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BA ŞMU HAltRIKi: 

Niıamettin Nazif 
I< • l 

İSTİKLAL G6.ndcıilcn yazılar g-azcteye girsin girmesin geri verilmez. (Bıltİİll mektllplar Başmd&rriT adına cönderilmelldit',J İdarehanesi: Caioloğlu • Nuruosmımıyc cadcıcsi ,No. 36 

D t rd t ihtiraslar yüzünden so n der~ müthiş bofu.'jmalara sah ne olacafı anta"ılan büyük Okya· 
n::S uve u ; 01__.., itt&'Utere, Ame rika, Rusya, Japonya ve Çinin stra tejik mevkilerini gösterir harita 

••••Dlll llt!lasl " 
IJlmall &aerllla 

1 Moskova, Japon ' 1 m a 11 

Japonya 
Sibiryaya 
taarruza 
hazırmış 

Yeni kabine 
harp taraftarı 

olacak! 
S Francısco, 17 (A.A.) - Roo 

an • b 
sevclt taı•afından hususı ır va. 
tifo ile göndel'ilmiŞ olan Uzakşark 

d t eden Doktor Grady tan av c . . • 
k bı·nesinin ıstıfa etmesi· Japon a . . 

. 'k l"lılikeli bır va:ııyet ihdas 
ı:ıın pc ._ t .. 

Idu"'unu beyan c mıştır. 
_tmış o ıo d . l' 

.1 ylı jliıvctcn cmış ır 
Muınaı c • 

ki: Z ınıa kalırsa )eni japon ka 
" ann . . . 

- . militarist btr zılııu~etc sa-! 
bınc."Sı, ki Böyle bir zihnyctc ' 
hıp olaca ır. 

. 1 kabine ise daıma leh. 
sahıp o an 
likelidlr. 

ı-·eıcmenk Hindiı>tanına yapını~ 
. tten bahı;cden dok· oldugu zıyarc ... 
.. lcrı· sövlcmlştıı . 

tor, 'u soz · • · k" 
' 1· Hindistanı hll umc-

•Fclemen' . . . ·d' Bu hü-
ti, bana her şeyı gostcı 1• 

1
• 

'h'. ı:ıalc kar.jit haz ı kumct, her ı .ıı 

bulunmaktadır. _ 
3 

de) = 
(Devamı Sa. 3, Su. 

Almanfa BarlclJ• Ren· 

retıal11 orgaaa ıol'llJOr : 

Çörçil neden 
•"-onuşamigor 

Olrlcide şebıııer 
yakılmamış 

ve lnsan1ar 
öldürfllmemiştlr 1 
llcrlln, 17 lA.A.) - Yarı rcsıuı 

.:orı·espondııncl• Politiııue et Dıp u· 
rııaU,1ııc gıızetcsi G'ritk kiıln Skl 
ııni, Krnssaı ı.:c Kanncl:ınos kasaba 
!arının Alınunlar taıafından tahrip 

~ıllldlğlne ve nd:ınııı si\ il ahalfsi'l· 
den lnrçuk it nıscleı in' id:ını olundu 
1uıı11 duıı· İngiliz propagıın<lıısı tıır ı

'ından neri sUrUlen iddialan tekzip 
ctıncktcdır. 

CaZt'lc ı;;oylc <lenıdı;tedır: 

cZikı cdıkn kasabalardan ilki ıu 

keri harckAt es?ıasında h:ısarn uğ 

rnmış iı;e ele diğer ıkl lıasabanın ol
duklaı ı g-ıbı <lurduklanııı göımck 

her zaıııan milıııktindUr.> 

Bundan conr ıı. Avam Kamarası'l

da So\·,let tebliğlerine hıçbir şe~ 

ılavı • ctm ycı'e~inl tıi>yleyen Chur 
chlll'in bu beyanatı ile meşgul gaze
te şunları tıı\\·c eylemektedir: 

c Hıı sükut bizzat Moskovanın sU
klıtmıd:ııı bUe daha manıdardır.> 

e ÇİSİRe Amerika 

pasaportlarını Beyaz sarayda 
verdi mi ? n e 1 e r 

Japonga'da 
A 

ıımumı 

seferberlik! 

16 yaşında kızlar 
bile milli 

hizmete alındı ! 

İstifa ı Riı·lC!'·-: _..merlkayı mü
him kararl:ır almıvıı • evkeden 

Prens Konoe 

hazırlanıyor? 

B11Delt1 s11aıı ve 
askeri mlfıvlr· 

ıerı,ıe 
neler kona,ta 1 

Bu A-·-erika, muam-
1 malı ve esrar:ı 

bir karar 
arif cs::ı :le 

. , . ,... 
ı :: ı: [ 

Va ngtu , 17 ıA 

nbt g.ı tl h-. KCntmcdı 

z ım nan Roo LVt t ·~ .ıy.ısı \ .; 
kqı ınli 1n \ ı cı tnl bırl t ren \ c uıı 

saat Uç ç yrt:k dC\dl'1 ede ı toı;: ... n 
tı htıkkıııd 1 hll,rllk t; r ·rn~ ,miyel 
n•"h ıtaz ı cd lr> e tcd • 1 

fi ı.. 1 l:ı'1°dZ 
ı..e 

- Hrı tUtılı ıfşantı ,ıcıocllı.:ı ıı.. 

hakk d:ı lıeynz 

ı • ıyııı rc.,ıııı bır teb ·; ııeşrt'ık.:e 

'l'okyo, 16 (A.A.) Reuter: gıııd..-n şU·· f' cltlğıııi il ve clırılştıı. 
Hnrıcıyl' nczarı:tınc geldıgı suyle· ı 'ır ton aııtı d ılm yar lmuı;ı mnh· 
nen bir hab<:'rc öre Sovycllcr 
d ' ~t. ıel olup ,, . .,adığı su ı l:.c HulJ ı:u 

un, Jopon cJçllı ı ıc, Moı>kovayı 
1 

t 
lerkctıncgc haLırlanma mı tav iye ' cc' abı verrn ~ ır: 
elınlşlcrdir. ı - Derhal bir toplıuıtı daha ya 

'l'okyo, 16 (A.A.) J apon yuk pıl~ııuıı lı\zım~u; 
1 

• 

ısck ınekt 1 il · ·ı 1 • ta 1 '1 o,pbı.ntıya ış ırak e kr. dığcr ze· cp er e unıveı·r.ı c erı . 
lebcsinı·n d 1 ta· I vut da aynı . i.I' C'·.u ıııı,;hııfaza etmiş· 

eı·s yı ını muayyen 
1 

• 
rihlen tıç ay ev yel bıUnnelcrini f • •t ır. 

(Devamı Sa. 3, Sii. J de) - -----------

Siblryaya taarru• edeceği haber verilen Jaı>on ordwıu. 
nun pi~:ıde fır kRlarından biri 

oskova 
tahliye 
edildi! 

Sovyeflerin 
yeni hükumet 

merkezi 
Kazan şehridir 

v .. ıaston, 11 (A.A.) -
Bellter: 

Bir mMdet evvel M•ko
,·aaııı tallrlbetl eee kilomet
re şarklllda bulunan Ka&&n 

şelırlnin ınuvakka&e11 Sovyet
ler Blrllğllııi• merkezi olal
leceğl ' e Amerika sefareti 
memurlarmtlan bir kaç kiıfl

nln ,ımdJden bu ,,ehtnle h · 
lundutu ııöyleıunı,u. 

Diplomatik mahfillerde do
laşan şayialara &öre M08-
Jlovada bulunan bütüa ec
nebi ı.efareUlanelerlntn me-o 
murlan bu ,ehlrden aynt
mııtlardır ,·e~a ayrılmak üze-
re hazırbklar yapmaktadır-

lar. \.,, ______ _ 
lllnatlltan'da 
iç kavgalar 

Maçek 
casuslukla 

itham edildi 

Hırvatların mutedil l\lill i Partisi 
KCL'>i Or. ;\Ia~ek 

Vişi. 17 (Radyo: Saat 8,40) -
Hırvat hllkumetinin bir resmi tcb
Iiğiıw slirf', eski ~ırvat lideri Ma· 
çek, düşmanla münasehatta bulun 
mak cürmile itham edilerek neza· 
ret altına alınmıştır. 

Moskovadaki 
büyük 

fabrikalar 
berhava edildi 
Vişi, 17 (Radyo: Saat 8,40 ) -

Bir Alman resmi tebliğine göre 
1\loskovanm bil.> iık fabrikaları, mü 
esseselcri berhava edilmiştir. Şeh 
ri ı.aptolunduğu takdirde Kremlin 
sarayının dinamitle berhava edil
mesi için tertibat alınmı~tır. 

Moskova dü
şerse Rusya 

dayanabilir mi 
Vaşington, 16 (A.A.) - Oti: Ga

zetelerin birlıı<'i sayfalarını bütun 
genişliğince dolduran başlıklar şun· 

!ardır: 

cMosko\'ll en bilytlk tehlikeye gö· 
ğüs geriyor>, c:Moskova son ferdine 
kadar kendisini müdafaa etmefc a
madedir.> 

Bir çok kimseler, Rusyanın bu har. 
bi kaybetmesi takdirinde Sovyetıerin 
muka\·emetıerinln çökmesinden kork 
maktadırlar. Bununla beraber resmi 
mahfiller, Moskovanın zaptı halinde 
dahi Rus mukavemetinin devam eda· 
ce~ın,. itim at bf'slemektedirler. 

Baldunda şiddetli bi; karar veri
lecett anlaşılan sabık bainıdl 

Rumenlerin . 
şehre girdikleri 

bildirildi 
Fakat mldalller 
teslim mı oldalar, 
lldlrlldller mi,· 

kaçtııarmı? meçlltl 
BUkreş, 16 (A.A .J - Stefanl: 

YUkııek Rumen kumandanlığı aş&gı· 
daki husı,ısl tebliği neşretmi9tir: Kı· 

talarımız Odesanın şimdiki müd~faı\ 

hattını yarmıtlardır. Dllşman bUtU:1 
cephede rical etmektedir. Gnialacovo, 
Dalnik ve Tartaka bu sabah saat se· 
klzdenberi elimize geçmlştir. lieri ha· 
reketimlz devam etmektedir. OdeJa 
yanmak tı:ıdır. 
BOkreş, 16 (A.A.) - on:Ruınen 

umumi kararglıhının tebliğine göre, 
bugün uğıedrn sonra Rumen kuvvet· 
lcrl Odesaya glnnlşlcrdlr. 
BUkrcş, 16 (A.A.) - OCi Odcsa ö; 

ııürıdckl Itumcn kuvvetleri kumanda· 
nı General Sluperko istifa etmiştir. 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman ordtJ• 
!arı başlrnmanclalığınııı tebliği: 

ıwuzaller Diler 
diyor ki: 

' ıı- Mıı.,ikimizin bütün ori-

ruhumuzun ebedi 

ve slhirk:ir melankolisini ta· 

ııımasında buluyorum.» 

1\lu7.affer Güler 

Mareşal 
Peten'in 
hıtabesi 
GI. Gaml:;n 

bir vatan haini 

suç: usudur 

Sosyalist lideri sabık ba!ivekil 
Leoo Blum 

Hakkında !!İddetli liir knrar veri-

taarruza 
devam ediyor 

DID,, bitin cepbe· 
ıerde iki taraf da 
çok zayiat verdi 

Tebliğ, Odesa 'ga 
dair hiçbir 

malumat vermiyor 
.Moskova, 17 (Radyo - saat 7,15' 

_ Sovyet istihbarat bilrosunun dU.ı 

gece yarısından sunra neşrettiğı lcb· 
!iğ: 

DUn, bUtUn cephede lıer iki tar&! 
lçin bllyUk .zayiatı muc ıp olan m .. -
harebeler devam etmiştir. 

V i:;i, 17 (Radyo: Saat 8,15) -
Devlet reisi Mareşal Peten dün, 
radyoda Fransız milletine bir hi· 
tabede bulunarak eski Başvekil 

Daladye, Leno Blum ile Başku

mandan General Gamelinin ihaneti 
vataniye cü.rmile tevkife alınarak 
Portal'c gönderildiklerini bild ir· 
miştir. Mareşal, mesuliyetleri da· 
ha hafif görülen Pol Reyno ile 
mandelin de müstahkem bir mev. 
kide mahpus bulundurulmaları em 
rini vermiştir. Umumi müfettiş 

Jakome ile Güyla~n Buva&onda 
kalacaklardır. 

Çarşamba günü hava muharebele
rinde 63 dUşnıan tayyare.<;! tahr p 

Bunlar, R ion siyasi divanı tara· edilmiştir. Bizim zayiatımız 26 tay-
fından pek .>akında muhakeme e· yaredır. 

dilecekler~lr. Lenlngrad mUdafilerj ıruıkıı.bll t!l· 
Mareşal, verilecek kararın pek arruzlanna devam ediyorlar. DU.ı, 

agır olması ihtimalinden bahsetmiş ı düşman mUstahk<''.'1 mevkilerinden 
(De\ '!nıl Sa. 3, Sü. 3 de) çıkmıya mecbur edılmiştir. 

HADİSELER - FİKİRLER 

Büyük ·kararııun 
arefesinde 
Japonya! 

B V ANDA zihinleri kaplı. 

1an sual ıudar: 
. - JaponyadalU son kabine de
fişiklifl, yeryüzünde, nasıl yeni 
bir buhranın dotmasına sebebi· 
yet vereeekdir! 

Bu deflşiklitln, Japonyada 
harp taraftarlarırun iktidar mev
kllne reçmesi, Rusyadaki Non 
hHimetler, ve nihayet, ameri· 
kan ııilihh kuvvetleri namına 

donanmadan yük.selen dik ve tü· 
kenmiş bir sabnn bütün delalet
lerini haykıran ııı~le ve Beyaz 
Saraydaki geceli ıündü:alü içti· 
malarla münaııebetleri düşünü· 
lüDe, netice l}Uraya varır: Japon
ya da harbe ı-irmek Ü7.eredir! 

Japonyamn harbe ıirm~ı de· 
melı. Amerikanın da badireye ka
tılmuı rlbi zaruri bir neticenin 
ba.şlanııcıdır, demek oldutunu 
bilmiyeo yok, Şıı halde, Amerika 
da harbe ıirecek mi! • 
Vakıa bitaraflık kanununun 

henüz tadil edilmemiş olması, A
merikayı, Rasyada önüne &'~il· 
mez &'ibi g'Örünen çöküntü sonun. 
da, Avrupayı yıkılmaktan kar-

Hanzid l?EFlK 
tarnıak Jçin harbe girip girmem~ 
husu unda. daha bir müddet, 
kendi hesabına hir tereddüdıiaı 

leytelaalleleri içinde hıra kabılirse 
de: Japonyanın Pasifikte oyna• 
mıya kalkı"acatı kanlı ve 1'or· 
kunç oyunun şakaya ıelmn ne. 
ticeleri, onu bir an c""el hare· 
kete geçirmiye mcchurdnr. Şu 

halde Amerikanın harbe Jlr1t 
~innemesl, hiç tereddütsuz, yen 
JaPQn kabinesinin kararına bat 
Jıdır. 

t•akat füak ark dlktatörltitl 
bu derece mesuliyıetıi ve iktbet
leri meçhul bir karar Tasıl ola· 

bileoek midlr?Bu takdirde Ruııya. 
yı tamamen yere serın!4 ve Bin& 
ynllarında bahtının snn lnkişana. 
rını arayan bir avrupa fa. 
tihinin - siya.seUnin - ırklann 

üstünhiğü ve düşkıinlıitü rar)r.ları 

ana temeline day~rak. pasifikte 
kaderinin dalgalarile botu makta 
olan bir japonya karııısında, ırk 
tasfiyyesl silindirini asyıınnt iis. 
tünden de g'eçirmek isteyip iste· 
miyeceğinl he.-;aha katmıyarak 

mıdır! Katmama-zhk edebilir mi! 
Zannederim hu dakikada jlı.pon 

kabinesi aza5ının :ı:lhinlf'rine hi· 
kim tek endişe. t te bu sualin ce· 
vabını aramak \•e bulınaktan i· 
barettir. 

