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lak§arkta patlak wren l1arptc 
kiyı:ınin bit:ıraf kalacağıııın ilfın • 

ar-
" 111 oc 

1 Ucuz ıca171va 
1 

neleri çıkar 
,Bu karnelerle bilet ahnmıyacak, her y?prak 

bilet yerine geçecektir. halk yüzde 4 
istıfade edecek 

~(>Sini mihvere mcns"p l.ıı1ZI 1 
~·olar müttefikler Ye b !hassa , 
eti.k:ı üzerinde soğuk b r du: 
e göstermek istediler vC' böyle 
tket etmemizden kendiler. peh 
ltıııun göründüler. Birlcf:iİk ı\
:tikanm Boston radyosu da. l.J· ----o-·~--

at-irta tatbikıua karar veıxlığ·
bitaraflı:ktaıı dolayı Ameı ·.ıca -
bıemnımiye1ini bildirmekte gC'. 

edi. -··-
Gazetemizin halka hizmeti 

.......... ..........__ . ..._... .. _ ........... -----~ 

Yazt1n. 

seyinCabit ~aı~ını 
turk diııloımısi.,iııiıı ..,,,;:.ıl:ıcnk hir 

\ar: uc yaııı:-u. muhııriı• t:.ıral. 
İkbi ele memnun oluyor. ,\eıı. 

~ilııiin birindı• Tiirlii)enin her , 
larat'ı uzla.-,tırınak iı:in teklif c-

Satıca kolaylığı esas vazile sayan umum mftdO.r teki f~mizi 
11abu1 ederek tıneı tramvaylarne de Bebei e aktarma bilet 

verilmesini t~ mim etti 

eceği bir imi '.'al'l'"'İ de ıı~ ııı ı 
İb ,·c takdiri "Örecek ıııitlir ~ 1 
!'llnı bilmeür. t~ıık:ıt ~imdilik ı 

4.. • • 1 

lUfa hiı; kiın ... t•ılen bı r "'' ~ 1 

et i~itnıiyorw:. j 
Q.k~rlita. patl:ık Ycrc:ı lı:ırptc 
·iyen in bitarı\f lrn la<>aC.ınııı il[rn 
esini milı\·erc meıısuıı bazı ı 

lolaı· müttefikler ''-' hillıu"'"a. 
. . üzerinde ~Au~' bir ıhı-. 

e ~östermek istediler 'c hô~ le 
ket etmemiz.den ~wııdilcri ııek 
tıun "ÖründüJer. Birlı>~ik ı\. 
• Bost-011 radyo<.,D d!ı r. 
lıl'kta tatbikma. Jmraı· ,·erdiği~ 
bitarafiıktan tlola)• Anıerikamn 
ıuıııiyetini bilılirmelde goci~ ... 
·: yeni bu5hyan C.ilr~~c ne':'rı

aynen 5öyle söyle.dı:. _ 
't'ürkiyenln bu yeni ıhtiliit kar: 
da bitaraflığını ilfın ctmeo;ı 
\'r <le\'letlerine muhalefet e • 
lltill<.'tlerin dip1om:ıtik lıir 1.ıı. 
ir 

• malıfillerlnce, Türki~eııiıı 
\ararına imkan ,·".:ren en mu- 1 
lnıillertlen biri icar 'e ia~·ı: J 
tıııunun bu meml -.ı,et e t.e-.;mıh 
ıı,tur.'' 
~1lha.kka.k, bizim Saracoğluıuhı 
tln tüyü var! •. 
~lltteti dcrimiı: , f' dostlarııııır 

Ye siyaseti dola) ısile h.eıı 
le ınemnuniyet. duymnk 'e ılııı. 

