININ KARiSi 
(Die Rei9e Nach Tilaitt) 

ni göatemıl'!ktedir. 
OJnayanlar: CHRlsTtNE SÖNDERBAUM ve FRITZ 

DONGEN emsalsiz ve yeaane bir film 
H. numaralı yerleri suare içjn gündüz<len tedarik ediniz. 

Tel: 40380 

VON 

BUGÜN 

i PEK 
Senenin en muazzam aşk ve kah

ramanlık §aheseri görünüz. 

Sinemasında 
TlJRKÇE SÖZLV ve TtlRK MUSiidS 

Türle kahramanlık ve clvanmerdliğinl canlandıran şahane Film. 

Salahaddini Eyyubi ve Boz Aslan 
2 den. 13 laBJm hepsi birden 

Boz Aslan ea.rıoıannı Yeni l!'rtııarı Ye 
aöyU:yen bittin mualkiyl 

bamrhyan: Öst.ad 

M 0N1 R SADEDDiN 
NUREDDİN KAYNAK 

~ 

llÖ7113"en 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

Baaiin na& 1 ele Teullitlı matine 

MERLE OBERON Ye LA\JRENCE OLivtBR1n 

Rmsa-Jslz bir tanda yarattıklan ve 

S A R A Y Sinetmffrntls 
Büyük bir zafer kazanmakta olduğu EMfı.tJı: BBOBTJl'DtD 

ÖLMEYEN AŞK 
.<Wuthering Beigh•) 

Emsalsiz pheserl Te en büyük A§k Filmi Romeo ve JuUett,e'ID 
fevkinde \>ir rağbet görmektee.ur. BugOn mat ı de tendltJı ._ _______ matııne. 



Zürt&EliŞi 
Büyüklerle 

konuşmak sanatı 
Q ._... ~9DUfnwıDD bilmiyor, diyorlardı, yaşlılar karşısın-

._ ....... cinsten w çift w edemiyorlar ... 

Ebedi Şef 
Atatürk 

Ölümünün üçüncü yıldö
nümü münasebetile yapı

lacak ihtifal programı 

11.t ~ bence yaşhlarla otunıp tatlı tatlı sohbet edememe- Ebedi Şef Atatürk'ün ölümünün 
t._ ~ konupna usul ve adabından bihaber olmaların- üçüncü yıldönümü münasebetiyle 
~ rebniyor. Bütün mesele iki t.arafm hoşlandıldan mev- yapılacak ihtifal hakkında Parti ge
~ llpa~ olmasındadır. Bir ihtiyar, futbl maçı tenkidini,. kır ncl ackrcterliii tarafından bir prog
~ tafSilitmı, yeni danslar üzerine yürütülen mülihazalan ram hazırlaınmııthr. Programın baı
~e,_ pek Jıakb olarak tahammül edemez. Çünkü hllen onun lıca esasları §unlardır: Düşmanı tayyarelerle yaralayıp t-opallattıktan sonra Aarft. 
-,....__~etleri yiiriimeğe inhisar etmiştir. İstikbal için de Ebedi Şef Atatürk'ün ölüm gün 
-----dan buıMlan fasla birşey iimid etmemektedir. ve Ha tine tesadüf eden 1 O ikinei-

sına çıkaralı zarara uğramadan harbi ltazonmalı tabiyeai 
8- teşrin 194 1 pazartesi günü saat lngiliz ve İtalyan clonanmalan 

-._ '-1iat~oda haberleri, vesinsiz, kafiy~iz şiir~ kaim sesli sine- 9,05 te bütün Halkevlerinde ve arasında Mataban burnu açıldann· 
\ '-tı 1 kadına hayranlık üzerine söylenecek sözlerin de yaşb Halkodalannda, Halk.evi ve Odası da vuku bulan muharebe tabiye ve 
~ alikadar etmesine ı.ebep yoktur. Çünkü artık ~iyim olmıyan yerlerde billlınum Parti acvlculy~ bakımından çok merak 
~ Yapılan değişiklikJeri merakla takip etmeyi lüzum81U merkezlerinde, bir ihtifal toplantısı ve heyecan uyandırıcı aafhalar 
~-- Çağa geJ.mı,, bütün ömrünce vednll kafiyeli şiir <ıkunuış, yapılacaktır. arzetmdue ve iki donanmanın harp 
-.:~ Jnodasma uyarak yalnB ince sesli .kadınlan sevml."'ir. Toplantı umum için olmakla be- kifayeti hakkında iyi bir fikir ver-
.. ~eyb b ·· • i old "' 'b' istikbal • • b bah" 1 raber; bilhassa o tehir ve kasaba- mektcdir. Muharebeye i§tirak et· ~ • ugun >Ç n ugu gı ı ıçın de u ıs er- miş bir lngiliz subayının ifadesin· 

atlıe .... k baldı l _ ,,_ d 'nl - ı • k ta f bul daki en büyük mülkiye memuru 
,... O a.naa, ı emege ayı ra amaz. den bu muharebenin nasıl cereyan •Öyı başta olmalı: üzere, askeri makam 

bL e ise anlaşama~lar!» diyeceksiniz. Hayır! Ben kadın, p · ettiği hakkında a11ag"'ıki tafsilatı ög"'-. -~ amirleriyle, devair reisleri, artı, " 
'-tı • Yaşla kimselerle pek iyi anlaşan. saatlerce tatlı tatb konu- Halkcvi ve Halkodası mensupları, rcniyoruz: 
~t'11çleri biHrim. Bu kurnazlar onların huzuruna çıktıkJan resmi ve hususi tc~ekküllcrin mü- Geçen mart ayında Akdeniz, bir 
.._,~ taraftan mihver devlctkrinin Trab-
~::· yukanda bahsi gec.en mevzulara asla temas et- messillcri davet edilecektir. 1 • '""1tl - usgarp cephcaini takviye etmek 
~~konuşmaya düny~ ahvalinden söz açmakla başlarlar. Bu Toplanılan yerin münasip ma- için denizden mühim nakliyat yap· 
~ hlJ' «giriş•) dir. Sonra har:ik~ladt' bir meharetle sözü yemk halline Atatürk'ün bir büstü, yoksa malan diğer taraftan Jngiltcrenin 
'-t 1ı._.e1• 11

1 

aktederler. İşte hiç bir yaşlının lilmyıt kalamıyacağı bir fotografı konacak ve bu köte müttefiki Yunanistana yardım :için 
~ s.... Türk ve Parti bayraklariyle ve çi- Balkanlara kıtaat sevkctmesi aebc· 
Qu···b çeklerle süslenccektir. Tam o saat- biyle biiyu""k b" f Jj t h ıl.. 'l J esiz biraz bilgiye dayanıyor: Mevsim balıklannı, turfan- ır aa ye c ea ne '"' '°tın le, vazifeli kılınacak bir 7..at, Ata- oluyordu. 

' eklerin nasıl pişirilip sofraya ne şekilde çıkanlaeağına türk'ün 0 gün, 0 saatte öldüğünü Bu hummalı harp hazırlıklarına 
'~Ya kadar, pek derin değil ama ancak ufak tefek hata- kısa ve veciz b.ir ifade ile anlatarak, vurulacak darbe .için deniz nakli
~hnelidir. Mesela bir yerde, üç kilo gelen bir levrek tutul- hazır bulunanları ayakta, beş da- yatı başlıca hedefi tqkil ediyor ve 
~ U isttiğinizi bu mevsimde fskaragrun pek nefis olacağım kika saygı susmasına davet ede- :ilk darbeyi hangi tarafın vuracağı 
tıi.. lfdiniı mi yaşlı zat, sizin hatınnua gelmeyen, belki de bilme- cektir. merakla bekleniyordu. f talyan do-
,"'ıiı tef A ... Bundan sonra, bir hatip Ata- nanması bu işte daha evvel davran· 
~- . errüatı - diğer balıklara ait olanlar dahil - lafı ag- 1 k il mak dü•u··nccsiylc ve bclkı" de Al-
Lı,'Qda türk'ün hayatı, mem c et ve mi et ,. 
,_ n alarak ~yıp döker. Siz birkaç t•EvetDle, <•Cidden»le kısa b k h 1 manların tazyıkiyle bı"r v..ndan 

'- için yaptığı üyü izmet er ve ~-· 
~ ~n 7.arlında yaşlı zatın nazannda «pek konu!ö:kan!n, «pek kahramanlıklar hakkında bir hita- Trablusgarbe yapmakta oldukları 

ltth!ll, tıpek bilgili!» yasıfianna layık görüliirsiiniiz. bede bu!l!.'lacak ve bunu müteakip nakliyatı gizlemek, öte yandan da 
L._ baha mı konuşkan, daha mı bilgili olmak, daha mı itibar Milli Şef İsmet lnönü'nün Atati.irk Mısırdan Yunanis.tana giden İngiliz 
~ ... "'tk isti ., n· da • • 1 iafetinden bahsedip hakkındaki beyannamesi okunarak konovoylanna baskın yapmak malt-
,__ ' yorsun uz· ıraz me\ıomm e sadı"yle 2 7 mart 941 sabahı r-'rı'd 
;~ llıa j • batı 1 "b' 1 ~: daha · d nl toplantıya son verilecektir. ~ z yı r ar gı ı o unus ve :'IUuı zıya e 0 ara istikametinde denize ıı-ılmııtı. 

l\... • _yetişmişsinizdir. Reklamuuz yaşblar tarafndan yapılır. Toplantı bu suretle bittikten son- Filhakika 0 gün öğ ' '! üzeri Sicil-
v~ bahislett gelince onlan gençler kendi aralanncla Is- ra, Atatürk'ün h<eykeli veya büatü yanin cenubundaki Passaro burnu 

Rad olan meydana, yoksa Cümhuriyet ki d d 1 f 1 k f kadar konuşabilirler. Şevket o açı arın a o apn ngi iz ~i 
"""' meydanına topluca gidilerek bir tayyareleri tarafından bir düflllan 

~ 
çcl~nk konacak ve merasime nih -:.- kruvazör filosunun kcıiflcme (ce-

~ ...& JI yet verilecektir. • nubu ıarki) istikametine doğru a • W ~~'1141 Bu m .. ..ım köyı... de .. ,m;ı •eyreımekıe olduğu '""°' eda& ..,.V 1 edilecektir. Bunun üzerine lngiliz Akdeniz do-

' 1 O llcinciteşrin 1941 günü bütün nanma.11 baıkumandanı koramiral 
f) ., m&teplerde aaat 9,05 te talebe Cunningham düşm1111ın Yunanista-
~ ık serveti malc.oloğları uğraştırır durur, na yapılmakta olan lngiliz nak-
~L Bütün doktor yazılarına şümu- ve öğretmenler mektebin münas.İp l 

iL.; G'Ullecc gölüncU balık aerve- bir salonunda toplanacak ve ayni zyatına taarruz etmek niyetinde 
'"il Jii olmamakla hcraber, gazete- ld w d"" ·· -'- ·· • 1 
~. · retnı k · · t tibat 1 •ckilde beş dakika ayak.ta saygı 0 ugunu Ufuner9K tumamıra • .._ e ıçın er a ınıyor- lıerdc görülen sağlık makaleleri "' Pridham Wippele.in kumandasında 

t de, bu bakımdan, reçetelerden suarnaaı yapacak, müteakiben bir 
L.'•t!a mal göz ,.ıkarmaz amma ömotmcn ta.rafından Atatürk'ün ha- bulunan ve Orion (7,200 ton), 
~ ı ,. .,.,,.;;ı de:-:.:ı.J:r sanırız. Mesela gc- .,. A" ( 6 900 t ) p h ( 7 000 
.:a. " 0 ulun her .ene nö.-adı~ to- ....-e ~ yatı, m-emlekct ve millet için yap· J&X • 00 • crt • 
:~ L_ -· ... ,.enlerde de burada ;...arct ettiği- t ) cı t (9 400 t ) k it' •~ı tmam k IA d " -y .. ~, büyük hizmetleri ve kahraman- on • oucca er • on ru-
7'1ıL nı unu a azım ır. miz gibi. k<Mk.oca bir doktoru- ... vazörlcrindcn ve bı'r kısım muh-
ıl. -..r öyl ak 1 d lci t hkları hakkında kısa bir hitabede 
' 1 e ın ar ır sa 1Cıyı muz halka eailık öğütleri ver· ı 1 riplerdea ibaret olan kruva"Ör filo· ı:... • ıcıYI da .,._•ırtır. Eanaf -='- bulunulacak ve Milli Şef ısmet nö- .. ~ r-s 'lrW nııelt üzere ıvazd•~ bir makale- d rh 1 l-1- d • _ı - h 
'lı .. c;ey. re;;c aata aata. mii•teri ele ~ .... nü"nün bağlı beyıannamcai okuna- suna c a ~en cnyeuen arc· 