Yeni bir tefrikamız 

Kazan'ın son günleri 
-Büyük tarihi tefrika-

[Rusların, Alman tazyiki J'lkim olan Hurrem ııultanıTı ~e- m.,tır. Burayı Ruslara karşı 
karşısında hükümet merkezleri- risesl yüzü'ldeo Kanuni :;,tltan müdafaa etmiş olan meşhur ha· 
nı Moskovadan ka~dırıp Kazan Süleyman yardım edem~:ı; i· tun Süyun Bike'nin kahraman-
şenrine nakll.'thklerini bugur. cin Moskoı. .. Gr:mdükü İvan • .... 
,\janslar bildirdilc·r. Kazan es- V<ısileyiç t~ıı-afın~ar. zaptedilebil. lıklarıru ve 16 ıncı asrın buyuk 
k, bir Türk han:•jtının mc ·kezi· ır.iş olan bu şeair tarih·, Pn fasıasını bu eserde okuyacaksı· 
c::!ı'. 1552 cıe Istar.hu! sarayına şanlı müdafaalarından birini yap· nz. 

Bayram ertesini bekieginiz! 
• 



BJEKTIF 

Fatih abidesi 
enih 

G uzclelcrdc 11 atih nıe;} ılanınııı ;enl';'letilcccği 1\ o lkin<'l • lelnmıdln 
IJ!r lıCJ'kelinlıı tllkllcceğ'I haberini okuloruz;. n.ımck nlu~or M, l,;· 

tıınbulun :ı:nııtı gibi, dlinl a tarihinde yeni bir dovlr aı:mış ohm biil iik bir 
TUrk mehabctlnl, tunçla ifade eden bir ı-embolUnü dlke<·ei{\'~ 

'l iırk tıırlhl, tunçtan bronzdan tim..;aİle'jtil"ilf'l<!ek melıahetlcrlo füı
ludur. Ve yeryiizlind<', onun kadar mcrdUglo, 3•iğitllj;iıı şnhe.erlerinl t:ı.

şı~·l\n Nı~ fııl.ır enılt•rtltr. 

lla:ıı ılmlrkr 'nnhr ki, lJül Uk, millı galPyaııhırh\ a~kın l'O lıı';'kın 

bir wedıalc- ım~ ılırl.ır. lstnnbıılun 7.aııt1 da bu bıi~ tık mcrJıalcll'rılen hlnrlir. 
O ıııcrh:ıledekl TUrk eeıtıl;) eti, hlrço.c sosyal <;ıarUanıı nıeyılanıı getirıliR-1 

bill lik tıir dinamizm içinde hmlutl.ırım a-:•Jl ta~ınakla kııhına ~ığama

mış \ e l'ürk camlusının haınlelerl o bıi.iyiik h:i.dbe~ i mı•ydana çıkarmı-;

hr. 
Dikilecek Ahldı-, lstaııhulun zaııtedllmc"-i deni ile çağıla-: lıııhıııa ı 

'l'Urk ccıııl.) ctfııln tim llıllr. 

os3 olojl ile ıığruşunlnr, lıU~ ük tarih anl:ırını meydana. ~ •tlrıııekto. 
fcrdlcrln lıl<sscıol ne !mılar blı.) ille oJıır,a oı .. un, o anları, g-<'ne, bir ('Clll.

~ct dlııanıl7.ınl şeklimle irolııı meylederler. 
Ilu bakınıdnn ıllşoruz ki, Fatih l\hidesi, o nıe-;;Jıur tarih anıııın (.'a~

da ı olııııış 'l'uı·k tnrlhlııl, ezchlcıı ebede kadar u:r.ayaıı bir .,n.,ııc ı;ay

nıış bir rejim olduğuııılun, c.IUııJU.)"1 dcvirlcrc ft.)·ırnıı, bu hiiJ iik tar!h 
'ıık'usııın mmı ır ynşnıııış 'rUrkler'u zaten ehedi olan lıahrmmıı, bir 
Jrnre llahu fı'yh« lçlıı, oııu tıınçln~hrmuk, hroınlaı;tırınıık gihl bliyük lıir 

ne(•ahct hlso.;f ıhı~ mıı-:ıtıır. 

Cümhurlyı•t n',jiıııi lkinl'l defa, yalını. istanbulu değil, lıiitiio Türk 
nı{rncl i Jıur,lni ve ıııetleııiyctini fethetmiş Mr n>jiııı olduğu için, h~tih 

yolunda ltnıııl(} yapını~ ıle~lrlcrin hatıra..,ını tc.}·id e<lerk:en, hluat kendi 
hütünlilf'\ıııli, TUrk tarlhlııln bii3 lik Yahdetlnl en hli.} lik, en ac;il lılr 

jestle tel lı1 ctmhı ""l ılır. 
Mlllllctpener Tıirk CunılıurljetçilerJ l~in bu kadar gurur, lftuıar 

'Crt!Jl bir alınc !Hık cnılcr bulunur. 
Hatenıi SeııUt SARP 

yenler arasmda • • • 

Muzaffer Güler 
d,yor ki: 

~ 
'ŞEHiR VE 

SIBASINA 86 E 1 Zelzele sahasında faaliyet 
"'-:::-----~J MEMLEKET 

Onlar ve biz 
~upbi ·ıırl lL.tllti 

İnşaat işleri hızla Otobüs seferleri 
L ondradaki :So\lf'ller büyıikdçi.

.,j layı;ld, son gııııJerde lnı;i-
1~ efkarı urnıımiycslnln bedbinlik C· 

Taksinı .. Eminönü, 
otobüs işletilecek 

devam ediyor 
• 

mırı tamiri, Sıvas~ K-oyu!hbar-~eri göstcrıneslııdc.n şl!tüyct etmiş H! İstanbul Belediyesi halka blı· ko- Ankara, 17 (Telefonla). - zeı· 
henüz Rusya <·cpheslnılo hı•r ş~3 .n Jayllk olınak üzere EmmönU - Tal>~ zcle mıntakasınrlaki im;ır faaliyeti 
bitınl~ ,-o lrn3 bcdllmlı;; olmuılığını ~im arasında bir otobHs servisi ihllıı· inşaat mcvsıınının sona ernıesi 
söylemiş! sına karar veı-nıiş ve bu Jıattu. 17 c.· münascbetilc büyük biı· hızlu dc-

da bir dispanser, Hafik, Zara, Ko
yulhisar, Suşelu·i, ve Ulaşt.a birer 
ilkokul inşasrı, Koyulhisardaki ce
za evinin tamiri, Samsunda Baf
radaki hükCımet konağı ve dis-

<ki'-On Jıaila yine Rl ııi :z.aı. kara tobiislln işlemesi için tertibat Rlın- v~n! :tmektedir. Bu faal iyeli~ ıı:a
kPpn pek de 

0 
ı,adar Alnımı or1.hı.;a· mıştır. Blı hat derhal fııaliyPte gec;f lııy·elı hakkında ı;rarıa Vekaletııı

ııun ıuı.rckıitını clurıluraınıyucaj!;ıtıı cek V•' bilhassa ı;abalı 'e akşaııılıı.rı elen aldığıın mal uma ta nazaran panscl'in tamiri. 

1 

~e kışa fazla limit hağluuınaıııası ı-ı halkın nakli hususunda. bUyük bir ih· ı zelzele mıntakası~cla yapılan ve Zelzele mıntakasmda yapıla-
c:ap ettiğini ı;üyHilorılu. tiy:ıcı kar~ılayacaktır. yapılmakta olan ışlcr şunlardır: cak işlerden eksiltme safhasında 

F. • d 200 ı · il"k b' olanlar şunlardır: 
tıırrillı. c.fkfın unıuıııl• esinin bu soıı .lıl. .rzıncan a r:ış ı ıı· ceza 

...,,. ~ "T'" Erzincanda Tercan, Refahiye, 
haflııln.hla bedbin olııı:ısının sebeple· evi. Esesi nahiyesi lıi.ikümcl ko-Bcııziıı tahdidalı dolayı,;ilc kıLidırı- Kemah ve Iliç ceza evlerile mcr· 
ri pek aşlkiirtlır. Zaten Bsş,ekll Çör- lan, Tramvay idaresine ait Taksim - nağı, Tokatta merkezde, Niksar kez gazhane binası insaatı, 19 ilk 
çil son nutkunda ii~le lng\liı; ıa~r- Beı;iklru;ı otobUslerinln tekrar ç•ı.lış· Res:ıdiye ve Erbaada birer ilko- okulun tamiri, merkezdeki tebhir-
nızl:ınmlan fulun bahsetme.} Ilı lılla- . tırılması için benzin Yerilmek üzeıc kul ınşası, merkez ve Niksardaki hane merkez ilk okul ve mülhakat 
ki rntand:.ışlurıııı ~ine bir Alman lstanbul \"il~yetlne nıUraca.ııtta bu- htikümcL konakların'ın, Iğdır ve la yeniden yapılacak ilk okulların 
ltUcumıma knrşı haıırlallığt görUIU· Iunulmuştur. Bu otobilslerin büyüK Kervansaray ilkokullarının taıni· altı nahiye merkezinde hükı1mc.t 
yordu. bir ihtiyacı karşılaması cıhetllc lşle· 1 ri, Orduda İsmet Paşa ve Güzel konağı inşaatı, Kızılay mahallesin-

Dinı~'luıın en ıııiikcnııııel .,ııaıı fab- meleri için lüzumu olan benzinin ve· Ordu okullarının bahçe dıvarının de yaptırılacak yollar, Tokatta 
rikalan lngUtcrcde idi, ııa.ra ve ser· rileceğine muhaklcak nazarile bakıl- tamiri, Giresunda merlfozde ve merkez, Niksar ve Reşadiyede hi-
maye oı:ada ldi, ·•akli vardı, şimali maktadır. Görelcde birer caza e\'İ, ıner- rer ceza evi inşası, merkezde ve 
Anıerikadan ,·o Kn11nıluc.lıın hertürıü kezdeki Gazi Paşa ve merkez ilk Erbaadaki ilk okulların tamiri, 
yardımlar geli~ortlu. okullarının tamiri, Amasyada Orduda, F-.ı.tsadaki ceza evinin in-

Bütüıı bunlara rağmen 1ngllt-0rc VIJAyettekl toplantı merkez hastahanc.<;iyle hükiımet ko şası, muhtelif mekteplerin tami· 
blr tdrlii hlr t.aarrut. ordmm ,·üı·ulle nağının ve Geleçaslan ilkokulu- ri vesaire vardır. 

Dün İstanbul Vilayetinde Vali mu· ----------------------------getiremedi. 

Ingiltero oriJııları taarru:ı:; etnıcz '\fl 

-"lımm ordularım karaı1a. mağlüp cY· 
h:nıt>derse, harbin ii.kıbetl kendileri 
için hiç de iyi olaııııyac:ığa bcııı.lyor. 

Ha' a hiiklmll etine geliı•ı·o bu da 
lkl buı,:uk ~cncllk humnınlı bir faali

yete rağmen tcınlıı cdllcnıcmi';'. Tan!\ 
lnuıl:ltı da Alınıınlarınliln nazaran 
daha. awuş? 

avini Raşit Demirtaşın başkanlığı 

altında bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıda. Dahiliye Vekaleti Sefer
berlik Umum MlidUrU 1Ii.1Sanıcttin, 

scferbcrlllc işlerile alAkal: daire mU
dUrleri bulunmuştur. Sefı.ırberlik iş· 

lcri etrafında görüşUlnıUş ve komıs· 
yonların bugüne kııdar yaptıkları iŞ· 

!er gözden geçirilmiştir. 

Adliyede: 

Şehrin et derdi 1 ihracat. malları 
Narh yükselti:migor 

kasaplarda artık 
et bulunacak 

üzerinde 
spekü:asyon 

Fiyatlar gayritabii 
bir nisb~tte yükseliyor 

I~~ 
Doğudaki 
inkişaflar 

Şe\kcL BİLGlN 

B üyük lııgillz gtuctclcriııdc Jo. 

ğudak! ,·a7jyct 'JÖ~ le nıultak••· 

ıno edllnıektcdlr: 

cAlmuııyn, Sovyetlcr Bil"lıği:ll 
nıukavemclle dc,-am cdenıiyecek 
bir hale sokarak Rusyıı harbini ka· 
zansa bile, bu maksat uğurunda. o 
kadar ınUthiş zayiat vermektedir 
ki, Alman harp makinesinin giri~ti· 
ği bu muazzam savaştan büyük öl· 
çilde zetlclenme<len çıkacağım ıaıı· 

netmek halatlır . 
En seçme, cıı iyi tallın görmüŞ: 

kıt'alar, biribiri ardınca yapmağa 
mebur kalclıklnrı meydan nnıhare· 
belcıiııdo ve rasl\a.sız hücumlarda 
er!ntişlerdir. Alman havacılığı, bU
tUn harp müddetince duçar olduGıJ 
zayiatın birkaç mislini Rusyada lrny 

bctmişiir. · 
Alman .savaş makinelerlnln z:ıyt· 

atı ayni ııisbctto biiyiik olmuştı;,·. 

BUlUn buıılanı. nnıl<abil, Alman zı,: 

mamdarlaı•ını başturıbaşa harabeye 
çevrilmiş toprakhır i.izeriııde, evvel· 
den tahmin edilmesi imkıl.nsız bır 

-zorluklar ummam beklemektediı". 

Ordular ricat e<lerkcn endUstrl mer 
kezlerini tahrip ettikleri cihetle, 
SovyeUcr lllkesinin geniş ham mad. 
do kaynaklarından Almanlaruı t.e
mln edecekleri istifadeler, uzun za· 
nıan, mcşkQk bir mahiyet an:edc· 
celctlr. 

JJek ıliinranı rı en uıütlıl';' doııaıı

ınasına. malik olan 1 ngiltcret'ıin ı,u 

mua:ı::ı:am Atlantlk harhln~ mii.ni ola· 
maması ııel• mi.ilıiııııllr. 

Alman dcnlmlhları, layyarderi, 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
vali muavini Ahmet Kınık'ın riya. 
ı:ciiudc toplanarak et meselesini 
görüşımiştür. 

J31lhassa, çokla.nberi göz koyduk· 
ları Kafkas petrol lmyulan için, 
ayni şeyi söylemek lmbıldir. Alma:ı· 
Iar Kafkasya.ya girerlerse, «Grnznyi 
Kraısnodat', Baku-. petrol tasfiyeh:.ı.· 
Jerlle birlikte petl'ol kuyularını tah· 

Alınanyada.n yapılacak ltııalit için rlp edilmiş bir halde bulacakları 
bankalar tarafından da tücca.rlarımı· ııUplıesi:OOır. Mlllelıassıslann kana· 

• • • • .,. •• • • lwr ... :.ıu ~rrıılleri İngiltere ihı Anıerl-
- Musıkımızın b!'tun orıı'!alitesinil ka. ~ra"n•~a ıncki•• doku~·~rıar. 