Malez
v da 

Penang 
tara ı 

tah y 

ng lizler 
an 

di 

Tünelden tramvay qeçirmek veya yeni 
bir tramvay tüneli a~mak 

üzerindeki mütalealar 
l~latıbulun münakale ihtıyacı ot· I <.len ray ı:u ıa ycnilcnme&i i!'ii ile 

rafıı ~a §U malılmatr aldık: ~ığrar;maktadır. Tramvay ~ebckc • 
1 "-:- Elektrik, Tramvay, Tıinel sinin bütün hatlnrı g-füde:ı ge-ç~ril

_______________ 1_dS.,..rC$ı unı.wn müdlirlüğü tez el • ıniı<. değiştirilmek lüzumu ·hiıRil o. 
lan raylar te::ıbil edilmiştir. 

Ba.şvekil bugün 
An-'"-raga döndü 
Ankar:ı, :!O (l~abcr rııullabirlnden) 

- Bir aydanberı nıcu~neıı )l~rsindc 
istirnltrıt ctrnek.~c cıJaıı ıııı.,vekil Dr 
Reflh: s:ıydam dun saat 11 de Mersin. 
den 11e1triınizc hareket etını~ ve bu 
.gün " at. lZ 41 ~{llt-a~w roırva

,\lık<ıt,, . ... ıstasyonunda. vekiller, me -
tıusııı;, askeri ve mUlki erkan tarafın. 
darı a al'şıJanan başvek!limlzln bu is. 
tirall ~ tlevresindcn çok istifade elti. 
ği sı t ve nc§esinin de mükemmel 

~UJüyordtı 

1 Bunlar, imkan 11.isbetindc ve sı-
l !'a ile yenilenecektir. 

:::ı - Eminönü - Bebek yolunun l 
açılması için c,-alı.~ılmaktadrr. msa 
bit• Z:lmmıda, l.ıu hat üzerindeki 
dar krsımbr geniııletilecektir. 

· ::.: - Beyazıt meydanı ile S:::ı- j 
kımsöğiıt :ırasmdaki ana cadde , 
mozaik parke ile döşenecektir . 

·1 - Harbiye - Şişli yolu asfalt 
~.·aprlacak, bu suretle Taksimle Şi~ 
H aıası tamamen aynı top yol ılo 
birbirine b1ğhmmış olacaktır . 

lngllız t arı 
yeni mevA. lere 

yerteşıyor 

eylemlşUr. 
..:...~.:.----------------~--~__..........___ _________________ ~ 

5 - Yakında, geleıı bandajlarla 
oir ınik!.ar daha motoris ve römork 
sefere ç•karlılacakto·. Böylece, 
5ehı in miinakale 'i.lltiyacr mcvcu -
iun yüzde 15 fa;ı:lası ile karşılanP
ca.ktır. 

şark G8Pbeslnde 
·---o-__ 

• J,oudrn ~O (.\.,\.) - Singapurcıa A 1 
ı o;;rcdllen tcb'iğc hör Malczyacla sU. m a fi, 1 a r 

Jifrnet v rdır. Uı·it n_y.ı tayyareler! 1 1 
Çin denizi ''e düşman arazisi tizerlnde H f 
keşif U"UŞ}Ur! yapmışlardır. ar o a 

l'cnanı; kıtıılarınıız tnrafınd:ın bo • 

H()ng- Kong 
hala 

dayanıyor 

G ,__ Umum Müdıirlükçc, :.!6 yap 
uklr kn rneler ç;ıkar trlm:ık dü!)iınii; 
milştür. Böylece, tramvayia.rda 
para bozmak nıeselesinin önün0 
geçilecektir. Fakat. bu kameleı.iıı 
temin edeceği bir kolaylık daha 

