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/Kuruş J 

Yeni Japon 
kabinesi ve 
Uzak şark .. 

Artık Pasillk har
binden çekiameğ e 
imkan kalmamıştır 

Ge.ueral Tojo'nuıı ~llkado k.a 
dar ordunun Jtlınadını da. ba.
l:t ulduğu nıuhakkaktır. ToJo. 
bir uy3aU1k \e :,lllh ada.ılll 

değildir. 

Yazan: Nızamettin Nazif 

Japonyada ilk tahrniulcre uy~ 
gun bir hüküınct kuruldu. l\Iaje::.· 
te l\.1ikado He ayni kanı taşıyan 

~rif ve müncvvC!r prens Konoc 
nin yerinde, yırmı dört saattenbe
ri, Maje ·te Mikado kadar Japon 
ordusunun da itimadını haiz bu
lunduğuna şüphe cdemiyeccğimiz 
bir muharib asker gorülmcktedir. 

Japonyada askerler, iktidar 

,., . -
tahll~.-e etttğl bildirilen ,-· K 

ı k 
Don nma 

Tekrar 

Milli Çin 
ordusu iki 
şehir aldı 

Hankeu - Pekin 

wı 
Budiyeni ordu
sunun irtibatı 

kesiliyor 

17.000 ton1uk bir 
inglliz gemisi 

batırıldı 
Bcrlln, li (A.A.) - Alman tayya. 

releri dün gece 1ng1lterenin şark sa 
hillerinde takriben 17 .000 lonllci.loluk 
bir İngiliz ticaret gemisini batırm~o;· 
!ardır. 

1.500 tonluk diğer bir dü.~nıan gc 
misi de lnı;iltcrenin ~arp ~ahillcnnue 
batırılmıştır. 

Ayni gece lngilterer.in şark sahil~ 

leı-indcld linıan tc8i~atı da bombar· 
dıman edilmi~tir. 

mcvkiine tesadüfen yükselmezler. 
Japonyada askerin iktidar mev· 
kiine yükselişi, esas bakımından 
yine bir siyasi ıecellidir ~Uphe· 
siz ..• Fakat başında bir asker bu
lunan herhangi bir Japon kabine. 
:'tine konacak en doğru teşhi.s bu 
kavınenin bir harp kabinesi olu· 
şudur, Binaenaleyh General Tojo· 

mühim 
bir vazife 
görm"'" ş! 

Rusıarın 
eline geçrrı iş demiryolu üzerinde 

muharebeler oluyor 

Birkaç İngiliz bombardıınan tayy:ı. 
re.si Almanyanın doğusundaki top
raklara taarruz ctnliı;ısc de- cUz'i ha. 

sara sebep olmuştur. 
Berlin, 17 (A.A.) - O. N. 8.: Al· 

man umunıl karu.rgıl.hının tcbliğinlle 

Odesanrn işgal! blldirllnıei(te ve Ode· 
sa limanları OnUnde, Alman hava 
kuvvetlerinin, asker yüklü ı t dü'

man gemi.sine l!iabctler kaydeltlği 

ilü.vc olunnıakladır 

Kat'i kararlar \ermesi yahut PasJJik te b...,hyat'ak eıuri\akllere taııa.mmu 
etme..'ii beklenen Bay Ruz,:eJt 

dan uysaJlık beklenemez_. . 
Japonyayı saran btıg:unku şart

ların Uzakr;arka bir sulh vadetme. 
diı;:i aşiktir olduğuna gö~c. Maj.est: 
l\likadonun General ToJO yu ıktı
dar nıcvkiinc ~C'tirmiş olmalarını 
.Japon impaı·atorlusunun m_cnfaat· 
leri zaviyesinden bakıp ısabetll 
.>ulme:ımak müınkiın dcğildır. 

J b ·r imparatorlul<tur ve bı.J 
rıponya ı .. 

tınp:ırcı.torlul< henüz tce~us devre-\ 
ş\ııdedir. I<:otayJıkla. red ve cerhi mtiın 
k\ln olınıvan bit takını haya.U zaı U· 
t·ctteı elen ·doğnlUŞ olan bu ıınparator
hık hedeflerini elde edeınemiı, olUu
""u ibı hedeflerine ula!1nıı:tk ıınka 1·1 
" g b tmemı~tir l<lnııı dn ıuıy e 
E~ ydd.ınbcr. Avıupunuı büyUk 

IAka.>dı~ı Kaı·şJ.fltnda dl!\•11:n1 edıp gl 
den Çin h:ırbı J.ıpon_ ımptt.raloılu~ı 1• 
na katlandığı fedakarlıklara uygun 

g1;lccl·k k1:1zançlar tcınin elmişt. .• 

1, e1kat büyük dünya dcvlctJeıin .'"! 

P· ifu,te ıncnfaat ve kuvvet ~ah hı 
ohınlarının en ufalt bir l;.ı:5Vibinc n.ı.ı 
ola.nuyan bu ınuvaftaliıye~.leı Japon 
yanln jslikbalinl daiın.-t. ., uphc altııı· 
da bulundurnıflkladır 

,\ vı upa buhrp.nını:ı bır cehcnneın 1 
halini aldı~ı gü:\lcrde dahi Avrupalı 
devlelıcrdcn hlçbirı Juponyanın eli ıı 
tutmak uhmcUne katlahmadı. 1taıya 
ve ~\Inıany.ı mUstcsna ı;ıllpheslz ... 

Odesadaki 
ordu intizamia 

kaçırıldı 

Şehrin zaptı bir 
zaler gibi 

gösterilemez 

Rus _ Alnıan harbi ba~ladığı za. 

man Japonya Uçlil pakti ~oklar.~ ım !\-la1'csal Budyonu 

Almauıar para~ilt
ça indirmişler, 

istasyon 
cese.tıerıe d ıu Atak denizi ile Donetz arasında., 

bir Amerikan 
muhribi batırıldı! 

.i..ondra, 18 (A,A.) r..ıo.skova- Alman, İtalyan, Macar \'e Slovak 

da çıkan Pravda gazeıe,i P.u..ıarın kıt'I•~ ı, bo?.guna uğrayan düımanm Ruzvelt ı"a" n ettı"g" ı' 
ç.a .. ·samba c:cc~:si Almunları Kaii- lakıbıne atılınuılardır 
niıı'dcn tardetmeh: !çın nııı·,,aftn- Ahnany~ adliye nazırı f 

k ~etli bir muk:ıbll taar"atda t>u· nıeınleketine döndü 
lundlıklarını yazmaktadır. Tayya. Budapcştc, 18 (A.A.) Alman· 
relerin himayesinde hareket eden Ya adliye nazırı Schlcgelberger 
yüzden fazla Alman tankı Sovret l\lacaristanda bir kaç gün kaldık- 1 
müdafaa hatlarına girmcğe lcşcb- tan sonra dün akşam Almanyaya 
büs etmişlerdir. Almanlar Rusları hareket etmiştir. Nazır Macaris- J 

daha jyi bir şekilde muha~ara et- tanda ikameti esnasında l\'Iacar 
mck için paraşütçüler indirmis· Ytonl hlr mu,•arfakl)etl ııoht•r ,·erilen adliye nazırile iki memleket ara- J 

!erdir, Ru~lar paı·aşütle inen Al· \larr~ı.ıl c;.·unka,l')t·k ~ındaki hukuki münasebetlere da. 
manları imha etmislcr vr .... _·eni ç ir müzakerelerde bulunmuştur, 

.r Londra, 18 ( A.A.) .:...._ E'kiaı dJBıı~ 

mevzilerde toplandıktan sonra 1=ının bildirdıf{inc göı-e Çin kılaltırı 
mot~ikletli kıtaların ve topçuntın geçen puzar ~UnU Shihpaliho.yu istir ,,-------------~ 
yardımilP. hir muk:;abil 1aarruz.a da.t cttnc;te.:ı. !onta. c::;ı:_n~~,:a kirnli~ 
geçerek' düsmanı geri pliskürtmüs- t ler \"e burada t;"reyan eden sidd~tli 
lerdir. lsta~yonun peronu ile i~- sokak muharebclcı-1 esnasında d•'ş
ta~yonun ön~indcki meydan Al· 1 mana a~ır zaylllt vcrdirmiı;ılcrdir. 
man ccsetlerılc dolmuştur Çınliler bundan sonra Pekin _ Jlf!n· l 

---<>-- 1 keu denılı·yolu uzunlu~ı·ıı<J.ı cenup 

P f .kf k • b ••t •• J '"roşlarında daha mUsait n.evZl!ercl 
ası l e l u un ~ekilmi~lcrdir. 

Amerikan gemi!erine ---o---
Bi r lngiliz harp verilen emir 

Bir malaaıara m 

Odesa 
nasıl 
düştü? 

gibi sert hare
ket edecek mi ? 

İşte Kirney muhribi 
ni tam müdafaa 

sularında batırdılar 
Hyde ~ Park. 18 ( A.A.} -

Knok • Kearvey muhribı~ 

lltn t.61 piUenm" t · dhı 1 ı, 

Cümhurreisine, Va~lgtondan 

telefonla bildirmiştir. 

Bu haber, Ruzvelte, bu sa· 
bah. Hyde • Park'taki ka· 
metgilhına muvasalatından 3 
dakika sonra verilmiştir. 

CUmhurrcit!li, matbuat top· 
lantısında. hıi.disenln mufas. 
sal nıünak&fASlna girmekten 
imtina etmiştir. 

(Devamı Sa. 3,Siı. 4 del 
Manilla. 18 CA.A,) Dolaşan, gemisi batırıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Amirali ık 

1 

1 

Şebi sokaksokak, ,~==~=~ 
ev ev müdalaa Uzak şark başku· makamı Flcur de Lys ismindeki kor~ 

velin batırıldığını bildirmektedir. 
-o-- edildi mandanı Kanadada 

amerikan gemileri 
Japon sularından 

uzaklaşıyor 
• 

Va.şington, 18 (A.A.l - Sala l· 

yeth mahfillerde söylendi~ıne gbr ~ 

Amerika ticaret gemıle:r nin h p'Jt, 

bahriyei"lin <Pasifikteki vaziye .t:f ' 
vasıflandırdığı durumdan dolayı Ja 
pon ve Çin sularına terketmek jz f 

emir olmışlal'dır 

Aaerilı:a laarp ıardım 
badceılul arttırdı 

Her gzl 50 
mi/gar 

I sarf edilecek 
Amerika bir " zafer 
programı,, hazırladı 
Vaşington. 18 ı A.A.) - Salft.h.ye.._. 

tar mahfellerde bıJdirıldi~ırıf' gör 
R008cvelt harbiye \'e bahtı.ve nezaret. 
!erine ve ıstihliık ofisi direklor,üğU ıe 
bir czaf~r pı-ogı-aını> hazırlamalar z;ıJamı!l bulunuyordu. Stalınle at~L~ ~losko\a, 1:> (A.A.l - Gece yaıı:ıı 

. , 1 ı ova garında ccr~-
oı<a ara.'>ında •• os \. neşredilen Sovyel tebliğt~ 
yan eden sah:ıelcr Japonyanı~. ana 17 Teışı-inlevve\dc bUtlln cephe uzıın 
politikasında en ufak bir değı~ıklık luğunda anudane muharebeler cert:· 

. ar.·ı kallananııya~ bilh -ve fcdıık;,.ırlık yapın b' Yan etmiı,tir. . tuharebeleı- as-,a 

fakat teeyy_üd etmiycn bir şayia- ı 
ya &öre. bUylik Ok}·.ın•ı..ta bulu. 
nan bütün Aınerikan vapurları 

derhal en yakın Amel' ikan , eya 
İn{">iiiz limanıric. ıltica etmek ~.u
l'İ:ıi almışlar•tıı", 

lf'çbir rcsıni ~aıı~iyet bu ı1ahei' 

l·ıt:kK:ında teisirlrrde buluı.nıah h·· 
tcı:ıcmiştir. Fakat bir vapur K·t:n· 
panyasının müdül'ü Amerikan dır 

niz komisyonu tarafından kirala-

Fransanın vaziyeti 
ne olacak? 

Vaşington, 18 ı A.A.) - Fraıı~a 

sc!il"i Henrl Haye dUn öğleden sonra 1 

hariciye müste-~arı We\les ile Fraıt· 

sız tınparatorluğunu ah.\kndrır eden 
n1eselelc:lre dair görUşnıü7tUr 

Liman mahallesi 
henüz 

~'l.elburne, 18 ( A.A.) - Uzakşark emretmiı;ıtir. Bu program naıc.bınr 

başkumandanı hava mnr~alı Bı-ook tngiltereye yardım ve \.ınt'l'lk.uıı m 
Popham bir cephane fabrikasını tef· 1t mUdatnası jÇin sn nııyer d 
tiş ettik len sonra tayyare ile I<anu fazla Rar(cdilt.>cel<li:.. 

. . hali vt:rdırınck . 1 t -
cag;ı:-ıı bılcnlere bugun garp ıstlkamctindc şıddclli o ınU'1 i.l •. 

Uzcrcdir. Burada Kız;lordu dli;;ıuanın şiddetli 
Japonyn. J<cndısıııt: .sulh ıle. ver.!- hit·k11ç hllcun1unu geri püskUrtnıl.i<ı-· 

miycni h11.rp ıle atını:ı.lt ınccburıyetın- tür. 

nnn 
yük 
icin 

ırPerida•ı isminde bır Paııaına 
vapurunun l\Ianıllc'e dönmek 
emir a1dıgını söylemiştır dedir. Prens Koııoye kabinesinı.~ 16 teşt hıle\·\.·ehle 28 dUşrnan laY 

uzle-~nıa tcnıayUllrrıni ilade cttlğ .u, yareai lnhrlp edilmiştır. 17 Sovy~t ----.., ............ -----------------------
ıddıa eden Amerika g-azctelcrıne al· tay~ arcısı ka)-ıptır. 
daııınanıalıdır. Japonyada ınillf inki- 17 le ı· ne,,·etdc ... tosko,·n cıvarı~
şaf ktu·arı o kadar kökleşmiştir · • da l l ı\ lınan ta vyaı e.st dil!1U.rüim\l,
ve bu ınkl~afın ancak silahta temııı lUr 
edılrbil{l('eği öyle k·1L'i hir inı:ı11 hali Soı1 Sl'kız {;Un ıc; ·ıdc Kızılordu ku
ııi alnııı;-tıı· J.;.i, herhn:ıgı bir Japo•ı nıarıdanlıgııu.:ıı. h·n;ırlanan Sovyct kı
kabinl!1iinin değil, herh:angi bir J' talarının Ode'!adan lahHye8i iışl z,ı 
pnnun d;ıhi Uzakş•ı!"kla mPnLtati c mnnında \'e bUyUk bir inliz:unla y.ı· 
! 111 ~\\TUP·i rlc\"lellcrtıe uz;laı;;ılabi:c· pı!ını~tır OdP. a bölgesinde vaıifct~ .. 
ceğ"ini sanınak satdılliğine uğrıyabil · riJlı lfa elıru~ o1an kıtulnrımız dona.p· 
nıesınc iınk8.n ve ihtiınal tasa\'\·ur e· ma tarafından büyük bir intizaml'l 
dilemez. VC' hıÇ zayi.at vcınıedl'n Ct'phcnin ba~ 

Japonyanrn c;.~ın harplerıle c;ok yor- kil kc:-imlcnnc nakledilmışlcrdir. 
guıı dü1n1U~ olduğu11u sanıln1i sure .. tc sovyet kıtale1rınıır Odesatı tahin·• 
kabul ctmçk ın1kA1181Zdır. Bu de,·ı··t etmek mecburiyetınf1E" kaldıkları a 
Asy1. kıt asında bir ınuvtızcne unsuru dair Almıln radvo.sn tararı.ndan y.ı 
olan Sovyellcr Dtı llğiııin bUf;ÜııkU yıJaa ~ayiı1l;ır htçb:r «'Sasa iSlınat et· 
yoı~un ınanzarasından so .. 1ra kolay memckledir. Hakıkalte Odesanın ta.ıı 
kolay ze1ph·diicnH~z. hatta hiç zapte liycsi Alnıan ''e Romen kıtalarınır: 
dileınt•:t. tnzyikile at<"ıkAdar olınıy<f.n st.ra.teJi 

l>ıiııe k.ıı.J\lr Japonya .ı\~yada. sa· ·cbeplcr doJayısıle ve Kı7.ıloıdu yilk· 
d.< cc bir den•~ devleti ıdi. Bugün Ja- sek kumanda heyetınln e-mrilc yapıt· 
panya A:-.y;ıt1a bir kıl:a. dcvleticlır. tnlştır. nu itibarla Odesa mıntaka.a•ıı 
Pasifıkle hf'rha ıgi bir deniz z.:ı.Ccri da Alman \" Rom<>n kılalarının eld~ 
Japonyayı felce ugratan1az. EUtU'1 ettikleri gantnıt.·tler hakkında Alnıan · 
A1n(:rika.!1 donann1osı ve bütUn lng-t· kunıandanlığı tarnfuıcrln ileri Sütül~ 
1iz doıı~\rınıası Pa"iıfik sularına nıc- iddialar esasSlZ tefckkilrlerden ibl 
ıuur (•dil~t<:k ı..lsa <lahi 1tfikado impa 
ı·atorl~ığu A:-;ya kLl 0 J.!H Uzt'rlndc d 
l z~·il..;ı 11 rBhat rllh:tl devam ettiril". KJadl.' i\o, \tlnada 

r;. ·ıPrnl T·ıjo k·ı!ıınt.·~lnln bir uy Atına , ı A ._\ ) 18 Çolakoğ'lu. 