Mubtekir kömlr· 
eller mahkiim o:da 
Davutpaşada kömürclilük yapa•ı 

Abdullah adında birisi, Ycnikapı is· 
ta.~yonuna getirttiği 600 kilo man
gal kömürllnü toptan olarak kilosunu 
5,5 kuruştan satması ltlzım gelirken 
7 kuruştan satarken yakalanmış, dün 
asliye ikinci ceza mahkemesinde gii· 
rillen muhakemesi sonundrı. 25 lir:ı 

para ve bir hafta da dllkkiı.nıııın ka· 

Komi~yon içtimaından sonra va. 
li muavini Ahınet Kınık bir arka
daşımıza beyanatta l.ıul unarak de· 
milltir ki: 

za akreditif tem.in olunmaktadır. tine göre, bu takdirde, yeni petrol 

Öğrendlğtmıze göre Almanya.ya kuyularının delinmesi ve tusfiyeha· 

ruhumuzun ebedı ve sihirlıar melan- . llır nkıllı-r lnglltero l\O,rVC!;C, Lı•-
lustaııa, Rom:mJ aya nı l uanlstana 

lı ol is iıı i taşımasında buluyorum garantiler veriyordu ... \.!ıkeri olacağı 
vadedilrn hıı temloatların ~ırf ,.ı~a.,i 

Y arı innc sıyah ısl.orlal'la golge
lcnmtş ol.ı.n lcahvcrengl takım· 

lann ve perdelerin, nyni renge ya. 

bu değerli mııs:ki fistadırun şu kıt'n· oldoğuuu 'c fıdıleden :ıl,rntle znrar 
sındaki füsuna: 

Ruhuma. sunduiun mukaddc:; gü· 
nah, 

Kanımda ate~tcn bir ~:uap oldu. 
Sevdanın :ıimşeği çakınca gönlüm. 
Nağmesi alevden bir 1<rÜbab>ı oldu 

'l"erdiğini 'ukuat aı·ı bir surette güs
t~rdL 

Yani IU~ ıkile ordusunu haı.ırlımıa

dıın .ralıııı. sJya~r tl):'lcbbüslcr Ye 'a.
hllerle bii,yiik ' 'o umumi hir ildnC'i 
harbe g-lrnıf'nln tehlikeli 'e ha falı ol· 

pat.ılması cezasına. mahltfım edilmiş

tir. 

r( - islanbula son günlerde çok 
ıniklarda koyun ~clmişlir. Arlık 
et mc:;eleı:-i diye bir mesele yok
tur. Bugünkü içtimaımız.da kasap
!ı:ırın dileklerini tetkik etlik. Fi
yatları arttırmak için bir sebep 
bulamadığımızdan fiyatları e:;ki 
fiyut iizcrinticn ibka etlik. 

yapıhıcak ihracat-için memleket da· nelerin kunılması işi en a.z otuz ay· 
hilinde büyilk sermayeli tüccarlar lık biı· zamana ihliyaç gösterecek· 

geniş miktarda bir spckillii.syona baş. tir.> 
lamışlardır. Bu spekülüsyon yllzün· Hula ... a lnglliı.ler <lemck ı.,tıyorlat 

den yağlı tohumlar, nebati yağla:·, ki, doğuda Alman zaferi henüz kat'i 
deri, keten, kendir, afyon, pamuk, Ieı:ınenııştır. Fakat kat'ilcşnıi' ol :ı 

paçavra, iplik döküntüleri ve keı;i 1 bile Nazllerhı burada elde cdeceklc~ 
kılı fiyatlarında bugüne kadar gô- netlet', Alıııan.}-ayı hiı,:bir suretle ııi· 

rtllıneyen anormal blr yUk.3cklik g/5- hai zafere yakla,tımw~ olnııyaeaJ<tır 
ze çarpmaktadır. Ahnaıı.)a, lııglltero harbinde, 194fl 

Yapılan anlaşma hi.ikUmleriııden yazına nlsbetl1'1 daha. kun·etıı \'M:I· 
yette bulıınanııy•ır:ıktır. Zira Alımın 

kın duvar 'e tm-nn boyalarilc kay· 
uaşmaşı, salona derin 'bir sUkıln ve 
inı:iva havası veriyordu. O lcauar ki, 
şehır gıirtiltilsilnUn bile ul<setmt:tteı 
'bu alaca karanlık salonda. sabahtan 

akşama lca.clıı.r oturanların bir ctarikı B'-'yan l\'l . l'f 1 Ik k 1 •. uza er, 1a şar ı ann 

dıığu 'cı ııeJ, frııa m•tkelc~ 'erebile
ceği görlildii. 

Dirt liralık lıliıeleyl 
8 llraıa ıatmıt 

Önümüzdeki aylarda hayvan fr 
yatlarında biraz fark olacaktır. 
O zaman et ııol'mal olarak biraz 

yükselecektir. 
Keçi, sığn-, ve dana etine de .fi

yat tcsbit etmedik et bollaştığı i
çin bu nevi etler ucuzlıyacaktır.» 

olmak llzere, ihraç edilecek mallarla 
kuvvetleri, ı;ıinıdi her zamandan ziya· 

ilhal edilecek mallar arasında, bu de uçsn.,, bu<•al<sı ·.ı: ı-alı:ılar:ı. yayılmı<;ı 
dllnya:. nlacıığınn. hUkmcdesbn geldi d 
Bu duygumu bcsllyeu diğer bir sehep 1 a da bu hasleti buluyordu. Bu gibi miihlm meselelerde. harıı 

Kapalıçarşıda 14. ııumarad:ı köse- günkü icaplal'a uygun bir teadül' ve buluıınıakbıdırlar. 

de hayret edileceı~ ıcadar çalı;-. bc.l· Halk şarkıları, diyordu, dede-
luğu ile karşılaşmam oldu. terimizin kılıç ve kalkanlarile dün 

Koşede biı' pıyano; UstUndtı açık yaya meydan okudukları dcvirler
kutulu bir keman; yanındaki etııjer!n de bile onların sert ruhlarından 
boyu He bir ilur~n tanbur; ark.aı...ka= ~ok, yumu;;ak gonülieriııin dilifo 

ve taarrıu ı,1criııile daha faıla he· lccilik yapan Alel<ıııandros kilosunu 
400 kuruşa aldığı köseleyi 800 lttu·u· 

saplı oJıııak, daha. :dyade haı.ırlaıı

mak lil.ı.ımgelcIH;'irıt ,e uelimlo hali şa satmak suçundan asliye lldm:I cc· Bac.llaııla Hyat kondu 

muvazene olacağına nazaran, ilhaUH 1 RusJııda kontrnl tesl~iıılıı ne mu· 

n~allarmııı da ihracat ~iyasa.mızı in- j nz:ı:am blr i~ ollluğuııu göı.öııilndc ~ut 
hısarlat·ı altına alan bır kısım lüc- ı mak lii:ı:ımdır. Alnmnlar belki Ylil>· 

Fiyat murakabe. 1~on~isyonu Rn-

1 

c.ırlar yUz:llnden tesir altında kala- lı-rlnl hafifletmek iı,:ln, her taraH~ ol-

piyano ısı cmlesınln üzeri ıe yı:ııı gelıp 
yatan kamın; göğsUnU gere geı·e cbe;:ı konu~mu~lardır. Saz şairlerinin el 

~ullıl\n llnll harhe mlit'l~c4h olduğu- za. mahkemesine verilml.ş ve dün ya

nu llerKcsten ı.ı~ a e b z an anıı'7 bu· rJtan -nnı 
kısımları atıldıktan sonra köseJevl 

lunu)·oruz. " 

~ ı . l'- t"ıtg'ı pcit' n1tkfl.r :ıurettc meydana çııtr duğu gtt>I, Ru .. yada ıla kenılilerile r-: 
tan bazı gıda maddel~rinc fıyat maktadır. birliği yaııaeak ltısanlar arıyacak , o 
te::.bilinc başlamıştır. • Yağlı tohumlar da kilo başınd:ı. bunlarm y:ırtlınılnrilc Alman nüfuzu 

de buradayım! der gibi kocaman a· vurarak değil, bütün harici alem· 
Tiirkiyt'. ideoloji münakaşalarından bu fiyata satarsa ancak meşt"u bir Dün ilk olarak yufka ve kada· altında ayrı a~n hiikUmetler kurma· 5 le 10 kuruş arasında. bir yüksek~ik 

ğızı ve yuvarlak ıkl gözU ile baka.ıı den sıyrılıp ruh kesı lerek ve eller knpltallo;t rckatwtlcrlmleıı, si~ 8 .. i ye hadde kar edı.:blleceğlnl iddia etmiş· 
ut; bır Amertkalı ncş'eslle tlişlcri.ıi ~akakta olduğu halele dinlediğini lktı,adi tahakklinı iılllialıı.rından u- tir. Mahkeme bu ciheti Ayakkabıcı· 
gösteren akordeon ... Scssizlık içinde lahmin cdiyorunı. Trabzonda ı.cBa- :ı:akta kalmağu karar ,·crmi~tlr. Jar cemiyetinden sornıağa karar ver-
hirbıdcrin!rı clillnden anlaınıyan ya· ·~ b aksaUa nıuhak n1e ı b ba Sal' d ->.. k l'tlcmlet•etlmiz hltarar kalmak!·• mı.,, u m e Y uş· 
bancıların sUkfınctilc sanki ylizc ı;ü- ım1> a lr1Ul1 ° uyup yazma .. 

b ·1 · b' l lk · · hcııı Rusyay11. ,.c hem do Alıuan"a"a ka. bir g-llne bırakmıştır. 
lilyorlar ı ı mıycn ıı· 1a şa ı rı tanıdım. ,, " 

B 
. f:ıi<leli olılıı!;'unu zaıuıecliyor. '\'o bu Bundan başka, Yedikule<le, Kazlı· 

Bir nıus l<ı nııığu.zasını vıtriı-ıııi u temız yürekli şair, blitün şark 
slya~tin kcudlı.lııc Cıılllc!o!i dokundu· cd k.. "- Ullll O seyretmcdığinıe, Uç kardcşirı de bun· havalisinde nam ı;alnıışlıt". Halk çcşm e omu.1c { yapan sanım 

!arı bırcr birer söyletecek kabiliyet 'k' . . ı;unu iki .,ı•ıırılenlıcrl görnıekl<'dlr. da Uç muhtelif kimseye könıUıll 7 
musı ısmm hüznüne bir esir "'ibi · ı ı .... ı İLl".,,1 "' :sup ı . ,ur \.o.• kuruş yerine 8 kutuştan sattığındruı 

te olduklal'lnı gözlerimle görüp ku· tutulan Baba Salim, yerli sarkılar- d" l ahk t f d s~ il 
lağımla dlnled ktcn onr inandım ...-~ • un ayn m eme ara ııı an <> ra 
gıpte ettim. daki elemi bir miknutıs gibi ken- 800 kuru.~ para cezasına ve 21 ı;üıı 

dine çekerdi ve onları ya~atmasını de dUkkAnının scddedilıncsine mah· 
bilirdi. , kılm olmuştur. 

Baba Salimin, Muzafferin bir ' 

yıflara Iiy~t koymuştur. 

· Bundan böyle bülün dükkanlar
da kadayıfın kilosu 40 yufkanın 
da kilosu 32,5 kuruştan fazlaya 
satı lamı) acuktır. 

----o----
'iaka"anan lnrnzlar 

Kamil ve Hasan adında. iki ki:;i 

geçenlerde bir gece yarısı, Kasımpa· 
şada Mehmet ŞükrUııil:ı dökme ve 
dcnıir falrikasıııa girerek atelyedcıı 
4 bin lira kıymetinde ınanıııl e~ya ve 
alll.t çalmışlardır. 

göstermektedirler. lnlıisarcı tuccar· 

ların hu şekilde spekillılsyonla.ra de-

\'tun etmelerine mü.iaınalıa edildiği 

takdirde fiyatların daha da yüksclc

et'ği muhakkaktır. 

Deri fiyatıart bir ka.ç gün zarfını.la 

30 - '10 kuruş !tadar yUksclnıişti:'. 

Bu yUkscllş bugUne kadar deri fiyat-

larında hiç bir zaman görülmemiş 

bir yükseliştir. 

Top'.<apıda büyük 
bir abide yapılacak 

ta çah~aı•aklardır. l'ani Rusynıla. ye-
nl bir nizanı te~M ff'vkaltide ı:ümul
lti gayretler sarfını icap f'ttirecek
ttr. 

Alıuaulıırııı bUttiıı tcşkiliıt~ılık ,uıı

reUerlııo ruğmcn bu iş, S"nele!rC 
ınt>sai sarfını ıı·arı ettiren cle\'asa '7-
lcrd<•ndlr. 

Bundan ılolayıllır ki, tııgilWer, n1ıs 
yıı harbinin kat'i olaralc ka.}-bedihne· 
sl halinde dahi Alnıany:ının tnglltf'TC 
katııı.ında dah:.ı. hi'tldm bir YıızlJeltc 
buJunanııyacağı flkrlııdedlrler. Yine 
tngtllzlere göre, ıtus~·a lıa.rblııılı:n 

l"lf1raıımı5 olarak \'Jl,a<·ak olan ~-or· 

gun Alman orduları, ergeç taze lC Jıiç 

yorulmamıo: Britanyıı. ordufan ile bit 

E'°ct bir C'\'dC, ık. kız ~ bır erkek 
kardeş ,·~r .. bunların llçU de ..ı.Itı nevi 
saz çalıyorlar. Bu d.ı y..,tışmıyormuş 
gibı en bUyükJcrt olan Muzaffer Gti· 
ler, solısuıı, yapncaJ;: kndar güzel b!t 
sesi var. Temenni edileccl>: sıhhatte: 
başka ne kalır c• lnyadn? .• 
Onları yakırıdun \'e rnıısikı haşan· 

larilc taıııdıktnn sonı·o. ilk dllşürıcenı 
şu Qldu: Görllnnılyen kıymetler ... 

ney gibi inliyen sesile ruhunun Ja ı Örfi idare komutanı korgeneral 
enginlerinde kopnn fırtınanın aki.3 Ali Rıza Artunkal, diln sabahki ekH· 
!erini, şu kıtasile ne güzel ya~at· 1 presle Ankarntlan şelıı·imlze avdet 
mıştır: etml.,tir. 