(Devamı 4 iincüde) ı 

Libvada 
Mihver 

kuvvef 1.eri 
tam rical 
hô.Jınde· 

-<r--

ingiliz kıtalar• 
Derney~ 
geçtile 

---0----

General Onşilek bir tebrik 
telgraf; çekti 

Londrı•, :!O (.\. \.) - wbyııda ln 
giliz ilertey~i tlev:ım ediyor. 1r.gillzlcr 
D.?rno !le Mcktlli)'i gcçınf~ıcr, Tobru. 
ğt.n 2:?0 kllomC"trc garblne Hı.rmışlar. 
•nr. İngiliz ha;a kun·etıcıi, dUşman::ı 

iliç amun vrııncmektc ve mUtcmadı -
:;en hırpaıamaktadırlar. Bingnzi limn. 
m ile diğer hedefler bombalanmıştır. 
Alidenlzcle muhriplerin refalcatinde 
rcyrcdcn bir djşman petrol gemisine 
tam iki isabet \'Ukubulmu~ ve gemide 
infilak olmuştur. Geminin battığı zan 
.cdllmcktcdir. Bu harekatta yalnız 

(De-ı·aını 4 üncüde) 

tik zaferler knzanımık i ... ter • 
bunwı ı:.aresi kol:.ı)'d•r.: n.iz~ 

t bırd.ksmlar, biz keıulılerıııı 
a memnun ederiı. 

.. ıltılmıştır. Malc.zyanın şlmııl'nde Ja. doa"" ru Ja --0--
1 poıı il~rley!şi ağır olmuştur. Brilanya. llonıar adaya ~~----------------------------~ 

Hayatı 

lılar yeni mevzilerine yerle~mek i_ tra.lllden asker 
<'in vakit kazanmışlardır. k İ 1111 I -ç 

~ı:~~1~~~:z.~~;~~Ri -h--.ı:··-<>···-v k•ı • ce tJ 1 vor 91k &rdll8r 
\<:aım nerede·? di)"C ... or:ıt•uksı • Da 1 ~ye e 1 1 Ruslar ı,oııdlıı., ·•o 1 1 n,gı.. ·v (A.A.) - B.B.C.: 

' ' Ne Aktkııiz<let ne Lib~uc 11
• ı b b h J{o ıa''lltı.gctıı vaziyet ıneşkfıkttir. 

llrlii >\frikatln, ııe yel'cle, ne 1 u sa a lJ eni deh a·· ç Japon ğır acı aya asker çıkardıkların . 
le, ııc den!zin dibinde. Kala ı.a. lı • 1. da.r. 11 ~ l;arpı§malar devam ediyor. 

ıeııgin, cauır ,.I' ~:ır:ıtrC'! ıt:ıı . geldi · . Ja.p001:tın .Rongkonga hıi.kım buıun . Fred Aste r • 1 n 
lllııhan ilesi kalı) or. Js((• _hı. 1 şe 11 r l ger l cıuı.ııır 1ıldiaı1-1.rı Londrada ne teyit ve 

mu\ affokı~·etler tle 1-\aliba j Vekil bir km:; gün kalarak ld ne de teJ:~ıp edilmektedir. 
a. ,)U-k C'Cllhe'>İJllh' .\Jm:ıll a l l ÇiJl[İIOr 
'etleri uygun lıir l•ı>:hı!; bulmak leth:ikler yapacak Qr _ ıırvol~ıı. l\:ovJond3n Kantona gide-n 
hatlal"Jnı tliizeltiyorlur \e ·ıı· . Dahılıyc vcltil! Fa1'c uztrak, bu sa_ _,,__ aen.li;de ha. ve Hongkongun kar~ı 

1 
iı·e elıemmivct vermiyeı·C'l< <:c - ••:th!.i olrnprcs ı!c Aıılrnradan Şl'hriını_ S s~ı ccııalıııı.Ulunan Japon kuvvetleri . 
hırlar- bnn;ı cl:ı. gizlemi:rnl'lıtl'. zc gclm!stır. \eki!. Haydarpaşa ga. J\ lmanla~. ovvet Piyad~s ile nın fl taarruz etmektedir. 