Smolensk 

,..ııı ı.; c ı n tcn1t1yülh. bir p:ı?., .. Jılt Ttirkiyeclen donen Alman iktısat he· t 
h lı·uc 1 111\('JTl si içın. hil· ıeırı ret.ı.nın ,('fi doktor cıodius'u kabul 1 

BUZ DENiZi-

ki lnı IHH ır dı dbkıncınizc cW. 1 1~uı 1 etmiştir. Dok lor C1odius A1n1anyaya 1 
\·~r ınıy ıı .Tıpoı1yanııı .l\.lanf;uııye gltınclı: l\zprc /\tlnrıda:ı aynlacaktır-ı 1 
·' n ı. ı '! <: kql dı~ i\lııgot:.:; Bulgari"ıland:• hf'r .ı;-un l't .)l'lll'l'('k 1 '</ n 

t !I \C Siıı'K.\"<lllg'ı. yani Tüı-Hlıstarıı So{ya, 18 fA."\.) - HUk\)111~ ım l~~,:-~ı~;~~llllii!o;i~~!'Atl~~l~~~~-~i~ ni) fllı "'<' il ya ı t"l·Sıni bir işgul Uikl hald her giin et istihlitkine nıti .... - ..... 
·t ı ı 1111 ~ Pta 1ı11 :.·a .utık Toı: saHdt• eltni.ştlr P.unun ı;rbebı kesile~ D ENİ Z 

,·oU:ın t.!~ •ı ı.ıl bıt· diplotnatik hüne. hayvttnların derilerine olan ihtiy~;· 

b~;(Jenıı•.nH·.i(.i ı. Tokyonun bundaıı tır Köylüler çarık sıkıntısı çekmek· 
~o.ıra ı::ü~t 

llı·:<tktır. 

c ğı .iıil.ıer!cı- hep ;ı.- -.c- ı tc.d~r. ~tıısadere edilen 300 lon haııl 1 
!\lı.atıı<'ttin '"\Zll dı-rl kri.'''ere dRfıt ı~rqktır. 

Şarkta. ('ereyan eden büyük boğ u,madn. şlnıat, nıt'rkez \ie cenup 
t·ephPlerlnde harekat bu ~rki1cle lnkl~af t-diyor 

zapt edilemedi 
Alınan ve Run1cn ;u,kerle· 
ri el bo .>a ları ve süngü 
hiicunıları ile çetecileri 
imha ve esir etmi~lcr. 

Qd.,,;a, 17 (A.A.) - Steıonl 

ajttn.,ının "iUretl ınah5u~ada gi
den ınuhalJJri bildiriJor: 

Fecrin ilk ıı:ıklarile beraber, 
dOrdüncü Ronıen ordu3u ile Al 
nıan kıtuları, Ode-,a n1Udafaa 
hattının ~lmallgarbi!!lnden l-'e 

')arkından gelerek, '6hre h.U · 
ruın etmi~lcrdir. Dll1n1an, şld
dctlC nıuka\.·eınet ehnckte idi. 

Sabahın oauııda ağır batarya
lara cınenziJI uzatınız» emri 
yC\"mf Yeril dl. Romenler 'o 
Alınanlar geçtiler, ~brln a.kı 
lJetl taayyün etn1ı,ttr. 

baat 16 do, Atn1an , .e Ro· 
nıcn Jliyactesl, nıiidafaa hattın 

da açıJau geni-, Jkl gedikten 
içeri atıldılar. Bir n1üddet ban· 
ra şehrin bütiin \'aro,ıarı l';igal 
edllmı,u. 

llütiin öl;"ledcn !oıonra ı;~hrln 

ı;okaklıırınıla. eUngU \'e etbom
bo!in ınuhar~erl yapıldı "e 
pencerelerden ate, eden (ete· 
eller, sakla bulundukları ,,.er
lerden !ı;'lkarıldılar. 1.'e'iJllın ol· 
nıokta. en geç kolan Jhnan nıa· 
halleslnde -,ırtdetJj n1uharebe· 
l~r cereyan edlyor. Gece ka· 
rarırken şehJr ba...,tanba':'a nıüt 
tc.fikterln e11nde idi. Ronıro 

nıakomah, ahRJfyc yiyecek tev 
zil l~Jni tanr.in1 etınektedir \C 
ınütehassıi"I ekipler, Bol,evlk· 
lcr tarafından çıkarılan mU
teaddit yangınları söndlimıeğe 
başlamışlardır. 

daya gıtmi.ştir. l\.lare!78-1. Curtin ve 
ağJebi ihtimal harp kabinesi azu.siJe 

' görUşecektir. 

1 

Jlarriman Vasingtona vardı 
Ncvyork, 18 (A.A.) - Haber alııı· 

1 

dığına gtıre Haı-rıman bır lng. iliz boın 
baı-dıman tayyareslle Londradan va-
şlngtona gelmiştir. Rcfakatınde bıt

kaç zabıt bulunduğu zanncdilınckte
dir. 

Bu pı·o~an1 şınıd kı haidl" telk < 
edılmektedtr. Progı-aın ·1 tahakti.Uk ı 
gelecek s~nf! için ltıO ınıly u· lahnı 
edilen mlllt gelirın ) rı::;ıııın artıı ı 

islilzaın edccf'l<tır 

Yeni proı.rram şand k bUt e ra 
zaran, bütc;:e bürosunca gel~ek nıJı 
sene ıçin 21 rnllyur oolar olaı ik t 

rnin edilen umumi maıraflaı ın lakı 
bE'n iki ını, lint ıhtıva edrl ekt r 

HADİSELER - FİKİRLE. 

lbtilil Fransasına 
asret çeken 
bir vatanı 

F RANSANIN yıkılt~ ı are. 
fesinde ve bu yıkılış sı

rasında iktidar ve kumanda 
ntevkiini ellerinde bulnnduran· 
lardan alttsı • ki en meşhurları 
Lcon Blınn, Daladye Gaı"!en ve 
Reyno'dur • ,e~as teskilit kanu
nunun vatana hiy:tuet s uç u için 
tayin ettiği ccıa.nın en afırı 

olan müebbed kalcbendliğe 

ınahkü.ın edilmişlerdir. Kara
rın verilıncsinden ve kendi ta.s
dikile de kat'iyet ka'lanmasın

dan sonra Peten tarafından söy. 
lenen sözlerden öğreniyoruz ki, 
Fransa, tarihinin kaydetmediği 

ınisli nadir ihanetlerden birine 
uğramıştır: içten kenıirilmiş, can 
evind.en vuruhnu'i bir aile facı
asının • ... her türlü tayakkuz ve 
tedbiri ifl1isa sürükleyen sıkın· 
tıları içine dü..~müstür, 

Bu meınleketi bu derece elim 
şartların ~irdabı içine sürükle
yen sebepler nedir veya bunl:\. 
rın başlıcası hangisidir? 

Hcm:·d l?.EFI K 

Vahdctsizlik, diyecck:-..iniı, 
Fakat bu nasll bir vahdrt~itliK 
tir ki, milli birlik, tıpkı parc;a· 
lanan bir kan damarıJJı tıkamak 
için lüzunıJu vas~taların herbiri 
g-ibi, basvurvl:ıcak lek ~are ol· 
duğu zaP1Jnda bile ihmale ıı~ .. 
rnyor ve n1ukaddt>r akıbet güJe 
o:;.nıya gelip catıyor! Bu, dtiılr 

di.ız,' bir inhil:lhlir. 
Evet, Fran~a. dUn oldugu Kihı 

bugün de, i.nhilil halinde hu· 
lunmaktadır. Bu muhakkak, F.· 
ğer öyle olmasaydı, fcli.krtinın 

sebeıl1erini ha1ırhyan1ar aras1. 
na tesadüfen iktidar ~ıevkiinde 
bulunmakla kahtan dört bf'" ·inin 
yakasına yaı)l!ijarak müf'"bbedliği 

~üııheli bir kalebendlik kararile, 
bunları bir köc;cye tıkamakla 

kalntaz; sebeıılerin daha derin· 
Jerine gider, bunları bulmak 
İt,'in de milli bti.n~·enin fesad ta· 
bakalOiında ar:ılOihr:naJar yaı>ar; 

yani, a«:ık~acı, bir ihtililc va· 
rırdı ••• 

Bunları yapmamakla Fran.c;a, 
Peten'in .. ahsından muzaaf ola
rak, sadece 17R9 Fran .. a"ıının 

hasretini ~eken bedbaht ve ~·· 
resiz bir vatan (!) manzarası 

~österiyor! .• 
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OBJEKTiF 

Hayat pahalılığı 
Hatcmi ::icullı SARP 

H ayat, a"I ınd.a zaten . ucut bi ı şey dcğılıHr; c;iinku,. ouu .. tecr~b~ 
etmek, v;u;ah lıir omüı-lc, aıtmı22, yetnıi;: sencnm guulcrmı 

saJ4mak clcmcktJr. 
Hele, bugiınlcri lıir ttamu..;, bir vazife, hir ülkü ölçüsüne ayar 

ederek &'C\'ircnlcr iciıı, kaygusuz ugul'lanan ve ka~ gusıı;ı: kar~ılanaıı 
'un enderdir. 

Bö~le manc'wi bil' ıllıhıda. oldukça ııahalı geç:ıııekte olan gün
leri, bir de rmıdllı ııiı.lmdaki p.1Jı;11Jlıkla karı:ı karsıya koyunca. ya
şamak irade!.'j, en ideali t hır ınsau için bile kuvvcliıuten eksil
me hissini, on.ı duyurımya ba lamakta haklı olur, 

Se' inmcnıız lızımdır ki, fert, cemiyet içinde. tcı-kedilmi~ bir 
munze\ ı dcglldlr! "c onun manevi ıstıra1ılarını yok -etmek ~çin bii
yuk ÜJkulcr yaıut.111 cemi)et, onun, -sebcpsir. yere lneydana ge· 
tirilnıis- macl<,ı ı (ıraplarının da yok edilmesini üzenııe almıştır. 

Ak:o;i b:ılde, feı'<liıı niçin bir da~ başında tek hasına )aş:mnya razı 

olm:tmasının ne nıanl'"• kalacaktı'! 

llugtinlcrcle. bzı in">anlar, bu lamk suda balık a\ lam ak için göz. 
lerini :u:mıstır; vc arılnııs lııı gözlerin, bir çok :>..çlıklar pahasına hi. 
le do) ınıyan sefil ihtira ları \'ar ılır: Rn kış giınlcrin<lc i'jtcn. namu· 
,ifc ı;alısma ktan H•rıılnııı~ iıı.san tarın ılık bir od;ıdaki ı.ıcak bir ka· 
ı:ık çorbasını, onlara zehretmek bahasma zengin olmak hır~ı önün
de, planlı ve en asır artıarla ınani olmıya geç kalmıyalım. 

Naıııııslıı insanlarııı alınteri bahasına. ,Yorulmadan zevk salın 
almak ga) esi guclcıılcı bu nıenı le ketin insanları sayılabilirh•r nıi? 

Hayatı suni ol rak pahalılaş hrmakta menfaat ı:oreııleı-ip, tıu 
gayrellerini onlıır. ç.ok pahalıya mal etmek hir devlet isidir: ve 
l>undaki kadar •h)al ıminaı;ında tam uir adalet müeyyidesi güt• giis· 
•.l.!rılebilir. 

Bazı mevsiınlcı·, bazı insanlarda. büyük iştahlar meydana getiri· 
vor. llu, hiç tc tabii olnıı) an iştahları, lıccleflcrine, on küı;iik mik
yasta bile \'armadan, tedavi etmeliyiz. 

l"ğcr bızmı yapamazsa! , meydana gelebilecek sa1gın, daha güç 
önlennıck tehlike ini gô!.teriı'. ve bir an gelfr ki, bıı ;ı.•oldaki her tcd· 
bir. artık g~ knlmıs sayılır, 

llatemi Senllı S..\l~r 

!EZE 

Un işindeki yolsuzluk 
edenlerle şika· Tevziatı idare 

yetçilcr sorguya çekildi 

-

~ ı·IŞEHill VE 
\,, IJIBASINA eıu J' ill EM t EKE T 

Bu harbin Sporcular 
mirasçıları hakkında 

~uııhl Nuri iLJtlRİ 

B u unıunıı harbi kim kazana· 
rak, kim galip grlr.cek? 

811 ~uaıı ı;orııııyıuı ~ok. ı··aı,at, bu 
harbi hcı· kim kıu:anırııa lmıan~m. 

fıi:r. daha ı:;iııııihleıı harlılıı mirası;ıla· 
rııu ta~ in edebiliriz. 

Bu lıaqıte en ı,:oı, ıı.ıra kaıaııan 

vt• dalıa d:ı lmzanaP,ak olan hiı; ":iİJI· 

Jıı iz Amerikanın lılrle':nıl': ılc' let· 
14!ridir. Zaten ılliııJ:ınııı mevcut al· 
tın ,.,ahetinin yüzlle doksanını ka .. a
larıııa sokmuş olan .\ınerHm, bu· 
uuııla da ı,alnııyor, ııeşin para .le 
veya tıramp:ı usul il le durma~ ııı ti· 
earet ~·apı.) or. 

Harpte güııdeıı gtino ltlıalüt H' 

lhrat-a1ını arttıran, fahrllm, nıııdeıı 

"·e tarlalarım gect'li giintlliı:JÜ i~let~n 
lıcıı Amerlkaclır. 

lrıgi11crc galip \ı•ya ıııal;liııı ol~uıı 

Aınc.rllm nılitenıarllycu kı\r ı·ılccek, 

zenglnJc~eı•ck, kuv, ctıcncı·ckt ir. 
Anwrlkanın Jll} Avnıpa~ a aı.ker 

göııdcnm:klı• ne de (iııl' ~cırılım et
mekle ve ne de llollanrlaııın ın\isteııı· 
lekelerini mliclafaa ile ı~e karıı;ıaceğı 

l lıal•kmıla bir lıarl'l•ct ı!l'ğll, bir cınll· 
re lılle yok. 

Bitaraflık kanunu İl iılir, fenadır, 

kal!-.rn Hıya kaldırılsın dl~ e ajans 
telgr:ıflarııula görlilcıı nutnklar veya 
ınalrnlrlcr hop hoş l:iflard:ııı ibaret· 
tır. Bir lıalonuı IJJO( ılc diyeblllrlz. 

Anıerilrnıım hlrlP~ıııl~ tlevlctlerl 
hif' hıı kfırlı hifıtr;ı flık •lı:nlrıi bıra

kıp Jıarbe girerler rııl 1 Girı-rlcrı.ı• ııc 

kazanuı·alda.r '! lllç ?.. Fakat, ı;lr11\ 
ıtc harbi lrııybcrlerlerıw zarar ve ı.i· 

3u.ıılarıııııı had \ı' h• ·ıtıı nlrnQa<·aı~· 

Mühinı kararlar 
verildi 

Beden terbiyesi merkeıı: isti~are 
heyeti kulüplerin ve sporcuların 
tcsçil talimatnamekri ile esas la· 
lıımıtııaınesini kabul etmiştir. Uu 
talimatnamelere göre Beden Ter. 
biyesi teşkilatı tarafından tertip 
ve idare edilecek mlisabakalara 
girmek isteyen sporcular, ordu 
mensupları ve mektepliler de da· 
hil olduğu halde tcsçil cdilccckler
clir. Gene bu talimatnamelere gö· 
re, sporcularm kulüpten kulilbe 
geçmeleri muamelesi yalnız kanu
nusani ayında yapılacak ve bir de
(a kuli.ip değiştiren sporcu bir sc· 
ne, iki defa değiştiren iki sene, üç 
defa değiştiren iiç :;ene bekledik· 
ten sonra, yeni kulilbli namına 

mili;abakalara girebilecektir. 
Müseccel sporculara lisans vcı·

mek için de şubat ve ağustos ay· 
ları tahsis edilmiştir, Federasyon· 
!ar, yaptıkları sporların mahiye· 
tine ve mevsimine göre bu aylar
dan birini seçeceklerdir. İstişare 
heyetince kabul edilen muvakk<1t 
bir maddeye göre de nakil mun· 
melcleri umum müdürliiğlin bir 
emirle geçen şuballanberi ımwl· 
liıkla duran sporcuların 942 kii· 
nunusanisinde münakalclcri ya. 
pı!acak ve ilk lisans ayında da 
lisansları verilecektir. Heyet yarın 
futbol müsa.baka talimatnamesini 
görüşecektir. 

tır. Bele41JI .. ..ı aıollıl 
Japonya tla öyle deı;ll mi·: toplUIJOI' 
Henüz lJcş senedır Çin harbini ba• Belediye Umumi meclısi lldncıteş· 

şa.ranııyan bu ııç \C luq:·un ıncmlc· rin devresi top1antılarına ayın blrlıı· 1 ıu•t !kinci bir harbe glrnıcktcu uruk· ı ı • j •ır. de b~lıyacak ve meclis Va in ıı nu.· 

1 kıle açılaca1ttır. 
İ Japon) a kU\ \etli bir n&iltcre 'e Vali ve Belediye Reisi doktor Lflt.-
.ı..un etli bir tio\·yet. Jtı syay;.ı. imrşı fi Kırdar bu nutkunda iki devre ara.· 

1 
haı be girmedi. Amerika ile hr, cil· sındaki !aalıyet hakkıııda iı:ahıı.t vıı
' cıol pc!i e5kidlr \'e bir tilriü Iııi ko· rccektir. Bu devrede yonldcn hazır· 
paroıak htcınl;)or, l>c~ll ln.ı::lltcrc ,.e laııan iınl\r planları, ÜskUdar • Kıı.· 

ı ,\mcrlka ile, lınU(ı ıııasliıp llullan· dıköy Hail< tramvaylarınııı Beledi· 
danııı ınuaz:::aııı nıfü;temlcğı•krlni lıl- l 

yeye devri müzakere mevzuu o acaı<· 
le alnııya kalkışmıyor. ! ı·:llıııı; güdi, nıuğliıp ı·raıı.~a~·u lır. 