.. ... ..,.. 9İni tenine dönmüı. yanamda k tl G" "d" b d ... ) .... l'ıye yiye bitiremez ve niha- rak, merasime nihayet verilecektir. c c ırı ın ccnu una ogru son 
'" o h 1 balak l kopmuş, bobatil cümlelerle dol- süratlc ilerlemesini ve düımanı kar-
~•rı rı in eru - yağa- durmuştu!... 1 O lkinciteşrin 1941 günü Tür- §!lamasını emretti. Kendisi de 
ıL - . • etlerinden, kemiklerin- o·· .. d .. v •• ~ h ,__ ,_. k" d bah . d 
~ llti"f un gor ugumuz aıt1'4 oır ıyc ra yosu sa neşrıyatın a Warspitc, Waliant, Barham dritnot-
11.. . .'.' adc etmek dururken - el k k 1 · d b !L• • • h b 1 · d (A • ""llit o tor ma a esı c una ıAmcı a1ans a er crın en sonra zız lan (beheri 3 1, 000 ton) -ve F or-
~> e atılır, gider!... bi rmisal olahilir. Sabrları dol· yurtlaflar: Bqiin Ebedi Şef Ata- midable tayyare gemis.inden ve bir 

~~eh Çckmcc.e gölünde ürcti- duran yerli yersiz parantezler, türk'ün ölümünün üçüncü yıldönü- muhrip filotillasından mürekkep 
'1l>et alık servetini de böyle bir bazı kelimelerin önüne sıralanan müdür. Türkiye radyosu fimdi, o ana filo ik 2 7 mart öğleden sonra 
•lllr. 'bekliyorsa boıuna zahmet birer, iki§er, hatta üçer nida ip- sün bu büyük acı dolayısiyle Milli lskendcriycdcn çıktı ve karayd (ıi-
~ retleri. .. Güzelim Türk imluına Şef İsmet İnönü'nün büyük lurll: mali garbi) iııtkamctinc seyre baş-
Vğ•• l ' acayip kılık ve manalar veriyor!.. milktine yayıldığı beyannameyi )adı. 
C>·· ut er• •• Bu yaz:ılann birer doittor yazı- okuyacü ve milletin bu büyük ele- Dü•manla ilk temaı 

tt... lırıyanın en okunmaz --'-ut eı olmak hakımıadan karilere mine kablaralı tizimen susacaktır.) ~ 
"""Ç ' ,..... 28 mart sabahı 7,59 da keşif ~ okunur yazılarının doktor ınhhi bazı öğütler verdiği muhak- diyecek ve beyannameyi okuyacak-
,. te}crj olduğuna kimsenin fÜp• kakhr. Fakat ne yazık iti, birer bı. tayyareleri Littorio ımıfındıın bir 

ı )olttur. muharrir yazısı olarak da karilere dritnotla 6 kruvazör ve 7 muhriptcn 
Ark 1 l d hi ,_ ,_ _ ,_ Öğle ncıtriyatında gene yalnız mürekkep bir dütman kuvvetinin 

)tr co oğ an meşgul c en • • tÜr1tçe WlJ[kında öğütler verdiği ajans haberlerini söyliyccek ve 

-~~~ncrMk·d:, b0unla~· ~ i!~~~~~t~mı :.ı::; ~~·~ !: ~~·d?!ıft:~~~;~b·::E _ • • ~ türk'ün ölümünün üçüncü yıldönü- ettiler. Bu kuvvet kqişlemc rota-
müdür. Türkiye radyosu Türk mil- sında seyrediyor ve biraz sonra 
letinin bu büyük elemine katılarak 2 kruvozörlc 2 muhrip daha bu 