'il{ İtt~lyan r.ıA})OSll :::0iill}IC<SiZ tında vali \'C bCIC'<li'ye re si doktor •• mu 1 ı • * :,. 
!llaıın lllalltık Ye muhakemclc" Lutfi Kırdar. Örfi idare !wınutanı kor sungu 1 arebr.lerl Vi~i ,2ıı ( 

d.ğ k , >P·t <\ .A.) J O.F. t.: 
hic: ehemmiyet Yermiyor ol::ı. gcncr.ıl Snbit Noyan ve ! cı• zevat yapara Çe tifıyor P:ı"~ı; Q Yeni mühim bir v:ıka ol -

1-i arapça. y;ııtıji,ı ne~riyııU:ı larafındaıı J:;nrı;ılanmıştır. -o- manıı§ l·tongkongda, tngillzıer. Ja -
ltıu,affakıyct lıalıcrlel'ini 'eri- f'alk öztr:ık. kendisini karşılıyau h pon1ıırJ11, <LcJanın merkez ~imali <>arbi 
: .ır muımrrlrimlze buı ıdn birkaç gün Birçok tren atla,-.1 ı1avaya ti< ]{, ' • ,., 

• \C şıı lilıınıarma asker çrkarmala. , 
l,taı\;aıı l•u\\etlcı·ı· füt!>,nı cc•ıı. 1 ırnıarnk totkiklt yapacağını söyle_ uçuruld.. 3 re.~~.... • , ., , - .. ıın ·•hala mukavemet ediyor. 

1 flde miilıinı mu\'uffnlnyctler ıni,.,t:r (Yazls üde) ıar 
etmb \C rniihiın yerler ele~(- ~ . .--...___ 1 