Maarif Vekilinin 
beya:D.atı 

Üniversitede· müsabaka ve seç
me sistemi ta·ibik edilecek 

Talebe yurdu için b IDa ara111yor Allka· 
rada yllksek teknik okula lıanlacak 

Ankar ı (Hususi) - 1 tanbulclakl 
lctkiltlcrlnl bıtırerck Ankaı·aya tlö· 
nen Maarif Vekili Hasan Al! YUcd 
ıstanbuldakl tetkikleri etrafında lır · 
yanalla bulunarak demlşllı' ki; 
«- YUksck Mllheııd!s okulun•J 

gczdını. Labol'atuarları, kUtUpane· 
sini, ı:ınıfları, atelyelcı-i ve pansiyon 
l<ısmııtı inccledım. Okulun iclarc.:ıl ı·c 

tertibinden memnun oldum. 

Bu yıl elli dört mezun veren \ııı 

lrnrumuıııuzu, ıfü a;t~d~ ) w: e!ıi 

mezun verecek şekilde dllzcıılcm'>'!< 

Climhtırlyct h\\kO.ır.ctinln ltarar).ırı 

anısmdadır. Illlkfımct, hertUrlli im· 
kaııtla:ı istifade edıp Yükselt Mlih~ ı· l\laarlf Vekili Hasan All Yücel 
dls okuluna e:l kısa blr zamanda C'1 lcsı, Fen ve Edebiyat FakUitelerin!n 
iyl işlemesi için zaruri vnsıtııhı.rı te- ltlmya ve cc;ğra!ya gibi kısımlL"J, 
nılıı edecektir. GUndeıı gUııe artan bir tııtbik:ılı da !cup ettlrdiğ:ııden bu
rnğbcllc, geçen yıia nlsbel ediiır<;e ral:ır.ı gcleeeli talebeyi elimizdeki 
yü.ı:de elli iskkllsi artnıı1 olan Y~-, kadroya, nıa.ddl imkana ve ihtiyaca 
sek ~I!lkerıdıs okulunun yen~ yıl m ~· göre nisbcUcınek i•;ln incelemelt'r 
s'.ı h:ı.kasıntla. kaz~nan tıılcbaıe:•ilc go yapılrrırll<faciır. Müsabaka. ve seçme 
ril~ltlın. Bıı·ıncllığı ıznılr l!scslndc.ı s!stcmiııe g"itıııel< .ı:a.J·urcti kar1ı.sında 
bıı· tale~cıııız kazanmıştır. G!indU;; bulunuyeıruz. 
t:ıleb<?shıın sayısındaki urlı'.), bu lcı-1 Yurt meselesi 
rumunıuzuıı lıcın gordüğU ruğheti, _ 1staııbuldu üniverııitc talebesi 

ıçiıı yapıla.cağı söylenilen yurt hal~· 
kındtı malumat vcriı· misiniz? 

- İld aene<lenteri Usttinde durdu· 
ğumuz, ııııcak mrYcudun genişlenıcıi 
şeklinde ''e az ıılsbette çare bulab!l· 
dlğlmlz yurt meselesini, bu yıl költ· 
len olnıas<ı. bile, bu hu.ıustaki sıkın· 

~~ 
Rusyanın 

yıkılışına 
1 n gi l tere. 

• • • 
seyırcı mı 

kalacaktır ? 
Şevket BİLGİN 

S alahiyettar Alman ııahsi 
yetlerinln beyanatına göre 

Doğuda, İlmen gölünden Azak de· 
nizine kadar uzanan 2000 kilo
metrelik Sovyet cephesi tamamen 
yıkılmış, Rus ordularına kati dar
be imllrilmi'!tir. Halen yapılmak· 
ta olan muharebeler, kati neticeli 
biı· imha sava~ının temizleme h:ı
reki'ılın<lan ba.1ka bir 'ıey değildir. 
Kızıllar mukadder akılıeUcrini h\c; 
bir ı.urctlc dcği~tireınlyeceklcrılir. 

Sovyetleı·c gclhıce, meYcndiyct· 
lerini tehdit eclen tehlikenin çok 
büyük ve vaziyetin fcvkal;ide v:ı

him olduğunu takdir etmekle be
raber, "1oskova meydan mıılıare· 

beslııin neticesi, nihai zafer des
tanlarında acele eden dfü;imanl::ırı. 
nın Rus nıuka\'emeti hal.;kında da· 
ha bir defa aldandıklarını isbat e· 
deeeti kanaatindedirler. 

Loııdrn haberlerinde ise, n.usıa. 
rın, lUoskovaya karşı Alman ileri 
hareketini durdurmak ınaksadilc 
nevmidane sayılacak g<ıyretler Y~ll 
tıkları bildirHmektcdİı'· 

Bu gayrellel' netice vcı·ccek mi· 
dir? 

RusJıır l\loskovayı lrnl'larmağa, 
dolayısile kati inhidamdruı yaka· 
larım ıııyarmağa muvaffak olacak
lar ıımlır? 

Hadiselerin yıldırım ~üratile iıı· 
ki1afına bakılırsa, önümüıdeki bir 
iki hafla i<:indc Rnsya harhinin 
talihi itiraz götürmez ~cklicle tc
vazzulı eılcccktr. İki taraf silfı.hla

hem de daha kolay ı;elişme iml<:l 1· 

tarını kazanmakla oldu~nn bize ı;os 
tcı·mi~tir. Aııkar.:ı.da kuracağımız 

Ylilcsek Tclmllc olrnlu ık htanbııld .. -
kl YUksek .M:ülıcncUs okulumuz, L'!· 
raber çalı,tıklan zaman. şimdikinde, 
clııhu g·en!'j ö!~ildc, C.ıkat ileri yıll:ı.· 

rımızm bu alandaki ıhUyacına anc:ıit 
ce,·ap vcrebilccelt suretle yükse:< 
teknılc clcmaru yet ştıreceklcrtlir. On 
beş sene sonra tenknilc ve endUstri 
işlcrlntlc bugi\n çe!ttiğimız sıluntıla.·ı 
ortadan kaldırm<i.k azmindeyiz. 

tıyı lııç tılmazsa ya ı yaı·ıy.,, indi!'~· 
rının mukadderatım tayin edccclt eck suretle haHetmclt içlıı tedbir al· 
mahiyette mııazıam bir sav:ı.ş de· 

ına. yoiund:ıyız. E~'lvekiiim;n emri v~ 

'l'ckııik okultl:ı 

Teltıılk okul b:ıŞ!ıbaşma ehemmi· 
yele değer bir fe:ı mllesseseınlzdlı'. 

Teknik oi~tıluıı yayılm:ısı, geni~lem '· 
si zururid!ı-. ::\fakinecı ve inşaatçı 

mlilıend!slcl' yctıı;ıllreıı bu fon kum· 

vam eclcrken hüküınlcnle istical tenslblle Valf ,.e üniversite l'eklüril, 
giistermemek en akilane hareket· 

P:ıı·tim 1%: b:.ı{kanı yel' bu imal< ıçın 

odcvlcndfrll:nişlcrd!r. Ke:ıdilerile t.ı

ınns ottim. Eu yıl. iç!nıfo bu1unduğ:ı· 

muz şru·tıara ve imkanlara göre bi· 
ııa ve tesisu l temin olunabilecel<t;ı-. 

Fakir talebemizin blzl çok üzen güç 

tir. 
Burada bilhassa 1;11 noktay1 ie

bıırüz ettirmek lazımdır: 
Ru.'>yanın yıkılması, İngiltere i· 

c:in ağır bir d:ube tc~kil edeceğin
de herkes miltte!il<tlr. 

lCttl de Ulndiı;ıiıılyl t;iiyle lıö~ le eline A'" l .ı. U 
la~ 8D&I- JO &r mumuza, gc:işıııe \'e ılerleme huırn· geçirebildi. Bunuıı dn ~ e~ıiııc sebebi Y 

yuşuıııu. şartlarını kolaylaştırıp daha 
ralıat s:alışmsla:·ını temin edece~i

ı~ı!z glinler yakındır.,, 

Ru~m harbi IJillnin Medi;;i gi. 
bi, kı!ltan evvel neticelenirse. do· 
ğuda to!'lanan Alman lıaf\l m::ıki· 
nesinin bii~·ük kısmı tekrar ıarbe 
dönecektir. Bu takdirıle. önümiiz. 

Yi~i billrfımetiııiıı lllııtli~·lııi)i tngi· Belediye Rc!s muavini Lutfl Alt-, sunrlıı emniyet edebıleccğımlz inlıba· 
llzlerr. kaııtırnı.ık islemcınc .. ldir. Ya· soy beraberinde Fen lşlcrl, Bahçek•r ını alını" bulunuyorum. 

1 \udi • :\." di.4s' ·'Wla~ ·e U!l_!i eri l!ılhnarbk bele_riaiıı blrlf!!lllrllıne .. ı 
Ea ıeaeld p••u 

rell:o .. tesı ı---ı"'n"'l)..;·fu.aG ... c .. n!41cral De Gole ,·erccr~iııe Ja· oldugu halde Taksimde tl.!.,ciı· işleri - Güzel' Sanatlar :Akaı:'emisımle 
etrafında. tetkiklerde bulunnmşlar· ve YLU•srk .Mıihendis oku·unda ayn 

- deki kış mevsiminde Almanlar, 
biitün nvrctlerini İngiltere harbi 
üıerinde toplıyaı:aklardu, 

Bu scı.e Tilrkiyen!n umum pamuk 
rekoltc:ılnl tahmuı edenler rckolten:n 
:!37,058 balya kadar ol:ıc:ığı:ıı söyle· 
mcktedlrlcr. Bu miktar geçen :;ene· 
lcre nazaran az olmakla beraber b•ı 
ser.c pamuk cinslerinin ıslah cdilmr· 
si.ıd.:ıı clul::ıyı kalite itibarllc ı;oı: 

yUk'lCl;tlr. 

bi:irekçi Hı ~iıııil~·ilcr ııouvnya 'erd\. Artık bu harek \ \'t , • . 
· · ti 1 • t . llkl d • ıln·. Yem a~açlandırnıa planına. gdt·o ayn birer mıınaı1ık şubcs!ııın dc,•a:n 

l:n tevz atı d lkı yo s•ızl ık tahkl· 
katına dUn de B<' cd ~c İktısat mü 
dürluğllnde de\ um ı uuşlır. Ş!lca

yetçılerlc tc~z atı ıd1rc edenler dtln 
i)ğlcden soııra muvacdıe olunmuşldc·· 

dır. Börckt;l ve simitçiler levziattal::ı 
>olsuzluğ'H tesbiL edert altı maddelrn 

t.ı~ase . ıı n 'n :ınııen er e ne ere bl 
1 

tl 
1 

bl . 
hir şiklyctnanıeyı de ayrıca İlüısat ceyc kadar alakalı oluıı olmuılıi;-ııu 1 bılhassa Ay~paş:ı. . Dolmabahçe y.1- e~llrılnıeyip, bunun r e.7 ı • ccet:ı n Gerçi İngllterenin kazandıl ı ıııı 

bir kaç ay, kemli harp makinesini 
,\hnanlarm i':!tilıi tehditlerinden 
korkmıyacak kadar kuvvetlendil'· 
m!l'ilne vardım etmi<ıtir. Bununla 
berab"r.' Rus mukavemetinin kati 
olarak kmldığı ı;ün, kıta lıarbi-

mfi(1lirıu·· 0"'unn ımz"farı tahtıı.da. v<>r· j hı evvel~ iki tara!lı olal'ak ağnçlan· tlen balıscdlliyor. Bıı hususta ulı.:· ' .. Hır ı.ı~a cdlntz: 
' ·'ırı1acaktıt'. ınııı bir kanır \"al' ın ıclır" nuşlcl'dir. Bılh:tasa bu şlldi.yctıı.ı me· ,faJl(tH~ aııııı uu ıımunıi huqıkıı pek "' 

de tevzıattaki nısbctsızlılc lcsbıt r· lıiiyiil\ lıeklcfüklerl, nnıdukları da 
lunmaktadır. Bu surcUc yolsuzluk ~ole deı;il. llcle bir Ruı1~ a \C tııgıl
tahakkuk etmektedir. 1 tcn·de yazlyet feııaıa,sın, o ı:ıman 

Beygtr eti 

sahyorl armış! 

göriirııünılz. O \nklt hiç harı> etme· 
l!!!!!llll!!!!"!!!!!!!!!"~!!!!!!'!"'!~~'!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!""~!!!!!~~~"'!'!!!!!''!"""'~'"':'~-;":'";.!"'!!'!~ ı <len, Japoıı ortlu ,.e ılonaıımaları ko· , Odun muhtek,rleri ~:~11::; ııc ]mılar çok ~·er fcthcılc-

J\lmanlar ,Japoıı,ya için lıarıı cıli· 

Sekiz tüccar ve bir ~w; nasıl kJ lnı;lllılcr Amerika için 
har1ı eıliyı•rlar. 

belediye mÜrakıbı i'"akat, unutınıyalını Aınerll,alılar· 

Dört kişilik bir Adliyeye verildi :::~ı ~a~~1~ı~~~'.~r~a~aı.~;;a ;~ıı:ıı;:~ 
ebeke Yakalandı kara kış, ll~lık \C ÖliİDldÜr • Ş Flvat Mürnkabc komisyonu ntn..ı· " Hııı;iin yalnız harp ı•clcn ıııiJ~·on· 

~mil, Mehmet. S it \o Rıflı:'. a· ı yet odun işi Uzeı-iııd~ki ttı.lıltıkatmı larca aı.kcrlertlen ba~ka. lılr de harp· 
dında dört ki'Şlnlıı KaragUnlrükt~ billrcrek suçlu gördUğU S o<lun ta-, ~en dolayı yr.ri, yurtlu, ı~ı, rahaU 
Sultan mnhıtlle!!lnde 17 numaralı ~vt ciri ile Belediye nıllrakıplaı·ııtda11 malnü IH'rl .:ııı olnıı ınll~ıı~larca in· 
kiralayarnlt bır ka.ı;aph:ı~e lıalıne sııı·eyyayı, lilzumsuz yere odun fı· 1 san var. Bu~lar bu 1, 1~ ıoyanıetle J· 
soktukları ve et •uu;Jkç•lı.,ı yaptı!~ yatlarınm yul<sclmc:::.ıinc \·c hu.Ikın al· ı olal'nk'? Nercctıı barııı::eak ·~ N'ıı yt3·e· 
lan haber ıı.lınmış ve ov dün ansızın da.tılmasına sebebiyet \'CI ıııck suçu ı·. eck? ı-.-e ,·akit mll'>tahı11l bir hale 
lıasılmıştır. dan Adliyeye v~miştır. · geleeek~ 

Ara,.,,a " ı · ınrl r..ı.rip bir \'azıyet MUdde'ıımuını:ııt t.ahltıkatı millı . A ı ,... • ' Sulh z:ınmııında bile ''ruıııu an 
meydana •ıkm !;l v k ı;akı;ı şebeke· ltoı·unına. kununun!.l ""OlC yüıütmrkte 1 ı · ı ··ı ı bl ~ 0 gıda ,.c Iıam nındc e erııı ıı mu ı ın r 
sının knrak o'arak ;:ı.ttığı etıerın dır. 8 ocl•ın tac!ıi ıle Sürcvya bu!!'.lliı ı d 

...,,. J - kısmı b:ı5lm kıta ur an geliyordu. 
beyg r tt o <l ı u • -ıla ılınıştır. lerdc MUddeiumumllı~c cclbcdılerCJt l<'alrnt, l>u ııcfcr tnglllz donannıası 

Mutfakta 5 "ıı kılo hcygır etı sorgtıj:a çcJ,ilccck 'e suçlu "Öt UIUr-
0 hıma mt"ı ni olduğııntlaıı hu sene \'e 

bulwımu kal hovu dakl b r ma· lcrrc yakında mahkemeJ"e scvkcdılc 
hatta gelecek sene A'nıı:::ıııın ınııl

ıt-aradn. da. bir m ktcır d..ılın be)r;!r ceklerdir. 
ı; şrf ,·c mesai 'az.I) eti hiı; de l~·ı olını· 
eti ele geçııilml tir Beledıyc murakıbı SUıl'yyada ı yacaktır. 