Sanatte gösterdik c;ok Lıiiyiik hüner * Diin Beyoğlu, Beşiktaş, Emin 1· 

Sen gibi bir yıldız ~anma. ki söner nü kazalarında umumi mahiyette ıi ı· 
Biçare nBaba,. nnı elinde fener tikilr l;iraması yrıpılınıştır. Taranı:ı, 

Gece gii ndÜ7. seni arar l\Iu1.affer. zahıre, yiyecek nıa<ldelcri sııtan dllK· 

İstanbul Belediyesi, tstanbula ye1.· çok cf'pheler 1\1.:erlııde kn r-,ıla~mıı:> 
pabileceği en büyUk kadirşinaslı~ı nte('buriyeflııdc kııhw:.ıklardrr. 1ıı. 
yııpıyor. hamlede, lllııcll.,taıı kapılarından ifa· 

Bayarı Mııznfferin kmcluğlı rıu i<l 

nat yuvas nda. tuhaf bir tezat güıe!li. 
ği vardı: r: .ı.lon yukıu'tlLL da anlattı· 
ğını g b! bır mllnzcvr.,ın \'e hatui. bıI 
az da mısUk blr insıı•ıın ya.~adığı yeı 
tcsırıni '\ erlyortlu. Halbuld Muzaffı'
rln soyadı <Glilcı dl. Ve ışte ilk su· 
alımc vcrd.ğı cevaptan da bu lak::ı. 

bın ona uyup uym dtğını sız çıkarın 
- Muslkı bf'"l.im d •rt oı ta~ımdır. 

dıye başladı. Soyadımın GU!cr olması. 
nıı. bakmayın, ben ıztırabı bır şiir !ez 
zetile duyarm. E ki musilumtzln rıı· 

hi derinliklerı bu adese ile bUyUlt· 
mek kab!.lıycti bent delice kendisine 
bağlamıştır. Hele tanburı Ccmıl, şen 
nağmelerine bilo öyle ince hır < lenı 

çeşnisi karıştırmıştır ı.ı, torunu u· 
zlllnıes!n dlyc kızının öhinıUne ağl•

yanıadan gözleri ıslan;.ın lıil' hUyUk 
ımnenın tebe Unıler!ni göı UrUm 011· 

lard t .. Bakı.ı .şu cŞcd arabıın saz se· 
nııusi!ıin llahillğlne •.• 

Ve kerxit.<>l kemanla kardeşi Saııne 
piyano ılc bem sözlerıne inandırdılar 

- Bız m nıuslklm,zın, diye de\ a,11 

ettı, blltüıı onjinalıtesin., ruhumuzun 
ebedi ve sihıı·kı\r melankolisini taşı

masında buluyorum.. Gaı·plıları bile 
teshir eden bu kudretin varlığrnı ·n 

kAr edecek kadar musikimizin karal< 
terme yabancı kalmış olanlardır k', 
halka hitap cdE'miyorlar işte... 3 04• 

clctlln Ku',} n ığııı cscrlcrı ise, bu sırrft 
ermiş bu· ınruımn ruhundu.n doğdııı!'u 

ıçtııdlr ki herkesten çok tutuluyur. 
Neyzen Tcvf.ğin ismı etrafında mu. 

kaddrs ve dini biı' hıi.le gibi çevrilm.ş 
olan hUzUn ve ıztırabııı şıiılni ve mıı
siktsinl anlamıyanlara acıı ım. Bal<ı.'l 

SADi G ÜNEL l<fııılarlıı. kasaplartl:ı. ynpılınış ve sc· 
kiz ihtikür val<ası tcsbit olunmuştur. 

06ç ıeler:erl 
Devlet Dcnlzyolları idarcsı kış 

ıoünascbclilc Adalardan şehre in
mek, istiyen halk ir;in yeni bir göç 
seferi daha yapmayı knrarlaştır· 
mış ve bu tarifeyi dünden iliba. 
ren tatbike ba~lamıştır. 

* Dün yapılan l<Jplaııtıda :;ıı;olıri· 

nıızdc pnsü koı unına. işleri Plrafııı· 

da alınacak• tcdbll'ier müzakere cd.I· 

mlştir. 

öğrendiğimize göre Topke.pı mey· 
dtınıııı açmaya karar veren Belediye 
bııraya bir abide dikmeyi kararla')>• 
tırmıı;ı ve bunun için şinıdiden tet· 
kiklero ba~lanmıştır. 

Yapılacak abide meydanın tam rır 
tıısında olacak ve sütunun üzerinde 
İsla.nbuluıı fethinde şehit dü.~en kah
raman Mehnıedin mezar taşı bulun"· 
caklır. 

Dundan ~ır en·eı 1stanbulıı 

Bundan böyle her gün saal 
11,30 ela Büyilkadadaıı bir vapm 
kalkacak büttin Adalara ugrıyarak 
oralardcıki halkın eşyalarını İst:ın
lıula nakledecektir. 

>1· Bu ) ıl, ort ı, lise ve yüksek mele· 
tepler!n askerhk derslerine alt kitap· 
lar değiştlrilnı!ş, luz '\ e crkelc tnl-1· 
bclcı- lçln a:t'Tl ayrı kitaplar hazır· 
lanmıştır. Erkek talebenin ldfopları 
tnbedUd!itlnden, şimdılik kız talebe· 
ı:in kıtaplarından veya geçen senc
ld kıtaplardıı.n istifade edilecektir. 

JJir apartımanın çölmıeıııl üı:erino yıkıldığını dün halıcr rnrdiğlnıl:r. 
Yenıı:eldr e,k;I nln ı;örüııiişll 

Türk sınırları içerisine sokmak içi•l 

şehit dtişen askere, bu, !stanbullul:ı
rın yapacııkl<tn en bli;iik kadir~inas· 
lık olmak do1ayısile, Belediyemizi bu 
hareketinden qo!ayı tebrilt ederiz. 

- l'elflkct ! Bir ılaldl<ıı bfü\ lıo· 

nıııırıı:ığa vakit bulamı~·oruııı. A N A 1 
ı;;ımdl 'göderhıin tm·aktl t~ınanı 

olrmışhı. 11<1 111~rmağilo duılaklarıııa -
karmen .. ıirıııeğc ba!)ladı. 

Kont l11ff11, önılaldar kırımı.ı, l!Mile lWi-: - ':I 80 ll' Türkçe~e çeviren: ıı1 ~elırc bf'~'a7., ~ozler !il~ ah hlr hal<'Y· jl~ ZOL.'\ _ HAMİD REFİK jj 
le knrarhlmı~ "~ l\Şktan mı ·gınımş 
~ihl tutu-,ıııu~. bu gençlik tahlo"u tecrillıeli lılr lıakı':l:ı siizdü; lıaibukl Genç kadın, aynaya :son bir defa 

- Nerede? diye sormıı~tu. 
Satcn'I urı~ urdu. Onu perde aı·l•a· 

rmıda, bir ı;aıulığın fü;tilnde lıckln 
\'az.lyettc görünce, S:ıtçıı, stik•'ıııetıe: 

- O erkel•lerln yıınıııcla rnhatsız 
etmek isteıncdlnı, dedi. 

__ ±zn_ 

ntdeıı latife.}o glrlşmfştı. :Sinekler
den korumak bahane.sile burnwıun 
füıtUno klilalı g~lrıncğe kalkıoınyoıı 

dıı \'e lıu hal artlı.tıerl 1'6k eğlontllı·· 
ıııcktcydJ. Fakat Minyon, blrdonbi· 

re, l~I lleri ,·ardırarak, ga:ı:etwlye 

bir toltaf, hakiki ~·e şiddetli bir ı.lllc Ye 'lındi de gitıııe.kto olduğıımı 
llıhe etti. Fakat ~ana alılcoydu. Bu· 

a~kctıııı~tı. Bu ı.efer pek fazla ileri 
ılala mıydı! .l\lacleıııl•i .&orc.lönav oııa 
refakat an.u ... unn iLhar rtıııf~li! O· gltmi~tı. J•'oı:e~i ô.lemiu gö:ı:ti önünde 

kar-,ı..,ıncl:ı hirnn lndı:aba. lm(lıldı. Kont :\Iüffn giiı.lerlnt gııyrliJıtlyarl daha göz atarak: 
!'ana, bu ~nada, bir sıınl;)·e, per· )ere indirdi, \ ll gıirıııeme.k için halı· - Tamam! deıli. pın lıittil.teıı .. nnra kabına hal•ılır-

denln arka.-.ıruı. geçti \e iç donunu ya dikti. Zatrıı yıınll lıa:urlıııınw:h Ilordönav, endl,eli bir tınırla a\'• dı. Saten 1.-0reddiit cdl~·orrlu. Ualdıı dlyeıııeı.dl. \'e iki adam, latife \&dl-

bii~·ıe bir tokada gülerek ey..-allah 

çıkarılıkt:ı.n <1onra \'cnu'!'ıın nıayo'!u- ye ~ırlında mahut iııc·ıı tülden başka det ederek, Uçüncil pcrdrnln bıışludı · çoktu. Tlyııt-rn ona göre hir alcnı ~iııdrıı uzakla~rak, plirhlddet 'e 

nu bacal•larına gcçirül. ~onra, malı- Lılr ııııa.s ;'\oktu. l\JRdam Jiil, ıııs.,iı. f,ıııı söylemi~tı. dı:'~lldl •• nıınuııla blrliltte, "iiz dini\· pllrkiıı, gırtlak gırtlağa gehulşlerul. 
remiJ et ıbıneslndeıı lmrhılıııu'i ol- lhll~ar haliJ le Naııa'ııııı ctrufıııcla .Sunıı.: yerel<, lmlclı. \'rrlcrdc 3u\·urlanıyorlar YO birbir· 

makin 111cnınun, kıiçülc ı.or::-.ujının dort ılıinüyor ,c eri hareketlerle, - İşte gldl~·orum, ('e\abııu 'ı.ırtll. 1'aııı prens tahta ıııerdi,·r.nclen hır.- lorlııl 3·uınrukluyorlardı. 
dliğmckrlııl • ~·iizılti \ e l,olJa rııır1 göm· göğı.ÜIJÜU li"tiiıttlckl f iıl\eıtllll'Z lğll(} lı;ı beıılın el!lllde değil ki J)ıt lına ceğl sırıufa garip hir 1ıııtırd1 lwpt 11. 1'5a~rrmu, olan rejisör: 

lıığiıı kı.,ıı koll,ırını g"ı;lreıı nıa<l:ım lıat!ııc"lııılcıı alılığı lğn•·lcrlc, hiçbir l.ıa~kularını bckUyeıı bcıı ohırwu. ı<ar-:ı laraftnn yaku~ı açılıııa<Jıl< Mi.· - ~lö!!yö Hordilna't' ! Milııyö Bor· 
,Jii!'e u:t.attı. intiba )·31;1anıakısı1.111 \'11 sanki clo!>lye. Be.}·ler odadan ~ıktılar. Jt'ukat ve- türler, ı.iilo tol>.at ı;e.'lloı·i gell~·ordu. döuav! diye IıayJurdı. 

Çııhuk, mudenıkl "a.bırı.ıılaııı) 01·- ~·etinden hihalıcrnıl' gihi, lmııkuru daloı;;mış degUlercli. :Pren.,, kuliste, Bu, ımhııııyıı girmek iizcre ı;ıı-:.ıtarıııı Bordöna,·, prensten af talep ettllc-
lıır. di~ o ınırıidaııdı. , cllerlle biltiiıı hıı taltlfl<ar ~ııılaklıl:- üçüncü perdede bulwınıak arı.uııunu bekllyeıı artlstJp,ri l}gal eden hiitl'Kı ten P>onra, onnu peşi sıra gitti \ 'e 

Pren.,, güzleri yarı ıc.ıııı:ı °ı1':u- lan ok;;Hyarak, Nana'ııııı gömleğini lı.har etını,u. :Saııa ;}·alııız kalıııca, bir ma.ı•eraytll. Az C\ vcl, )lln~on, yor<lo boğaz boğaza bulduğu Miu-
ııııı gerılanınıu ıııe' ı.uıı 11.atıwrııı: 

1 
ığııeliy·orılu. göılcrlle et.rafı tarayarak, hayretle: ı•o~eı:.i ile, :sözde onu ok5ıyaral<, ye· (Arkası Vô\I') 

z.cr d<'ntzl sahlllı~rine Ye H azer deni/! 
ı;alılllerlndım Sih·ey';le kadar yeni hlr 
ceııhe 'ilcuı bulııeakhr. 

tııgillılcr hlnlC'n·e kllomet.re lnıl I· 
dadımla. oluıı bu ı·epheyl lcoı:umağa 

mııktı>cllr midirler? 

Almanlara. görı· dtuı;ya. ~·ıl•ıidıj;• 

gUıı, karala.r<la A!ınanyaıım harp kıııl 
retıne nrnka\"emct edecek bir kıı\'n•t 
dü~ilniileııwz ... » 

Bııracla ııci~lıı lılr ı.ual hatıra gefn· 
blllr: 

- Acaba. Alıııunlar. Rıı..,~-a seferi 
biter bit nıez, dlıaııgiraııc bir malıl
;}et tıı-;ıyan daha nıuaı::ı:am seferl::rt1 
mi girl•tpcel•lerdlr? l'ok.;a, iiçlü pal\t 
biiyük Aı.yada nizanı llu1111ak nıı.lft'
slni Jııponlam Jnraldığrna göre, ,\l · 
ınanlar faallyctıerlnl l"~unı:ı: Ortıı 

'iarka nıı JıasredeC'ckl<>rdir? 
Doğuda bir lıılıitlanı yarntacağı 111•' 

ııeleler o kadar kaı:ı-:ıık \ 'C hudutsıı..:;· 

dur ki, buglinden bunlar hakkında 

mütalea ı.<>rı1!'tmek lllC\"slnısb; o,;:ı· 

yılabUlr. ~iıtıtlililc billııeu t;e.' ' ~udıır: 

Rus~ aıun mul<:\\'eınette devamı lıı

giltere içiıı, ne kadar kunetli bir il· 
mit nokta;.ı ı-.c , Rusyawıı lııhldnıııı 

da, o nhhl·tte bii3 ül, yt•ııi t,ehlikeJrr•u 
baı:Iangu·ı olabilir .. 

Şevket BİLG17' 

lstaabuldakl odun mevcndll 
ıoo.ooo çeki imiş ı 

Oduncuların verdikleri, depolu' 
nndaki odun miktarını gösteri.- ,,c 
:vıınnamelcr, toplanmaya ba~lanıış
tır, İstanbıılda yü1. bin çeki kad;:ır 
odun olduğu tahmin cdilıııektcdir. 
Bir iki gün zarfrnda kıı.t'i netıı.:tı 

Uan edilecektir. 
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Yeni tefrikalarımıza 

Bayram ertesi başlıyoruz Bu GC16arll =:f:fi • J:IHaber~eri iif!'YATJiölj 
Siyamd~ İngiliz Tebliği iz anda Kibarlık ~~~:~;~ZAR Kara Davud 

Edebiyatımızda tarihi roman ıaarını 
açan ebedi şaııeıer 

Yazan: Nizam ettin Nazif 

K D d on yedi yıl önce 
ara av u ' neşredlldlfl zaman 

fevkalAde bir alaka ile takip edilmiş ve bütiln neşriyat rc
korlfü·ını kırı:ruştı.. On yedi yıldanberi de gerek tefrika 
halinde gerek kitnp halinde hiçbir romana, muvaUakiyetin 
böyle bir derecesi nasıp olmadı. 

eski harfleri bil· Kara Davud, mlyenlcrin meçhu. 

lüdür. Bunlar, edebiynt meraklılarına bir fikir vermek 
ıçin bir zamanlar Resimli Ay mUcsscscsl tarafından ede. 
biyat m~raklısı talebelere okutulmak ~zere lllltellifc yap
tmlmıı: olan bir hulAsayı kapışarak okumuşlarsa da bu, hiç 
şüphesiz Karadavud adlı muaı.zam romanla kıyas kabul 
etmez Karadavut bir dünyadır, bu hulasa ise o dünyayı 
tarife· çaJışan bir makale, 

1 Anadoludan Trakyadan, Ankara ve stanbuldan muh· 
telif taleplerle karşılaşması üzerine m.ilC'lllf, on Yedi yıllık 
bir fasıladan sonra eserini bir daha gozden ı::eçlrmış ve bir 
çok yerlerini yeniden yazarak lidctn yepyeni bir eser vQ. 

cude getirmiştir. 