)fü:Er~~~~;~.:rnf Mecliste dünkü mü- 1 

11. tarafından t :ılHlirle lmr~ıl:ın-

411 a;~~İ·~!i,den aıııa~ılı,)or ı,i .\ı. zakerelerı· n tafsı· ıaA. tı 
ttıt~~~~ı~ı~::c!1~:11::1 bı;!:!;:~t~~~!~ 
!edikleri sır:ıdıt İtal.rarılar ;ya•.. --a--_-

~~~l~[~~a ;.~~~;;mı:a::~:~~-~:ı~~: M ı. ll "'ı ·Korunma kanunut'\ n 3 m~""d · t d·1 1 

a.ıı resmi tebiiğlcriniu m·den • ıU ~'-1 esı a 1 ! 
~.', h:~:;~.ı.~~i!d~~~~;; ~'~~· ~'~~:!n: edildi, hararetli müzakereler cetyan etti 
liklt'l'ini ıneı :ıl• etmedik değil. 

MERAKLI BiR HiKAYE 

Dans Krah 

.a~.:~;~~:r!:ı~:ıın~~~ı;~iıleh~:!: 'Ek k t • ~d k 
4llı,"etcdbirllda.H:ınmağa!'>C\• me evzıın e arne usu • 
QQll kı.;::ı. ve kar.ı ehemmiyet \er· • Amerıkanın ve bütün dünyanın en rneshur 
erı Jıtlcum<la cleYam ederek ye. ı •• •• b •k • k dansözü Fred Aster oğluyla beraber 

~:~.~;~:.:~~;;~::!;~~ unun tat z ıne arar berildi PAZARTEs· qüoü HABERDE sAşuvn·, 
11'ri kahmımı..; olaC':ıkiır. (YaZJsı 5 incide) TC , "'"' ,.. ... " 



Kurbanlıklar ' Hd6er,-. 
ti. ~ ~ · .. . . - . . 

ist:ınbula c~·ıar otlak' ve 
ağ;llar sürü er•e doldu 

Sahta cekle 
dolaP dırıcı iık 

u11ramdan -,onr, et f l.yulla Bir /mn ltoca iki aeneye 
malaWnt altla 

ucuzıuma~' l beklenıqor İkinci ağır ceza mahkemesi 1540 
liralık bı'.r sahte cek tanzim ederek 
~üren bir kan kocayı ha.piıl ceza • 

di ls~b~n. ciw.rmclaki otlak sına mahkOm etmiştir. Verilen ka. 
ve ağıllar sürtilerle dolmuw bulun. rardan anJaşrldığma göre hadise 

Kurban bayramı ya..klaşmış ol 
clıı.ğundan Anadolunun her tarafm. 
c1an yola çd<.anlmış olan sürüler h 
tanbula gelmeğe başlamıştrr. Şim· 

Sütçü erin 
koyauğu narh 

:na~tadu·. Bu suretle 1stu~bulun ııöyle cereyan etmiştir: 
lh tıyacmd.a.n çok fazla k?.sapl k 

1 
1· ....J...:ı _ ot N · A bars 

h t' .,_, -·- - u.ıanıc: uran un y .... 
ayvan ge ın...-uş .,.. .. aana rag - dmda birisi, bir müddet evvel felı-

men et fiyatları ucuzbrmamakta • · · ... 1-:. Üsküda d 25 
rımıze gt:Ulll.5 ve r a nu-

oır. Buna sebep kurbanlrk olarak 1 d t baslaım 
ı:ıa Waca.k l:oyunJ.arm, hayvan bo~ ~ra ı ev c o urınaya ıı-
ı..asm·ia mezbahaya sevkedflııMık t · ·· ·· lan N · bu 
üzere salıla:..ak koyunla.ra naaran şsız ve guçsuz 0 . urı , ~-
ciah faa tJDCfliDL t:Mrif ra.larda havadan zeııg.ın ounag; 

a para e n o- kurmuş ve kansı;nı, Üsküdarda br-
luşudU'r. Fakat bayramdan sonra ~•- . k d' · Esı.;,, lıir .,.·t ... ; .. 

Beledi.ye ,··r·~tle f"hkı·L-.aa rtacak t-•-- k k"ll' rUJ\.arruc en ?sı ....şe e ..,ı-....,. 
" w ~· '"" a ve sa ...... uıyaca u ıyet- t" N . Toonl.! eh'rd d - ca '•n-t 

b l, ___ , •· ik ,..., " un ~ş 1 e ogru .m.-.. at""' .. m tarda koyunlar do~'tS le et ıi.d da t b" ta . .. 
Bele~e riyucU. •lit müataluıillerl fiyatlarmrn -mevcut narlı:ın yük- t nf.-~Ma.nnurıJ§ ır cıre mu.raca-

~ k lm s w dU • · ı a. e~ ve: ılc sGtçillerin keııdi kendilerine süt :i bo o-: a ~:., r~~kgmt ~~-- şecegı - Ben memunun Karını lstan-