t"\ tazimen susuyor.) sözü ile neşriya- kuvve:e iltihak ediyordu. Keşif ra· 
~~~dyo Cİhazlarl Ve kartnCBIBr tını tatil cdcecktit. por:ı eeldiği anda amiral Pridham 

~el ~ır zaman evvd Anıcı.ikan ga- rette üreyip tiiremitler ve alınan bü- Akpm nqriyatmcla g(nc evvela Wippk'in ktuVazÖr filosu düşma-
tılı. trırıden birinde prip bir ilin din tedbirlere raimen bir türlü ta- ajans haberleri söylenecek ve ajans nın takriben 40 mil keşişl~me ci-

rnı t _,__ ..l.!J___ 1-_ı,_ Bun ha,_'erlen'nı· mu'"tcakip (Az.iz --u .... hetindc ve aon süratlc kara-.. s_, 1 ır M uf b" d ·ı. 1 mamcn imına e~enıi. eıuir. - • "'-~-
.,:"O · ar ır ra yo cınaz a- "" lar: D • .-::- Ebedi Şef Atatürk'ün yele doğru seyrediyordu. Bun-
tı..ı rilcaaı, 'bu illtMa, hey•• '-arm- 1ann claJ.a k6tü tarafı ıu lci kann- ,....ya& 
ı:'tıı ..... A ölümiinin iiçİİDcÜ yddöniimıiMlür. dan ıonra amiral Br.idham Wipple, 
~rı. ne giı.i .ınacWeleTden hoı- calar müee.mede radyo caadannuı r..-a-:-. rad•09U _:-..a:, o .;n. bu lekaj.er~k muhar~bcaindc amiral 
~ . ~iını bildirecek müteU..ıs- -~latien malzemeaini yiJ'ip tanrip --. ,, ,........ •-
~ ~ bİr mftUlat !'f'l&recefini bil..: ~ıyorlarmq. ~ acı dolay.iyle Milli Şef ls- Bcaty'nin yaptığı gibi düıman kuv-
,~ir. &.ndan dolayı faOrika, beyaz ka- ID9t laöaii'min Türk milletine yay- vde~ni ~.:_neli anda w fil~~~n kbul.u~-
b ) .-:ı...: dd 1 _ı b chia beyen!!N!M!Ji olaayacak ve mii- ugu cınetc oeru ç~c JÇın 
~ ._,İp ilin efkarı uıaumiyede, S:::.:i:kı.':ıe ~ı:: ma ~ ~aen. ot- tMIPL- Aziz Atammn Cüımhuri- evveli kıbleye (cenup) seyrederek 
'-.~~o fabra•avoınwle ı..__ ka nı ogrenme i*nrif ve ..&!- -•-..1 · _!11~ dü-anla t.emaaa -...1.J: ve bilahare 
... ~ _,, .., .. __,,~ - ııazctclere o ilanı wnnittir. Y- oauncu ,,---.a Dec:lp auuau- ~:·· _ ~ _ 
'-ft) &1a11ada ae mı.-aııel>et ola- Fabrik üte:h.uualarc:laa ı. w miaıe yapbiJ llırilıai bİbıl»eyi k...ıi keoıtlemeyc donerek dUJlllanı, bu 
': 4i:re bUyiik allka uyaıadır- cevaplar:.:. bu ~ = ... ı.iyle nakledecek, Türtr mileti- sahaya aelmekte o~ lagil.iz ana fi
• - · BunUll fbıeTİne W>Ma bu t _ı_,_1 -1.Lı • -~· • nin bu 'büytik ıeleıuiue lrabLırak ta- tosuna yaklattırmaııa muvaffak ol-
~, aamaau. an aa4MIClerı. r_,.o eı- d B ~---'- d 
~e 'fewlieini ..vfıeclea L __ ,_ ___ • ,_,.. ____ ._ • k _ -... ,.==akhr. ) diyecek ve ev· u. u mzaıı; manevrası csnaıın a 

~ .IZO- ~ameane a p .d.h w· pi •. ftlt' l>ul d w 

~'- - ilraJa ..._...: B.,u ka- ""1wak ve yaptJslan ~hia veı& beyaanameyi okuyup, müteaki- Orirı. amlu •P .. ~ ~:-ıp llDk ibugu 
._ '-l>rikada sörülraedik aa- mlni olacak imiş. ben hitabeyi nakledecektir. Bu- on uvazoru .... ~anın ta n en 

g&okii konuşmalar muhtelif yaban- 25,000 metreden açhgı ateıten me-
Su n ' 1 fecrikazip ci diTierle tekrarlaınac:aktır. buetle aalundı. Düıman krunzör-

~ leri Orion'un tuzağını 9C2mİf ola-
~~ profeeörkırinden a)'41ınl.ılı, Sldrııe7 radyo ~ Yabancı ~leket!crde bulunan cak1ar ki; ısa.at 19,00 da 16 kerte 
S-ı Marcley ~ 91dmlık' !bda etmıt ~bu, Jbaı1 dt*Uı:a alkmtl.t yurt:tqlar o sun aynı aaatte hulun- ( 45 derece) lik bir dön- 1 ka _ 
~ bla..~ T~ bir ıeık bffetti- t6r Bu miiddeı eııım,umdt.. -. .. metı- dulıı:lan yerlerdeki elçililc veya .ltnn- le ha-• d-L- in ~? eı_ ra 
~. Blı lıllim ~ · •~ • 1a ..... ye seyre ifla uar. gıuz -.ruva-
~ &Jdıİııık em mıı 1mkt&n RÖ- tapa ve~ oldatu halde, eol~lulc ~ nnda toplanaTak, zörleri teman muhafaza etmek için 
~- Bu J11k. &7 llJllı bıdar mehtap lfllı eJll mn meealeyi 8"dm- aynıl melan~...:ı yapacaklw"'llır. Bo cliifmanı tak.ipe koyuldular. Bu ta
··~ır. Profeııı&- 1Ut BUD1 yalancı latmıftıi'. ~nh • e~er veya koneoloslar kip barckoeti Litt.no'nun da ba.lun-

tanzım ve ıdare edecelderdir. d ... c1- fil 16 ·ı _ı --y il boğ 
ugu Ufm8Jl O&UllUD mı GC'll 

~ en m e z . a . 1o/11/1941 pazartesi günü An- tcluar göründüiü an olan saat 
~ Gutgut namında blr .Ameri- tJiı giireflmle. hle tıae 1N>la dJlelol- bra Halk.eıviııde ,ıapılacak mera· 10,58 e kadar clevam etti. Amiral 
'teıı lnetJıur bir güreş bolası Tar- slıı.tn lrendlllnt ,enmete ft ~ llİlnİ mütoalcip, Atatürk' ün muvaılc- Pridham Wipple de-Mal diitnıanın 
~ ~tlao adı nrUen bu bot:L, 900 . ta muvaffak olmamMldır. Lelıuzo, it- kat bbiderinin bulunduğu bina aiır bataryasının atq menz.ilind~ 
~ ôlmtiştiir. Bu botanm en Uıü ettığl gilreflenle ell1 ))ola llNI- umumun ~ ~ ~-uru- çıkmak '" ayni zamanda dütmanı 
~ 6e sene ıarfmdn yap- ebl J'aralND'lbr. lacaktır. lasWz w Sloaı üeriDe tekrar çek-

Mataban deniz muhanbesinin gece aafbaaı 

nıek için gene keşi§lemcyc döndü. 

Torpido tayyarelerinin 
taarruzu 

Saat 11,30 da Formidable tay
yare gemisinden havalanan tor
pido tayyareleri Littorio sınıfından 
olan düıman dritnotuna hücum etti
ler. Bu dritnotun bir isabet aldığı 
tahmin edildi. Bu esnada keşişlc
meyc seyretmekte olan düşman fi
loau tayyare gcmisiniın mevcudiye
tinden ve belki de torpido isabetin· 
den dolayı tekrar karayele rota 
tebdil etti. Düşman bu ani dönüşle 
amiral Prldham Wipple" den tema
sını ıccstiysc de lngiliz ana filosu
na dc.ıgru oldukça sokulmU§tu. 

Saat 11,35 de lngiliz koeşH tay· 
yuelcri Gavdo adasının batısında 
ikinci bir düşman kuvvetinin mev
cudiyetini haher verdiler. Bu kuv
vt:t Cavour sınıfından iki dritnotla 
3 kruv~ör ve 4 muhriptcn mü
rekkepti. Torpido tayyareleri ge· 
rek bu kuvvete ve gerek içlerinde 
Littorio dritnotunun da bulunduğu 
düıman gemilerine ikinci bir hücu
ma kalktılar. Bu hücumda bir isa
bet tesbit edildi. 

Öğlenin ilk saatlerinde düşman 
muvakkaten gözden kayboldu. Fa· 
kat keşif tayyareleri dütmanın yeri
ni sıhhatle tayin ederek bildirdiler 
bwıun üZcri~ torpido ve bomba 
teyyarelıeri t.arafından hücumlar 
tekrarlandı. 

Bu hücumda, T aranto baskını ya
pan Swordfish torpido tayyareleri 
3 isabet temin ettiler. Bu meyanda 
Llttorio'ya muhakkak olarak bir 
torpido isabet ettirildi. Bu gemi 
uuunc doğru kaçmağa baıladı. 
Sürati 30 milden 15 mile düıtmüş
tü. Maamafih bütün gün tayyare· 
lcrin hücumlK'!dan yakasını kurta-
1 amadı. 

Saat 15,00 ile 1 7,00 arasında 
Blenb~im bomba tayyareleri düş
mana hücuma geçtiler. Bunlar bir 
kruvazörle bir muhribe tam isabet 
kaydettiler. Saat 16,00 da tayya
relerden bir düşman dritnotunun 
sakatlanarak süratten dü;tüğü ra
poru alınınca başkumandan, amiral 
Pridham Wipple''C elindeki dört 
kruvazörle sakatlanan düşmana 110-
kularak teması muhafaza etmesi 
emrini verdi. Akşamın alaca ka
ranlığında torpido tayyareleri iki 
hücum dahıı. yaptılar. 

Gece muharebesi 
İngiliz ana filosu hava kararma

dan evvel düşmanı yakalamak için 
olanca süratiyle aeyrediyordu. Buna 
raimen düşmanı ancak ortalık ka

yaktı, Akabinde Warspitc'in 38 lik 
topları takriben 3,000 metreden 
salvo ateşiyle etrafı titretti. 

İtalyan kruvazörleri 
batıyor 

Bu ateş Fiume için felaket oldu. 
Bu düşman kruvazörü daha 
taretlerini drise etmefe vı:ı~it bu
lamadan alevler içinde kaldı. Bu 
gt.miye en az 7 ağır meımi js:ı!>et 
etmiıı, kıç tareti dibinden kopmuş 
ve tekne müthi, yaralar almıcıtı. 
İkinci bir salvo bu krU\·azörün akı
betini tayin etti. Warspite topları
nı dü§man hauının ikinci gemisi 
Zara üzerine tevcih ederek birkaç 
salvo ile onu da tahrip etti. Bu 11ı
rada Waliant ve Barham dritnotla
rı da diğer :iki düşman kruvazörle· 
rini ağır toplariyle enkaz yığını ha
lire soktular. Ateş fırtınası devam 
ederken ıtıldaklar iki düşman muh
ribinin lıngiliz ana filosuna torpido 
atm .k üzere olduğunu meydana 
çıkardılar. Düııman torpidolanm at

tıysa da lngiliz dritnotları kaçın• 
mı:. manevrasiylc tl"hlikeyi atlattı
lar. Hücum eden muhripler du
man oerd<'sİ yapaınk kaçarken ke
sif ateş altına al.nat .. k b:ıtırıldı. Üç 
düıman kruvazörü alc.vler içinde 
yaaıyordu. fngiliz donanması baş
kumandanı muhriplerine. yanmakta 
olan düşman gcmil~r;ni derhal tor
pido !le batırmak emrım verdi. 
Muhripler, bir şehriii.yiı• manzarası 
arzcclı-n düşmana d.Jğn. son yolla 
aeğirttitt:r. bıfiliklar hirbirini ta
kip ettt T orpidolarır isabetinden 
mütcvellid tarakalara düşman ge
milerİT'Iİcı cephaneliklerinin patla
ması karıştı. 

Bu Unllda Ha\ ocl munrib;nden 
şu işaret geldi: cPola kYuvazörooün 
pe~inc.!ı>yim. Atacak toıpidom kal
madı. Emrederseniz ya aborda 
o)a),m veya düşmanın kıç tarafını 

su bombasiylc parçalıyt.:yım>. Baş
kıımand&n bu muhribı> şu emri 
verdi: cYcrfoi at:ıcak torpidosu 
olan muhribe bırak>. O gece İngi
liz gemilerinin bulunması ihtimali 
cimıyan cihetten ağır top sesleri 
duyuldu. Bu sC31er yaralı Littorio 
dritnotunun şaşkınlıktan kendi kuv
vetlerine ateş açmasından başka 
bir şey değildi. Amiral Cunningham 
düşmanın Addyatiğc kaçmak te
şebbüsünü önlemek maksadiylc Yu
nan muhriplcrindo;ı müteşekkil bir 
lrnv.vete batı istikametinde hareket 
etmesini emretmi:ıti. Fakat bu kuv
vet k ıçan düşmana ra .. Jıyamadı. 

(Devamı sah.:f'c 7 siitun 4 de) 

A. B. 
rardıktan aorı·ca yakalıyabildi. Gece ~;ı;;======:;..;;.=;.;;;..;=--=-====a==a 
mehtapsız ve ufuk görünmiyecek de
recede karanlıktı. Amiıal Pridham 
Wipple saat 22, I O da sakatlanmış 
Pola ( 10,000) ton ltalyan kruva
zörünün mevlıciini haıkumandana 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
Saxo Grammaticus 

bildirdi. Bu gemi ana filonun üç Qaaetemıisde bu zat.m Lımi &ei:tl. 
mil iskeleaindc hareketten aciz bfr Saxo Oramm.a.ticua 1140 da d~U'I> 
vaziyette bulunuyordu. 1206 da Rosklldıe'de vefat eden Danı 

Başltumandan ana filoyu derhal markalı blr milverrihtir. Asil blr aile
Pola kruvazörünün bulunduğu ta- nln e'riidı)'dı. Kral birinci Waldama-

f h _ı.1 ___ ,_ mı nuarı olan ba.Jpa.paı:Jn .Mlalo-
ra a tevci etti ve <>11a y--.ı"'en kllldl~l denııh~ ettl lffımtsl 
sancak baş omuzluk.ta üç diitınan ::: kW.te nai!clerlle ve ~se gıt