K D ud 1925, 1926 ve ara av ' l927 de oldduğu 
gibi 1041 - 1942 de de büyuk bir alfıka ve heyecan mevzuu 
olacaktır kanaatindeyiz. 

Da anııiı geçmesini bekıeyınız I · 

tehlike 'Hoıanda ve şimali 
işareti Fransa sahilleri 

v e r i 1 d i Lond:~ı:ı~~:~~=~t 7,15) 
Britanya ha-..·a ve dahili emniyet 

SinG'apur, 17 (A.A.) - Bnngkok nezaretlerinin tebliği: 
radyos'u. Siyam halkına her 1lıt!ma- Dün, Britanya tayyareleri Ho· 
ıe karşı hazır bulunmah:ırını 'e ya· 

landa, şimali Fransa sahilleri üzekındıı. vnhlm h!idlselerin cereyan ede-
rinde devriye uçuşlarına devam et 

bileceğini lhtar etm!şt!r. mişlerdir. Bu hareket esnasında l 

Ruzvelt y i 11 e düsman tayyaresi dUşürülmuşlür. 
• • •1 , • ı tnyy«ırC'nıiz ilssilne dönmemi~ir. 
ıstıra hate çck1 ~! Dıişm.:ın, diln Brftnnya üzerinde 
Vaşington. 17 (A . .A.) _ Roo.sev •it, foalıycttc bulunmamıştıı. Akşam 

bcrnberinde ödünç verme ve ııırola-1 Uzc.rl . c.enu.p sahillerimize ~a~l~ş
ma programının admlnlstratörQ H:ı.r· m· .: · remı;iSe de denize du urul
ry Hopk1ns olduğu halde hıılta tetı- ınlişti.ir. 

llnl geçirmek Uzerc Hydepa.r'a hare
ket etmiştir: 

Japonyada umunıi 
seferberrk 

(Başı 1 incide) 
karar allına alan imparatorluk e. 
mirnaınesi neşredilmiştir. Bu emir 
namelere şöre, bu talebeden yaş· 
!arı ve betten kabiliyetleri müsa
it olanlnr orduya yazılarak dl~er 
lerinin de başka yerlerde hi1.met
lerlnden istifade 1..'CillecckUr. 

Resmi bir haberden anlaşıldığı. 
na göre, bu tedbir, Japonyamn 
şlmdi bulunduğu fevkalAde vazlye 
ti göz önünde tutmağa lmktın ve
rcbllmektedlr. 

A lırıau. 
(Br.~ı l 1nclde) 

Şarkta muharebeler, IJimdıden, Sov 
yet hUltfunet merkezinin takr:ben 100 
kilometre uzağında bulunan .Mos!to· 
vıı ve dış rniliınCaa hattının birçok 
yerlerinde cereyan ctmcğe başlıımı'l· 
tır. 

Moskovadan lGO kllomctnı mesafe· 
de, biri batı şimalinde ve diğeri ba
tı cenubunda, chemrnlyeUi birer şehir 
olan Kalinln ve Kıı.Juga birçok gUn
denbcri elimizde bulunmaktadır. 

Roman yadan 
Petrol geliyor 

SES sineması 
dün açıl dı Diğer blr emirname, cvll kadın 

lar hariç olmak üzere 16, iltı 25 
Şc'ırlruiz, Tcpebaşındakl e ki <A'i- yaş arasındaki bütiln kadınlara ve 

k rt sinema> • yeni adile: SES - nın j 16 ilfl 19 yaş arasındaki bütün er-

Hususi bir tebliğde de bUdirllmlş 

olduğu gibi, Brfansk vo Viazma çif
te meydan muharebesl bitmek üzere
dir. Briansk'ın şimalindeki cephelerdo 
çevrilmiş bulunan kuvvetler dUnkU 
gi.\n zarfında. tmha edilmiş ve dll'lnı'"1 
kanlı kayıplara uğram~tır. Brtans'k 
cenubunda mağl(lp cdllmlş dUşmanm 
çember içine alınmL' olan baklyesinln 
imhası devam etmektedir. Na/iyai işinde i hemen Yenı baştan denece!; surette keklere is mecburiyeti derpiş et

tamiri ve önce fıklr, sanat ,.e mat-1 mektcdir. 
güçlükler buat mensuplarına verilen temsilden! Toky~. 16 (A.A.) - Domei a· 

d"ld" sonra dUn gece l<apılarını halka aç- jansına göre, Tokyoya gelen haber 

Bcrlin, 16 (A.A.) - Alman radyo
sunun bildirdiğine göre Alınan hava 
kuvvetıcriııe mensup mllhlm tebli· 
ğinın zeyllnde deniliyor ki: 

,.Amerika ve· lmıglllz 
uvvetıerı. 

tarafından mt,~ıaıaa 

edilecek 
Vaşını;ton, 17 (A.A.) -~ Ofı: 
Cumhuriyetçi Ayaııdnn Vande~ 

berg diln l:ı:Iandanın yalıuz Ameri· 
kan kıtaları tarafından müdnfaas,11ı 

lstemlştir. 

Harbiye nazırı SUıııson cevaben 
Amerikan kıtatarının Jngiliz kıtala.

nnın yerine geçmeleri mı.Uıtcmel ol
duğunu söylemış \'e şunlat!l Ilı\ ve et
miştir: 

Şiındlki haiıle 1zh1.ndııya karşı yn .. 
pılacak her tUrlü taarruz İngiliz ve 
Amerikan kıtlarının müşterek mu· 
kaveınetılo karşılaşacakhr. Fakat 
Amerikan kıtalan hiçbir zaman ln
giliz kumandası altma ginulyecektir. 

Hlr Alman ti<'aret heyeti 
Hın~tistanda. 

Roma, 17 (A.A.) - Zagı-cpten bil· 
t.Lrlllyor: 

Bergmanıı"ın riyasetinde Ralchs
baıık memurlarından milrc.l>kep bir 
A.lınıı.n !klı nt ltcyetl Zag:rcbe g"l· 
nı!.ştlr. 

·'Iacıırl taııı.la beş ea " " id11 nı cıliltl l : 

Budapeşte, 17 (A.A.) - Diln Uj· 
v!dek'de ecnebi bir devlet hesabııın 

r,;alışan beş casııs idam ('(!JJınlştir. 

Kazal1 
şehrini·n 
tarihi 

Bu şellrl Rw;ıar 
ne zam a, kim· 

ıerdea aınu, a .• dı? 

§chlr t.ı,yat.rosunun konı1..-dl lt!Slnt 
ilk dda olaralc sezonunu klAslk u·r 
eserle, :Mol)er'ln bir jo\·a janyom 
es\:rllc açtı. Eser doktor Ali SUha 
Dclilbaşı tarafından dlllmlzc çevrU
miştlr. 

Jlafıf ııodvillerl oynaınayK alışan 

komedi kısmının aktorkrinin bu ·klA· 
sik eseri nasıl bir muvaffaklyctle oy
nayacaklarını merak ediyorduk: Hal
kın temsile çok rağbet göstermesine 
rağmen eser kendi hKvasından bam· 
başka bir hava içerisinde oynandı. 

Belki halkın rağbctıııı çeken de bu 

olmuştur. 

Eğer bıı kliu>ik ltomcdidc Hazını 

ve :\fuammcr rol almamış ols&larJı 
belki diğer aktörler rollcrlnde datıı 
fazla muvaffak olııcal'1ıırdı. Çllnkl\ 
Hazım ve Muammer eserde kendi 
itiyatlarının teslrlnl hlıkim kılmak 

istiyorlardı. Bilhassa. Muammer rolll
nUn ufak olmasından dolayı IUzum
suz bir gnyretle rolllnU bUylltnıeğe 

uıtrnşıyordu. Halbuki bir temsilde 
roıu bir cUmlc söylemekten ibaret 
olan aktörUn bile o eserin nıuvacta· 
kiyctle oynanmasında hissesi var1ır. 

Dekorun Ust taratmın kesik ol .. ıa
SJ Şehir tiyatrosunda şimdiye k:ıdnr 
görmediğimiz bir tarzrtır. Bıı ~""<il 

ancak bUyUk s hncler için kabili tl\t, 
blktlr. Dekorun merdivenli ve t.ı:n 

nıurahba cılınası dckoı un bu u.,t kıs· 

mının tiyatronun her t.araCın1:ı:ı ;ıı
r111nıesino lmk;'ln vermiyol'du . .Bıı de· 
kor şekli sahnemizde tatblk edlllr
ken bu clhcll gdzönUnde tutmak icap 
ederdi. 

dınyordu. Muammer Karaca ıoıu 

nlin karakteı iııo sıremcrnış \"e ke•\ 
dlllğ"fnden zoraki bir k'lraktcr yar 
rnak cndlşesile muvaffakıyctsızl gc 
uğruyordu. Jal"idon rolilnde Ha:wıı 

muvaffak olamadı. Vodvıllcrdc sen· 
rck alkışladığınıız bu sanatkarın kltl 
ı;"k bir komedinin çerçevesi içimle 
nasıl bunaldığı ayaııbcyan gözUkll 
yordu. 

Felsefe muallimi ro!Unde 1. Gtıl r 
Arcan uı;ta ;esUcrılo eserin en sağ 
l~ aktOrU olmasına rağmen Hazı· 
mın knrşısında eserin hnv ııındnrı 
ayrılmak mecburiyetinde kalıyordu. 

MclAhat İçlinin böyle klfı.sık o r 
eseri oynamaya kablllyetı olmaılı ı 

daha ilk konuşmaya baolndığı dak.
kadan anlaşılıyordu. :Necin. Sert l 
.Madam JUridan'la hiç "ruıı.kası olmı 
yan bir tıp yarattı. 

LUst rolUnde Bchynn Yanal mo 

noton konuşmas.le adeta bir mankc· 

nl andırıyordu. Dorant rolUnde Vastı 

Rıza bu hava içerisinde biltUıı kabı 

llyctlle elır.den geleni ynpal'tlk hl'J· 

varcak oldu. Ve böylece Vascı Rızıı 

Dorant rolUnde bize tnnımadı~ıını:r. 

b,r cephesini 1:österdi. Eskrim hoc 

sı MUfıt Kiber rolUnU bihıı.kkln b 

şanlı. Dorlmen rolUnde Bedia piyesin 

ve ro!UnUn husustyctlcrlnt tcbartız el 

tircrck muvll.ffnk <•ldu. 

Terzi ustası rolUndc Yaşar özsoy 

kötU konuşmasllc ve rolUııU ka.\•rn

nıanıış olarak nıuvaffakfyet gösteJ"C? 

lkl ta.raflı merdiven hiç şUphe yok medi. 
eserin aksiyonuna yardımcı olaral{ işte bir Jo\•a Janıtom Şehir U)nt· 

yapılmıştı. J<'al<at kifl derecede fstı- rosur.un komedi kısmında hoyle bır 
fa.de edilemiyor '\'e istıfade bir iki 

ha \"a içerisinde temsil edildi. mizansene ınhlsar ediyordu. KostUm-
lerin fazla renkli olnınsı dekorun d•· 
sensl:ı: olmasını icap ettirirdi. Bu ko'S. 
tUmleri tebarUz ettirmek bakımından 
IUrnmlu idi. 

TAK V / ~I 
17 T El;i RiNiEV\'EL 9H 

Molyer adaptclcrınln TUrk sahne CUMA 

• 

berfar f e l l ma ile, mUkenımcı bir ainem bina- ler Çunking'in Japonyaya karşı 
au.k •t . lan petrol Ofr sına daha kavuşmuş oldu. bl; tnarruz hazırlamak maksadile 
\Jın~~\;~~:·~\ ;.alha sabuncu- GUzldo ve genç mUtcşcbblsler elnıt- bir İngiliz _ Amerikan _ Sovyet as 

1..cnlngrad yakınlarını mUdafaa 
eden birliklerimU:, 58 inci Alman 
fırkasına mensup askerden bUyDı< 

bir kafileyi esir almıştır. 

Sovyet hududu, 17 CA.J'ı..) - O · 
fi: Sovyct hükCımctinln çekilmesi 
muhtemel olan Kazan şehri muh. 
tar Tatar cümhuriyctln in merkc· 
zidir. Volga nehrinin sal: sahilin
de Kanka'nın Kavşağında bulunan 
bu ıchrin nüfusu harpten evvel 
180 bin ki~i idi. Bunun yüzde 72 
si Rus, yüzde 24 iı tatardJr •. Fakat 
bu şehre bir çok muhacir de gel
mi§lir. Knzan mühim bh:r endüs· 
tri ve ticaret merkezidir. 

sinde nıllhtm bir rolü vardır. Vef.ı< AY: ıo - GÜN: 290 - Hızır : l lia. 
Paşanın Bursa valisi iken yaptırmış RUMİ: 135i - Birineit cşrin : 4 

"u i 1 d . üc ve derhal de bu sahada mevcut lmkı\nların en keri meclisi ihdas etmek tnsnvvu-
' ısehr m ze onm " mUkemm llni -.. · · 

k.a "t . il e tcmlne çalışmış ve """. runda bulundu~unu bıldırmckte· 
ô raya gı mış r. R menler tcreceği !ilimleri nasıl busust bir dlr 

tr<'tldiğlmize gör~,!dll?~ı kadar zevk \•c dlkkaUe seçeceğini cNlçc- :\fefer Koooe ulh tar:ıftarı imiş! 
ltıleketimlzc istenı akta 1 VO> glbl bir Sahıtl bediasflc daha · Tokyc 17 (AA ) - Reutcr· lroı l h r bulunm - b ı ' . . . 
la verm ye azı akll hu· aş angıçta ispat etmiş olan SES, Umumi surette şimdi itiraf edil-

-su· Yalnız bunln~~·~çtın bertaraf bu husıislyctıerl içinde, halkımızın dlğfnc göre. Konoye hükômeti 
nda bazı mUŞ ~· bazı muza- sık sık uğrağı olacak bir cazibe me:- •Büyük Okyanusbuhranıı. nı lzn
iki taraf arasın a üsbet bir kezi haline glrm<'yl daha şlmdldt>..n le edccdini ve durmuş olan Ja-

teler yapılmış ve ın vadediyor. pon ticaretini canlandıracağını il-
~aya varılmıştır. S l! · · · 
h ak petrolle- e m zevkini ve anlayışını yakın· mıt etmekte ıdı. 
-.oınanyadan aJınac d ----------------istifade c- an liildiğlmIZ seçkin arkadaşımız 

~~lg:e:ı:~~~;C:: ithali der- Samı KAznn Karay'la refıkası gü-

edllmcktedlr. Zide romancı Mebrure Sami Ka.ray'ın 
ev - işin mUteşebbislcri başında. bulun· 

J 7ek iller mal arı, gllrbUz blr neşe ve sıhhat 
Y 1 

içinde doğnn beyaz per<lenin bu yeni 

cvlMının ıınsıl parlak bir istikbale heyeti 
toplandı 

~ Veklller Hc-
ara, 16 (A.A.) - vek!lette 

bugün saat 16 da B:ı.ş 
1 tldJ doktor Refik Saydaının r -

tı altındıı. haftalık toplantısını 
~ltııştır. 

~dık ihracına mfisaade 
veril.;& 

~~... _ . pıyasalar-
.'ll., gunlerdc harıç 
fındıklarımız için talip artmış. 

caret Vekaleti 2,5 ve 2,25 lib· 
1 "a" "' ~uvallar içinde ve gayr • 

1~ kilo olmnk üzere fındıkların 
~•na müsaade etmiştir. 

nıunzcd olduğunu gösteriyor. 