narkı ce.blt e e k bunu bUtUn ,ebir ,...p c-~.z goruıme eu.w-. bulda \ıe l:astadır. Kendjsjne Plı'a 
de ısrarla tatbik etrne:eri ve bUtUn ev. F..sasen etin narka tabi olmadığı yo:Iayacağnn. Fa.kat postaila geç 
leN battA NN21 mUeaeaelere bu nar. za.manbrd:ı öte:Jenberi l.."'llr • kalır. onun çin bu 60 lim.YI 81ıze 
km iif&t murakabe komiayonu tara - ban bayramına kadar P\ba~ııa., • \'ereyim. Siz İatanbulda muanıeıe 
fmdan konul.ı.."l..ış olı.iuğwıu c,;llyerck !l'..2.St ve kurbandar. sonra ucuzla _ .>a.ptlğnı1'% bir tacire bir cek verin, 
fiyat b1rıqt.irme~erin· g&rip ve aynı tıası adeta bir teamül hallile gel - karan çabucak parayı alsm ! de
zamıuad& senlf ilk' llaUkA.r hareketi ad ' mlştir. Kul'ban bayramından sonra n:ıi.,tir. 
dederek bu hususta tahkikat yapılma. et i.1t hlakiıı 'n dil~"llleM de aynca Nuri o kP..dar }"alvarmışfJr, ki ta
s:nı iktisat mUdürlUğilne emretmiştir. et fiyutlarınu) kurban bayramm • cir kabul et.mi§ ve 60 ı:ra.yı alarak 

Belediye 1'tl.lat möcntrlUğtl dün dan sonra ocuzlammımda &.mil o • kendltline bundaki tacirlerden b-
"mUstaccı .. kay<Lle fiyat mura.kai>e luı·. ıhet Ç'aloğluna bir çek yazmıştır. 
oUroeuncl&D lıirtncUWnımımı baflJldan Nuri Çeki kaı-sı Fat.maya yolJ.aınış 
!'.!onuna kadar olan bır aylık mUddet ve ka4Jn el& İ.lllletteıı parasını aI-
za.rfoıda aUt tJyatlannm t.eabit edilip ee·edı·ye mıştır. 
edilmediğini 90nl1U§tur. Buna derhal hmet Çal.oğlunun, kar'SJlıl bu 
böyle bir karar verilmemi§ olduğu ce_ t '- •ıd 1 münasebetle ta.nıdıfm.J dtl3Gııen 
vabmı vermtıür. a r"\sı ar a ına Nuri, bu sefer de 1540 lrahk 88Jı-
öğrend"ğimize göre bir vazıyet kar. te bir çek tuzim etndış ve kana. 

şısmda b.ı işte !mil olanlarla wtbik ne oldu ". na verip yollamıştı:r. Fatnıa l'ine 
meftiine koyanlar bakklada tak1bat r tsmet Ça.loğluna git.mi.:ı ve 154-0 li-
yapılacalrtrr. ta) ı ta.hsil efmitti.r. Ancak İsııtı.et, 

-
Vakıt 

Aann Us Alman iktiılat num Dr. 
Funkun Pragcla ııöyleOJll nııta mev. 
zuubıW..s edeıek şöyle diyor: 

llaldkat !}QdS ki Avrupa 

lld t•llallder 
yallaludl, 191 

ortada fok ı 

b.i.r mıi.ddet IOIU'a taclr Murattan 
1540 lirasını iste)-'.nce iş a.nıa.rı -
m.-ş ve ya!'>tlan Rıkı bir aramada.n 
sonra kan koca yakaloııarak ikin
ci ağır Ct'.'n mahkemesine verihniş
lerdir. 

Mallkeme, kaı-ı koca.nm ın~ku
S<Jn hatta içinde Fatih, Beykoz '\fe fen ya:ptrlr muhakemesi neti~in-

1".umıpnfıı belediye taıuııtd bele. cıe sucJanm aa.btt görmüs kenıll.lc
diye Şf§li tebll memuru ortadan kay_ 1 rint ;ki.ter eene milddetl;'ha.Ple ve 
bolmu9tur. DUn de Yalova beledtye 11540 Ura.yı da lsınet ÇaJoğl 1'ı. ö
ta!Uıildarı Yalovadıı.n kaçmrııtır. Fllh?'! cemeffe:e mnhküm etmiştir. 
Dalman admdaki bı.P tahalldarm ıs • 
tanbcıla geldiği &nlllfllmif ve emniyet 

uıemurian Bakırköyde olduğunu tea - HırRZ. 6iT apartıman 