knıvazörü daha görüldü. Bunla( melt ı.ne tanll eW. 
F'JUmc ve Zara ( 10,000 ton) ağu ~ur esert on alb elitlik Danl
kruvazörlcoriyle CoUeop~ tipinden marka tarlhldlr. 1188 Jılın& lıadar 
lnr hafif kruvazör (5,069 ton) iıdi. cereyan eden vekaytl ihtiva eder. ilk 
Bu üç kruvazör lngiliz ana filosu· dokuz cildin, hakiki tarih nottum
nun provuında ve ııancaiından dan hiç bir kıymeti yoktur. Bnnlaıı ._,_ ı · d ... k ·d· A · esti elsam!lert ve ~ ihtiıra 
ıu:e esxıe. °Kru g~me t~ 1 1

•• mı- ederler. Onun için edebiyat tarüünc 
ral Cunnıngham hır aanıyc ~ıle te- hizmetleri dokunmuştur. Bunlardan, 
rcddüd etmeden yana11k nızamda eski İskandinavya1ıla.nn ört ve ldet
scyretmcktc olan filoyu dört kerte leri de anlaşılmaktadır. Dtter yedi 
sancağa çarhctt.irerck düımana mü- clltte vesaik az olmakla bember, Da· 
vazi ve aykırı bir vaziyet aldı ve ntnıam tarihi lnlkis eder. 
bu euretle tiç dritnotun borda ateşi •Hlst.oria danlca.t 1Wnll bu eser iUı: 
d .. .. . t 'h d"ld" B defa olarak 1514 de Pariste iDUIU' 
utmanın uzenne cvcı e ı ı. u etmiştir. 

esnada Gr.cyhound muhribi dü'°1an Saxo, eserini pek gü3el blr lltlnce 
hnttmta üçüncü gemisi olan Fiumc ne yaatıtı loln orammntlcua llkabı· 
kruvazörü üzerine proi,,.ektörünü nı kazanm)ftır. 
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Nikel sarfiyat. 
Tefl.1m :No. 91 Yua.n: ISKENDER P. Ve nihayet itte ilk gece_ ıMDlkj manndMl ı.ttfade etmeslnl gc>k Jıl bl- çok artıyor 

haynuannm lllt ıecesL P81"deler\ _., ..._ Mrardıım P&1'& ~ 
aııo örtülmüş süalil blr odada yapa.- man: DQıe *'='' , '• ımnrw clmdulu varda toJıtMıııJıta ıeldJ.liıll 

IOlllŞAI MUMYAL 
y:iliuz kalı.ş!.. Fahriye ~ - Amcacıtmı ... O tadar ıo.eı fo- fWI* dıaftnD ~ .,.,_ mer-- d. bu 61; 701 all!mda. _ _..,.,.. 
ha!l!re titriyordu. Demek o günlerce, tottar pozla.n, toıtotrat mıevzaıan ~ Harp sa ·1• d ah· mıktarda mer tapı anmndan blo c1e lılııJ1,l o1nu- •lrcok klm.lelerin ~ 
haftalarca, a.ylarca haımtanmalar, fnnctiİDl ti... Llkln yatma JIQk... :&eda- nayı n e m ım JllMM: ~ ı.llf, ince blr- mıch- cie öldüklerJni gordüm. ~ 
alınan yeni eşya, dlldlen 1'ftl1 elbbe- .,.. .ıırJemml. Maltm ,.._ paraJ& deh· ~!.L 1 L--11 J kt d tmı ı:ıo.. sanca: nı bir tııruı anlıyamı~ 
ıer, yaptınlan ipekli çama.prlar, pufla şetli ftıtlyacmı var .. d17e baflaıııdı l"TI'Ke 1U1 801 ma 8 lr _ . pılp ııecen ~ J01cWan - sebebi nuıJt\m. ~. 
ı bl att.ınlan şilteler, hattA. dımırlann Zaten ıctıçftkten bert amcuı ona ıJ>wadan tanMIAlt ~rıar,. dedi., bu nm g&cüleri var. Ş 
ya(tlı boya ne boyanması. pa.mlertn ıtii2el bir reaninl çetlikten ııonm mu- ltlnam bqlııa taratmda bir batta 1ı:&- ILiınselert derhal ötdürüYOrllf. 
cllıllanması hep hep bu geceden ttl:>a- hakkak Jlendlı!ıılne JJ8N :mtn Terird1. Harpte demir ve bakır g1bl çok art- d1 istlblAırlnt dahilden temin edecell- pısı dah& olsa gmık. Bu cadde kapı- ot attıklan gibi... 
ren ba.şlıyaeak olan yeni hayatlan MeaeılA Rahınl bet al" Jqmd& iken olunan madenle*' b\iyt ebemm.Qeti n1 llm1d ed170r. Qünkt1 &nyeUer blıı).. SlDdan iflemediklert bellL - o halde sabahı bekli,..... 
fÇlndi. Onlan birle~ bu geceden amca onun pek ne& b6r f<*>lrafını \'1ol"dlr. Palcat art]7atı az olmaJlla. be- 'Hlln.ln A.syadaltl filkelerinde yeni :yeni Sanca. çocutu ~tltinıe acınır4 la beraber Lte bQ.flanZ. 
evvel terzilerden, moıbllyecllerden, alauftL Bu remmde Rahmi hatıl ha- raber diğer madenl&re lı:anltın.lması madenler lteşfedllmLftlr. En miihlmlo- ken, blNenblre batı'Mh"' santmın _ Şlmdlden birşcy ..... T-~ 
hallaçlardan, lcunduracılardan, manl- rıl bir kalpus lcahutunu ayırıyordu. ebem ohna.sl do1'YJ,llle diğer bazı ma- ri Kazaltlatan ve Ya.kutı.stan cümhmt- tepesine bir okun saplandılını gör- _ Hayır. Çünkü bu 
ıwrcü matm:ızellerden, berberterden, ~ amcayı o derece memnun denlerin de ehemmiyeti u delUdlr. yetıerlndedlr. Ural datıannm cenu- dü. Kulalında ~ok aea1 San- duvarlan çotc yut.tek ve 
~J.ma.şırcılardan mürekkep büyük bir etmlltl kl, Rahmiye t:l!r sür11 oyuncak BwıJann bafmda naeı ne tsun bulu- bunda Ontlde flmdlden mükemmel cayı iirttütmüftü. karan.ltktır. Evln esrarını 
kadro çalışmıştı. •• almıfb. ou10r. .ıdbl tealaatı kurulm\lltur. Ketfednen Bel'eftt vemln lrıt, ot kendı.lne bir düz gözlle keştedeblllrll. 

Gayet tı.sa suren nlşanlllık günle- Delikanlı yata.le odasında ayala Bir büyük aaerl devletin haıbl de- madenlerin l§letllmeal ve tasfiye teal- zarar vermerniftl Hemen santmda Zaten va.klt gece yan.son 
rınde Rahmi Fahriyeye pek gbel, pek taıttı. Bb'ilt endam aynumın öniln- vam ettlrebllm~ J9'n ınll)ıonlarca ton atı llerledlltten sonra Sovyetler blrtl- sallanıp kalan <*u çekip aldı ve dur- geçmJftl. 
yak141klı, pek sedmll bir delikanlı ol&- de darda. Kendi kendine: demJre ihtiyacı nr 18& nikel -,e troma il Kaııadadan aonra dünyanın en bl- dulu yerden uzaltlafanlt. taoeJUn dö- Nerdeyse sabah olacakU-
rak görünmüştil. Hattl genç kıS n1- - Amcamı taodırmak için birkaç da binlerce ton llıtlyacı bulunmakta- yilt: nıtel mtbtabslll bir memlelle' nemeç yerini siper aldı. Bekledi. Kolbaşı yirmi kiş17i bu c 
şanlısını aşkla da aemıete batlam..U. gbe1 fotolraf poza bulsam._ Sinema dır. Bunun lçlın n1kel ile kromun 15- olacaktır. _Beni tıecwts etüklert anl&fl)dl. olarak bıktı; sanca ııe _.._ .. ~ 
Uk.ln bu gece Uk defa blr odada ya- reJla6rlert naml bulu70rlar? ..• Ben de tfh8all harpte antınımaktadır. Busyada Uştolunan nikel madenle- Şabekanm bu eararenciz evde saklan- kola döndü. 
)Y.lYalnız ltaldlk.lan zaman tçlnl büyük kafamı llletlp bulurum! ... Meaell bir ım lelleshıde bütün dünyada r1 mevcudu halls nıtel olmak bere dıtı muhakkak. Şafak sökerken 
bir torku kaplamı.ttı. ı:vet Rabmlden aarbot 8Ul'atı-. Amcam için ne nefis 102,200 ton nikel 1sWıal ed.Udlll hal- 400,000 ton tahmin ve heaap edı.tını.- Diye aöylenlrken, ILIBIM1an bü- t.a- • '. ~~ 
korkuyordu. Bu esti konatm sek1z bir portre olur!. .• Dur bakayım kendi- de UHO aenealnde bu ımktar 120.000 Ur. Krom kanlık nikel ve demir ceT- kım ayak M!8ler1nln kendlstne dolru evın babçesıDu-"'. 
odalı bütün bir katında n daha 1lt1 me bir sarhoş çehresi verebllecelt ml- tona balJI olmutıur. Bu suretle cihan herlerl çıkan madenler yukandald he- yaıtıqtıtını gördil. Yavuz Sultan Selime: • 
ıı.y evveline kadar kendisine tamamlle yiJn~... o&lerlmt •üzeyim... Şöyle nikel lstlhsall g~ sene bir rekor yı- sabın haricindedir. Bunlarla birlikte Kotbatı omzunu aUkerelt güldü: rar beldesldlr.• diyenlere. 
yabancı olan bir erkekle yapayalnız- aaçlanmı da datıtaYJm .. Vallahi ben- lı yaPUllltır. Rusya araz!slnin nitel muhteviyatı Yen~erl Ue ortaııtı tıeft}fe çıkmıştı. c- Ben, bu dlyann esrar 
dı •edim yahu! .. İtte aynada mükemmel Nikel hemen hemen milnha&ıran bir milyon tondan eksik olmıyacaktır. Sanca: yırtmağa azmettim.• 

Genç adam sakin gülumaedl; bir sartıoe! ... ı:eeeeeeyt ... Var mı ba- harp .sanayilnde sarfedllmektedlr. 939 Avrupanm en 11engln nikel maden- - Kolbqı t:ım vakt.lnde geliyor, Cevabını verdiği gi.bl, ~ 
_ Bu odnda çok ışık var d~ll mi na yan bakan?. Aman ne muvatftılı: seneainde ıstih.sal edilen yüz lkl bin lerl Flnllndiyanın tlmallnde Petsamo dedi, onların yardımını ~k za.ma- ilmin fikrinde idi; onun tu 

kancığım? dıyerek ,tavand kl dön oluyorum!. .. Karakteristik sam01 ti- ton nikelin YÜ1Jde altmı.oı çelik ima- havaltmn&ı bulunuyor. Bidayette in- nı geldi. dan gidiyor, her meraklı 
l!mbalı abajuru söndurdii. Karyola- pli ... Amcam bendeki bu suratı göriin- llnde, yiiY.de on kJamı balı:ırlı 1mııllt- glllzler bu madenlerin 14letllmes1nl sanca gece yansı, bllmedJll, tanı- hileye dayandıltını sanıyor ff 
nın yanındaki komodin uzerlnde du- ce muhakkH: ta, yü7.de seklzi galvanize teknik inhlsar tekllnde temln etmlşlerdl. Fa- madığı 1.u semtte, kale gibi yüksek yln derlnll~lne nüfuz etmek 
r n minimini gece lambasını yaktı. - Aman Rahmlclğlm 6yle dur da lmalltta, yüzde üçü dökme demirde, ~t siyasi ahvalin detltmesl merlne duvarlarla çevrllın1' b1r evin içine gi- du. 
F.ınıdl oda haf f bir ı.oık içinde ldl. bir resmini çekeyim! ... diye rica ede- yüzde ltiat bronz imalinde, yüzde blrl Inglllzlerin tontrolil bertaraf olmuş- remiyeceğlnl ve tendi kendine blr f.f Sarıca o gece kanıltolda_ ":..fi 
r 1 Fahriyeye daha fazla ürküntü ver- cekttr. Ben de o zaman kendisinden lı:hnyevl sanayide ve kalan yüzde Oçil tur. göremJyecellnl anlaıruttL yamadı~ sabahı bekledi. şeı-
dl. Rahmi ":mkl onu büsbutun korkut- cpapellerb rica ederim ... O beyle sar- muhtelif sanayide kullanılmıştır. F..aklden çellk yalnız nikel karıştır- Kimseye sezdirmeden, kolbaşının yordu. Kulba.4ı göderlni aç~ 
mat için: bot simasını nerede bulup da fototra- Nıtel en ziyade harp gemllert inta- ınakla lylleştlrllmeltte idi. Fakat ge- yanına sokuldu: sında sarıcayı uyanık gordll 

- Dışarıdal:l rırtınııyı duyuyor mu- !ını eekecek?._ Amma blr tek fotoğraf anıda kullanılmalttadır. Harp zama- 4;Cn harpte nikelin yerini tutaca.lı: - Aman aıtııcığım, bana bu gece - Biraz olsun uyumadın sP 
sun? ... diye sordu. pozu Ue ondan lstedllim parayı ala- nında nl.Jtel hemen k.lmllen harp sa- başta madenlerden dahi istifade usu- yardım edin. Bizim methur Kara os- _ Hayır .. gözüme uyku 

Fahriye durdu. FırtınaYJ dinledi. mam. Bir iki poz daha bulmalı ... y&e- nayllnde kullanıldıl'ıııdan aiYll halka 1ü bulunmuttur. Bunlar da krom ile ınanm izini buldum. Onun meydana - Merak etme .. biraz sonta 
Delikanlı gene gülüm.siyerek Uıive et- .sela müthl.t bir kaUl tipi!... Gözler mahsus lmalltta sarfiyat amlır. Yot- mangandlr. Her iki maden de Avru- çıkmasında 1enin de gayretin görü- ev> e girince, orada clnlerill 