Hayırlı muvaffakıyetler dileriz. 

Yartta ·a Son Bawadll: 

Ôğnevit köyünde 
beş sınıflı 

bir oku1 açıldı 
Sıvas, <Hususi) - Hafik kaza

s~na. ~ağlı Ögnevıt kuyı.inün yetiş
tırdıgı kbylü mebusumuz İsmail 
Ugur tarafından koy Cilmhurlyet 
~:-yclanında Ebedi Şef A.ıtlurkün 
guzel hır bür.tU dikılmlştlr. * Sıvas, <Hususi) Köyı.in en 
l:i.ıyuk ihtiyncı olan beş sınıflık ilk 

okulda mcbu.ııuınuz Abdurrahman 
Naci Demirağ il<-, köylü mebusu· 

•eledlfefe allnacak muzun büyük. Yardımları ve dyııl 
zamanda Kız· •OY cemiyetinin de 

'enıurların imtihanı çinko, kereste, ı:ivi cibı lhtiyaç
~l ırlnr Iarını kn ı.ıııama ı sure•.·ı• • yapıl-~iyeye alınacak memt .... 

d de- mıştır. B.ı 5 • '.!l'c kôyüm:11 bir ı"lk i.tılan imtihanlara dün e 
1 Cdilmiş ve 35 kişi girmiştir. {lkU a ıca v ..ı smu.$ bul unm, lctadır 

arın kısmıazamını bayanlar * Sıvas, <Hususi) Zara ka· 
1 etmektedir. Bugün de lise .t.&sıncın yıı.rılmak cD. olan elektrik 
~l'ılarının imtihanlarına başla- s.ı ııt r.ı ınc ~ R!"dıın o\ • z ılıere, bı.. 

\.;:ır. r.aza be)Pı yeslne _,iHlyctçc 4000 
....__~----••••••••·~~ Jlra ) ar-l•ı.. yapılmaktadır. 
} C - 1 * Sıvas, <Hususi) - Suşehri '"· L .. afız e .a 1 mıntakasında zıraı işlcrı yakından 

LOKMAN HEKiM tetkik etmek üzere ziraat müdü-
Dabiliye Mütehauuı rumuz Bahtiyar Aydınoğlu Suşeh. 

, Djvanyolu 104 rine sıtmistir. 

lıay~ne saatleri: Paza: * sıvas, (Hususl) - Silmcr-
• l..e••'".,., ı; T,.'. _.,~qr~ Y )" l\1alJ Ü i 

~ ı:.itaplarınızı -
~BIF BOL AT 
~l'l'AB EVL1 D ~lt 
~. BU1Un kitapları bulabl... 
•tınız gıbi Ankara neştlya
lıı, A :rup:ı.nın model vesa• 
~Ualarınm Babıllide ye· 

İstanbul 

bank er ı ar m csscses ta· 
rafmdan ııehrimlzdc bir yerli mal. 
Jıır pazarı açılmasına için tetkik· 
!ere başlanmıştır. 

S ıva..c;ta kayak evi 

Sıvas, (Hususi) - Bölge Ka
yak ajanlığı tarafından yaptırıl

akta olan modern kayak evi in· 
;;ait ikmal edilmek üzeredir. 

cn:nhuriyet byramında törenle 

açılacaktır. 
Şeker pancarı SC\'kıyatı 

sıvas, (Hususi) - Vilayetimiz 
\ c çevresinde her yı 1 olduğu cibl 
bu :> ıJ da ııcker pancarı se\•kıyatı-
na uarareUe devam edilmektedir. 

l\lareşal Petcnln h itabesi 

(Başı 1 incıde) 

ve kendisine itlmal ı:östcrilmesini 
ilstemiştir, 

SON HAVADİS - P ortal kale
si, İspanya - F ransa hududu ü 
zerinde ve 7 50 m et re irtifada bir 
dafın t epesinded ir, 

Vlşi tekzip ediyor! 

Vişi, 17 (A.A.) - İşgal altında 
bulunan }'rnn.;;a ile işgal edilmiyen 
Fransayı ayıran hudut hattında 

bulunan Alman muhafızlarının 

meçhul şakıslar tarafından öldü
rilldüğüne dair ecnebi bir mem
badan verllen haberler hakkında 
Vişide bu hususta alfıkadar mah
fillere ma!Qmaı gelmemiş olduğu 
'beyan edilmektedir. 

J aponlar , Slbir yaya taarr uz 
edecek lermiş: 

(Ba , ı incide> 
Vaşington, 16 (A.A.) - Of!: 

Japon kablncslnln istifası Ameri
ka slyasl mehaftıındc umumiyetle, 
Japonya lle Blrle~lk Amerika U
zakşark mcseleslnin sulh yolunda 
halli için cereyan eden müzal<ere
lerin nihnret bulmuş olduğu şek
linde tefsir edilmektedir. 

Bazıları, Prens Konoyo'ııln Baş
vekaletten çekilmesının, Rusyndn
ki askcrl vıızı:retın vahamet kes· 
bettlği zamana tesadUf elliğini 
söylemekte ve ·yakında Siberya 
sahil vilt\yctıerlne mUtıavccclh 
blr Japon hareketi hnkf\nının 
mevcudiyetini t.ahmin cylemekte
dtrler. 

Son günlerde mllfrlt mUUyetçi 
annsırın tazyıJtlannın fe\•kalAde 
artmış olduğu ve btınun, Prens 
Konove tarafından takip edilen 
harı<'İ siyasetin dcvanu imkll.nmı 
amcll olarak sclbeylemiş bulun
duCu söylenmektedir. 

Japon donanması zımamdarla

rınm son kabine buhranında oy
no.dıklıırı rol Vaşingtonda bil
hassa chcmmiycUI sayı'makta
dır. Japon donanmasının cmuha
ı ebeye hazır olduğu ve harekete 
geçmek için sabırsızlandığı.t 

hakkında .M. Hideo Hiradc tara
fından yapılan beyanııt, şimdiye 
kadar Birleşik Amerıka ile barış 
yolundaki mUnnsebellerin lda
mesinde en kuvveUi amil olarak 
tclAkki edilen Japon donanma
sında, vukua gelen istihalenin 
mandar blr mlsah olarak göste· 
ı-ilmektedır. 

F...sirler, soğuktan ve Sovyet muka
bil taarruzlarının artmasından doln· 
yı Alman askerlerinin maneviyatı 

mUtemadly<'n zuyı!ladlğını s6ylemek
tedlrler. 

Esirler, 28 inci alayın, bir taarru
zu. geçmekten imtina ettiğini söyle· 
mişlcrdlr. Subaylar, sllll.h kullanmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Basların mu avemat 
edoceklorl 

şlphell gö ıı1or 
Nevyork, 16 (A.A.) - OCi: Nev. 

york Herald Tribune gazetesine 
gorc, Rus ordularının Alman taar 
ruzuna mukavemet edebileceği 

liilpheli olduğundan hükfunct, ma
verayı Sibc•ya dcıniryolu ile mal
zeme naklini tehir etmiştir, 
Am erikan nıekteplerlnde kom ü
nist propaı;-andas1 yapılıyormuş: 

Nevyor'k, 17 (A.A.) - D.N.B.: 
41Nevyork Journal Amerkanıı ko
münizmin Amerikada ternkkilcr 
kaydettiğini yazarak şunlan söy· 
lcmektedlr: 

Bllhassn radikal görüıılü mual
limler ve profesörler şimali A. 
merika mekteplerinde ve univer· 
s itelerinde komünist dünyasının 

prensiplerini yaymaktadırla. A
merika hükumeti Sovy<-tler Bir
liğine yardım etmi:rc bailadığın· 

danberi bu propaganda ile mi.ica
dele mii~kiilleşmişlir. Hükumetin 
bu tarzı hareketi karşısında Ame-
rika halkı C'l;er mC'ınlekcti ve 
kendini kurtarmak is iyors!l bu 
tahriknta karşı harek<-tc geçmeli· 
clir Amerika halkının kendi hür
riyeti için tekrar mı.icadeleye gir
mesi zamanı gelmi~tir, 
Amerikan yardımının yeni mikyası 

uİ~ SAA'l'İ» 
Vaşington, l 7 (A.A,) - Roose· 

\'elt eyllıl ayında Amerikanın İn
giltereyc 156 milyon iş saaUnin 
mukabili olan miktarda harp mal
zemesi göndermiı; olduğunu söy
lemiştir, 
_Diğer cihetten beyan edildiğine 

göre, harbin başlangıcındanbcri ln 
giltere Amcrikadan 500 milyon iş 
saatinin mukabili olan miktarda 
malzeme satın almıştır. 

Moc;kova niçin tah liye edili~·or? 
Londra, 17 (A.A.) Times ga-

zetesinin diplomatik muhabiri, bir 
çok mcınleketlerden gelen ve Sov 
yet hüktimctinin 'Moskovayı ter. 
ketmiş olduğunu bildiren haberle· 
rl kaydettikten sonra şöyle de· 
mektcdir: 

Bu haberi teyit edecek resmr ma 
lumat alınmamışlır. Faknt Rus 
hükumetinin pııytahtı terkctmcsl 
ihtimali derpiş edilmiş idi . .HükQ. 
met merkeznin nakledilmesi, Sta
linin l\toskova şehrinin sukutunun 
nP.k yakında ''likua gelecek bir h:i 
dise telfıkki etmekte olduğu m~
na mı tazammun etmez. 

Stalin, böyle bir knrar vP.rmiş 
ise bunun sebebi şehrin tehlikeye 

1401 senesinde tatnrlar tarafın
dan kurulan bu şehir 155:.! de Rus 
hrrihten ın:rnnr Rumr bu .,ehri ~ r 
!arın istilfısınn uğramışbr. BBu 
ka doğru yayılmalarında bir ha
reket noktası olarak kullanmı~lar 
dır. 

Kazan Moskovaya, şarki Rus
yanın başlıC"a merkezlerine ve Si
biryaya şimcndiCcrle ve Volga u
zunluğunca nehir yollarile bağlı· 

dır. Kazanda iplikhaneler ve silah 
fabrikaları vardır. 

Yeni kabine 
henüz 

teşekkül etnrıedi 
Tokyo, 17 (A.A.) - Doı:nei ajan· 

sının blldirdığiııe göre, .Mikado mU~
ti\fl kab!ne:rt. yeni kn bineı1in teşek

kUIUne kndnr eldeki işleri tcdvlre 
memur etmiştir. 

Prens Konoyc lmparatoı· tarafın

dan kabul edildikten soııra me.sııl 

arkadaşlarını davet etml17 ve Mika.· 
donun kararlarını kendilerine bildir
miş ve müteakiben evine gitmiştir. 

Kabine başkAtıbl M. 'l'onııta le 
teşrii büro ,eıı M. Mura;o ela istifa 
etmişlerdir. Resmi tebliğ hıcr ikisinin 
de yUksek meclis ll:zıı.hğına. tayin 
edlldlklerlnl blld lrnıck tcdlr. 

:sulh haberleri U3-'durmıa. imiş ! 

Alman hududu, 16 CA.A.) -
OCi: Almanyanın ı;ulh tekliflerin
de bulunduğuna dair druaşan ha· 
berlerln uydurma olduğunu bir ke 
re daha bC'yan eden Alman Hari
cJyc Nezaretinin organı . .ıLa Cor
respondaııce Polotiqe et Diploma
tiguen gazetesi, askeri vaziyeti tet 
kik ederek Rusya seferinden son· 
ra İngiltere aleyhin de itt ihaz edi· 
lecck kararın giınün mc51Clcsi ola
cağını yazmaktadır. 

Gazete bu hususta dikkate §3-

~an malümat vermektedir. Maka• 
lenin muharriri şöyle demekte· 
dir: 

Ancak iı;tilanın tarihi Alman 
yüksek kumanda heyeti tarafından 
bir sır olarak saklanmaktadır. 

maruz olması değil, belki harbin 
Jdarc merkezini mümkün olduğu 

kadar tam ve kolay bir mahalc nak 
letmck kaygusudur. Çünkü böyle 
bir merkez, tabii olarak teh likeye 
mnruz bir şehirde bulunamazdı. 
Böyle bir karar almrlıh-tan sonra 
hükumetin son dakiknya kadar, 
paytahtta kalması mlınsız olurdu. 
\':ıziyctin daha ziyade gerginleş

mesini ve nakliyatın daha ziyade 
müııkülleşmesini beklemeden pay
tahlı terketmek daha doğrudur. 

olduğu Şehir tiyatrosunda bizzat pa· HİCRİ: 1360 - RA!\IAZAS: 2S 
"':ının dllını!ze adapte ettiği kome•1 .-ı . 
y• • \' AKl:r Z E\' A J, j EZA~ İ lcr zamanının tanınmış sanatkarları 
tnraCındıın temsil edilmiştir. Bu ınc· • 
yanda Fasulyaciyan, Ahntct Fchi.~ıı GÜNEŞ: 
gıbi fianalkA.rlar Bursa Şehir tlyalıv· ÖGLE: 
sundn Molyer·ın koıncdllerını temsil İKİNDİ: 
td"rPk Mo.J·r,:, bize tanıt::nışlardır. 

Bunlardan başkK BliyUk Bclızat, .:\'•ı· 

rettin Şefkııtl, Rıza l<'azıl, Raşlt Rı· 

za. doktor Emin Beliğ, M. Kemal 
Molyer'ln eserlerini temsilde ınuvı\~· 

AKŞAJ\1: 

YATSI: 
İMSAK: 

fn lyet kıı.zanmış ıı ır. 

6,14 

ll.59 

15,03 

17,27 
10,59 

4,35 

İR T İHAL 

12,46 

6,3.! 

0,36 

12,00 
1,31 

11,10 

Kibarlık budalııııının bu defa bir Radyolin Diş Macunu sahipleri 
c:ok kusurlarla va:ı:ı sahne cdfimlş ol- Necip ve Cemil Akar kardcslerin 
dıı~ muhakkaktır. Sanatkl\rlar '1<ı babaları emekli muallim Bay Hü
kl lk kom~dlnin hususiyetlerini ka\• ı;eyin Avni Aknr 92 yaşında oldu
ramamışlardı. Bu sebepten escr!n ğu halde rahmeti rahmana kavu§· 
havasından uzaklaşarak fazla \"e lU· muştur. Merhum müttekl, ablt ve 
:w•n.5u:ı: jestlerle kendllen'l: d'; levki- .;;alih fıkarap<'rver bir zat idi. Cc· 
ye ön pll\nda empoze elnıek gayret· nabth:ık rahmet \'e mağfireti ila
keşllğlnl gösteriyorlardı. Bu meyan· hiyosine mazhar ve geride ka l ı:n
do. dır.ns hocası rotunde Vefik K t!mal )arma da ~abr ı cemil ihsan eyle· 
dikkat çekiyordu. Musıkl muallimi :-in. Cenaze namazı bugünkü cu· 
rolUnU yapan Necdet Ayıra! zUppem- ma günil öğle namazı nı müteakip 
si bir t.av1r takınarak adeta Ruıu Beyazıt camii şerifinde k ılınacak 
taklidl bir lisanla konuşuyor ve ba\.Z ve Merkezefendi de aile kabriı;tonı 
llıUbalillği seyirciler üzerinde fe:ıa na defnedilecektir. Merhumun va 
tesir uyandırıyordu. siyetine hôrmctcn cenazeye Çelenk 

Reşit Boran adeta ortaoyunu sah· ve çiçek gönderilmemesi rica olu
neslııden fırlamış bir zene t pini an· mır. 