Suçlulardan Ct ıı · Mehmet, S ıit başka Adliyeye vcnlc.ı odı.n tacırlerı Hasılı nıulıarebclcnlc üleıılerdeıı 
yakalanmış. R fkı l<a m Ali muv'lf· şunlardır: fazla bu kıı; e\ siLllk, clbbıeslzlik, 
fak olnrn t r. Bun n d bur;Un ye· Nıyazl Yelkencloglu, Raı! 1'~ı·i.ı, füıı "azlık, kö~ıiır 111'.iiık 'c czei\mle 
k ılanaeıığı mıılı:tl< ,_ık say,lnıukta· Nafız Gönen, llüseym Buyraı • Runı l F•;ıek .. ~.lik ) ÜLiiıulcıı ı\' rupanın -;ar 

dır. 
elı oduncıılarındl ı Haydar Dagyo,- kında mliyoıılarc·u lıı!i.an ıııaJı,·olnıa· 
alan, Kancul şirltc.ll şerlklcrindcıı ğa ıııııhkilıııılur. iı:to tıu ııımımi harıl ---o-.- F'ikri Kanca!, J\fu tafıı. Tıınl·cı, Nı- hltmczclcn en el mlra~çılar İ!}C h:ıt-

liaılıııııı elinden ca) paketini hul Gilven, Etem BUroğlu. lıııhlar: 

k.ıpı(ı kn~uıı' 1 c-- \ Iilnıi altııı kar.anıyor, kiıııl toprıı.k 
b I' kad.n, dlln Tah· ı Daya karamana 1aıı~an!ar 1 alacak, klıııl l115anlarm luıyatını ;)"Ok 

mis c~dd • li"l<I b r Ç'iJ udan 440 S b' k { d SQ b " r cılcccl<-· Bu ıııuaz.z::wı mirastan SO!l· on ır aç ay zar ın a ıne , 
gram çay 1 ıı , ) ti :ı. gıderkeı. hır . . ' ru, Alıuan orduları zaJcrlcrinln dea· 
abıkalı ynnı a ~ ·ı şarak elındeKi yakın ışçı, Hava Kurumuna aza 'tanilc kalacaklaıa bcnzl~or. 

paketi kapmı7 ' ı ·a. b amı~l.ı!' yazılmışlardır. Ltsc, ortn mektep Suphl I'turl İLERi 
Fatmanm fer) ad Uz: rı l' koşu~an ve ilk mcktcplenle okuyan tulcbu· 1---------------'-· 

ı .. a a. m ı\a!tak den yüzlercesi, Hava Kurumuna 1 ibracat CfJalanaa 
ct dıı bır ıhıkl ı • k. acak a1 •m .. t ıı.zn yazılmak için mıircıcaattc lıu· · O!l ın r. 

ı:; ı;ıiı mtıd· 

\ (' hcnıen tev-

lunmuşlardır. 
Mılli alameti farikamız olan ay 

. , ' yıldızlll otedenberl oldugu gibi ih· 
_ .. . . raç pşyamtz ve devlet inhisarları 

Hava ~ur~nıu, 1 ~rkı~ ede 1 'e fabrikaları ıııamulfıtı Uzcrine 
her eve bır,Jıtre zarlı bırak. konulup konulmaması lıliktımctçe 

Slaemalara faıla ıeJircl nııştır. 811 Iıtre. zaduıa kona· tetkik olunnrnktııdır, Bu hususta, 
cak paralarla bır tek bayram h v~k·ıet :ıvrı ayrı Da.,vek;ilcte 

alınmayacak - .. .. .. k 1 . 1 l er c a . ' 
gununde, UU) u '.ır. uwacı ık \·eril ek iızerc biı·cr rapor hnzır-

t . fabrikaısının temelını O\.tnıaıra mi l d 
ı cJmar e.:ıı. • 1 .. .. lama t a ır. 1 

. . imkan vardır, >uşuncc ve aıı. . . 
j'l.ı.rı. gun er. .. .. 1 Ay vıldızın, bulün dunyaca 

zarı dıkkcı·, ıa, ı~larımızı bu ol~uye ayar Tııl'kluic alfımct .Jlarak hınınmış J 

ı l
edP.rek Turk Hava Kurıııııuııa 1 b 1 " lakJ ba~· mah•u .. • ı o lln• gı;çt ın.,. d ed 

1
. o ması u ıu us ,,. .. • ı 

Be101t mefdanının 
taaılall 

Beyazıt asfalUanm:ı işinin Cilnı· 

huriyet bayramı gU!ıüne lcadar ba~ı 

ıusımlarının ikmali için tekrar alll· 
l<adarlara ltat'i emirler verilmi~ti:'. 

:\fUtcahhit bu i'ın tesriiııi temin mnlt 
sıı.dile daha fazla amele kullanmak 
yoluna gitmek meeburiyelıııde kal· 
mış ve tedbir alınmıı:tır. 

--o--

Fa brtkalal'llllWD lıtllual 
kapaılderl afttl. 

Son zamanlarda hariç piyasaltır· 

dan gelen malların dahili istihlaki 

kar,ılnmadığını gören fllbrialdarı· 

mız islihırnl kapasitelerini arttırmış· 
ıardır. 

Öğrendiğimize göre 'fürklyede me\' 
cut bUlUn fabrikalar 19·10 senC'siııoe 

9610 ton ipek, 7730 ton be-L imal et· 
nıi~lerdır. B~ miktar harpten ovvl'l 
ynpılan imalata nlsbet edileeek olur· 
sa dörlte bir daha fazladır. 

Dığer mamul e>;yadakl tezayut nıs. 
beti de aşağı yukarı ayni derecede· 
dit·. Sümerbank fabnkalan istihsali 
bir ıniktaı· daha arttırmak iı:ln yl'nı

dcıı tedbirler dUşUnmeklcdır. 

Petrol oliıl mldlrl geldi 
Bir mUddettenberl BUkrcı,ıte bu!ıı· 

nan Petrolofisi Umum MUdürU Bay 
Talha Sabuncuoğlu dUn Bliltreşten 

gelcl'ck Ankara.ya gitmlşUr. 
Bay Talha. Romanyıı.clan memlck,·· 

timize sevkolunacak petrol ve ber.
zlnler hakkında numen ınakamlarile 
temaslarda bulunm~lal'dır. 

T. C. Diyanet t9leri 
İstanbul MUttllifinden: 

18 birincite1Jrin 190 cumarle· 
&! günü ramazanı şerifin 2G •ına 
musad~f olmakla akşamı (pazn.r 
gecesi) Leylci Kadir ve 22 bl
rlnci~tin ~arl)<µnba ıünil bay 
ram olduğu ı!t\n olWlur. 

lstanbul Mfülisı 

Sadakai fııu 

En iyi lyi Son 
Uufday 27 .24 20 

ıo as 37 Arııa 

Üz;tim 231 170 117 
Bayram naınazı 

Sa. Da. 
Vasati 6 55 
Ezant 1 37 

51111 t m r c kı b.r k .tr , ~tınıı yar &m e ım- J ıara mukabil kuvvetli lılr tercih ı 
::ı.tınınası ı o al . d • ı .. rıı. mır va· I 1 sebebi olarak tcltıkki edilmekte· 

r:ı.lnııştir. dir· . .._ 'llıı..-----m:ı-~~-,,_ ....... .,.. 

_ Vardır; her iki ınUc.sse.:ıenın de· 

vam dnıcsl. ll!zinı u:;ullinılizdc va:·ı 

yok c~mclc, yolüur. Eksik vurc:ı 

tDnınmlıyaral:: bıı rnemlcı,e!in su~a-

dığı ililn, fen \'e sar.at nclanıl:ırı:ıı 

lml•anın en geniş ııısbelindo yetiş· 

tiı mektir. şurası 1ı1uhukkaktır ki, 
YUksci< Mlihı:ndis okuluııd l bilhass.ı 

ibtlkir taraması rapıJdı nin bir .çıkmaza girnıis olacağım 
hisııctmemek imkansızdır. 

Fiyat Mürakabc blirosu kontrolö~

lcrl dlin şehrin ınuııteiif nıııılalrnla· 

rıncla bir ihtlkiır taraması d:ıha yap 
mışlardır. 

Yapılan araşt.ı.rmalarda Bcyo~lu, 

Eınııı"nü ve Fatih kazalar:nda ihti· 

6011 iki sene içinde l>uvvetll'ndirılıniş 
olar. lıu şubenin yUrüyU<,ıünü ve ve:l· 
mini nrttırma:ıtnn başka ~·opılacıık 

bil' harcl\et doğru ohmınz. Gl\zeı 

Bu sebepledir ki bu biricik fır. 
ı-atm kaçırılması ihtimalinden ba· 
riz bir encli!ie duyan İnbiliz gaze· 
teleri Rus:vanın yıkılışına İngilte
reniıı seyirci 'aziyettc kal:lmıya· 

u;tını anlatmaktadıl'lar. 
k.\r yapınuktaıı suçlu olarak 8 kıt· Almanların. Fraıısa, Relçil;a, 

sanatlar mııııarlık kısmı flon iki yıl· sap, 4 bakkal ve 2 kömürcü yakalaı.· Dolanda ve Norveçtcki kuvvetleri. 
da şimdiye kadar görülmcmış bı~ nuştır. Bııııl.u bugün Adliyeye ı;cv- nin bÜ\'Ük kısmını doğuya naklet. 
rağbeti 'l.C dileği kavı.nmıştır. Her kcuı:eceklerdir. ' tikleri ' bir sırada, bu memleket· 
Ut! lrnruıııda yerimiz ve eleın:ı:ıla:ı· lerdc ir.ln için ırnyna• au i.s~·anka1· 
ınız bol olsa, bugii."lkü tnlcbemiz!n I /' " harckeU~rden i,tifade ec?;lerck lw 
hiç değilse iki kat fazlasını mlmır Ögretmenler Yardım Cemiyc· tava asker c;ıkarılma~ım isOyeıı!eı 
olarak yeti .. ti!'eblkceğiz. Bizim eme· ti lteislıi;indeıı: pek <:oktur. Hattı\ nus~·a üıcriıı-
liıniz, yüzlc:·c;(; değil, 011binlercc f~:ı Ccmiyetinıi:ı: azaomdan Siliv· deki öldihiicii taz:yiki h;ıfilletmrk 
ve sanat ııtlumınm Türk aydııılan .ı· d Akviran Köy okulu öğrel-

. ·ıçln bö,•lc bil' clivers,·on hareketi raeına girmesidir. Yoksul bir nıl".a meni lsmail Dündarı aramız· , 
ıwıır hesaplar yaı>ınıyoı·uz. Onun dan ınaale:;ef ebediyen kay· zaruri gönilmcl..tedir. 
lı;ln, Jıcı- !iti kU!'uınun her iki şube· betlik. Kederli ailesine ve sa. Bir İngiliı gazetesi, kı~atla bü· 
sini elden gclıJiği kadar ı;eıılşletınel• yııı arkadaşlara taziyctlerimizl yük muvaffakıyetlcı· bcklemeclen 
,.c ılcrlctmek öda.vindc ,.c yolwıd.:ı· sunarız bir köıırii ba~ı tesisine iınk.in var· 

Kllap i~i 
\. . .l sa. ihraç tc~ebbibünüıı yapılma. 

!stanbulda bulunduğunuz sır1· 

da Jdtap mesclcsUe mc.o;:gul oldunuz 
mu? 

- Kıtup nıcse!cs:!o dcgıl, kitap 
!şile meşgul o!dum. Halledilmenı!ş 

bir mesele olarak Maarif Vekilliğini 
bu hususla işgal eden bir davamız 
yoktur. 1stıınbu!d:ı bir kısım kıtap
lnrın bulunmaması, basma suyıs•n· 

dLtki cl~iltlikten ileri geldiği ir;ın, ta· 
nıa.mlıınııınsı tcrtıbalı alınmış Y<' bu 
kitııp!ur ciltlenme!erl bittikçe· satış 
ycrleriınlzdc piyasaya arzedilmiştir. 
D:ıha da ııoksa:• çıkacak olursa it· 
marn edilcbllecektır. 

- Üni\"Crsitece!d ince!cmclerııılzdc.ı 
b:ıhsed~?' mislmz '! 

BUGUNKV' PROGRAM 
13,30 Program • 
13,33 MüziJ;: 
13,·15 Ajans 

14.,00 Milzil< 
14,30 Ankara al 

yarı~lnrı 

14,30·15,30 Müzik 

18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,40 MUzık 

19,30 Saat ayarı 
10,45 Koııuı;ıma 
Hl,5J MUzi!c 
20,15 Radyo gaz. 
20,15 Müzik 

21,0u Ziraat tak. 
21,10 Müzik 
21,45 Konufma 
22,00 MU:ı.:ık 

19,00 Konu,ına 
_ Sıhhiye Vekilliğ!ıılıı nıUmessllı 19,15 MUzik. 

sıfatilc İstanbul hastanelerinin değer. 
il bn ,helt!mler!nlıı de butundukla;·ı 

biı· toplentıd.ı, bilh.;1 sa Tıp FakUl~e· 

22,30 Sut ayarı 
22,45 Müzik 
22,55·23 Kapanış 

-o-

1 si tate:besıni daha r:ıhal bir ııl:;bet.~..:ı TAKVIJJt 
ha8ta g-5rcbilmesi için Ünh·ersileyc 18 TE!}RİNİEVVEL SU 
alt yatak adetlerini 350 - 400 ka(!aı CUMARTESİ 

aı ttırnıa. için tedbirler clllştiı:clUk. !'111 ı AY: tO - GÜN: 291 - Hızn: lö6 
talcb~l ve staj y:ıp~nk olan t.~klm RU~Jİ: 1357 - Biriociteşdn: • S 
adaylanmız, fazla hasla ve Jıastayı 

1 
hİCHİ: 1360 - RAI\IAZAN 2G 

fazla göı erek mt'!sleklerinde tatbiki 1 VAKİ'!' ZEVALİ EZANI 
lıilgıleı- ve mel~klcr kazanaı.cı.kları 

lçlıı bu cihetin .flstUııdeı clıemmiyet.e 1 C:ÜNEŞ: 
tlu. makto.yız. t ÖGLE: 

Onı,·crsıte kQı~'JSur.d.ı. ıkc:ı, t-.ı: ~el 1KiNDi: 
benzeri mUesseselerım:ı:c .. :mıı.cak 1 AKŞA~~ 
tall'bcnln tahdıd! ıı:ın d!ışUnU:en hu· ı YA'l.'SI: 
susları:lan d<:. ba!ısedcyuıı. Tıp FakUl· iMSAK: 

6,15 
11,59 
ı;;,02 

17.2~ 

~8,5G 

4,36 

12,48 
6,34 
0,36 

12,<)0 
' 1 ... 4' ... 

ll,10 

sına taraftar oluuğuııu ~azm;'}tır. 

Deyli Eksıll'e~. kıta~ a asker ihra:; 

teşcbbüsimün Ualyan ~ahillerine 

yapılmasını iıılcmektcdi:. İngiliz 

sansörünün bu mevzu etrafındald 

münaka<;alara miisaa<tc etmesi nıa· 

nidardır, HakHtatcıı İngiliz p;"Cnel 

kurmayı kıtaya a~ker ihl'acını 

şünmüş müdiİl'? 

Bunu kim~e bilmiyor, 

dü-

İngiliz gazctclcı·imle yapıl:tn mi; 
nakaşaların salJ.hiyeUi Alınan ma 

hafillerindeki akislerine gelince': 
Her Dietrich Alınanların bütün 

kuyvetterini doğu ccı>lıcsir..e ı;ön

derdikleri lıakltınclaki tahminlere 
temas edcı·ck ~ıemi~lir ki: 

dngiliz:lcr bu tahın?nde ııc 
clcn~cc aldandıkl;;r•111 anlm.1;ıK 
islcrlcı se kıtoya bir ıhrnç hare· 
keline te~cbhlis etsinler, Bö~ le 
bir te§ebblbi.ı:ı kanlı Jıezinıci.lı.' 
ncticclcnecei,iıı i gorecckl<'rdir. 
Fikrimizce bu münaka~alara kı" 

nıct atfetmiyc mahal yoklı.:r. 

Zil'a
0 

amatör si rate;ilcrh k:ıraıa· 
rımla. ·•ünıt uulan ta·;:\V\'UrJLi.rı:ı 

gerçekle;ı~:·Pj;ı.ni g;)stcr~n hkbir 
alıime~ mcvnı\ ıtf'ğih'ifr. lfrl;ıs;l 
Rw;ya lı.ırb:dıı mukaı'hlcratı :ral~ız 
Sovyet silihl.ıı .nın muk·ıveıncliıır 
kalmı!_ıtır. 