ti: dehşetli bir surette yerlerinden fırla- sa mevcud lstlhaallt ayni zamanda pe.da kAfl miktarda ıstıhsal edilmek- lürse. pa.dltahm ntıtatma mazhar nadıAını görecekw! Bu~ 

- Böyle soğuk, gürllltülü. fırtınalı .nuş• ... • hem harb hem de alvil halk ihtiyacını tedlr. Diler bir madde de vanadlum- olursun! vunlar dlyan• demelerinin ti 
gecP.ler lnsanlan biri.birine daha ziya- Rahmi böyle aöyllyerek aynanın karfılayamaz. Umumi harbin arileeln- dur. Bu son maden Almanyada da çok Kolbqı omuzunu allkereılr. güldü: sebebi var .. Kahlrede hiç bir 
de yaklaştınr... lmqı.sında sanki blriainl bolacaltmı.t den sonuna tadu ıreeen altı aene zar- mllttarda latihsal edilmektedir. - Biz Kara Olmanı aylarca ara- dellldlr diyorlar. 

Yatma zamanı gelmişti. Fahriye gibi bir vaziyet aldı. Ellerini ileriye tında nikel lstlbaH yüzde Jiım1 bet 1 D y Q 1 d*. bulamadık.. sen ne kolay buldun - Ben bu ~ llfial'9 
geceliğini giymek için biti.tik odaya dotnı uzattı. Göalerl ldeta oyultlarm- nlabeUnde artmıftır. 1911 .mainde R A ona? mu.sun? 
geçti. öteki odada elblae dealftlmıe- dan fırlayacalmıı.t gtbl aeddı. Simada dünya l.stlbla11 so.eoo ton oldala hal- Sarıca, ellnde tuttutu oku Büaeyln - İnanılmıyacak gibi d 
te sıt:ılınıttı. zaten bu l1tl oda 1anya- korkunç hatlar, milthlf çizgileri ... de 19JS .eneelnde H.800. 1911 da ataya na.tarak: zarlardan bir takım tor~ 
na fdi ve aralarında bir tapi Tardı... oeııe adam tendl undlne: 38.IOO. 191T de st,400 ve 1911 de '60,TOO ___ .._

1 
_Usun Jlta Umun n.r mı? dedl _ ırellyor. Ll.hdlar buen bn.dl 

Öbür tarafta raınız kalan Rahmiyi - BTet e-nt, l.t&e tam blr katsı .il- ton ohnuttur. -- Pnsnm ft&e. fipbelendilbn nelen timdi ese- aeıJıyor •. mumyalar 
birdenbire dilşünce aldı. itte ne za- muıı._ Vakıl blru lblte bensed1m Harpten .anra bUhw 1911 aene- lS,SO Pıop-.m. ıs.as TDrqe plülar, rtme a"*1an ok... nercle,.. ahuma memlekette 1naan aklını bil• 
mandanberl turdutu hayal bKlb& amma.- Llldn tonane. mtıtlllt bir 8lnde nikel ut•baJ! pelc awlmı.t- lS,45 AJw haberleri, lt,00 ~ aplanacaktı otuıı sen galiba aan.Jd& ~ 
olmuştu. Fahriye ile e.lenmek onun iblıtl.. tır. 1911 •nesinde bütin dün,ada pliklar, H,30 Anlraıw. ...,,.hv at KoJbafl ~ ı6riince: 1arta ~olmaktan,~ 
~in bir emaldl. LA.kin bu menci git- Böyle aöyllyerek Tabtl bir ~aha elde edilen 40,700 tondan Amertlra yanf]arınm tahmlnltrt, ıuo Rtyue- _ oerçet, dedi. bu bir Bllbet yapı- nnı görmüyor n duym-•• -~P"ifl 
nünde pek para.sız kalmı.ttı. Ona biç da ıuurdu. Sonra lç~den: •Mükem- müttebld hiMttıneUert ve Kanada tlctımhur bandosu. Ildır. Yerlilerin otıannı ben tanırım. Sanca fazla konu.tmadı: 
detllae bir ka4; yiiz Ura lAmmdL Bir- mel, acaba amcam büttln hayatında 33,700. İnlil&erede 5000, Almanyada 18,0S Faaıl heyeti, 18,40 Cu " Bu, onlara bemıeml}'or. _Ortalık çot aydın~ 
dmblre aklına ·amcuı teldi. Pleri b6yle dehteW bir fototraf eetebllmif 1200, 1"ranaada 700" N~ 108 ~:r~~on;:;a:J~ Ve heyecanlı bir aeale aon!u: delim, alam! 0u cinlerle bd 
parladı: midir? Bl4; zannetmlyorumh.• dedi. ton ı.tıbal olanmuttur. haberleri 19.55Kümeazı. 2015 Rad - Bu ot nerden atıldı aana?_ oynamak Lstt:ronım. sen cırtS 

- Acsba ondan isteyemez miyim? Şimdi de i>lrfeYden son derece kork- Şlmdlltl baıt>1n arifesi olan ına de _. --~ 2045 Kantllt prb ve tıır: - Şa ka1'*l yOlmelc dımann için- aen. blzl uzaktan aeyretm 
diye mırıldanut. mU4. ilrlcmü.f bir insan pozu alacütı. dünya nıtel 18Uhallbnın muhtelif ,,_ .. - ' ' den. bWralnl 

Ukln amcası belki de dünyanın en Llldn çalıfıyor, çalqıJOr bir tilrlil memleketlere laabet eden mlktarlan küler, 21•00 Ziraat Ta.lı:Tlml 21•10 Din- - Ha... (Mef'UID evHn duvanndan.. Hüseyin ata •MetUm ev•IO 
ga.rlp adamı idi. Son derecede r.engtn- bunu yapamıyordu. Kendi kendine Yunanlatanda 1500, Norveçte 1100, l•Jlcl lsteltlerl, 21 •45 Konuema <Gll- ÖJ'le mi? nnı aldı. Karakoldan çıttııar 
dl Hiç e•lenmemı.u. Y•pa yalnb n- 1tızı70rdu: cNaflle, dQ'oNu. kıol'ku " ~r blrUllade ı.o. AYnlPUUD !~~eee~=· :• = = -İB'Yft. 8olıaklard& bentıs JtlmSeJef~ 
ııvordu. Hayatt.a bir tek lln"kl. blr ta dehtet içinde kalımt bir inan rolil diler 7Mlerlnde.1000, AIJada Blnnan- 22 45 Sal orkestrası. - Yl amma o ev tekin detll~r. as- Biraz öteden geçen bir yOlc:O. 
eAlencesl vardı: Fotoğraf çekmek!~. yapamıyorum. Öyle yaparken aptal- yada 1000, Afrlkada 800, Kanadada • 26 ~tepin puar ..-hı laruml Blz onun &çini de gftdllı:, in cin nın goıüne çarptı. Fa.tat. 
8 nelerdenberı elinde en pahalı, en lqıyorum. Tiyatroda Vasfi Rm.nın 95,800, Amerikanın dlter yerterlnde l,SO Program, 8,33 Hatlt müzik Pi., yok. Kapıaını kapattık. Kim.leyi aok- tanrlan ıiipbe uyandırac-~ ~ 
gilzel !oto~rar makineleri dal, tepe, oynadıtı rollere benziyorum ... • 2,300, Avuatralya n OQ&nmpda 1 U Ajans haberleri 9 00 Hatif müzik muyoruz loeri>:. te detlldl. Bu adam bir ~' 
sokak, cadde, kır. dere kenan, deniz Genç adam durdu. Llldn tansı hl- 7300 tondu. 1938 aenesl lattııaı.ı ~- ' ' ' 1 9,30 Sarıca biraz once lt.aqaaxıa çıkan ve benzl70rdu. arbama ~ 
kıyw dolaşır ra.sgeldltl gibel man- ll niçin dönmemlftl? Şimdiye kadar na 111,200 tondur. Halbuki 1931 aene- ve ınarf}ar Pl., US ETln saat' yolda gözden kaybolan oocuttan b&h- çlp gttmLtt.İ. 
zaraların, dctişlk tipli lnaanlanıı re- çoktan gelmesi llzımdı. ötelcı odanm .ı Lstlhaall ancalc 21.900 ton olmuetu. H!ınt mtlztk ve m.ar-.Iar Pl. aederelt: Sanca her geçen yolcudaJl 
s mlerlnl çeker dururdu. tapa.sına yaltl&f&ra1c Java.tÇa aesıen- Bundan -.ıra nlkel 1.sWıall her 1ene - Ben o evin önünde biraz dola- ediyordu. 

Jbtlyar amca fototrafınm önünde dl: takriben bir ınlall artmıf Te lmll'adan ŞAM .şı.nca - etrafı tecesds ettıtıert ma- Kolbatı lllt önce sobtıa.tl 
~üıel duran, iyi pm alan k:lm8elere - Fahriye!.. pek tedrici azalmata ytiz tuta.rat 1930 AK haklcaJt Jtl - yanıma bir oocuk gön- sordu: 
bayılırdı. Bazen güzel bir reslm çek- Cevap alamadı. Demek tanaı dıfa- senesinde 102,000 tona lnmlttlr. l'abt derdJler. Bu çocuk, o evin metWD ol- - Şüphe \l1Uldıracak blred 
t'kten sonra o kadar cotardı kl. sata n çıJtmı.ttı. Bef oo dakika daha bek- aorıradan harp dolaJl.Slle tekrar ytıt- - dutunu, içinde perilerin, cinlerin el- dtinllz mil? • .., .. 
sola para d'lğıtm.aktan çekinmezdi. ledl Tuhaf ıey .. , Fahriye gene mey- selmlftlr. Nlkel arflyatı haJ1)te art- Abone ücretleri rld oynadıklarını llÖ}'ledl. - Hayır~ alz karakola git~ 

Mesela bir gun Rahmi ııe amcaa danda yoktu ... Nihayet Rahmi de oda- makla beraber flatl pelt yülı:aelmb'or. - Kfltke o eocutu yakaamdan wt- ıı buralarda dolafıyaruz. BJ.RW 
aokaktan geçerlerken çıımurlar içinde dan çıktı. Olur lef detil Kanat hiç 1914 aenulııde nlkelln cihan ptyaa- TirldJe JP.eneW saydın.. medlk. 
oynayan ~ kuzguni Arap çocotu bir yerde yoktu. Evdet.llerden yalnız ınnda flatl Ubreai 40 aent ldl. (Bir do- - Neyse, onu kaçll'dılt. :ra.tat fimdl Hüseyin ata d4e.şu.m ev•IJl ,.. 
Jtormilşlerdl. Amca: aptal bir hizmetçi onun telif içinde lar yüz aenttir) 1917 senealnde 50 aen- Senelik 1400 kunış 2TOO kanış ne :vaı>acatız? Ben bu gece bu meşum Jtapıaa önunde durdu. XolbaıP 

Aman ne h:ı.dkullde tablo!. .. dl- apğıya lndlt1n1. sokak ltapwna dotnı tı bulmuştur. Harbin 11011unda 1918 1n 6 Aytıt 750 • 1450 • evin esrarını anlama.k latlyorum. ncanm zıddı olarak cinle~ 
> rek fotoğraAnı çıkarmış çocukların yürüdilıtünü görmü.ttü. itte o kadar ... 80n aylannda tekrar 40 sente inmiş- 3 .Aylık 400 • 800 • - Eter sana atılan okun oradan !erden fena halde çeklnlyordU. 
re lmlerlnl çckm~tl. ihtiyar mem- Acaba 80llra Fahriye nereye gitmlştl tir. !:!tiden bütün dünyaya yalnız 1 Aylık 150 • • geldlttne emin olsam, hemen yardım dede son gunlerde ölenlere 
nundu. Sevinç içinde: ti? ... Şqtın b~r vaziyette telu:ı.r yu- Kanada nikel yetlt~kte idi. Av- ederdim. çıırptıtını zannediyordu. 

- Şaheser bir resim çektim... Yu- kanya çıktı. o zaman büyük salonda- rupada nikel ı.wı..u artt.ılttan aonm Posta ittihadına dahll olmıyan - Bana inan, Hilseyln ata! Tam o cMefUD\ ev.in kapısını 
murcntlar ne gilttl de poz aldılar.- cı maaanın merinde kanat tarafın- Kanada niltelleri için belli batlı plya- ecnebi memlekeUer: Senelltl: dnvara k&r41 duruyordum.. atılan ot ttitl çarpmap baş!adıtını 
diyordu. dan yazılmış 4u testereyi buldum: sa olarak Amerika müttehit ht'.ıkQ- 3800 altı aylııtı 1900 üç aytıtı bqımdakl anla Mp]andı. Bu oku Biüıeytn atanın birdenbire 

Bu sırada Arap QOCuklannm annesi •Slzln mllthl.t bir dell olduğunuzu metleri lralmıftır. Kanada 1930 aene- 1000 klll'U4tur bana kim atabllil'? san olmuştu. 
de meydnna çıkmıştı. Bu fatlr blr ta- bllmlyordum. LAk1n kapının aratıtm- sinde Amerika müttehld hüktllneUert- Sanca hlll ellnde ealladılı oku blr - otuJ, aen cinlerin g~ 
dındı. dan be*yi gôrdiim. Birdenbire müt- ne 80,000 ton nlJcel ihraç etmlftlr. Telefonlanma: Bqmabarrlr: daha muayene etti. YRCa.lı:.sm •• onlardan to·~ııaıı~:a-

Zengln amca (eJtUlf foto[tn.tın ne- hl.t blr cani tavn almıftınız. Ya o tor- SovyeUer blrllllnde nikel 1stlhsaU Yan 9'1eri: mcs - İdare !Mil - Bak, hem de ne •ilam blr okı za."1nı çekeceksin .. aman ketl 
şesUe bu üç kara çocutun kapkara an- tunç vahşi kahkaha! ... Belkl de beni artmaktadır. 1938 de 2500 ton 1atlhsa1 Mildir: !M91 Bunu baldırı çıplak aballden hiç kim- nı! 
nelerine çıltanp bel lira verdi. öldürmete hazırlanıyordunuz. Maale- edllmlştır Daha sonra Pemı hava· Şenal 4 _asır 17I ae buluP atamaz. ~le otlan anca.il: Diye söyleniyordu. İlt once -
ı\mca h~atta hiç kumar oynama- set tJmarhaneııt bir insanla otu- llslnde yeni zengin madenler keşted.ll- s. tm. Oü öt. hl. Ak. Yat Tudam~ edbaebym

1
llmalyetlndeld 1nsanlar alslçıtırbahaeı.Imaz..ı-ıı' bir Ybenl~ 