İlk çıkanlan yirmi beş milyon liralık tasarruf 

bonosu iki oydan az zamanda satıldı 

ikinci yirmi beş mil yon liralık 
bonolar da çabucak satılacak, 

bitecektir. 

• 
Menfaatiniz 

Derhal bir bono almaktır. 
Bir yıl 

Altı ay 

Uc; ay 

vadel i bono 

vadell bono 

v adeli bono 

. . . . . . . . . . . 
Faiz getirir ve faizler de peşin ödenir. 

Tasarruf bonoları 5, 25, ıool 500, JOOO li ralık par

çalar haıtndo satışa çıkarılnıı ııtır. Hiç bir verrt 

ve mera lm yoktur. Para nızı istedlf lniz anda r ene 

Jlaraya çevirmeniz kabildJr. Arttırma ve ek.<;llhne· 

krde sah!) kıymeti üzerinden teminat olarak k ul· 

)anılır. Kesen izin müsaadesi nis be tinde 

bunla rdan b ir tane a lab illr lnis. 

sh: de 

Bono1ar hazinenin kefaleti altındadır. 



, 

Mektep kaçağı ! 
Çntrea : 

l'lasrıt Refik 
ingiliz miı:aJundan aikiyeıer: 4 Yaz.an : 

P. &. WODiiN BOUSE _ .. ________ __, 

Yaprak hışırtılarını dinliyerek 1 kakta şüpheli adamlar görmüştük. 
limonluga yaklaştım. Kapısı insa· t Bir tanesi duvarın üstüne çıkmış· 
ııı ümitsizliğe düşürecek derecede tı. Mis Map, efendimin ahbabıdır. 
gıcırdadı. Hemen bir saksı alarak Ziyaretine geliyordu!( Hırsızları, 
geri döndüm. Duvarın üstüne çık- duvara tırmanırken görünce ben 
tını. Yarım saat evvel, bir ağaca Mis Mapa haber vermiye gittim. 
tırmanıp oradan aşağıya saksı yu- Mister Beti burada kaldı. 

varlamak bana pek kolay görün- - Ben kendisini ağaç dalları a-
mü~tü. Halbuki ne zormuş. Bin rasına saklanırken yakaladım. 

mü:jkülatla bir dalın üstüne ata Cim rahatça güldü: 
biner gibi oturdum. Saksıyı önüme - Eğer Mister Beti, hırsızları 

yerleştirdim. Sicim yumağını çöz. daha iyi göz hapsine almak için 
miye uğraşırken, kadınlara layık ağaca çıkmağı münasip gördüyse 
oldukları şekilde küfrediyordum. iyi düşünmüştür, aşk olsun. 
Şimdi biraz ileri gittiğimin far- - Bana bakın. Bu gevezelikle-

kındayım. Lakin o zaman, teyze. rin birisine inanmıyorum. Bize 
min arkadaşlarından birisine ait bahçede birisi var diye telefon et· 
bir ba'hçede, bir ağacın üzerine tiler. Ben bu adamı ağaca tüne-

• tüneyip sicim açmıya uğraştığımı miş buld um. Siz mutlaka iki hır
düşünürseniz bana hak verirsiniz. sızsımz. Haydi Mis Mapın huzu· 
Biz erkekler şunu da asla unutma- runa gidelim. Yalan söyleyip söy· 
malıyız ki, kadınlar olmasaydı dün lemediiin iz anlaşılır. 
yada şüphesiz daha rahat ederdik. Cim, elektrik ışığının beyaz ay-

Me:-ıelA: Teyzem kadın değil bir dınlığı içinde başını kibirli kibirli 
ejderhadır. Mis Map onun aziz salladı: 

doı;tu... Mis Liliyan... Halimi gö- - Yanılıyorsunuz memur efen 
rüyorsunuz. Hele şu Klemantin.. di ... Biz hırsız değiliz. Biz şimşek 
Bacak kadar boyuyla oturup iyi gibi keşfedilmiş planlarla yaşarız. 
zevce olmanın usullerini öğrene- Sicimler, ağaçlar, saksılar.. hep 
cek yerde mektepten kaçıyor. Bun planımıza dahildir. 
!arın hepsi biribirinden beter bir - Amma da boş boğazsınu. 
~ı.irü... - Boş boğazlık değil,, Plan ... 

Böyle düşünürken, "ama-aıı diye _ Susun diyorum. Önüme dü. 
sarsıldım. Nagihan bembeyaz bir şecek misiniz? 
ışık yüzüme çarpmıştı. Kamaşan _ Siz bilirsiniz polis efendi. 
gözlerimi elimle uğuşturmak iste. 
yince sicim yere düştü. Sokak ta· 
rafından kalın bir ses: 

- Hey oradaki! diye bağırdı. 
Bir polis memuru ... Duvarın di

"ıinde duruyor. 
- ln bakalım a~ağı! 
Saksıyı düşürmemiye çalışarak 

ıtalktım. 

- Ah, memur efendi, her şey 
volunda ... 

- Her şey yolunda mı? 
- Evet. 
- Gevezeligi bırakın. orada ne 

arıyorsunuz? 

Ben mi? 
Evet sız! 

- Hiç mE'mur efendi ..• 
Lata bak ... 

Aramızda kısa bir sükut oldu. 
Lakin, hani o sevimli sükutlar 
vardır. İnsanı dinlendirir, Onlar· 
dan değil. Nihayet polis: 

- Ne duruyorsunuz'! Atlayın 

bakalım, diye çıkıştı. 
Tam bu sırada yumuşak bir ;Ses 

duyuldu : 
Yakaladınız mı memur efen· 

di? 
Evet yakaladım. 

Memur efendi. ellerini tepeden 
tırnaga üzerimden geçirdi. 

- İşte ... 
- Hayır, hayır... Yanlış.. Bu 

centilmen Mister Belidir. 
Elektrik feneri yeni geleni ay. 

dınlattı. 

D uvardan atladım. Mektebin so
kak kapısına kadar yürüdüm am
ma nasıl yürüdüğümü ben bilirim. 
Bir aralık kurtulduğumuzu, Ci
nün uydurduğu yalanlar sayesin
de yakayı kurtaracagıınızı zannet 
tiğimden fena halde inkisarı haya
le uğramıştım. Pek ümitsizdim. 
Birazdan iş meydana çıkacak, şu 
anda, bahçe kapısının yanında tek 
başına kalmış bulunan Klemantin 
keşfolunacak, teyzeme mufassal 
mektuplar gidecekti. 

Mis Map'ın müdiriyet oda.sına 

qsıl bir haleti ruhiye ile girdiği· 
mi anlarsınız. 

Mis Map, teyzemin evinde gör· 
düğümden daha ciddi, daha sert· 
ti. Gözlükleri daha beter parlıyor
du. Gözlerimi yumdum. Bir kere: 

- Ah, dedi. 

Bu «ah.. nidasının esasta bir 
manası yoktur. Bunun manası, son 
tarafı ne çeşit uzatılırsa o suretle 
tcUıJı:ki olumır·. Ştmaııt 'Mts .'.la. 
pın koyuverdiği 1tAh11 dostane i· 
di. Hani uzun müddet görüşmemiş 
iki eski arkadaş bir sokak köse· 
sinde ani karşılaşınca birer .. Ah» 
koyu verirler ya işte öyle ..• Göz· 
!erimi açtım. 

Kadın, bürosunun arkasında dim 
dik duruyor, bu halile bir hayva
natı vahşiye murebbiyesine ben. 
ziyordu, Beni affetmesini yalvar· 

mıya başlıyacağım sırada biraz yu 
• Si.ı: de kimsiniz? Bunu nere· muşak olduğunu sezdim. 

- Hırsızları bulamadınız mı Be. 
den tanıyorsunuz? 

Ben Mister Betinin uşağıyım. 
ti? diye sordu. 

Kımin? 

j Anka·ra haberleri 

Nahiye müdürleri hakkında 
• 

yenı bir proje 
Ülger. merkez kadaı;lro lnudürlüğii· 
ne müfettişlerden Emin Arıman, ts
tanbul grupu müdürltiğüıte Seyhan 

Ankar.G~ 16 (Hususi muhabirim~· 
den telefönla) - Dahiliye Vekaleti 
nahiye müdürlerinin tayin ve ·istih· 
damı hakkında bir kanun projesi ha· 
zırlamıştır. Projeye nazaran nahiye 
müdürlcn asgari lıse veya orta.mek
tep mezunu olacaklar ve tayin içın 
açılacak imtihanı kazanacaklardır. 

Askerliğini ikmal etmemiş olanlar 
nahiye mlidürlüğüne kabul edilmiye
cekler ve nahiye müdürltiğtlİıde il~ 
memuriye.t alımlar 29 yaşını geçmi
yeceklerdir. Nahiye müdürlüğüne ta· 
yin edilecekler ayni zamanda yurdun 
her tarat'.mda vazife görecek bir sıh
hate malik olacaklardır. Yukarıdaki 
şartları haiz olanlar 6 aylık bir staj 
devresi geçirecekler ve ayrıca 6 ay 
da idari i.-:ılere daiı· bir kurs göreceK· 
lerdir. Nahiye mUdürleri 20 liradarı 

60 liraya kadar maaşlı olmak Uzere 
7 sınıfa ayrılmaktadırlar. Halen va
zife gören nahiye müdürleri de bu 
şartları haiz oldukları takdirde ka· 
nun hükümlerinden istifade edecek· 
!er, aksi takdirde nahiye mild tlrlUk· 
terinden alınacaklardır. 

~~:n~u~ü:~:uc:!~~As~:i~·:~~::~ BAe O e NEZLE GRiP RO MATiZMA 
~::uk~~~i~:~~~~:~Y~d~::;~e :::: "' 'l J J J 
sa. müdürll Osman Yurder nakledil-l N ı·· K ki k e·•t•• Av 1 D h 1 K r 
diler. Kadıköy kadastro müdürlüğU evra JI, ırı 1 ve u un grı arınızı er a ese 
fen amiri Nevzat Taner ikinci sınıf İcabmda &'iinde 3 tMe abnabilil'. Ber yerele pullu kutulan. ısrarla isteyiniz.. 
tapu ve kadastro müfctti~liğine 1~· 
bir müddeiumumi muavini İbrahim 

Saffet dördUncü sınır tapu mUfet- ( J 
tişliğine tayin edildiler. B U L M A C A 

bti~re heyeti toplandı '--------------~ 
Ankara, 17 (Telefonla) - Beden 

Terbiyesi umum müdUrlUğü istişaı-e f 

heyeti dün toplantılanna ba.şlauı. l"""~-+-ı~~+-ı._.r-+-+-+-t 

Tesçil ve müsabaka talimatnamesiııi 
görüşmektedir. 

" Ank-ara futbol ajaahğ'ı 5 

Ankara, 17 (Telefonla) - İstifa /, 
eden Ferid Karslınııı yerine bölge ~ 

1--+--+-i--..~-+---i~+-~ 
futbol a.janlrğına. Hasan örengll ta· S - ..<)o---- yin edildi. ı ı---t--r-·-"· 

Tapuda tayinler 
Ankara, 17 (Telefonla) _ Tapı:, 

Kadastro umum nıüdürlilğü merkez 
tapu sicilleri müdürlüğüne Talat 

Yeni vatandaşlarımız 

Ankara, 17 (T elefonla) - Yeııi

deıı 26 kişi Türk vatandaşlığrna 

alınmıştır. 

25 İlkteşrin cumadesi gününden boşlayarak: 

V TAN 
Gazetesinde yeni bir neşriyat programı 

1.- Berraklığa Doğru 
l'ıhmet Emin Yl'ıLMl'ıN'm memleket meseleleri 

hakkmda esaslı düşüncelerini havi bir yazı serisi 

2.-Macaristanda Türkler 

Soldan sağa: 1 - Gök yllzünlin 1 

ziyneti. Tersi: Bir maden suyu. 2 -

Bir nevi peynir, Ateş tutmıya yarar. 
3 - Baştan çıkma, Gezici. 4 -
Komşu bir devlet. 5 - Yedi yıldız· 

dan mürekkep bit· mecmua. 6 -
1rad, Vilayet. 7 - Adımlama. 8 -
Ateş tutacak, Yalvarma. 9 - Bil' 
böcek, Bir mezhep. lG - Rumca 
bir sayı, Bir sayı. 11 _ Dur. 
Yukarıdan a~ağ·ı : 1 - Kafası kı.ı.

lın, Hazır. 2 - !stelt, Cümle. 3 -
Uğurlu, Ziya. 4. - Yağ sürme, Za
manın aksamından. 5 - ı:ıanenın 

1 

sesli harr1eri, Başta. bulunur. 6 -

Neronuıı se,.,~iz. ~arfleri. Tersi: K~:· 
deı;. 7 - Bır ılaç. 8 - Tersı: Gok i yü~ü. Tec:men. !) - Av, ter:;i: G~! 
(fran;;ızca). 10 - Yayma, öye. 

1 11 - Bir s ebz<-. • 
• 

1 DÜ1'KÜ lH.ıL~IACAXIN HALLI 
Geçen asırlardaki Türk varlığı hakkında diJinıizde pek 

az tarihi r oman vardır, Hele Maearistanı asırlarca idare eden 
Türklerin d iğer unsur lar danolan m ünasebetleri ne olduğunu 
gözümüz önüne getirmiyoruz. Aradaki müeasebetin sırf as ke· 
ri olduğunu sanıyoruz. 

Meşhur Macar romancıs t muharriri Yekayn l\lacar kay. 
nakiarına göre (Macaristand a. Türkler) başbğı ile yazdığı ta· 
rilıi roman b unun böyle olmadığını gösteriyor ve gözümüz ö· 
nünc1e yeni ufuklar açıyor. 

B u romanda; Türk içtimai üstiialü,tünü v e r üzel sanatle r 
bakımından Türklerin Maca r istanda kazandığı mevk i pek a· 
çık bir s uret te ~örülmektedir. 

Romanın kahramanı Ferit Beyle Aranka Beldi adlı l\fa· 
<'.ar dilberi arasında sevda , en tatlı heyecanlar u andıracak 
sal1ıalar g-eçirmelifedır. 

Roman çok meraklı vak 'alarla dolud u r. 

3. - Kızıl Kaya 
Vikki Baum'm en güzel, en cani!, en ince bir romanı 

"türkçeye çeviren Rezzan Emin Y/ll/vl/IN,, 

Vatan g1zetesi, bayram ertesi nüsha
sındn bütün bu neşriyata başlıyacaktır. ..., .. ~----~~ .................... ~ 

Soldan s;,ığa; 1 - Karanlık, Si. 
2 - Ayan, Asiu~. 3 _ Mahzt!n, 
İma. 4 - Aknrn:c, Aile. 5 - Eklet
mek. 6 - Alet. 7 - At, Necat. 8 -
İliış, Sari 9 - Kısa, El. 10 - lda· 
re, Hane. 11 - Za, Behzad. 
Yukarıdan aşağı : 1 - Kamara, 

İkiz, 2 - Ayak, Labada. 3 - Zau· 
met, Asi. 4 - !nzak, ~ar. 5 _ 
Eltlet. Re. 6 - Lam, Sa. 7 - ts, 
Atina. 8 - Ki, Mi, Ervah. 9 - Di
lenci, tz 10 - Semek, ElA. ıı _ 
Atalet. 