ŞE\!J{E'.f 8tLGIS 
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Pikri ve san' at: 

Seyirc~ler ve san'atkarıar 
1 \azan: JJ1. S. Çapanoğlu 1 

[!Son Haıulet hakkında münaka· ı ehenuniyt:tslz tavırtan ile umurnun 
fıUar ,.e dedikodular de\•an1 edip dıltkatfnJ kendilerine çevirenler; OY\1'1 
llııru.)·or. Ya(uhın nC',rl3 oıt ar~ında, de\'arn ("derken ytikeek ıesle konu. 
"-er ve tem~n hakkınıla Uk tenkit ı .oanlar. perde açıldıktan oRra iÇ«J 

nıa1c;aıeeJn.J yazan Cclilleddlu EıinP· glrtrck ıışlonda. ayak 11csleri çıkaran.· 
ilin, ~ri M"~·rcdcrl,en, R"Url'tltü ~ aıı- ı:ı oyunu görmekten :ı:lyade kend!
lıtı, ytlk8rk le konu"ttufu da IJı,. lcıUll göatermet gclenltt; iıruıı 
ti sürüldü. B('n, C('l:\leddin F.:ıincnin gUlenı~r; vak1ı.tz alku:ıhırla •anat,.. 
rtkirlerlne l'jtlrak rtn1emekle \>cra· l kArların ağzındaki a6zlln güz.el bir 
~l't, onun &"ibi nıü.ne\.-,-er bir ı~arun,, parç:ı!:Ull gürültüde bolanlar, b'r 
bır f'."ntellf':ktür1in \ftf~·Jı, ınünı&M'bt"t· I esp rı}i ı;ok geç anlayıp, herkesin 
'1ı bir hart"kctte bulun•t·lılğına lhtl- ı gU1Ufünden &cııu·a kendi kt1.hkahaları· 
l:tıal ,.Cl"n113·orun1. c·t-tu.IC'ttin EzlnenJn, nı aaltverenter: uyuyanlar, uyurken 
btt pf3N, n::ı .. ıl ~c3·rrtınck ıaıuu ıl"•·ı bortıya:1lar: oyunu_..1 ıeyrt, aa.natkAr· 
~lttnı tok lll hilen lıir fikir adanu 1.ırı.n muvaffakiyet ve muvaffak.iyet
tlduğuna. diıi. ~üphcıniı: )·oktur. 61Zliklcrl hak.kında yanındakUere fı· 

Ona atfedilen hu hart'ket, kar-;ı- k:r ,.e hislerini anlatanlar .• 
""da. ben banatkftrlar \C t.f')·ir Jıak· San·atkıirlar ısterler kl, salon dol· 
~'llda. bazı şcJ ler 3 :.1ı.ınak n1fi:hu.ri· sun YC seylrctter bir klUe halinde 
tetıııı duyu,)·orwn.J oyunu dınlesin. Sırasında gUlsUnı za. 

S
eyircilerin oyuncular httkkınja. manıncla alkışlasın. Oyun devam 
neler düıtünUUğUnü ve neler eclcrl<en, sahııedt·n bafka her tar.afla 

ettıginl az çok hepiıniz biliı-U. ılgisln. kesstn .. 
ka.t, acaba. oyuncular. scyircUer 1 Size bedit bir heyecan vermek ıçın, 
kkında ne dti1tinUrlc1·? ı.~ıkirlcri, bilttin asabını geren, bütün sanat \'t 

len nediı '? ·• kabilıyetlnı gösteren. haCız:asını, kaı· 
l>eıdenin iç yüıUnü göı n1rycnler. bini hırpalıyan, yorulan, terliyeı1 

Ctaw. arasında. bulunınıyanlar, sanat· saoatk1rtn, bütün bu !edakılrlıklara 
t4tıarla dostlukları olnııyantar bu milkiıfat olarak sızden bekledi~! bl-
11(.ıtgunun cev.a.bını \'Creı11ezler. Ben t•lcik f/CY şudur: • 
~1uğunıdanberı tiyatroyu se\,.. Sakıt bir dikkat! .. 
!i, mektepte, evde sahnı:!)"C çıl<nıış.. Sanata Ve sanatkara hürmetsızlik 

~lrtılarını. t.ulUttl oyunlarını a;ılu1e-, ı;Ö$tercrek, lam lcmstlin en heyecan· 
~rı seyretmiş bit· adanunı. Dizde ılk 11• dakikasınd;ı, baş:mı:rı eğlp, alt kat 

fa tiyatro tenkidi ya.ıau ve tıya.t· . Jocadakt susıu ve güzel kadını seyre 
~hı halka. tanıtan :r.ı:uflt Ratip, ben· kalkışırsanız, 6anatkarın bu ıaube.· 
ıu tiyatro severliği teşvik etnıiş. liliktt>n tıinırlcnnıc.sl haksız mıdır'! 

~haneddiıun, heve;;lidrların ıcum· İsyana hakkr yok ınudur, ıanatki· 
H.nyaıarında oyunları sahneden scy· rın '?'. 
''trnekliğitne delJ.lct etmişti. Amma iliz de dıyecekslniz kJ: 
San.•atkarlar arasıııda dostıarıın - İster •ahne ·e bakarım, tatcr. 

1.rdı: Muvahhidi, Ra,ıt Rırt;ayı. Hw.~· &em güzel. iUalü k&dına.! Para benim 

1 

lıectbi, Saffeti, OteUo KAmıh, ce~mdeıı çıkıyor! .. 
~'llatın en baı:ıında sayabilinn1• :rı.ı:o- una katşı eanatkılrlatın verecegi 
'*lll)ğ Refik Borazan Tu\·Cik, R,ss ı.n Ct'Viip tUdur: 

~llaı.z.ez gt~t değeri! sanatkA.rlar da - Bu y.ıptı:ınız yalnız ınUnterit 
1ba dostun1du. Onları zc\:klc scy· kalsa ialA' B h . ... u sayııs1z!1klar 09 

lirn: Sahnede Ye kendi e'r'ımızd~ · gorlllebihr. Fakat böyle oln1az ki. 
lıu itibarla sahne nasıl hazırlanu-, Tiyatrolarda münasebetiiı:llklerin ga· 
?tıJııer nasıl boyanır ''9 giyinir. rip bir lllrayct ha.!saları vardır. Siz 
;.atkA.rl&r nasıl n1akiy3j yapar 1 çıtır çıtlr fındık yerken, yanınızda.. 

e ac:ılınadan içerldt neltr ı~on~· kılerın de i'tiha. ı kabarır, onlar da 
il'la.r. rollerini czberJemefe va.kıt kıtır kıtır ceviz yemek ister. Baş,r

rna.mış olanlar, y·,,Lhut hafıza nızı eğ1p a~ağı locadaki taze baya· 
etıne güı·enemeyinler, nasıl son na baktınız mı, yanınızdakinin ba.q1-

lkaia.rda elleriudekJ ~fterltte, 111 ve gdziertnt gizlt bır kuvvet o ta,.. 

tıtıara bakarak nıırıldanırlar. Bun rata <;:evirir. Böylece komfudan kom· 
az ı;:ok bilirim.. fUya •irayct ederek bütün salonu 

!i:eıe perde delifl.ndeıı eıl< ı:;ık sa- kaplar. Ve herkeı &ilzel baya.na ba .. 
" bakarak sey'ırcileri a.z ıörUnce, ınıya bafla.r, oyuna değil~-
'tnnun olmıyan. ,·e; Dikltiat edlntz, herkes derin bir ıcs. 
' Daha eJ:)(cn. bızirrı halk t.yat- &IZHk · 1 gelmek !~in ıon dakikayı be!<· k ~ç nde temıtli ıevrederken. bor 

d kt işi ök Unun. dorhal biri daha ök-
' bir çoğu da perde açıl l ttn son- l!IÜrQr. 
kelir!. 

biye müteselli otrnıya ça.tışa:ı :.e 
~ır direktör, aktör. sanatkür ;-ör-

Biri dalla! .. 

Bırl daha! .• 

ÖkaUrtık bir ı:ot · t.n ötekine ge
çer· Zannedersiniz ki, salon bır en!· 
Ioe.nza Ba!gıııı içindedir- FılhakıK& 
ga.,.. Y~ak yoktur, tır.d11c, !ıstık ye· 
meğe olmrt.dığı gibf Fakat biraz 

~Uttın bunlardan sonra ıunu aöy
~bilir ve temin cderln1 1<:, oyunJ, 
lr Caizse astar t..araflndan ;Or· 
< ' te: ayrı bir tad vardır. 

~abırh ı '" 0 sanız da, geveıet!ğl zampa· 
ralığı nı.. ' 

• t·w hoğazlıhğı e:onra y3psanız 
olnıaz rn~ ?. 

~Yitcilerin alkışladığı aanatt<ar
. Çok deCa kullste beğenilmez; 
;ı.it ve mUvahaze edı!ir: ÇUnkü 
ltaç yerde sendelemiş, bir yerde DU,llnU.ıccck olursa ıanatk<irlara 

=tltunnı.ufll, bir noktada kekelem;ş, hijk vernı ' 
T !Ak •mek kabil değildir. Bızim 

.n aalını deği~tirıniş, yRhut hır ;YdLnıa karşı.::ında kızmakta, si-
hir cümleyi söylerken nıuhaı· nl ır ennH.·kte elbette haklıdırlar. On· 

~ ıhtar1nı, reı·ı·sa·run ikazını unut- ar, rotı('tın· . . ı angarya g!bt ıstemiye 

tur. SanatkA.rı yalnız seyirciler ~stem:e 0Ynarı rsa biz kızmaz klip· 
IJ, ~ahne içinden !ieyredt"nJer rte .<"'re tnrnez ınlyiz? .. Onların' çoğU 

'Utı.dUrur. Fakat bunlara ıüğınen ıçın sanat Yal 
atka.rın koı-ktu~u. ,..,.klndi•"''i. oyu- yar edUm· ~ız. geçlnmek itin ihli· 

b 'l<"-' o 1' bır kU!Cet dı.-ğilcLr. Bir 
devam ettlgi müddetçe yUzyllze çoğunu Ba.hn . 

~ "" E<;o getiren ekmek ka"-
gı S<'yircUcrdir. gıııun\,lan zi " • -0 1 Yilde sanat sevgi.!:idı .. 
l'latkArlar 11eylrcUcr1 scvcrll'l' \ e n a.r. alat·ı\klaı·ı ·· 

~ler ki. salon bunlarla ağız ağıza tlı daha 2iy d Ucret kadar, hat-
ıı ,_.,. aı•ıt 8 e sc>·Jrcilerdcn ı;-örccc
rı. Sejirci ne kadar çok oıurs:,ı, o' a. ııya, takdıte m 

11 h k . Bunun . Uhtaçt.ır. 
11 ~ eye tinin o nisbctte fC\' 1, · • · ıçın, en bU ·· k . 
,, a t ı r mızın onlar yu sa.> gııızlığı-
t. r ar, zevk duyar, hoş arıı · ın muvnır k . . 
"\l'iatk:Arın hoşlanmadığı, ıştiha3:- likeye dUşUrecetlnt a d~yctlerinı teıı. 
-fllen •eyler de vardır: Oyu,u tilrlU mtlnasebetSiz hş:Un~etk, h!'r 
'ııtniycrek, yahut anl&ınıyaı·a.( kaçınalım. are e lerden 

{'l!ıı:l~nler; ufak bir hareketler.. llü.nir suıe •'-.. )·n1an Çapanoğlu =:::--.:.=--=::::.. 

Paranızı harcanmaktan, çarçur 

edilmekten kurtarınız. 

Tasarruf bonosuna yatırınız. 
Ta.arrui Bonosuna yatırılan para eksilmez, 

size bir yılda %6 peşin faiz ıetirir. 

• Tasarrul Bonoları, butüo bankalarla şube ve ajaruı· 
larında, Mlllt Piyangonun resmi satış gişcle. 

rinde banka b ulunmıyan yerlerde mal. 

sandıklarında satılmaktadır. 

Hiç bir vergi ve merasim yoktur, Her keseye 
elverişlidir. Paranı.zı istediğiniz anda gene pa· 
raya çevirmeniz kabildir. Arttırma ve ek~iltmc· 
terde 98-tı§ kıymeti üzerinden teminat olarak 

kullanılır. 

Bir tasarruf bonosu alınız. 

Bu Gbru1nl ::r:a. ]~!Haberleri 1 

xıx Uncu asrın en bUyük fa~iuı 
._1ci Napolyof'.1un--

Kanada da 
]aponyadan 
işkillendi 

laglıtere Ye Ame· 
rika ile birHkte 
hareket edecek 
Ottava, ıs CA-A.) - Mister Ma

kenzıc Kin.-, Japon kabinesinin suku· 
tundan sonra Uzak'1ark vazıyettnd~ 
hA.sıl olan buhranı kabine l.zatarııe 

uzun uzadıya. tetk11c •Yleml,tlr. 
MUphıUer vaziyetin ciddi oldufu 

mUtalcaaır.dachrla.r. 

Vanceuver Umanı ve 1n~iliz Ko· 
!umb!ur dolayıs!le büyük Okyanuı 
buhra.n1na katümak tehlikeeiude bu
lunan Kanada, Londra ve Vaşıin&'toıı· 

la tam ıti!U haline!<> hareket edece· 
çektir. 

Ka.nadadakı Ja_pon tebealarının 

Vancouver hmarıına gelen bir Japon 
scmlsite memltketlerıne dônmeği dil· 
fÜndilkleri söylenmektedir. Japon ko· 
Jonisi 23.000 kişi kadar tahmin ed 1-
mektedir. l,lunların l'itmek veya ik,ı· 
met etmek kararları Japonyanm Kll
nada hakkındaki niyetıerıni göste
recek bir delil olacaktır. 

Londra, 18 (A.A.) - ?.1:oskovadan 
bildırıHyor: 

?.toskovanu1 açık •ehü· nan edilece· 

ği zannedilmiyor. Sovyct. devlet rner· 

kezinin icap cdt'lıSe ıol<ak muharebe

lerine sahne olacağı tahmin ediliYoC'· 

Gelen bir habere göre şehir etra· 
fında cehennem! bir muharebe cer~· 
Yan etmektedir. 

C. H. P. Münhal 
meb'aslııklar 

için namzetle· 
rini bildirdi 
Arıkara, 17 (A.A,) - Arık 

oları Air• nıebuslufuna. cm~k
li kor General Kemal Dofan, 
Bilecik mebusluğuna. Kabil bü 
yük elçisi Memduh Şevket E
sendal, Denizli mebıulutuna 

İzmir Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz, Manisa mebusluğu 
na. emekli korıeneral Ali Rı
za Artunkal ve l\lardin mebus
lu(una eaki Burdur mebutu 
Halit Onaran Genci Ba~kanlık 
divanınca parti namzedi olarak 
se~nmtıılerdir. 

Sayın ikinci mllutcbiplere 
bildirir ve iloin ederim. 
c. H. P. Genel Ba~kan vekili 
Başvekil Dr. Re!lk Saydam 

Cümhuriyet 
bayramı töreni 
Bu sene Ankarada cofkurt tczahü· 

ratla kutıanacağ"ını yazdığımız Cüm· 
huriyet bayr&nunın, şehrimizde de 
bUy1lk tezahüratla kuUanmuı için 
merasını programı hazırlanmıştı~. 

Ofrendltimtze göre 29 te,ıin'l'V
velde büyük bir reçit resmi yapıta· 
cak ve bu geçit Beyazıltan baf ayı· 
rak Takılnıde bitecektir. 

Şehrin muhtelit 3emtıerlnde fen<"r 
aJaylan tertip edilttek, denizd 4 vıt

purların iştirakile denız alayları ya 
pılacaktır. Aynca. o ıeee sarayh J'·· 
nu ve şemsipaşa havuzıanndaki renk 
U .suJar akacaktır. 

29 teşrinievvel günü ve gecesi 
Halkevlerinde temsil ve konferans-
tar verilecektir. 

Ankaradakt reamtgeçlde iftıra.c 

etrnflk üzere bUtün mekteplerdeki iz· 
eller hazırlanmaya. ba.,lamı,ıard.J:-. 
Bunlar Şf'ker bayramından son~u 

Ankaraya gideceklerdir. 
Şehrimizdeki apor te,ekktillen de 

Ankaraya bir kafile halinde gıdecek 
ve orada yapılacak büyUk geçit re.t· 
mine iştirak edeceklerdir. 
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Gönü ıe('mı~ Dtlshalar 11 
lluro,tur. 

1 General Toto•au pollUkaıı I 
ne olacak ? 

Yeni Japon 
kabinesi 

ve Almanya 
Cçıa pakt uzak 
Şarkta şiddetle 

tatbik edilecek 
Bern, 18 (A.A) Ncue Züri. 

llu - Alman laarblala 
U'1 facı gilalade vaı.IJet 

Moskova önün 
de kanlı bir 
savaş olacak! 
Alman bava kaY· 
wetıerl " uı a rd•· 
SDBUD erGertDI 
vuruyormuş ! 