mıştı. Hiç içki lçmemiftl. Belki onun ramıyacatım lçln bqımı aldnn. mit ve Uta fehrlnde nikel tasfiyesine E. ıı,21 un 6,43 9.39 12,oo uı te .... r. ç çeye &'4'"· Ve ura~ 
bir tek kadm macerası bile yoktu Şimdi gözümün göreblldlitl bir yere mahau.s blr f~ kurulmuttur. va. 4,'4 6,23 11;58 HM. l7J5 18, Bbe)1n ala oku eline aldı, görıden d3 çok korkunç bir sa.luıenlJl 
Kendialnl fototmnanna ctaranlıt gidiyorum. Demek bu dellllt abıe buh- Sovyetler blrlltl dünyanın ikinci geçlrd..!;. .. .._ -r. Banca! Bunu -rn- 1a,.:~~:_ Nr ~~!_ b:\tım~""'• dl 
odaısına vermLttı. Evinin bntün du- ran halinde zaman zaman mu.sallat büyük nitel sarteden memleltetldlr. İdarehane Babılll elvan ~ ·- JV ... v•..,-v & .. ., .-au•v-. uloil»'I' 

varlannı gayet sanatklnuıe çek.llmif 1 oluYor. Benl anyacağınıza kendinizi 193T de RU8Jada 18,000 ton nikel ar- Acımusluk aokak No. ıs lş~rdenmdl :nyte_.~yalev~!ır_~buatamu.evden n~~~ .. palnlnnıtmb•• 0ımö~~nnıı.::.. ~ fototratıann alrandlsmanlan silalü- tedaTl etthtnlz... Allaha ısmııriadık .. -. fedUmLltlr. Ayni sene Ameribda ue ._ ,, ... _, """'"" ,...., uuo .,,,-: 

yordu. Rahmi amca.sınm bu zayıt da- Rilanet Feridan Es 41,000 ton artolunmuttur. Ru.aya an- şüpmolenmete ba41Mun. Zira. bu ci- rak yere dllşm8'tü. < 

BT K.&DBR! llm •ereli. Ka.adann arkuandan nin klhyuı. - Aıl, lli... Mermaun oldum... aaat kadar evvel 
o da çıkh. Bununla beraber Cndet - lredı çok ol.iı hk çiAik mi) - Niçin)... - Nerede) 
berin yüzünil blfızuma nakfet- - Elbet ..• Bütün muraflar " - Zira, ba h&clileyle canuu Ü· - Benim evimde .•• 

Aşk ve macera romanı mitti: k&lıyanm ziftlenmeai çdr.tıktan aon• maktan ve zamanını zi7an ..tmek- - lm&nı yok. • _Jtl 
c- Bu adamı nerede ıönem ra. aenede 15.000 Un. bırakıyor. ten korkuyordum. - ~et bir bqale ka~~ 

Tefrika No. 82 

Noter sordu: 
- Bqka bir ,ey bilmiyor mUM1-

auz) 
- Hqır, efendim. 
-PeWa ... 
Danit beyin kalbinde. Halm'a 

kar11 bir itinıadazbk ~yordu. 
ilk uyanan fena teair, timdi birdeD
bire bütün benliğini lcaplmmfb. 
Hafız. bıyık altınd.n: 

c~ni yakalıyamac:Lnb minMm
da gülümsedi. 

Bu tebessüm de noterin ıözüa
den kaçmamııb. Bir anlık bir hal ... 
r kat nzıh tüphe uyandırmlŞh. 

Danit be,-.: 

- Veznedar beyle muamelenizi 
)'apabiJirsinizl - dedi. 

Scrmedle C-elal dışan çıkacaklan 
•ırada. odanın kapw tekrar vu
ruldu .. Katip görünerek dedi k.i: 

- Cevdet bey gddi efendim ... 
Zatı llinizle görüımek istiyor. 

Noter, hemen yerinden Evladı. 

Nakleden: (VI • NI ) tanıyabilirim ... > cliJe düfilnclü. - Ne çifliii. .. - Allah Ali.ıh ••• Sea ki doetum- yahut 07UDA kurban altın~ 
Her halde fU adamın kendi.ine - Methur 6zilm. incir bailan aun... H. türlü •ftPITUI ~.. nalmadıium aanınm. 

Bu itibarh ıniaafil'ini t..,.lamak içiD muhalif, l.att& dlfman o .... a .ar ... Ba kahya. V ehbi pa .. nm M- rim. - Anlat bakalım. ~ 
ellerini uzattı: aeYD taLİ19İTle bieaediyOl'du. No- a ..lannı bkaz biboanut aall- Dua--. üzeane. c..det. ceaa911t - Takriben aaat sababld ~ 

- Ooo ... Azizim ••• Ne ... det. te.le, Cevdet yalna blc:bklan za• !. ... Budarım ucuadaa ~r; alıp: zıo-da. Kütüphanemde bir 
ne aaadet aeni burada prmek... man, Danit. Ondete tledi lü ı amma, ~ok cihetleıt de meaktt - Birluıç dalrikam buaa hure- )"Ul)'ordum. CGdi içeri ~ , 
Na•l•JMZ hakalun) . ,, - Ba itle m._..ı olKainm ..... seçiyor. debilir miain) - ~e MrdL c- Sizi bir bey ıö 

Ve ..mi alçaltarak: bildirmiftim, Slziıma tullum. Tam - Peül&. .. - Ne kMlar .......... yorl - dedi. 
- Taın zamanında geldin. . . zamanında ıeldin. itte doqa, Danit n Ce.det akıftki dwtta- - Bana a&ylediiiıu nazaran RI- c- Buyunun. '-. 
Ve ilan etti: - Ne Y&rmJf) lu. Çocalduklarmdanberi hinôirle- aulııi ~- hi9 haber alamıyor· cŞana. h~~ ki, bir:(,11_ 
- Tam ..... aaında -~Ol'MIL - içinde ı. te1' yok ••• Hw W. rial iyi tanırlardı. Bahalara da ah- mupun. enıol. bir t&biia )'anm~ ~ 

Seni ~adar eden •• mevzudan de ha aayede ~ i.,...Jan elde ba~. Aile doetlui- höJ'lece dnam - Evet ... ~··: • muharrire raalamıı~m: Bir Wr' 
bah.edıyorduk. Hot. nıçm aWtadar edebilecek deiiJain ••• Bwumla ı.- edip duru:J'or"°- - Nerededir, bilmiyor muauıa) tavıanı tö71e aegırtırkcn. , ~ 
olduiunu da bilmiyorum ya... raber, bu lcaranlllı: içinde 'bazı Noter: - Zerrece. ıömıeei kabilinden, Rüauhifl lf 

Se.ini daha alçaltarak: entsikalar dikkatime çarpb. - Pek aeyrek a.özükiiyo~ azi- - ô.rl~ ben sana illaz.aran talwnda ~m. ~ •~ 
- Şu -,ralı kılıklı adama bak. _ Ne sihi) zim •.• --dedi.- Bceket verun IU daha malWnatlqmı. tanbulun es1u bmalanyle ~ 
Bir göz uciyle. Hafızı İpret et- Ben d . • b. ed mec1· H'aznedarzadeleria mae1en çıkb da - Yok canım ..• ~ede bulun- oluyor n oralann ta. d• 111' 

mitti. F''-'- k e_ 171 t~_,I!' d e Ammnn. onun için arada .. rada ujTuyonun. duiunu öirenebilirdin, demek... mecmualara aatıyor. Benillld~ 
- Bu adamı hlFızana naktet. ~ ~calıecli~~-~lam e. a Buraya bari bunun için ge1eein eli- - 1.Aakal tahmin ediyorum. gibi tabı itleriyle ilgim va~ .. • 

aana aoy gımı n.MU • • --'- alikada N d • b it 1 ) 1· . y·· .. d d~ 1"' 
- Niçin) __,Bu adama dair mi>. ye, ben de aynı menwa r - &r~ deym!.,; a d'~i·· J.- ır~ • Vu k'?j Kece be1d•, Jt, 

- Eicr ileride lhım oluna, aa- - Evet. olmaia baıladım. -b ld ra an ta ..._..... ce .!ti· d kal t~ eb. afratcagrafl- .,....._ 
· d lu Ad ) Cevdet: tan u a. .• na goster ı en ır o o 

nAa ıcap e en. ma matı verir... - H fı n;.-t.!IL - Yok canmıf • dedi. - Amma da yapbn ha... ZeTliğini aez:clim. Amma bunOIS 
mma. şayet ıaterse... - a ız ~· • d d H • .!I d ha d ·ı · eda .. 11 __ 1 old :..ınd ~ , _ • • . N • • . ) - Bu dram benı e aanyor e- - aha a a ı en varaca· n r ogu ann<ıan u.- • Jllıl'!!l. 
Hafız Celal, bu aozlen 14ıteme: - ecı ırnıt eem yeridir. Şu noter yazıhaneüıı· ğım... Sanırım keaıdisini gördüm. • falan yok. ismini Ra.u&i 

eli. Fakat hareketl~i - g~et aerı - Yanyalı Haznedarzadelerbı de k dimi bir dyatr aqreder _ Ne zaman) med diyor. İnızaunı da gJl-
olmalan,- rainıeıı - anladı. Se- birde bulUD&D ~ bir çİfliV ute;:,...... okur ıuz.:.~oram, ' _ Bu aabah .•• Bundan :yanm yor... (~ 
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a kongosu Avam Mata ban deniz hayat 
tespit 

Sahife 7 

Asgari 

Kamarasında muharebesi masrafını 
{1tnerikanın orta şarka gönclerecej!i •• k I <e.. tarar. bePnci ..ıüfedel etmek, onu asgari <B .. tarah ı m.,; ..ı.;ıe.ı.ı 
Qrp mal2emesi icin iskele Vazifesini muza ere er Elde edile.ıı malUmııtn göre bu maaş addetmek Diğer taıııft:ı.n Almnnlnr Kınm'n 

Taarruz ve takip ha
reketi devam edi or 

g Ô • muharebede ltalyan clonanmasmın glrmek içln gayretlerini bir misil c -
recek l b l k k . d. ud I" d ha arttmnışlardıt. Ve Perekop ve Ar-

0 an u mem e ço z.engın ır lngiliz gazeteleri dalia zayiatı§ ur: azım ır wynnsk'ı aıdıl:larmı t>ucllrm141erdlr. 
Pola. Zara, Fiume ağır kruvazör· Fnkat bu şcblrlcrtn d~ii{;tinü Ru lnr 

~erfka fazla faaliyet istiyorlar lcri batmıştır. Colleone ısmıfı diğer (~ tarah 1 inci sahifede) teyld etmemektedirler. 
~ , Orta Şarkta ve bil- mekte olan balar, altın, kalay, bir hafif kruvazörün battığı zanno- Ukrayna.da ileri hareketi 
ti.._ ~Slrdaki ln!!iliz kuvvetle- pırlanta, urnnium cevh~ kur~ Lon"'- 24 <A.A) _ A ......... "'"-" ...... - lunııuıktadır. Vincenzo Cioberti ve elinde tutar. Fakat bizde Devlet--.. ıe ""-· ~ ou.a ·~ AAU.._.... Budapeşte 24 (AA.) - Macar aj::ın-
l'a \' ~~ıc:ı yardımını Orta Afrl- şun ve manganez 1937 senesinde sındo. Rusy:ıyg ~cn.k yardım ıtınk- Ma~ı:ale m.~ipleri b'!_tmıftu. çllik, tam değildir, liberal usul- sı bildiriyor: Ukrayna cephesinde ç:Lr-
~ ~lasue yapmağa karar ver- bir milyar altı yüz milyon frank kmda.kl mlizakerelerl bu s:ı.b3hk1 gazc- A~Sen .muhn"b~ d~ ~gı. rnh- !erle birlikte yaşıyor. MeselA. iç pışan müttefik ruvvcUer, düşmaru 

tır. lune 'k tererın ~nkalelerlnln mevzuunu mın cdilmektedır. Littono drttnotu .:ı ... ti dece daha !azla. geriye a.tmnkta v~ harekô.-
~ltfk n an levazımı Orta tutmll§tur. Bundan yalnız bakı- tesldl etmektedir. Times garıetes1, ha- mühim hasara uğramıştır. ve ~ carette, Devlet sa tına usulü dıılres1:nde devnm eylemck-
~l~da Belçika Kongosuna gön- nn kıymeti 850 milyon franktır. rıcı s1ya....~ ve bü:kfunetın teşekkülü B d . uh besin kontrol vazife.si görmeketdir. ted1r. Düşmanın bu cephe üzerlnd..~ 

ek, oradan hava yuluyla Ayni senede Kongo'dan harice tarzı hakkındaki tenkidlerden b~ıca. u emz m are .. Esasen, bu işlerin hepsinl üzerine bava faallyetı hissedilir derecede nzaı-
P,,ı,. ra nakledilecektir Bu suretle aönderllen zira! istlbsalft.t 837 1k1_ vıı.kın isUhraç edilmekte olduğunu den çıkan hakikatler almaya, ne +0 .. kIIAtımız, ne Devlet nuştır . .v"' "akit · 0~66 miişa.bede edJyor: ba """:i' Macar koluna mensup ordular, son 
l\ kazaruıacaktır. milyon frank tutmll§tur. ı - Başvekil parlftmento ve memle- Bu d:eniz m_!lhııre~dcn Fi - makanizmasınm kudreti yeter. muvnf!akıyetıerinı fazlalaşt~lar: 
~ O?ıgo serbes hiikfunet adını Simdi bir Belçika müstemle- ket en::fl.n tarafından tarize uğ'nı.muj bik.a.tler tezn~~r etmi§tir_; Bu ikilik ve Devletin zaman za- ve Donctz nehrine Y~kta bu· 
h~ llıakta 

1 
. • değildir. 1 - lngıliz topçulu~un mü- _ JunmtıŞlardır . 

. ~ se de hakikatte Belçi- kesi olan Kongo'nun gerek zinıJ, 2 - Yapılan bütün tenkidler, vü- k.emmeliyeti. düşman kruvazörleri man sırf kısmt mudahalelericlir Rus müdafaa komitesi 
hi4;fl bir müstenılekesiclir. Bu gerek madeni serveti haklo.nda .sull mn.tıup hedde a1d nokta! nıı.zar üzerine açılan borda ate§inin ani ki, mesela harbin başlangıcında, Moskova' da kaldı 
l>.eıçı~etı tesis eden, müteveffa evvelce yapılan keşif ~e tahmin- ~!~~t~~~~ b~nr::a.ne::1 g= tesiri. . . hattA harp ~lamadan 6nce, bir Kubychev 24 (A.A.) _ Sovyet istih