•ı-• Kimyager ~ 

Hüsamettin Tarlan 
IDBAB TABLJLl 125 KURUŞ 

BiUimum talı.IUat, 

Eminönü Emlıik ve Eytam ban· 
k1181 ka.rşısında İır.zetbey hanın

da ikinci kat N o. e 

lstanbul Belediyesi ilanları 

1390,87 104,32 

2638,04: 197,85 

Cerrahpaşa. hasla.nesi Bakteriyoloji laboratuvarınd3 

yaptırılacak tamirat. 
Karaağaç müessesatında mevcut Benzin tankıll1 

vcsair tesisatırı 11 monte edilmesi ve tulumba., boru, 
yaptırılması, 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazlh iŞler ıı.fP 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur Şartnameleri zabıt ve muamelat ıuil' 
dilrltlğil kaleminde görillebilir. !hale 20/10/941 Pazartesi günü saat ı' 
de Daimi E ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve)'s 
mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdur; 
Iüğüne müracaatla alacakları fennı ehliyet ve 9H yılına ait Ticıı.fe 
Odası vesikalarile ihale günü muayyen sıı.atte Daimi Encümeııde bıl" 
ıunmaları. (8864) 

• Unkapanı mecal'i taı;fiyehanesJıde yaptırılacak bakraç ve ttrasP" 
muhafaza tertibatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2oo> 
lira ve ilk teminatı 150 lira 7 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt \~ 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 20/ 10/ 941 pazs( 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilJc tt' 

minat makbuz veya mektupları hale tarihinden sekiz gün evvel ıı:; 
tediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ' 
911 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte V~ 
imi Encümende bulunmaları. (8890) 

lf. 

Belediye merkez ve mliessesatı içlıı alınacak 3000 adet ele1<tr
1
)6 . ı;I 

ampulü açık eksiltmeye konuimw't ur. Mecmuunun tahmin bedeh ~ 

lira ve ilk teminatı 61 lira 20 kuru9tur. Şartname Zabıt ve Muarııe1

1 
:Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 20/ 1-0/ 941 Pazartesi günü "11 

14 de Daimi Encümende yapılacal;tır. Taliplerin ilk teminat 111al<I>~ 
veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale gill1 
muayyen saatte Daimt Encümende bulunmaları. (8893) 

.. • "\;.;, r ,. .... r• . ~ . , 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş taı·ihi: 1888. - Sernıayesı: 100.000.000 Türk liı·aSı 

Şube ve ajaus adedi: 265. 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,0:lO Jiı·a ikramiye veriyor. 

. pd~ 

Mister Betinin... - Hırsızları . •• Hayır ... Mis ... ~ 

Demek bu adamın ismi Beti? Map. ·• , .,. 
Reklam Değ i l, Hakikat: ~LQ) U»if O ] 

BUG ÜNKl) PROGRAM - Zıraat Bankaı;ında kumbarıı.lı ve ihbarRIZ tasarruf hesapıa.r1• c+ı' 
en az 50 lirası bulunanlara senede ı d<.>fa çekilecek kur"a ile ıı~:Jo 

- Evet, bu centilmenin kü~ük - Çok teşekkür ederim Beti •. . 
ismi Belidir. Aile adı Voster. Ben Hakiki bir şövalye gibi hareket 
de kendilerinin u~ağıyım. ettiniz. 

Polis. biraz yumuşadı. Bir ı.;cyler söylemek istedim. La· 
- Demek, siz Mis Mayın adam· kin hayretten sesim çıkmıyordu. 

ıarı~ınız? Sersemlemiştim. . 
H~ıyır. Polis memuru avı elinden alın· 

Polis tekrııı: serlle;;;ti: mılj bir kurt gibi homurdandı: 
- O halde! - Bu adamı tanıyor musunuz 
Ben ~rulkundum. Cim izahat ver Mis Map? ı 

di: - Tanıyor muyum ne demek'! 
- Ben içerde, Mis :\.fap ile konu Cim lakırdıya karıştı: 

·uyordum. Kendileri bana rica et- - Polis memuru şüphelendi. 
tiler. Mister Betinin hırsızla.rı ya· Bizim efendiyi, bahçf.'ye sizden i. 
kalayıp yakalamadığını tahkike zinsiz girmi!} ı.anncdiyor. Her ne 
geldim. kadar dostunuz oldugunu söyledim 

İSTANJHTL 

Yurdumuzun her köşesinde dürüstlüğü, 
ucuzluğu ve bol çcşitlerile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir füclr almadan başka yer· 
den mobilya almarnularııır tav.siye ve 
mutlaka salo:1l<ırım1zı gezmelerini rictL t'· 

deriz. Bilhassa İngil lz karyolaları ve A· 

vusturya sandalyal.ır ı mcvcutlur. lstanbu!, 
Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel. 23407. HM il 

BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A T R O S V 

'fepcba§ınd<ı Dram kısım 
Bu ak~.am sa:ıt 20,30 da 

H AM L ET 

i tıkla! cad. Komedi kısmı 
Bn akşam saat 20,30 da 

!"İBARLIK Bl!DALASI 

12,33 Müzilc 
12.45 Ajans 

J:{,fll) Müzik 
13,30-11 Müzik 

18,00 Program 
18,03 Müzik 

18.40 Müzik 

19,00 Konuşma 

10,15 MÜZİ1{ 

l!:ı,30 Saat ayarı 
19,45 Milzık 

20,J:i Rrıdyo gaz. 
20,15 Müzik 
21,00 Ziraat talt. 
21,10 Ternfiil 
22,00 Miizik 
22,30 Saat uyarı 
22,4.) Müzik 
22,i>5-2:l Kıı pıt111ş 

Sahip ve Başmuharriri 
NtZA!\1ETTlN NA;f,fl•" 

N..r;ıriyat Dircl<tôrii 
ŞÜK.IlÜ SARAC:O(a .. u 

Basıldığı yer: 

daki plana göre iln'amiye dağıtılacaktır. 

4- det 1,000 liralık 4-,000 n,. 100 adet 50 
ıt > 500 > Z.600 > 

ZliO 

liralık 5,ooo 

> t ,800 , 1 '!0 » 40 
> t,noo > 

» 8,200 .., 100 > t,000 > 160 » 20 

1. ·ıdiJJI 
DlKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir sene içinde 50 it ·il~ 

aşağı düşmiyenlere ikmmlye \ilı< tığı takdirde % 20 !~~;ılı• 
verilecektir. Kuralar senede ı Cl efa, 11 Mart, ll Hazu·an. 11 " 

11 Birinoikanun d.ı. çekilecektir. 

~ ............................. ~~ 

İstanbul Gümrükleri başmüdürlüğünde:·. 
ilııııl1 1 

2!; 9, 911. 2fl/ 9/ 91l. 1/10/ 9.U "'c S 10/ 9!1 tarihleriııdc nı ıit11 

t:l'I ı 
Akı;ıam, Son Posta ve Son Telgraf ı;azeleknlc açık eksill111 ~ 01d' 

Hangi hın:ızları? ~c de inandıramadım. 
Bilir nıiyım? Gelirken bu so- (Arkası var) 

olunan 302 adet kolcu bel kayışı ihalesinin, lal;p zuhur etmenl\
1 

ol~ 
~undan 20/ 10/ 9H p·izarteıü g-ilııli saat 10 ıı bınıkılıııı~ olduğu il~ll 

!!!!!!"!"'"!""""'!"'!!!!""!!""" ........ -.0111111111"'!!!!!~'!'!""!'!!"""' ..................... """!~'!!'!"llllll!~!"""!!!!'!!!!'!'!""""'!!!~~- """'!!!~-~-.... ~l!'!.!"!!'!!!!"!!!!!'!!!!!!!'!!!~--~--........ ,,;;;;;;;;;:;;... ........ __ ~-111111-~-~- ------------------------------------.... ~ .............. ~l-IU•r•. ~'"""'!~ .......... ._ ...................... llllll""'!!'llllllll~~~~!!!..!!!..!!!..!!"llllll""""'!!"!"'"' ..... ~-~~'f!!!p}• )'• 

uz~kta.: a_:asıra, parlayıp ı;~.n~.n birı istiklal-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 71 laları sızdığwı görünce durdu. Ya- Fakat, Kaza]\·ekyo, oors.ıı;;1ıı''l 

\ ' ATfü~ :\J.\TllA.\Sl (5 Pt:rde) 

Kadıncagız bir hareket daha 
~ aptı. Bu lıenfin kolları arasından 
kurtulmtık istedi. Yine muvaffak 
olamadı. Yabancı adam bu sefer 
:lalıa sert konuştu: 

Kıpırdama! Sen benimdin! 
Yine benim olacaksın. Nikahımı· 
zı zorla bozdular. Fesat karıştırı· 
lan jc;lpr daima boz.ulur. Ben senin 
meşru kocaıııın. Anladın mı ben 
kimim'! 

Dora. bu ~e:-.i tanıdı, bu Kazal
vckyo idi. 

Kazalvekyo, ava çıkmıştı. Saban· 
te.nberi hiçbir şey vuramamıştı. Ak· 
şama doğru, bir yaban domuzu izı · 
ne rustladı. lzi takip ede ede orma
na girdi. Fakat, saatlerce bu izi ta
'up ettiği halde mı domuza rastladı, 
ne de ba.o;ıka bir hayvana ... 
Oıınanın yollarını bilmekle bera

beı·, çalıların ara•ır:a. sokula sokula 
yolunu kaybetti. Bir tUrlil ana yoıu 
bıılamafü. 

Karanlık J.damakıllı ba.sıruşt..ı. 

Ş mdı, yulu bulmak büsbütün müş
;ı!!Uı.ıı-~tı. Avıu·e ıı.va.-e dolaşırken, 

ı:;;ık gordu. Oraya doğru yurunıeğc vaş yavaş sokuldu. İlk gördliğU varmalaıına, göz yaşlarııııı. ~ııi! ııı1• ~~a~. 1 ~----~a~r-----------ı~~------------------------, mauHaouu ~ynl ~in~ bıraktı. y~vcr~~~bunhr~~~~ 
Dikkatle ylirliyor ve mevcudiyeti· 1 N y· Kliçük evin arka penceresi açıktr. ve iı,ıliha ile, genç kadının \file) 

ni belll ctınemcğe çalıı;<ıyordu. Çii!ı- Kendi kendine: 1 abanıyordu. CAri<:ıS1 
kü ormanda cşkiyaların buluııduğv.- • _ Gocımiıı bundan ı:mıı ı-alu .swı t· 
nu billyordu. Telıllkeden uzak kal- lerini rahat geçirmek lazım. Köyo 

mak, ihtiyatlı hareket etmek lazım· Eşkiyalar onun sesini işittileı·. Hep J J slirüne ilerileıneğe başladı. gitnıek doğru değil. Pencerenin açık 
dı. birden bağırdılar: ÇeV ireıı: Ana yola çılwıcıı derin hır nefPs olmasından anlaşılıyor ki, içcriJc 

YU"l·üdii, t!flt'Y yol aldı. Nihayet, _ casus var! Polis var! aldı ve tırısa kalkınış bir hayva,1 kimse yok. Penceı·eden girip gcc<'yı 
ateş yanan yerden epey uzakla dur- Sonıa, silithlanna sarılarak, ctra· M. S. Ç l gibi koşmıya başladı. Tehlikenin burada geçirsem ne lazım gelir? 
du. Ve ateşin etrafındakileri hemc.ı fa dağıLdılar. • • apanoğ U geçtiğine daha emin değildi. Bunun Dedi ve bu kararla yüriidü, peıı-1 
tanıdı: Eşkıya idi, Anrikonun arka Kazatvckyo, vaziyetin feımıa.ştı· için, durmadan, nefes almadan ko cerenin önüne geldi, bır kedi gilıl 
da.~larıydı bunlar. ğııu anladı, bütün kuvvetini bacak- imkan yoktu. Çüııkli. kendisi bir ki· şuyordu. 
Haykırmamak için kendmi güç !arına veıerek kaçmıya ba~ladı. şi , onlar, sayısızdı. Nıu;ıı kurtulabl· Epeyce yol aldı. Bit· aı·alık, soluğu 

zaptetti. Korkudan, neredey'le küçfüt . Kaçarken. etekleri çalı1ara takııı- lirdi onların elinden.·· kesildi, dinlenmek için durdu. Teri-
dilini yutacaktı. yor, ayakları taslara çarpıyor ve Bunun için, gizlenmeyi muvafık nl sildi. Sık sık nefes aldı. 

Buradan uzaklaşmaktan, kaçmak· bunlara çarpmakla hasıl olan sesler bulmuştu. Şimdilik, kovukta sinmeyı 
tan başka. çıı.re kalmadığını anladı. eşkiyalara iz verıyor, o tarafa doğru en büylik selamet çaresi buldu. 
Sindiği yerden kalktı, acele ace.e atılıyorlardı. Eşkiyahmn bulunduğu yerlere 
yUrUdü. I<'akat, aksi şeytanın şı Talih, Kazalvckyoya yardım ettı. geldiği için keneli kendine lanet edi
yok, bir aksilik çıkacak. Yürilrke11, Önüne sarmaşıklarla, çalılarla. ört ü· yordu. Yarım saatten fazla bekledi. 
önünden bir tavşan kaçtı. Çalıları.1 lü bir kaya çıktı. Kayanın içi kovUK Eşkiyalar, sağından, solundan geç· 
arasına girdi. gibi, mahfuz bir yerdi. Yavaşça, ora- tiler, hlçbirl kovuğa bakmadı. 
Tavşanın birdenbire önüne çık· ya girdi, bir köşeye bUzUldU. Ve nihayet etrafta b!ltUn bütün 

masından fena halde korkan Kazai· Eşkiyaların eline geçerse, halinın ses ve sada kesilince, usulca yerin· 
vekyo,. elinde olmadan haykırdı. fccı olacaıtını biliyordu. Kaçmıya ua den çıktı, sine sine. yerlerde sürü:le 

Köyün ışıkları uzaktan gözükü· 
yordu. Biran evvel oraya gitmek, 
tehlikeli mıntakadan çıkımı.k lazım

dı. 

_ Gayret dayıya dUştli! 
Diyerek, tekrar yola düzüldü. 
Bir çeyrek kadar daha yürüdü ve 

köyün ilk evleri görünmeğe başlad ı. 

Yol kenarındaki ilk evin önüne 
geldiği zaman penceı-eden ışık dam· 

tırmanarak içeri girdi. 

İşte, Kazalvekyo, Doranın bulun
duğ'u odaya böyle bir tesadU!le gir 
mişti. 

Tesadüf kendisini memnun etmiş· 
ti. Şimdi geçirdiği tehlikeyi unut
muş, Dorayı, karşısında görünce, 
ıştihası kabarmıştı. 

Genç kadının kıınıldanınasına mAııi 

olma.k için b ir eliyle bçağım kalbi· 
ne dayamış, bir eliyle de bacaklarını, 
göğsünü okşuyordu. 

Dora, yalvarıyordu: 
- Beni bırak! Yalvarınm sana ..• 

T. C. Diyanet 1şleri 

tııtanbul Müftiliğinden: 1.ırtc' 
18 birirıcitcşrin 1941 cııP. ~ııı~ 

· · ·· uııı ;:ıı • .,~( 
sı gunu ramazanı şer l'"" 
musadii olmakla aksa111ı '.,., vı· 
geceııi) Leylei Kadir' ve; .. ll'ı) 
rinciteşnıı çaı~aınba gii11 

ıam olduğ'u ilan olunur. uıtı~i 
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