Moskova Bozgunu! 
Foı:an: Nnpolyonıuı perde ça..,. 

umsıe-

Bura S l bir can ve ölüm 
pazarıydı. Ölen 

ilah, can çekişen ·mesuttu 
- 3;; -

cher Zeitun:'un Bcrlin muhabiri So,·yct hududu, ıs fA .. A.) - Rus -
bildirjyor~ Alman n1uharc'bes!nln 117 inci gUnü, 

Bu sırada yanJ l\larc~alin ka!Jle. kuvvellr t•lll blıı k.uJar tilhmtn ca.:cn 
!'i aramıza girerken, Holandutılar· Ru:sa knr~ı koyınak lstıyccckler dl.~c 
dan nlilrckkep muhafız kıtaları ta. kendi keııdıme düşUİıdün1. Fakat z 
rafından tutul.makta ~lan bir mev· j sonra r.:arr:,ıal fl.!orlltr ricat emri.ıı 
ll Rusların chnc gcçtı \'C bııralara \'erdi. JJıı: de dtger nıtırrcz"lcrlc IJl. 

;crlcşcn Rus topçusunun açtığı a. likte seçil ı·csını jtıp.ır glbı, 111 111 
leşle biz de mevzilerimizde tııtu. tazanı adınılaı ı.:ı hare-k~lr grçtik. Rıı 
namaz bır hale geldik. topc,;uııu dcrh~I b Zl takibe koyı;lrl:ı 

yeni başhyan l\foskova n1uhıırt:bl':;i 
Japon kabinc:;lnıdc vuku bulan ve iki aydanbcrı muhasara altında 

değişiklik, Berlinde itJmatk~r bir bulunan Odc.sanın ::;ukutllc t"mayyUz 
ihtiyatla karJiılanmaktadır. AJman et.ınektedır. 

matbuatı hiçbir tcCsirdc bulunına· Moskova. U.Zcrlnde iki hUcuın beli!"· 
Bu ~ırada numarusını hatırlıya. \·e ilzerlnılzc mllthtş bir ateş açııı , 

madığım bir alay, Hola.ndahların za.ylat \ erdirme!(te devan1 etti. <:~ 

bırakl!kları mevzileri tt"ltrar j!llıJ3l çekllnken yU1 l\yt•l:llen ve yarr:ilnll:l 

içın ileri !'!Ürlildi..i, Bu ala)• mu,·af yilrllythltt"l'ek olan ynr dı .. lrı dJ top 
fak olamadan geri çekildi. Sonra ladık.:. 

dan Konoyc kabinc~inin l:)Ufasına 1 mektedır: 
ve General Tojo'nun >·eni kabine· ı - Napo:yon serer yu:u \'e l\to!i

yi teşkilc mcn'l.ur l'dildigıne dair kova. Uı:erine tcvc:h edilen cephe htl-

gelen haberleri kaydetmekle ik!i· 
fa eylemektedirler. 

Bununla beraber Bcrlinin siya. 
~j mahfHicrjndc General Tojo'nun 
iktidar mcvkHne gelrocsile üçlü 
paktın ruhuna uygun olan Japon 
slya~ctinin dJ.Jıa n1utcdil bir au· 
rette dc!ıil daha şiddetle tatbik 
edilece&inden cıüphe edilmemekte 
ve Uzakşarktnki vazJyctin iııkişa~ 

fı alaka ile takip cdilmcitt<:dlr. 

Brezilya _ Kanada tiea~t 
aula ... nı.a..&ı 

Rio de Janeiro, 18 CA.A.l D!iıı 

Brezilya ile Kanada arasında bir 
ticaret anla~ması imza edilmiş:tir. 

Batırılan Ameri
kan muhribi 

(Başı 1 incıdeı 
Vatiaclon, 11 (A.A.) - Res· 

mi teblil: 
Amcri.kawn Kerney muhri. 

bi burünkü ~ar@amba rıınu. 
iztanda 3hili ac:ıklarında, sa .. 
at 3,50 sularında lorpillenmi -. 
tir .. 

Hydpark 17, <A·A.) - Ruz. 
velt, Kerney'in torı>illcnmesi 

badl•~lnin, sarih urotte Anıe
rika müdafaa bölgc.cıindc vu· 
kua gelditinl •Öylemı,ur. 

Va!<lngton, 17 (A.A. ı - Re. 
is. Ru.ıve-lt, bir An1erikau harp 
genıisinin torpfllenn1esi h5.dise .. 
sJ münascbetUc hiı·a'T. teıa .. et· 
nıi:ştir. · 

Greer hadisesinde oldutu ri
bi korsanlara kar<iiı ateş aç:ıl

mallliı emri vcriln1i1 olup ol· 
madıgı ıualine Reis Ruzvelt 
Bahriye Nezareti tarafından ve 
rilen emirlerin ııııulü daire~in 

de tatbik e<lllcccği cevabını 

verıni4ür. 
Va~inrton, 17 <A,A.l - Bah 

riyc mahafill, l\:tarny Aıncri .. 
kan muhribinin torpillcnme
~ini müteakip hatınan1ası111n, 

ıen1i inşa.atında su ~n:n1aı böl· 
geler \'e çifte karincli olarak 
yapılan i:-.lo\hat S3)'CSİUdC oı. 

du:u husu.suna dikkat nazarı
nı <:ekmektedir. 

Jlollan<la ı1rcnıı;csinin hc~·anah 
Ot!ava, 18 CA_A.) Hollanda 

prensesi Juliana söylediği bir nu· 
tukta IIollnndı.ı !!ill"'hlarının şiındi

kl hal<I<> pasl•nmağa mahktım ol· 
duğunu fakat Hoflanchı miJletinln 
müstevlilere. karşı manevi müca
delesinin dc\·nm cltiğjni beyan cta 
mi tir. 

Prenses denllştir ki: 
Şimdi ruhlarımızı kurtarmak 

için çarpt•pyoruz. Şinıdi müştrre. 

kcn mütcca\'lzc karıı mücadele 
ediyoruz ve bu mücadelede bütün 
kudfctimiıi, bütün gayretimizi 
sarfedlyoruz. 

Bugün 

SARAY 
SlNEMASINDA 

TURKÇE SÖZLÜ 
İlk büyük macera ve aşk 

filmi olan 

ORMANLAR 
HAKİMİ 

Şahc!terin~ mutlaka s:örünilz. 
Baş Rollerde: 

WARNElt BAXTJ:it 

BıtCCE CJ\BOT 

Fevkalade mılan.scn, muaı· 

zam ve kuvvetli mevzu. 

Bus;tin tiatıt ı de tcruilcitlı 

n1a tıne 

cumu. 
2 - \"'oiıa ile Oka ltilikan1elindeıı 

gelen düşman çcınbcrlcmesinin cephe 
hUcun1u. 

Arazının tabu ,.c sun'ı .n1lilniul!ılrı 

bunun üzerine ünümüzde bulunan IIarp nıcy<l.:ı ıııııJan 1;:1.)-Tıld:ğ ınız ~ 

hafı! pJ)'ade alayı a)nl ,azıfc ıl<" ı.ıda. sa, aş sah<-1~.11da bırakdar. ) ~ 

taarrl.{Za geçirildi, Bu alay top r.ı:ııaı ın bil· rı.:ızdan eöyleniyornı :ı. 

mcvzllerlnin dibine kadar Herle· t;:.bl, ı;ıkaıdıkları aicslf'r Vl' "'t\dat ~ 
ve Mare•&l Tiınoc;enkonuıı muhare miyc muvaffak oldular, Fakat bu ı lC'plcrf çok hazfndl. YUrek1 ~ırr:ız ·~r 
beye ıi.irdUğü takviye kıtalsnnın m•ı- d 5 .. .. _ ~ıra a t ~\~CC'si IJlzlnı k~r~ımıza ı;c1la.ııyordu. Eu feryatla.ı ı isJtırırnı t 

l<avcnıeti yuzundcn pek batı ter\tk· . k ' 
t 

. ~ı an \'C saldırmıya muva!Cnk O· ı ic;ın kul,lklarınıızın ;ııJ?ır 1 'l~~1a ı 
kıle~ ka.yde mekl.edır. . 

1 
ıan~ıy-an Rus zırhlı !'lıvarilC'rl On· se\·c Eieı·e lstedığin1ı n;1Jar uldu 

Oığ~r taraftan. Almanlar Kalluın lerınc çıkarak alayı dtırdurdu, A· A ·3kları kopnııı~ yahut kırılm "' 
istikanıetinden, Ruıslilrın eıkı surrttc la)·ın vaziyeti birdenbire cidctilL'"S n"'k<'rlcı·. yt'rdc :-;l\rUklrı~ rek \'(' siı 

tutundukları Volga nchnnın cenup n1işti. Alay derhal Hare nizamına ı-Uııerck blzlmlC' b:rlıktr g<'lnll"k l:.L 
sahillerine kartı ş:lddeUl bir taarruz geçip, üzerine sa1dırn1ek i.-.tlyen :rorlardı Arkalarında kıpkızıl bir 7. 

yapmaktadırlar. sUv~riye kar"-ı koyn1ak te;:ıcbbl\~iln bırakan bu öHln1 mah1<Cın1Jıı,rıaa il;l· 
Toula'da bulunan So,·yet kuvvet· de bulundu, ınız. k:ın ~ğhyı,ra!i baknıakt.-ı.n h;ı '\ 

lcrJ dtişmanı cenuptan M011kovaya u· SUvırller alayı kendlr-lnr lı'ızını ka clinıizdcn bir.;;ey ı;C'ln1.yordu. u. 
Jaı:ı:tırmamak için anndane muha.re· gelen çekt düzeni vermedc11 once lerce öHl ve yaralı, gentt b~r kal' deı· 
bt"lcı~ Y<lpm~ktadırlar. ileri ahhvcrmh;ti. Bir arbede kop }'D~ının U:ıC'ri.1e ertıİnlştı .. Bnıil.Sı t 

Jkl Alınan cenahının iltisakı \'e lıı; lakat çok )akın bir uıcsa!cdcn {.in \'t öfllın p.lzan idi; ö!c b.r .i'"ı 
Napoiyon yUrU~UnUn tcketrUr .!t· alayınıızın açtığı ate le nıUhlın ka ve can c;:ekiı;cn b:r lllC'S'u~tu! .. 
nıesi imltlnını ortadan kaldırabilmek yıplıır vererek !Uvari .'(eri çrkil· Bizler, btrtalum bedbahtlerdık li: •. 

için ~toskovanın hayale kapıln1adığ1 miyc mecbur kaldı. İkill('İ bir hii· bunlar1n vflrdıkla.r• saadete ka,·uıı:.ı 
muhakkaktır. cun1 ayni Akıbete ııgradı 1 b;lıııek :çın. belki, d~ıhıı çok uzıın \: 

Sovyet devlet nıerkezi onUnde Iev- Karşımızda kı~a bir zaman için· daha çetin azaplHr ,ekınt:<k ınt"~~h 1 

kal;lde kanlı bir mııharcbe:ıin ecre efe olan bu hnrcketıerln sonunda riyetınclc ıdik .• Sozllı;ı kısa~ı. )·1 ~ 
alayın her ct'phcslnin önü, bir s:Ü· n1ak bir C'('henncm azabı. tilH·n sa 
rü insan \'C hayvnn ölilsllc dolmuş d('tln b.zıat kt nd!sı ve ozll ali. ::an 
görünüyordu. Fakat lıçüncU bir dl ayakta dur.ı : ve ytirüye.ı bır t .. 
~aldırJş tecrübesine bir kaç top ta kıınl~rıınız. a7. ftınr.ıı, cız daha ev,· 
iı;tirak ettirdikleri için alaj·ın nıu. bır!>ktıktnı .nı:z ı; hl, olllu:!u Y<'ti.ı.: 

dafna nizan11 kıı·ıldı. Bu, Rusların, bırakıp St'ljmck zarurctl önilı.dc- dt.~ • 

ılayın içine girmesi ve :sağ kalan· nliydik? 

y;.ınır.a inllzar cdilebil:r. 

Alman hava. kuvveUerı, t.wkviye 
kıtalsrının gelmesini ciddi ıurette 

sekteye uğrn.t.an VtJ f<'hrin zamanını!• 
tahliyeııiini zorıa,tıran akınlarına. hız. 

vern1iş ve Moskovaya fiden yoUarı 

'Şiddetle bombalamağa başla.mı,tır. 

Araba mıs cepJı.,.tne ıuT 
gönderilecekler? 

l\ladrid. 18 (A.A.) - Nazırlar 

mecllsl dün General Franco'nun 
rl:rası?tindc toplanınıştır. ı.tcclis 

bllha5"a 262t mahkômun kefalet· 
le tahliyesini, 332 mahklıtnun da 
muayyen bir mahalde ikamete 
memur edılmck surclile 8erbest 
bırakılmasını ta. dik etmiştir, 

tarı kıltc:tan geçirmesi dt•mekti. C;jz\eriı~ alubfldiğı k8tlar genış k lC 

Bu korkunç manzarayı, dch~ct O\'a'3ırıda ınl!yPn c ·yat edc-n. ağla~. 
içinde seyretmekten baska cltıntz, sızlıyan. hıraiHp gidenlere _ ha. 
den bir şey geln1iyordu. Nitl•kin1 ,·ermeltsizin - klltU1· eden binl~..,. 

hiçbir yardın1 yapamadık ve bö~·- y.ualı yava!j ya,·aş arkada kalıyor . 
lece koca bfr alay. Rus kılıcı altın· KuL1klar \·e hisl<'r her an, g:tt:kç 
da tamamen can \·erdi, licpsi genç kın:vctt<'n dil~liyur \'(' a~~rl:ı~ıyorı, 

t>fratlan mürekkep olan bu alay. Jnsa:1 ne'.t•ı r .ıJıqnuyuı· ve atıp1 ı ı;.: 

d~1n yalnız on bir kişi kurlulabil· ki-:! .. 
ınic;ti. Xc acı şey de-ğil nı1? Sa~n1ızda. ıııevz.., ı--ılını~ tınld. r.i• 

Saat lkıye ~l'ldiği ııunan bıı:ını il· öntin1üzde llcırlemekte olan ıiUihe • 
!ay da mrvcudunun il<;te bırini kay· d;ız avcı Hl<ılJı:ıın haı p saha~ından g 
betn1iş bulu.:uyordu. ÖnUmUzde bulu- c;crkcn, bız.lnı ikint'1 taburuın·ız; rk. t 

( ) 

nan silahendaz a\•cı alı1.yının vaziyt:.i kolunun ~olunda urdcı olarak lh.·r'· 

B U L M A C 
ise daha ff'C!di. Bu alay l!'f'h.re yakın yorduk. Bu sırada birçok do::ıtıa.r· 1 A olduğu ıçin Rus lopçusu bunlarla d.,. \"e tanıdı~l•rın ölillrrini Eevı;-i '"e h·ı· 

_ ha çok n1eı:rgul olmuş ve bu alayd.ııı ljlU ile $elAn1laınak zorunda kaldnn. 
_____________ , daha bUytlh kayıplar verdirmişti. Bunların arasında, ya;.;.ın hl'mferll~ 

• 

Soldon sağa: l - Tatlı bir m•d· 
de, onınız y~&nnıa%, çalgı A.letl. 2 -
Göz rt'ngi, çok iyi, kraliçe. 3 - s;ı 

edat, teı:ıblhin ucunda. bulunur, boyun 
akol. 1 - Tek degıı. ·~ - Aleyhde 
söyleme. kömür tozu. 6 - Yiye;ı, 

c:amurln. 7 - Terlii~ bır hutalıK 

(F"ransızca), tersi: inifli, yokuflu de:· 

ğil. S - Saçsız. 9 - tıa. \'e, blr sebze, 

Hareret söndilrtir. 10 - Bir mey\'e, 
t~r11i: Y11ğmurun arkada.,ı. ay. 11 -
GözU (örmiyen, • papas (Franliızca.) 1 

verme. 

Yukardan a,ağı: l - Yüxsek, gö!t 

yUzU. 2 - Bır islm, ~ıngırak, taf t.o .. 

zu. 3 - Bir edat, &1Jzellik, tersi: çoı< 

değil. 1 - Tersi; Ger. 5 - İbadet 

yeri, beyazın zıddı. 6 - Ya.fltlık, şl~i 

ne!iı olur. 7 - Bir uıım, lAke. 8 -

Ehli bir hayvan. D - Bır ecM .. iyl•I 
Sa.mıund& yetifir. ıo - Kraliçe, ter· 
si: kir· tersi: ber ecnebi ajansı. 11-
lyl değil, bir erkek ısmi. 

Dünkh buluıa<·anın halli 

Soldan -,aga: 1 - Ay, l{isarna. 
GrUyen, maşa. 3 - Azma, pcyanı. 