~on a kralı ikinci Lcopold'dur. Jer de isabet etmiştir. Yalnız nü- derln bir tesir ya.nı.tnbUecek ıruıhl- . 2 - F onnıdnble tayyare. gemı· takım kayıtlar dolayıslle, memlc-- bro'nt bürosu relsi B. Lozovs2ti'nln dün 
l!j-. go 8erbcs hükflıneti ilan edil- fusu hakkında tutulan hesaplar yettedir. sınden ?aval~nan tayy:ız:1~? do- kete ~ bol bol mal gclme- alaj.-ımk.1 matbuat toplanbsındn. tıll-
ı. • ıanıan büt·· d.. A çıkmıştı K , 11 Bu tenkidler yalnız Büyük Brltanya nanma lle mükemmel ışbırligı. sine büv"k tokl birikmesin dirdlğlne göre, Stalln'in de dnh1I ol· 
"i~ tük un unya vrupa Yı:111ış r. ongo mm yer dcmokraslslnlıı yekvücüd olan azim- 3 - İngiliz gemilerinden hiç biri- ' • u 5 ar e duğu Sovyet Rusya müdafaa komlt<'sl 
~hı . enınez bir ham madde nüfusu on milyondur. Avrupalı karlığını ifade etmekle ırnımnmakta., e.ine bir tek mermi isabet etmedi- engel olmuştur. Moskovndıı katmıştır. Mmıınlleyh. 
~ t ağı bulunduğunu düşün- nüfusu ise 25,000 kişiden ibaret- İngll~~n. "aynı zamandn Avrupayı i;.>inden İtalyan topçusunun kifayet- HülAsa, Devletin iktisadi saba- memleket teşkilatının id:ı.meslnc de-

. ır~· Çünkü meşhur Afrika tir. Halb~ memleketin mesa- ~~ıım~f~~ i::; ed:m~~: sizliği. .. . da mucizeler yaratınasım bekle- ~=e ~~~~:ı11:n~=a~~ ~~ 
t(:h..ı .. Slankey bu yolda mal(lmat hası iki milyon üç yüz bin kiler yükü ve fcdııkArlığı dıı. nrnmak ve lal.- h4 -. Duşmıınınd tayyb a:e k.eşfinh e memeli. Bugünkü iktisacll zorluk- ycheve Çt!kllmlş olduklahnı söylem1ş-
.._-.ıı~u ı:_y t•··· ı·· malı ib dn b ıund~~~ d e emmıyet verm-e en asıretsız a- . tl 
'llfan • na ,wus uvaya sus metre murabbaıdır ki kilometre uı etmek knrnrın u uou.uu a reketi. lan ve bır derece hayat pahalılı- r. 
k. - Asa yağmurlar en ziyade murabbı başına dört nüfus isabet isbat etmektedir.> 5 o·· ta h- umla- gınıw normal görmelidir Çünku·· Sovyetler merkez cephe-
·"ıngo .., w • • Da.Uy Telcgrn.pb gazetesi .fUJÜIU'l ya- . - u§rnant yyare uc . . .. . • • 
Otın Y« yagdı!,rından bunı.run ediyor demektır. zıyor: cGnrbi Avnıpanm İngiltere tn- rıyle sakatladıktan ıonra yeb~ıp dunyamn her tarafı bizden bir sıne yenı kuvvetler 
~r anıan ve nebatatı da çok bol- Kongo umunü valisinin senevi :-ıtm~ ıstıU\ edllmesl Jtwmgeldiğinl batırmak tabiyesi. kaç misli fenadır. İktisadi ~lerde gönderdiler 
bıı ~- 'ie,tli ahalinin kesif surette raporlarında iştigal edilen başlı- one surenlerln bu yoldn.k.1 mücndcle- Fühakika amiral Cunningham bu de dünvadan ayn kalmak hnkfin- Kubycbev 24 CAA.l - Son alınan l\l•-a lerlntn ne kadar mantıksız olduğunu t b" · • ı "f ~...; · h ,._l - 11 ınb ·· il lh ~ a y~clığı hesap edilerek . amele meselesidir Bütiln a ıyesını fU surete tavsı etm~~r: sızdır Bu bakımdan şikflyetlerin :l.ı.n;c ere gore. sa ve çarşa a. gun 
~enı . . . ca ış · şimdi tama.men meydana çık.ıınnıştır. (Tayyare gemisinden havıllanan • merkezi cepheye yen1 Sovyet ihtiyat 
~ley erın ve çıfliklcnn ucuzca Kongo havzasında 410,000 amele Büyük Brltanyn. snnayllnln ve bllhas- tnyyarel-e-rle <l°"§Illn n alayıp to· çoğu haksız, ileri sürülen fikirle- kuvvetleri scV'kedllmiştir. Bu ihtıynt 

};' c-ce~ ümid edilmiştir. vardır. Bundan 250,000 kişi ma.- sa tank ve tayyare hnnlli.t fal>rlknlnn- pallattıktan ao:ra k:ır~n çanrak rin çoğu satMdir. kuvvetleri, Almanları endişeye düşiir-
akat B 1 ik dah ilk adı d nın kendi cltsiklcrlrn1z1 tamnmlamaılt • • b. meğe b~Jamış olan karlnnn ya~n-

torı\lk e ç a a m a denlerde çalışır. ve Rusynnm yeniden slliUılnnnıası onu savaşa ıcbar etmek ve hıç ır Şikfıyete hakkı olanlar yalnız, sındnn evvel harp hattına muntaza-
~ lar karşısında kalmıştır. 1şhıe 1ştlra.kl.mlz için gen!.ş tnlkyasta znr:ra uğr~adan düşmana ~üyük ~eçinemiyecek kadar az ve sabit mnn sevkedilmiştır. 
t' Un sebebi Kongo'nun serbes Atatür· k bulvarı· fnzl:ılaştınlması lizımdır.> zayJat "Verdırmek muvaffalnyeti Ak- b lirli in 1 d H .. k. t b Moskov:ı. büyük yolu Finlôndlya 
~tan zi ade be elmilel bir Daily Mail gazetesi de: cRusya.ya denizde kazanılan bu zaferle bir- ge . san ar ır. u ume u harbine iştirak etmiş olan Rus fır-
%ıtak Y yn . Büyük Atatürk bulvannın en mt\- geniş mikyasta malzeme gönderilmt.ş- likte tarihe geçecektir.) nevı memurlann bMile meşgul- kası tarafından müdııfna cdllmekt"-
~lı a olmasıclır. Memleketin hhn ıcsmmı teşkil eden Unkn.panı - tir. Şimdi Avrupa karnsını 1st1la ede- Muharebenin ertesi günü (29 dür. dlr. Bu tırk11,, karış kanş müdafaada 
\ııt ca serveti fildişi ile kauçuk- Fatih a.ramn<'bkl 1stimlAk .sahasında cek bir seter kuvveti teclıtzı. 1çbı bu mart) tayyarelerle yapılan h ifte bulunmaktadır. Harekat s:ıhasındnti 

· bütün blnalnn yıktımUŞ olan Beledi- malzeme ve sllAh Dıtiyaçlannı durdu- . _ .. _ _ Bunun hududu nerede başlar? kasabalar, kah Almnnlnnn, kô.h Rus-
~ . ye flmd.l bu kısım merlnde • topmk raca.k mıyız? Mesela ancak bu suretle d?1z us;unclc olumle ~e~el~~n Fikrimizce, bu işin hallinde ha- lnnn eline gt:Çme'ktedir. Düşmanın 

~t aı ikinci Leopold 1908 de ve· tesviyesi yaptırmaktadır. halledllcblllr İklslni de nynı :r.amnndn kume kumc İtalyan ba'hnydılennın .. . elde etmlş olduğu bütün ımznnçlar 
~- E!<lince, Belçika hükiımeti Belediye llk: kısmın yol 1nşaa.tı ya.- ynpama.yız. Fazıa. ıd.lrı.ıi, tayyare ve bulunduğu tesbit olunarak burılann reket n~~tası maaş ve ucret mık- ndcd talldyetı sayestnde olmuştur. ' 
-~'llgo·nu bes hükfun t - _ pı.J.ırlren ıstJmlAk ve yıkı faaliyetini tanklanmız olınam:ım yüzünden .ı,o.rk muhriplerle toplanmasma çalışıl· tan degıl, asgari yaşama sevi- wr 
''lını il n ser e ?11 Saraçhaneden Aksa.rayda Valde tısesl cephesl yıkılırsa ne olııcajpz? Garp dıysa da Alman tayyarelerinin hü- yesi olmalıdır. EvvelA tespit cdi- ~ 
' ga ederek bir Belçika llıı.ihıe kadar olan sahada teksif ede- ıruvveı sefcrlyestnbı başına neler ge- cumu tahlia nmdiyahnın yanda lecek asgari standart şudur· ço- cAKŞAM» ne§rİyatı 
bıı. teınıekesi olduğunu i1fin et~ cektfr. 1"çtl:ncft kısmı Yen!lmpıya b- lecektlr? Avrupa karasında muharebe bırahlmasmı mucip oldu. Araların- . • 
~tır· ...... _ olan bulvar .,...,,11 etmektedir. ki, ederek yardımımızı fn?Jalaştıramıız- d p 1 ,_ - - - k d cuklu veya çocuksuz bır kan koca • MUHTELlF ESERLER 

• uıu ~· a o a >Kruvazorunun uman anı 
~l evvelce parke di>§enmlş olan bu kı.slm sak hü; olmaz<ın. da.ha müesslr usuller- Iha D . . ·ı b Al (çocuklar için mutlaka bir fark 

it Çika devleti, kendi hazinesi da. bütün bulvnr gibi asfalta tahvil le mesnimfzt teş'kUAtıandıraııık ve a Y. espını ~ e azı man per- .. 
~larıı k ti lşletm ğe edilecektir. dııha. çok ça.lı§a.rak bu yardnnı tahnk.- eonnlı de bulunan S5 subayla 850 gozetmek lflzımdır) Ankara, İs-
~~ memle t e . 

1 
~af :tnk ettirebiliriz.• demektedir. er kurtanlabildi. tan.bul, İzmir veya herhangi bir 

ttlıtçe ır. Faka . ış er tte İngilterenin Moıkova bü- Yorks'hlre Poot gazetesi aynı nok- Amiral Cunningham birkaç yüz şehirde (şehirler arasında da 
tii.eıp.._ am.ele tedaıikl O nisbe yük" elçisi Mekaikaya tıa.I nazrın ihtiva eden ~nlmlestn- düıman bahriyeliaini denizde bırak· muhtelif masraflara göre fark la-
~ -Y&.UiŞtır. de şunları yazıyor: cCcphem.lz, Mour- mak mecburjyetinde lcalara.k isken· . 
~onan ha maden! _... tayın• edili.yor mnnxd&n Ka!knslıım kadar mannn d . d- k t ıs· 1 it 1 zımdır) en ucuz bır mahallede, en 

'tM:_ -- "'" vzasının ~- omdan da Ori" ama. • enyeye oner en e ız. e a - • _ ~~ eıı- bida tte 4-_...,_;.,.. Mdaiko 24 (A.A.) - O. F. 1. : • "" 1 aşarak şiınall yan donanması başkumıındanlıi:rına: ucuz bir evde, 1§1k1ı ve ısınarak 
Mı. g .ı..uce ye W1U1J.u.u .ı,v• Afrlkaya gelen Te Atlas Okyanusu turabil k basit bi t.a da · ""l!en 1ı 1 doğru çıkmıştır Akp.m ga%dtelerinin haber_ veru:ıgı- Qzerlnden cebelüttnnk'a \'nr..n bir 350 den fazla bahriyelinin sallar o ı me , r rz gı-
.\tt1ltaıun ~ı:..~va sah.ası 0~ ne s&r~ •. ~\erenin Ma*o"? ~~- eephedlu ü.zc:rindc bulunduğunu ve. ı_nev~ile· yinmek, beslenecek kadar yiye
tııgo, yük elsisi aır Stafford Crippa an cBu ceı;fle aynı zamnnda İııglltere- rını ve bunlan toplamak ıçın aurat- bilmek işine giderken tcamvaya, 
' ntnı madent servet mınta. M.ıi:üko e~ ta,.in edileceği :nln f?ütün fabrikalarından geçmekte- le bir hastane gemisinin gönderil- vapura' binmek arasıra bir gaze
'7 katanga'dır. Burada i§lettl- ..:;,Jo w.ddedir. dlr. Işte, gftndüz ve gece her saatte mesini b.ı1dirdi. Amiral, ltalyan do· te bi kit b.' sl l b.lmek 

Rusya için ~rpl§:l.c:ı~ ve bunu nanma b&§kumandanlığından ıu • r ap, ır gara a a ı ' 

Agora kazıları, şimdilik durdu ~ muva.ftak olacaımuz garp oevabı aldı: (loaretinize teşekkür. ayda iki de!a bir sinema veya ga
cepl*1 budur.- Gradisca hastane gemisi dün ak- zinoya gidebilmek için ayda kaç 

Yeni bir haro ceohesi 
kurulması 

tam aaat 17.00 de Tarantodan ha· lira sarfetmeye mecburdur? Bunu 
rekct etti.) . hesaplamalı, ve en az maaş o1a

Bunu müteakip amiral Cunning· rak bu asgarlvi vermelidir. Zira, 
ham, Yunan donanması kumandan· . .. · . 
ı v d f d 1ı h •-.-..! d d blr ınsan olrnedıkçc yaşıyor, ya· 
ıg111a a ay a areıı:=-ın en o- • 
layı teşekkür işareti çekti. şadıkça da yaşamak içın bu as· 

Kuruş 

l\.adın asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

ltalyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Snffet 35 
İttibad ve Terakki tuihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
~ yıldızları \ciltli) 100 
F;.zıl Ahmed 
Hitabeler, ~iirler, hicivler 
vesair~ 

Edeb: hatıralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 

ı; ktmıp tam bir romnn eseri 

Dipsiz kuyu Vü-Nü 
Pcn:pe pırlanta Va-Nü 
iki cinayet gecesi 

Hikmet F cridun 
l':araceahmedin esrarı 

25 
25 

25 