( - Bulgoristan. 5 - Ulkor. 6 _ 
Aıdat. il. 7 - Adımlamak, 8 - l\!J. 
şa, rica. 9 - Av, Yezidi. 10 _ De< 
ka, balJ. 11 - Kir. 

l'ukardan a';oağı: ı - Gabi, a.rna· 
de. 2 - Arzu, idare. 3 - YUmlil, ı~ 

.Ş!k. 4. ~ Yağlama, o:..v. 5 - Ae1 aksl. ı 

6 - Nr, bl'a\'o. 7 - Piranlidon. 8-1 
Sen1a. tacir. 9 - Sayt, kı.tza. 10 -1 
tıı-aa, esi 11 - l~an1nalşay lbı:ışian 
aıa.Jt), 1 

--

Öğl<'den sonra in1p11ıralor, mnh1ı1fı.ı tiın dl' ,·arch . 
kıtaatTnın ilk alayl::ırile, bUyUk yu~i.I Arı: •. ,\cı' Sons1ıı; bir acı?. ıı 

takip ederek harp ml'.'ydan:ndan ç~- yerde bcnliC:iml kavuruyordu; artı.. 

kildı. Saat ikide ortada yalnız biz.~n hakiki bir hayat müı:adcl,si hii!Jni ı 

alayla dı~er alayların bıraktıkları b•r lan bu gidı~in hiçbir tarafında t:»:fl 
t;ıluın kliı;Uk 1nUfrC'!:(")"r kalmıştı. Bu 1 kaJm3n11~tı ' <Arkası var) 

Yeni tef rikalarımıza 
Bayram ertesi başlıyoruz 

Kara Davud 
Edeblyahmaıda tarihi roman tanrını 

açan ebedi •alleser 
Yazan: Nizam ettin Nazif 

Kara Davud, on ye<li yıl önce 

n~:;rcdildiği zaınan 

!•vka!Ad1t bır allka ile takip cdllmiş ve bütün ne~rlyat re· 
korlarını kırmııtı.. On. yedi yıldanbcri d<" gerek tefrika 
halinde. gerek kit•P halinde hıçblr romana, muvaffohıyetln 
boyle bır derecesi nuip olmadı 

!<.ara Davud, :,'1~~01:::~1·~eç~~: 
lüdür. Bunlar, edebiyat meraklılarına bir fıkır vermek 
J~Jn bir zamanlar Reaimli Al: ınücsSCieı1i taraCından ede. 
bt ıy1at mo1raklıSJ talPbelere okutulmak üzere muellıfe yap. 
~~ı mı§ o an bır hulAsayı kapışarak okumuşlarsa da bu, hiç 
~upheslz Karadavud adlı muazzam romanla kiya~ kab ·ı 
etmez:. Karadavut bir dünyadır. bu hu15sa ise 0 dünya u 1 
tarife çalıpn bir makale. Y 

. Anado!udan, Tı·akyadal!. Ankara \'e İ:>t•nbul.iarı ınuh
t~ıır taleplerle karşılaşması üzerine muclllf, 011 yedı yıllık 
bır fasıladan sonra eserıni bir ritıha ıoz:dcn grrirın ·• bl 

k 
ı · - -d • ı, ve r 

c;o yer c.rını yenı en yaza(ak lidcta yepyeni bir e~c · 
cudc getirmiştir. r vu. 

Kara Davud ID~5, 1Q26 ve 
1 1927 de oldduğu 

i!bi 1941 - 1942 de de l;il'1L 1'ir alalca ve heyecan mevzuu 
olacaktır kana.:tindcyiz. 

layramın geçmm~i bekleyilliz ! 
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Çeme : 
•uret Belllı 

e 

~ inhisarlar Vekilinin 
beyanatı 

1n,itiz mizabuıdaa hikiyelel': 4 Taun ; 
P. o. WODBR aousı: 

-5 ı 

Askerlik ilanları 

üsküdtı.ı· Askerlik ~inden: 

Şubemizde li.ıyıtll yodek t~J 
Tğın. 42110 kayıt numarah Ne<fet 
oğlu Mehmet Ekranı, yedek piyade 
Tğm. 42597 kayıt numaralı Şcvkı oğ. 
lu Mehmet, yedek piyade asteğın. 

12885 kayıt numaralı Mehmet Tev
fik oğlıı Mehmet Fııik, yedek sınıf 

6. Mu. Me. Şevki oğlu Mustafaıun 

320 A-4 derhal şubeye müracaatıan. 

' BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESi 
ÇIKACAKTIB. 

İlanlat'ıntzt veı·mckle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım 
etmiş olacaksınız. 

bia saıtasıada ıaatıml 50 kuraştur. 
Müracaat yeri: 

istanbulda, Postahane karşısında Kılılay satış bürosu Tel: 22653 
İstanbul, Postahane arkasında İlıi.ncılılt Şirketi Telefon: 20094-95 Bu sefer l\Ii.s Map, treni kaçır Buyurun efondiın! ı 

mı~ bir komisyoncu gibi hiddetlen. Kızcağız bahçede mi kaldı? 
~i. Hayır, çoktan yatağına gir-

f çki fiyatlarına zam yapılması 
muhtemel - Memurların 

tekaütlük meselesi hallediliyor 
İnhisarlar Umuın MUdürlüğün<le Memurların istedikleri İnhisarlar-

Tlrk YerU ilah propa- '-
ganda we Din brotüri ,------------------•• - Budalalık ettiniz memur e· miş uyumuştur. • 

fendi, anlıyorum, Betiden şüphe· Durup yüzüne baktım. Dudak
lcnerek işı berbat eltiniz. :Mükem lan kıpırdıyor, sanki kendi ken
mel planı tarumar ettiniz memur dine cıNe ala! Ne ala!, diyordu. 

Gümrtik ve İnhisarlar Vekili Raif da geçen hizmet müddetinin, devlet 
Karadeniz kendisile görüşen bır ar memuriyetine nakledildikleri zam3.n 
kadaşımıza. gümrük ve inhiı;ar iŞ· orada da hesap edilmesi. mütekabi· 

miid•rlfeUaden: 
Bir iki kişinin her sene çıkar· 

lel'i hakkında aşuğ"ıdaki beyanatta len devletten inhisaı a .,.eçecek olan· ., mıs olduğumuz büroşürümü;ı:le pi· 
bulunmuştur: !arın da devlet hizmetlerinde geç<?n 

<- lstanbuldıı bulunan İnhisarlar müddetin İnhisarlardaki hizmetlere yasadan namımıza ilan toplıyarak 
efendi! Hepsini anlatın Cim! 

- Lakın l\Iıs!, Bir agacın üstü· - Bir emriniz mi var efendim? 
ne çıkmıştı. Gece vakti... - Bana her şeyi izah ediniz. 

Neden çıkmıyacakınış. Ora- Şaşırdım !..:aldım. 

dan gozetliyurdunuz değil mi Be· - Pek basit. Sizden ayrılınca 
ti? • 

1 

biiti.in mesuliyeİi üş tüme alarak 
Derhal nklımı ba~ıma topladım: dinlemek istemediğiniz planı tat
- Elbette orad<ın gözetliyor· bik ettim 

dum. Eyfel kulesinden gözelliye-j - Yani? 

Umıını :.\füdUrlUği.i ile müesseseler ilave ed?lmesidir. Halen bu böyle ol- (Yerli Mah Derneği) namında bir 
\'e fabrikalarını gezdım. GUrnrük ve maktadır. makıbuz vel'diklerini ögrcndik; 
Muhafaza te~kılatını yakından gör Biz memuı'ların isteğini karşıla· şiddetle takibattayız; namımıza 
di.iın. Burada buluııdıığum müddette mak için mevcııt TekaUt Sandığı ka- büroşürümü;:i.i göstererek (Yerli 
işleriınızln noımaı olarak yUrUdü(tu nunumuzu tadil eden bir layiha ha- Malı Derneği) makbuzu verenleri 
kanaatindeyim.» zrrlachk ve bunu BüyUk Millet Mec· en yakın zabıtaya haber vermele. 

cek degildim ya, .. Cim yine ko-
1 

- Yani doğru gidip kapıyı çal· 
- İnhisar maddelerinden !J:ırap !isine tevdi eylemek üzere İcra Ve· rini sayın müşterilerimizden rica 

ııuı::tu: clırn. Mis l\Iapı ~örmek istediğimi 
fiy::ıtınnna yapılan zamdan başka killeri Heyetine arzettilt. ederiz. 

- Bu hususu da izah eltim l\Iis! ~öy!f'dım. Hizmetçi habC'l' vermi
Haydudu gıuctlenıek için en mti- ' ;.·C' ı:idmce ;\Iis Klemantin içeri 
kcmmel mahallin ıı.:::cıc; dallan ol· süzlildii. 

diğerlerine zam yapılacak mıdır? 
<- İnhisar maddelerinin satı~ 

fiyaUarına zaın denince iki tUr!il 
zam hatıra ge!ir. 

25 İlkteşrin cumartesi gününden başltyarak: 
dugunu polis efeııdi~·c anlatmıya 

çalıştım. Bana inanmamakta ıHar 
etti. ' 

- Kimsc\·e ~örünmeden mi? 
- Hi~ kimseye görünmeden ... 
-- Sonra? 

Mis Map kıpkırmızı kesildi: - Sonra Mis l\1apın huzuruna 

VATAN Birlsi son zamanlarda yapıldığı 

gibi biri milli müdafaa veya inhisaı 
vergisı olarak almakta olduğumu? t 
paralardır ki, bunlar kanun mevZH 1 Gazetesinde yeni bir neşriyat programı 

Polıs efendi siz bır ahmak. cıktım 

.,ınız. Emınım ki hırsızlar ahmak·! - Buna ne liizum var<lı? 
lıgınız ayesincle Belının elinden - Lüzum olmaz mı? l\lic; Mapa 
kurtuldulıır. sizin bahçede bulundıığtınıızu, ka· 

nana dondu .. Gulum"edi: ranhkta bir ~ürli ha~·dutla sak-
Gördüniiz mü Beli ... Verı::i- lanbaç oynadığınızı derhal polise 

!er ::ıltında ezili:rnrm; Sonra da telefon etmesini söyledim. 
bizi boylc muhafaza ediyorlar. 

llakikaleıı "ayanı tec;:süf! de· 
Cim! 

- Evet erendi! 

udurlar. Diğeri ise İnhisarlar mad· ı 
deieri!1ın maliyet bedelleri yükselip 
alçaldıkça fiyat tenzil veya yükseı_· j 
dikçe yapılan fiyat artmalarm 
elan ıleri gelnwktcdir. . j 

Blı-inci ı;ıekilde zam için ı;ıimdili'{ i 
biı· düşüncemiz yoktur. Diğer kısrm1 
arttırmalara gelince iptidai madti~ 1 
fiyatıannın \'e diğer masraflaı ın 

- Buna doğrudan doğruya mu· aıtınış olması yüzünden maliyet be 
Ferasetsizlik.• • ziplik derler. ı delleri e:;klsine nazaran kabarmış v·2 

dım. 

İnsan sıkılır. z t anne mem efendi. !\[is: ::\'Iap bunun zarıırl neticesi olarak sarap 
Rezalet. şimdi teyienize sizin ne bulunmaz 1 ,.e bazı av malzeme!Ninın satı~ be 

Artık Mıs Mnp, Cim ve ben ar. bir kahra Jd - ' man o ugumuzu :-·azı· delleri bir miktar yUkseltilmişt.r 
ka arkaya so~>luyordıık . .Memur e· ~·or. Eğ'er maliyet bedeiieri bir tenezz~ıl 
fendı sopa!:ını nereye !"aklıyacağı· - 1\Iersi Cim! ~österirse o zaman bu zamlar tab: 

ıtile indirilecek. Eğer bugUnkü mu· 
yüzünü tıyet bedellerı herhangi bir sebeple 1 

nı şaşırmıştı . Rica ederim efendim 
Tam bu sırada bahceden cam 1 Karanlık Cimin zeki 

kırılmasından mütC'\"C'ilit bir şan- ·· · · ı . d . . . . . . gormemc manı o u~ or u. yükselirse belki de bir mlktaı· daha 
gırtı ı,;ıtıldı Polis bırdcnbıre «Ey· c· ·-· b"d t' d · t·b -. . . ıın, ı-ın ı a:ve ın en 1 ı a ı zam yapılabilmek zarureti hasıl o-
v.ıh .ı dıyebıldı. ren sizi dinlemeli imisim! . 

C
. ki l l kl f"k . • .. laeaktn .,. 
ım, so.:u rnn ı ı a 1 ·rını soy Evet erendim bu "tıretle bir · ledi· .. . . · · "- Son defa yaptığımız tetkıkl,,. 

kac; muşkıı l dakıkayı yaşamamış ı re nazaran likt>r, kanyak, şarap, bi 
Hırsızlıır hıilıi bahçede. Bir ı d ı o ur unuz . 1 ra satııılan geçen seneye nazaraıı 

tanesi muhakkak llmonluğun da· M .. k · ı k ı c · ı E t ' - . • tış u. ne c ıme ıı:n · · 1 ehemmiyetli mil<lal'da artış gösler-
rn 1 ııa nüştii ! 

:\'lis Map, poli~in yüzüne hı

c::ımla 1.>aklı: 

Ne der<:iniz memur efendi? 
Galiba l\Iis, .. 
Haydı bu seferlık ol::-un gaf 

leklrık !enen parlar parlamaz, dı;: 1 ını~tiı·. 
terim titremiye başladı. _· 1"'•'ılnrc paı·asız yeı1ınk te"Z 

bir şehirdl' epey korkunç bir ar
kadaş olur efendim. 

- Mis Liliyan kü\;ük bir kasa- cdcce~e~~iz~ bundan e\'\'el ~söylem~~:1 
bada ~izi bu kadar üzerse büyük tiniz. Bu hususta malümat lfltfedl·r 

cıpmayın! - Hakkınız Yar C-tm .. • Hay.ct! , 

Hayır Mıs! bır de ona ınat davetini kabul et· fabrıka:;.le çaıııaltı tuzlaı:ıında işçıle· ı 
Hın ır. dı) or ... Haydı çabuk miv. elim. 

1 J:ı re bedava yemek vermekteyiz. Diğeı 
o un... ııı ızı tutun .. Tutamaz· Tesekkür ederim efendim. ı · mliesseı;elenmizdc de hazırlık ikmai 
anız sabaha kadar buralardan ay Birkaç adım yürlıduk. İçimi çek 
1 

eı.lılnıış olup tc,·ziat başlayacaktıı:. 
rı mamanızı ta~·slye ederim. tını 

E\·ct ııııs! ... Ha.ı. ır l\Iıs! ... E- _ Cim. bana ba k::aıııza ı 

1.- Berraklığa Doğru 
!ihmet Emin Y!iLMlfN'tn memleket meseleleri 

hakkmda esasli düşüncelerini havi bir yazı serisi 

2.-Macaristanda Türkler 
Geçen asnlardaki Türk val'lığı hakkında cliliınizde pek 

az tuihi roman vardıl'. Hele :.\Iacaristanı asırlarca idare eden 
Türklerin diğer unsurlardan olan münasebetleri ne oldugunu 
gözümüz önüne ~etirmiyoruz. Aradaki münasebetin sırf aske· 
ri olduğunu sanıyoruz. 

!Ue:;ıhur ~laear romancısı muharriri Yokayn :\(aeaı· ka~·

naklarına göre (i\lacaristanda Türkler> bao;lığı ile yaıdıı;-ı ta· 
rlhi roman bunun böyle olmadığını gösteriyor ve göıiimüz ö
nünde yeni ufuklar a<;ıyor. 

Bu romanda; Türk içtimai üstünlüğünü ve giizel saııatler 
bakımından Türklerin l\laea ristanda kazandığı mevki ııek a
çık bir surette göı·ülmektedir. 

ı~omamn kahramanı Ferit Beyle Aı·anka Beldi adh 1\-la· 
car dllberi arasmda sevda, en tatlı heyecanlar uyandıracak 

safhalar geçirmektc,lir. 
Roman çok meraklı vak 'alarla doludur. 

3. - Kızıl Kaya 
, ~Vikki Baum·ın en güzel. en canlı. en ince bir romam 

"türkçeye çeviren Rezzan Emin Yf!LM!fN .. 

Vatan gazetesi, bıyram ertesi nüsha
Slndn bütün bu neşriyata b:ışhyl.caktır. ı 

. _ Likör fabrikasının kaldınlac l· ı 

vel Mic;'... ğı cloğı-u mudur ·: ı 

Buyurun! ~lıı~t•••••••••••••••••ı'••••••••••••• Polı:-; <;·ıktı klan sonr;ı :\Iı.:: .l\.I<ıp <- Lıl{Öl" imah1tıııı Bomonti fal.t· Golf pantalonu diyecektim. -
bana ctönctu: rllrnsında yapmayı karariaştırdıK. 

Yem .\tıptırdıgıın pantalon ... Hani 
Ne ıvi lc,,"dlıf neti.ı Tcvze· Likör f.ıbtlkasımlı:ıki tcsisalt naklet· o,. K KAT R A oy o p Az AR 1 .... "' siz beğenmediniz! Onu fukaranın 

nize )aıtyordıım. Şimdi mektubun birine verirsiniı.! tnı'k :;111·f'lıl~ hlllen mevuııt olan Li· c- 1 :l 
altına gü tcrcliğinıı büyük ce~a- Çok teşekkur ederim efen· l\ör fnbrilrnsı biııa:ıınr kimyahaı·~ 1 
rctc dair bir kaç :-alır ilfn:e ede· dim. ,.e yeniılen açmayı tasarladığımızı Her nevi radyo satılır, alınır ve tamir edilir. 

C{'ğl·m Ben yenı· ı· 
1 1 

· .,sara.p r·:nstitiisii olarak kullaııac:ı.· Galata, Tünel kar~ısı No. 17, Telefon: 42685 
• J nes ı ıcp Hıv~ıı Tekrar iı:ımi <:ektim -

/.~nııcdercl ı·m s·ız btı ka 1a 1· · ı ıı-ız. Biliı;. •oı·sunuz ki Mal tepede bır / ... . ı a ımı c e J\Iis Liliyan onu beğennıi;ili t> 
ğic::lirdinız. Eir suru hır~ızın iize- Cim! Tlltün EııstitUınüz va.rdır. Bu biz& 

rı·ne kar~nııkla vu · k k h tütUntin ıslahı hu:.usunda. •·ok ~·ar-' " • rume a ra- Kcınınlar h<'r zaman manasız " J 

mantıktır. Te<:ekkur <'derim. Bu· c::evleri be"enirkr c>fcndim 
rada cok kalacak mıc::ınız? 1 .Ben ce\~ap vermedim. Bu sefer 

Heyhat :\Tis~ Yarın Londrada de Cim içini l;rkti. 
bulııııııııık mecburıyetincieyim _ BİTTİ _ 

Öf:le vemeğıni beraber .ı.·ıve· 

ınez mıyiz? 

'I'eşckkur eclcrinı. F;ıkat ıın- ~ı;m•• Kimyager -
k.ınsız efendim. Gayet mühını bir 

rnnncvum \al'. Değil mi Cim? Ui~sam ~ttı" n T~rıa r Azız arkadaşım. lılirmellC' ba· flU J .J i. 
~ını eğdi· İDRAR TAHLİLİ 125 KURUŞ 

E\ et rfondiın. Y;ırın on !re- Bllflmum tahJ.IJat, 
nine yctiı::meliyiz 1 Emlnönll Emlak ~e Eytam bao· 

Mis Map, yilzlinii burusturdu. ka ı kınşısında 17.7.ctbey banın· 
Buna tf'yzc-m ~ulmck der. · j da ikinci kat So. 6 

Uzuldum dognısu buna ... Baş l'9ı••••••ll!ll•••••••ıl 
ka hır zaman sizı beklerim 

Emredero::iniz: l\'Iis l\1ap! 
frkkbın kamsı arkanı ı;:daıı ka 

panınca alııımdakı te~leri sildim. 
Ko.,evi donduk. Aklıma bir ~ey 

geldi : 
Cirııl 

Sahıp ve Başmuharriri 
:-!J:l,\MET'l'l:\ .'.\'"AZtr 

NPşriyat Direklöıil 

~t'KRÜ SARACOCLU 
Bıısıldı~ı yer: 

\ ';\TAS clfATBAASl 

dım etınektcclir. 

Açmayı hsarladığııııız Şarap En~· 

tıtUsündc şarabın ıs!.ıhı \"C şarapçı

lıkta çalş:ıcuk fen memuru ve hattd 
burı~da hıısusi ~arap umıllcı ı iç!•ı 

serbest kur:;lar açııı:ık suretile mem· 
lekelte teknik bılgiye :;ahip şar:ıp 

nmili yetı.ştlı·ılmesi hususunda çok 
hiZnH:t cdl'.'cc~inı \imıt etmekteyiz. 

Dığer tııraflan Jiköı· ve birn iım.ı.· 

latınm tek biı· ımics~escdc toplamı~ 

olmasından f;ı:ı:l.L faydalar elde cd~

ceğız.,. 

- İnhisar nıemurlarının bekledi!\ 
leri hır tekalit!Uk meselesi vardı. Bu 

mesele ne oldu? 
<- Malüınunuz olduğu üzere '1 .· 

zım İnhisar "ıneınurların11zın tekaüt· 
lilğu bır Tekaüt Sandığı tarafından 
lemin erlılnıcktedır. Bu Sandığın ,.a. 
ridatı kı::.men devlet kısmen de me· 
murların nuı aşlarından kesilmekle 
nıemurlar tıırafındnn temin edilir. 

Devlet DemiryoHarı 
Muhammen bedeli \ 16716) lira oıan (üç) kalem kereste 27.10.911 

pazartesi gi.inil saat (15.30) da kapalı zarf usulile Aııkaradıı İdare bina· 
sındn salın :ıiınacak:ır. 

Bu işe girmek istiyenlrrin 1253,70) liralık muvakkal teınınat ile 
krınunun tuyiıı ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni glln saat (11,30) a 
kadar kömısyon reisliğine vermelo!"i lazımdır. 

Şıırtıı:ınıeleı· pıwrısız olarak Aııkarada :M:alıeme Duiresiııdcıı, Hl1y· 
darpaşada Te:-ıellüın ve Sevlt şefiiğinden dağıtılacaktır. (9060) 

Talebe Tramvay Kartları 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tüni:I 

İşletmeleri Umu:n 1"1ü:lürlüğü:ıde.:1: 
Geçen s~ne ılk, orta ve lise taıcbcsiııc vrıilmiş olan nıa\'ı renkli ta· 

Jcbe kartınrı yerine bu sene turuncu rcnlttc k;ırllHr tcvıi edildığındc.1 
mavi renkli lrnrtlarııı 6 ikınciteşı ·n 1911 tarihinden itibaren nıutebe:· 
olmıyacağ'ı ve bunlar ıstimal edildi.~i takdirde memurl•Hımız llll'afından 

(926~1) musadcre edılcceğı sayı~ yolculaıa ilftn ohu.ut. 

Kazalvekyonun gittikçe artan halla namussuzluktur. Ben Anri· 
rl lı:ı ı l'k<·I I• ri, sıkıştırmaları kar· konun karısıyım. 

İstiklal-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası : 72 
-ısıııd,ı, urperııwll•r geçiyordu, Kaznlvckyo, nıuslehzi bir kalr 

Tekrar yalv.ırdı. kaha allı: 
Allah askına bırak, dokunma Anrikonun, bir eşkiya reisi-

ban:ı·. . niıı, bir katilin karısı olmak ne 
K ıt ar ıı ıır ız guldi.i: şeref! Ne şeref! .. Fakat unutma ki 

:::> ı bırakayım mı? Neden? ondan cvv1.•l. ı;cıı benim karımsın. 
cµ n ·•. Benım malımsın ::.en. Nıkah ddterlerinı ç:ıictırıp. yak. 

Hem o~ 'c ne titriyorsun? Sanki, !ırmakla bentlcn ayrılmış olduğu
bır ad.ımın kolları arasında ilk nıı mıı t.nııncdiyorsun? ·. Sahte· 
:icra· mı bulunuyorsun? .. Dudak. kiırlıkla oldu bu iftirak ... Haydi 
,ıırından openlPr, vucudünli ok·ı· ~övle çekli, yanına yat<ıyım. 
~anlar olmadı mı? .. İşle, ben de Gozlcri ihtirasla parlıyordu. 
onlar gibı yapıyor, yumuşak vu· Ellerini, Dor<ının göğ:.i.inde gezdi
cudıiııtı o\pmyıp opiıyorum. Başı· rerek konuştu: 
mı gugsiinc koyup uyusam ne - Giizclliğin insanı ~arlıoş edi
olm'! .. Sana fenalık yapmıyaca. yor. Benden a:vrıldıgııı, kaçtığın 
gıın. bamı yaptıgm ihanetin inti. gececfenberi, bir kaç mi:sli daha 
kamını almıyacagım. Yalnız, mü- güzelleşmişsin. Yaramazlığı, huy
•lladc el, şoylc ynııı başınchı yata· suzlu~ıı bırak. Seni kucaklıyayım! 
yım. Bunu muvafakat edersen, Siizt'ıııii bitirince, Dorayı kucak· 
maz:ıdelti her şeyi unutacağıma lamak, dudaklarınclıin opmek için 
oz v~ri~oruın ti zerine atıldı. O -zaman genç ka-

Dora i ~ aıı elli: I dm acı acı h11ykırrlı: 
Boylc bir teklifte nasıl bu- ı - İmdad! İmd&d! Kurtarınız 

lunuyorsun?. Bu bil' küstahlık, beni! 

\ iNTİKAM 1 • 
Arad~n, bir kaç s~ni~e geçti. j 

geçmedı, pencereden ıçerı bir a . 
dam <ıtladı, serL bir sc:;le :;ordu: 

- Ne oluyor'! Ne var? İmdad 
istiyen kim? 
Odanın içerisincle, dimdik ayak

ta duran Amiko idi. Ölumden 
kurtulan cşkiya reisi Anriko Ber
landı. 

Magaraya giderken, imdad ses
lerini ic::itmi!i, hemen bir solukta 
pencereden tırmanarak yardıma 

ko~muştu. 
Kazalvckyo, Anrikoyu tanıdığı 

gibı, Anriko dci onu ·tanımıştı ve 
ayni zamanda imdad istiyenin de 
Dora olduğunu görmüştü. 

Anriko karısile meşgul olmadı, 
buraya nasıl geldiğini sorup og. 
renmcden kontun i.tsti.ine atıldı ve 

Çeviren: 

M. S. Çapanoğlu 

yuzunc kuvvetli bir yumnık indi· 
rerek odanın bir kö~esinc fırlattı. 

Kont, ikinci defa bir hücuma 
uğramamak için, büyük bir ça· 
buklukla yerinden kalklı, cebin· 
den bir ta lianca çıkardı, Anriko
ya doğru boşalttı. İkinci kurşunu 
da Doraya sıktı. 

Reise kurşun i~abet etmemişti. 

Hemen Doraya dogru kostu, ıne· 
yus ve h<ırap .;ordu: 

Dora! Dara, ne olntın"' 
Genç kadın cevap vermedi. Ya· 

tağa atıldı, karısının elini tuttu: 

j vücudünii yokladı. Eli kan içinde 
kaldı. Acı acı haykırdı: 

- Köpek herif! Alçak mende· 
bur! Dorayı yaraladı, kıydı ona!.. 

Geri döndu, bir kaplan gibi, 
Kazalvekyonun uzerine atıldı, 

tırnaklarını boğaL:ına· geçirerek: 
- Artık kurtulam<ızsın, dedi. 

Elimdesin. Cezanı çekecek, canın
la ödeyeceksin. 

Sonra belinden kemerini çıkar· 
dı, kqntun ellerini sıkı sıkı bağla
dı. Bu işi tamamlayınca, döndü 
karısının yanına gitti, üzerine eğil. 
di, dikkatle muayeneye başladı. 

Y~ra. Doranın elinde idi. Hafif
çeydi. Kurşun kolun kaba etini 
:;ıyırmıs, geçmiştı. Bunrı o kadar 
sevindi ki... Kanı durdurmak 
için, mendiliyle yaranın alt tara· 

:.uuııammeıı kıymeti 

Lira. l\. 
Teminatı 

Lira K. 

1000 75 lstinyedc Kürkçüb<iŞı nı. hail•' 
Dere sokağında eski H9-119 ye· 

9·11 sayılı bit· çatı altında ıki e' 
615 2~ 1G 22 Kasımpaşada. Kulal•sız Ahnıetl\9 

tı:ııı mahallesinin Nalıncı Deınırll' 
sokağında eslü 80 ·8 mükerrer yt· 
ni 2 ve 118 sayılı altıııda dültk11 

o\<tn ev. 
2-!8 95 18 7;:; Yeııiköyde :Molla. çelebi ınaııaW 

nln eski Tekke yeni Arpacı soJta:ı~ 
da eski 15 yeni 16 sayılı ah~ar t 

1275 93 63 Eski Bedreddin yeni Evhyaçcleb 
mahallesinin Bedrettin sokagınd 
\"aki 91 metre murabbanda. '\·aı-ıf 11 

na mahalli. 
34 23 Finızağa mahallesinin TürkgilC 

• 
4;)6 30 

caddesiıtde eski 23 sayılı 49 me 
;:;o santim murabbaında arsa. 

261 56 2() 35 Şişli Eüyükdeı-e mezarlık ve 1 
vukçuoğlu sokağında eski 8 ınuı-c 
rer sayılı 50 metre 5Q santim J\1~ 
rabbaında arsa. 

I ~ 
Yııkarda yazılı gayl'ımenkulleı·ln mülkıyctlerl peşin parn ile ,,;~ 

ınak üzere 15 gün müddetle açık art tıı maya konulmuştur. thaid 
20.10.941 pazartesi günü saat 15 tcdil'. lsteldi!erin Vakıf akal'lat' J\{;t 

lülıit kalemine müracaatları. t8869l 

Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli 
Senede 

Emlak 
oıo 5 

Satışı Sekiı 

Faizle ödenit 
Sendi 

Beyoğlu Kara. Mustafaağa Hacımirti 
mahallesi Karabaş caddesinde eski 
::;3 mü. 53, yeni 55, f>7 No. lı. 
Ueyoğlunda HUseyinağa ımllı<ıllcsın

de Süslüsaksı sokağında eskı ·1, ti 

yeni 14, 16 No. lı. 

Süleymanıye Hoca Gıyasettın mahal· 
lesinde 'l'a,•anlımaslak sokağında. es· , 
ki 22, yeni 10 No. lı. 

Cinsi 

Ev 

Apıırtınıan 

p;,· ve içine al.an yarım 
masura sıı 

cıJ. 
ı - Arttırma 20.10.94.1 tarihı:ı e düşen pazartesi günü yapıl<l 

ve 14 ten 16 ya kad.ı.r devam edecektir. 
lhale al'ttll"ma sonunda en yilK sek bedel verene yapılır. 

tt 
,.i5bC' 

2 - Ar ırmaya girmek için ırı uhammen kıymetin )ô 15 .. 
tinde pey akçesi yatırmak ıa.zıİndır. .Al 

eıı"' 
3 - Al'ttırma bedelinin dörtte bıri peşin. geri kalanı sekiz 5 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler ~;, 5 faize tabidir. • . dere 
'1 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birincı 

cede ipotekli kalır. • 
. ~ 

5 - Bınaların Cotoğl'afl:nı Sandık dahilindeki satı.ş salonundıı 
hir olunmah-tadır. Fazia tafsıUı.t a!m ak için :;alona mlil'acaat edilir· 

Emlak almak ve satmak 

isti yenlere 
iJI t' 

1stanbulun her semtinde heı.· çqit cmliı.k almak ve satmak ıç 
kısa yol satış salonumuzu zıyarett:l'. 1'1 

İstenildiği takdirde satılığa · ~t0·•an emlak multabilındc ne 
111

; ııt 
borç verileceği tayin edllerelt alıı.:adarla.ra bıldirilir. Bunun içiıt ıi' 
ücret alınır. ııııl 

Teşhir Ucreli: Bir liradan a.<;ıası olmamak üzere tiç ay içııı ııcf' 

rada on iki buçuk kuruştur. Ne saı ıcıdan ne de alıcıdan başka. bir O) 

alınmaz. ~ 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E B İ R T j y A T B O S O 

Tepebaşında Dram kısını 
Bu akşam ı-a:ıt 20,30 da 

BAMLF.T• 
(5 Pt.rde) 

- --· - - --
fını sıkı sıkı bağladı. 

Bu sırada hafif bir gürültli, bir 
harel{ct oldu. Oda kapsı açılarak. 
içeri bir baş uzandı. Bu, ev salfr 
bi kadındı. Gözlerinde korku ışık· 
iarı yanıyordu. 

Tabanca seslerini duyarak uyan. 
mış, evin içinden gelen bu se::.lcr 
t'mı çok iirkülmüııtü- Ke oluyor, 
cli:ve odaya koştuğu zaman, mif;a· 
firi olan kaçlının odasında, kolla· 
rı bağlı bir adamın yerde yattığı· 
nı, bir başka erkeğin de yatakta 
yalan kadının baş ucunda durdu. 
ğunu ve ellerinin kan içinde ol· 
dtığunu görünce korkusu bütün 
bütün arttı; hayretle bakmıya baş
ladı. 

Anriko, vaziyeti kısaca anlallı. 

Doranın karısı olduğunu söyledi, 
Kazalvekyo hakkında da lazım 

gelen izahatı verdi. 
İhtiyar kadın, konta nefretle 

baktıktan sonra, Doranm yanına 
koştu. Saçlarını okşıyarak müşfik 

bir sesle sordu: 
- Nasılsın kızım? Yaran çolr 

. l<ı.sıı' ı 
lık l al cad. Komedı ,ı J 

Bugün gündüt ~vr:tJ 
ÇOCUK o-ıs• ıl' 

Bıı akşam saat :ıO• ~:ıl 
·rmARLIK BUI>~ı..· 

--- --
ağrıyor mu?.. ,·t ( 

\';ıP Dora, hafif bir sesle cc 
di: 

- Pek az... . 0c /.~ 
İhtiyar kadın sevinç içııı 

rikoya döndü: 8)·ı ' 
- Su getfreyim de ~·:ı 1 

.• O 
kayalım. Bende ilaç da 

,.91 

dan süreriz. . 1' 
Gitti, leğenle su getircl

1
• )'7

4
0' 

yı yıkadı, ilaçladı, sarcl\iı, F 
şimdi, biraz daha raııatıa 
nuşmıya başladı. rt•ı: 

- Anriko, _ diyordu • ıı~,i 
delim. Ancak yerimizde \'_,ı 

(Arı<aS1 

111P Dr. Hafız Ce 
LOKMAN HEJ'irv' 
DahHiye Müteb~ 

Divanyolu ~ 04 P•ı''a 
Muayene saatlerı: ., l~ô 
harır- her!7iin 2 5. )e!: r 
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