Hülasa; tarih 1:iu deniz muhııre- gari parayı sarfediyor demektir. 

lJeııini tahlil ederken lngiliz.lerin Maaşı buna yetmiyorsa, geri kD. Vfı-Nü 
Vii-Nu deniz harbi eanahna olan yüksek lanı nereden ve nasıl bulup ekle- ı Kı.rde~ katili 

~kufana hu!!usi bir yer ayıracaktır. d·-· . d.. .. k . beder 1 Tevzi yeri: 

25 
25 

Leyli bp talebe yurdu Müdürlüğünden : 
~I939 - 1&40 yılı ikmal lmUluı.nında muvaffak o1am.1.dıklnı'ln naşi 
19iı l:ı.n Çıkarılıp niharl olarak tnbslllerlne devam eden talcbelcnlen 1940-
lebeı Yılı lmtihanla.nnda muvnffnk olup yurda gelmelerl ica1:ıedcn yurt ta.
~:lnın 31/10/041 günü fakültede derslere b~laruı.cnjp cfhctıe 2011omı 
l:ııeıerı den itibaren 1/11/941 gününe kadar yarda gelip ka.yıtınnnı yenlle
tltır bu tarihten sonra. geleceklerin yurda. kabul edilcmtyecekl.eri 1lAn olıı-
~ (9216) 

İstanbul Deniz komutanlığından z 
~ah vapUru f('bıtlerlnden subay, gedikli erbaş l'e erlerden tahsll ~

~~a.n bulunan alleleDI:& acele KDmutaıı,tıpnıu müracaa&lan. 
afi) 

Aparbman sahipleri! 
Bot Clairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK iLANLARI ndan İa· 
ti(acle e41U.iı.. 

A. B. ıgını uşunme ıca · AKŞAM matbaası 
Herşeyden evvel, bu bir bütçe' 

B U L M A C A M 1 z meselesidir. Bütçemizin takatı, ı cAKŞAM» karilerine mabsus 

k rşıladı- h tt külf tl ey yüzde 20 temzilat lcuponu 
1 2 3 4 5 a '1 8 9 H a gı aya e er m - ~ 

ZAYi - 3974 No. h su arabannn 
plü'urnı bş'bettlın. Yen1'lnl al2ca.· 
ğımdan eSkl.slnl.u hükmü olmadığını 
J1An eylerim. f1diJ Aba 

dandadır. Bunun karşılığı, har- •----------ı
bin sarurl olarak doğurduğu aşın ., 
ka.ı.ançlarclı r. 

Necmeddin Sadak 

Habesistanda , 

Gondar civarında İtal
yanlarla harp başladı 

«AKŞAM" ın faydalı 
neşriyatı 

Kurut 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri F e.ik Sabri 

Dorı Kqot Cervantes 
Nereden celiyorm? 

Faik Sabri 

GilliYerin 19e7ahatleri 
Yer Yiizü. Gök yüzü 

Fftik Sabri 
Bir Türk krzmm Amcriaı 
yolculuiu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
T evz.i yeri: 

cAKŞAM:ı> matbaaın 

LABORA TlJV ARI 
Cerral,paşa hastanesi bnktcri
yoloğu kan. idrar, l>alga."11, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id· 

Napo1ide ölenler ra: vası.tasilc gebeliğin ilk gün
lerinCle kati teşhisi) yapılır. 

Boma 24 (A.A.) - 22 mrteşrtnde Beyoğlu: Tahimc giderken 
N31'0l1 ~ yapılan han. akını h 
neUcesiııde ıs kişinin öldfiğ\l ...e !9 kl- Meşelik aokağı Fera aparb-

§lnin :varaıa.n~ı reamt 01r U!ı1e ne l•••m•a•nı •. •T• e•l • •. •4•0•5 3• 4••m'!I 
UAn olunm~ 



Sahife 8 

aş, di , n , ı 
Nevralji, Kınkllk ve BUtün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe ahnabillr. Her yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyinJs. 

Eo idareli 

LAIBl 

~ZETESİ 
C U ""AtTl\I GON l(li ç11.U1L1I 

Cümhuriyet Bayramında 

Yeni cilde 
1 inci sayıyla baıladı! 

* Yenl romanlar, yeni hikayeler, 
yemi Ş'llrler, yeni oyunlar, yeni 
marsl:ır. yeni bllm~ler, ve bil
gi sayfaları. 

Her s:ıyıda ba tanba 
Dört renkli resimlerle süslü 

sayfnl:ır ve daha birçok yenlllk
ler_ 

* YAVRUTURK, Türk çocukla-
rının ilk ve biricik gazetesidir. 

* Birinci s:ıyıdnn ba,şlıyarak siz 
de YAVRUTÜRK okuyunuz. 

* YAVRUfO K 
Cum:ırtesi gunleri ~ıkarılar. 

Fi:ıtı 5 kuruştur. 

, Pr.-ıf. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Pala!! N.,. ı .s. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüı. saat 15 • 18. 

Yazın sayfiyelerde hoıı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ·~ heyecanlı roman 
ıerüini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kurut-

6 Cilcllik takımı 
birden alanlaT için 

liati: 4 liradır 
Tevzi veri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdt virmi iskonto kupona 
Bu kuponu lce1ip cAK.ŞAM 

Matbaa!ı Kitap ıervİIİnc> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden ıi2e yüzde 20 iakon· 
<o vapılacaktır. 

KÜÇÜK İLAN 
otuyuculanmız arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, Hbm, ki-

1ÇKİSIZ SAZ , 
BORSA KIRAA THANESi (BAHÇE.KAPI) 

Her pazar .saat 14 den 18 e kı4dar Jaymetıı sanatkA.r bay ve bayanlardan 
mllteşek.kll saz he;-etınl dlnlemclı:: fırsatını kaçırmayınız. Kıraat.hnne
mlz iclclslz ve nezih aUelerln salonudur. T{'l.: 22308 

~ 
f!~ 

~!!/ 

•
~"'2 ~~::'/ 
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, T. 1 S B A N K A S 1 q. 
Küçük tasarrul hesaplari 1941 ikramiye planı ! 

KEŞIDELRR: 4 Şubat, 2 !\layıs, t Abrustos, 
3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAl\DYELERI 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 

" 1000 .. = 3000.- " 2 
" 

750 ,, = 1500.- .. 
4 .. 500 ,, = 2000.- .. 
8 

" 
250 .. = ~000.- ,, 

35 
" 

100 " = 3500.- .. 
80 .. 50 ,, = 4000.- >: 

300 " 20 " = 6000.- " 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

J..cyli tıp talebe yurdunun 200 adet tnlebe paltosunun dlkilmesl l.şl açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

l - Ekslltme 7/ 11/941 cuma. günü saat ltl da Cağaloğlunda Sıhhat •e 
İçtimai Muavenet Mildürlfiğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen !lııt beher Lııkım paltonun dlkUmesl lfl için ılb Ura 
c50ı kurwstur. 

3 - Muvakkat tenılnat 1172• lira 150• kurll6tur. 
4 - isteklller şartname.slnl komisyonda ve nümuneyl de yurt müdürlü

ğjlnde göreblllrler, 
· 5 - İsteklller 1941 yılı Ticaret odası ves!knslle 2490 .Eayıh kanunda. yazı

lı vesikalar ve bu işe yeter ınuva.kknt teminat mald>uz vrya bnnka mektubl
ıe resmi bir müesseseye yüzden fazla paltoyu iyi diktiğine dair vesikalartle 
birlikte komisyona gelmeleri (9269) ra işlerinde iş ve itıÇi için is· _ 

tifade ediniz. il Devlet Demiryotlari ve Limanlari İşletme il 
.. ---------.. Umum idaresi ilanlari 

Lokman Hekim ===A=şa=ğı=d=a=c=ln=sı=.=m=l=k=ta=n=.=m=u=h=nnım==cn=b=e=d=cl=v=e =m=uv=a=k=ka=t=te=m=ın=a=tı=y=n=z=ılı 
ı kalem taş knpnlı zarr usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/ 11/ 041 

(Dr. HAFIZ CEMAL) salı gimu saat ıı de Slr~clde 9 i~letme binasında A. E. koıniSYonunda ya-
Dahili}•e mütehasaısi pılacaktır. İstel:lllcrln muvakkat teminatı makbuz ve diğer knnunt veslka

lanni havi kapalı z:ırflannı aynı gün ve s:ı.at 10 n. kadar komisyon reisliğine 
Divcsnyolu 104 vermeler! lflzımchr. Şartnameler parasız olarak Sirkecide komisyondan ve 

Muııyene ııaatleri Pazar hariç Bar.dırmndıı Bandırma istasyonundan temin edlllr. (9190) 
her ~ü. Z.5 - 5 Tel: 22398 Cinsi Miktan Muhammen bedett Muvakat teminat 

· Lira Lira .. ••••••••••m1 Parke ıa. HO,OOQ 11.800 1260 

........... _ •• J ••••••••••••••••• , •••• 

ÇOCUK llASTALIKL.ARI ~ 
MÜTEHASSISI 

Dr. NEVZAD ZlY A 
Cağaloglu Zeki Bey anutımanı 

3 üncü kat 8 No. 
Her gÜn 14 den l R ze kadar 

!!lll••••')Oktm -----
Bahaddin Lütfi 

Varnah 
OPERATÖR ÜROl,OG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklo.n 

miltehassısı -Beyoğlu, İş BankaSl ıcarşı· 
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaıya aprt. No 2. 
reı. 42203 

ANAPlYOJEN 
Dr. iUSA.~ s.uıt ~ 

!streptokok, İstatllokok. pnö· 
mokok, >:oU, plyosiyanfklerin 
yaptiğı çıb:ın. yanı akıntı ve 

clld hastalıklarına karşı çok 
tesirli taze aşıdır. 

Gaip kız çocuğu aranıyor 
Yıın tnrart.n ro

toğra!ı olan 935 
doğumlu Dlyaroa -
kırdan dört gün ev
vel annesi Mürşi
de ile beraber r:e
len Leman lsmln
dekl kız suıtanah

. metteki evinin ka-
pısındn oynarken 

kim bu kızı görüp j kaybolm~tur. Her 

• - ll§:l.ğıdnkl adrese ı 
haber verirse memnun edllecektır. 
ı\leındar karakoluna haber verilmesi • Çocuk anaları 

Babaları! 

iHi BO'ı'nOM BiR ıu~oon ! 

CUMHURiYeT 
BAYRAMI 

~i~i ~RiN 
t 9 4 1 

MiLL.1 
PiYANCiO 

MlLLİ PIY ANGO 
('umhuri)'et bayraryı 

Fevkalade çekiliş planı 
ikramiye lkramlye İkramiye 

Adedt mlktan tutarı 

1 
1 
2 
s 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.550 

Tam bilet 
2 IJra 

Lira Lira 
50.000 50.000 
20.000 20.000 
10.000 20.000 

5.000 30.000 
2.000 40.000 
1.000 40.000 

500 40.000 
100 40.000 
10 40.000 
2 160.000 

Yekün 48t.OOO 

Yarım bilet 
1 Lirıı 

ıYavıuma ne hediye vereeeıtım ... 
diye artık dOşünmeytntz. İşte 
emnlvı>tle setebllecettnız gttzeJ 

hediyeler 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Sabnalma 
j .Komisyonu Baıkanlığından şedl 
I Nevt Mile. Mu. Be. Eksiltmenin İlk Te. 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y:tzan: Faik ~abrf Duran 
50 kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi yeri: AKŞAM mntbansı 
Tel. 206!:1 

Yüzde 20 tenullit kuponu 
Bu kuponu kesip stparlş mek
tubunuzla g5oder1rsenlz .tlta.:> 
flatlerlnden yUzde 20 tenzllMa 
hnk kazanırsınız. Sipariş bede-

UnJ o suretle hesap ederek 
ıcbııder1nlzl 

' Adet Lt. Ku. T. G. 8. LL Ku. 
t Yatn.Jc 110 17 50 ) /.ftır, 
Yastıc ııo 2 so 27/ l0/ 9U pazartesi 14> 244 3'1 
Çarşar 282 3 > 
Yastık kılıfı 282 85 ) ~ 
Nevresim 582 '1 2.7/ 10/ 941 pazartesi 15) 305 55 eıcsDY 

Istanbul bölge sanat okulu için yukanda yazılı yatak takınılan CJJj"' 
meye konulmuştur. Ekslltme Cal?aloğlunda. yüksek mektepler mu~~ 
ğinde yapılacaktır. İsteklUer Ticaret Odasının 1941 yılı veslka.sını rııc:.-

1 mecburduı;-. Yatak takımı şcralUni görmek isteyenler okul Id:ıreslllJl nı~S5) 
atları Ilftn olunur. <~ 

Devlet Limanları isletme umum müdürlüğünden: ııJ 
!iletme ihtiyacı için nü~unesine göre 6000 metre c30ı> roda ,lk1 b~\ır. 

bergntalık yeril malı kendir halat a.çık eksiltme. usulü ne satın aıını:ı~~ııol 
Muhammen bedeli 2820 lira ve muvakkat teminatı 216 liradır. !hale61 ıJSll 

1 941 tıırihine rastlaynn cuma günü saat on altıda Oalat:ı. rıhtımındaki O:ıst· 
müdüriük blnıısmda toplanacak satın alma komisyonunda yapıla~91~> 

1 
Şartnamesi bcr gün sözü geçen komisyonda görülebilir. 