llıtikar 
suçları 

--o---

Paspas, boy 
ve soba 
üzerinde 

ıntıkar yapar -
ıar hak~ında 

takibata 
bası andı 

Mtidde:umnnılltk şehrimizin ta • 
ıımmrc; firrnalarmcian ••Lazaro 
Pranko ve JJl~" finnası 
hakkında ihttitlr ~ takiba
ta girişmiş bUluıunaJttadır. 

İddiaya gare, etnni,.vet m.üdUrlil· 
ğüne lılzım olan paspaslar 1ç·n bu 
f.i.rınaya muracae.t edilmiş, fimıa 
satm&k iS:edjği pa.c;wılaı'a fa.hiş 
fiyat istenüftir. 

Laza.ro Fraııko mUeueı'!le&i al& • 
k:ı.darlarmm Yakında muhakemeJe
rine asliye Jıtnct cezada bailana • 
caktrr. 

Buntian belka, dUn Mmevi oldu. 
ğu halde kerıd5etne Mellhat admı 
lakaa btr tadın, boya ibtikAnndan 
ya:kala.narak atll!yeye verllmJıttlr. 
Tahtataıede Telefon aobjmda 

26 ııuma.ra!l evde oturan McJAbeıt, 
bir müdtietteııbeıi toz !tekerleri 
boyayarak şeker boyası olarak 
tııllanıla.n a.nilin diye sat:mağa baş 
lamrştır. Kadılı, boyaıım.JI toz şe-
kcrlen paketlere koyarak anilin 
boyası diye Maı-puççularda Yako 
SaJa.mona vennekte, Sa.lamotı da 
bun.lan ml1tt.eriye satmaktadır. 
Anc9k Saıaınonun iddiasına gö're 
kadın beher Paket için koodisirıc 
190 kuruş almakta okluğundan ken 
disi de anca.k 210 kuruşa satış ya.. 
pabilme!tt~. Ra.lbuıki bu bo~ 
harpten evvel 60 kuruşa ldi. Ka
Chnm e\in-ie 30 kilo boyanmış toz 
~ker bul'lJ.1Ulltıştur. Şekerleri is
mf eaerek ih~ara sapan ve hile 
yapan kadın11!. eu~ ortağı adliyeye 
vcril.mi§lerdir. 

kıt.ası iç, dört ay en-ele nlsbetJe 
bugün suUıa ço~ üha uz&..1ır. v~. 
dört ay en-el Almanya. Rusya Jıar. 
hinl Jaştaa evvel kati bir zaferle 
bitlnnek iddiasmd& bulunuyordu, 
fü.-veJce Alman ordmıanaa Fıansa, 
Nc:veo ve Gritte elde ettiği bü
yük munllakıyeler H iddianm da 
~erteldepnesi lhttmaılne kuTI·et 
~·eriyordu. Füaı harp harcketlr. 
rinln fim netieesl gösterdi kt A 1· 
manlamı Ru!l)'a llakkmcbıld tah· 
minlerl çak yub,amş. Harbin bas-

bit ederek peşine dUfmllşlerdir. Fab. 
ri tabanca çekerek memurlan korkut_ kapıcısı SOBA tBTtKABı 

·~ altı ...... ~ ·-ko\'ayr alarak V olga saldlleriae 

ma.l< istemiı ve bir ara.tık dOJUp ta _ TaITT!i.'11.de Me@dik sokağında Diğer ta.raftan Be~'ktaşta Has-
bancaaı ate;ıı almq ve yaraJanml§tır. Jo'erah :ıpa.rtmuımda Doktor b'et • f:rın caddetinde ııobael lsmMJ de 

Yakalana.n Fahri Cerra.Jtpa.şa bast..ıa.- hinin muayenelıanesm<~ &nah.tar ı:ıoba Jhtikl:i'l"llldan adliyeye verlle
r.l'alne ka!dınlmqı, orada 'belediye mlL ın'duru.la.rak gf!rllmiş, 580 &ngı ıle cektir . .Lmıa.il, 33 liraya sa.ttJğı bir 
fetU§lerl tarafından 90t'gUSU yaprlmJ1. oazı esyast q&J.Jnmmtr. sobayı, iade CUneğe ge-~n .miişte
tır. Şlfli be~dlye tebliğ memuru da Hırsız!a.rw. çartme.n kflilıcısı riye ancak 12 liraya geri alabılıe
dun yakaıaMrak adliyeye verilmiştir. Yunus ile Ra.fael olduğu ~ • ceğini söylenıivtir. .Aradaki far
Zabı.t& Fallll. Beykoz ve Kuımpqa m.ı..cı, çalllLllll para!aria eŞyalar mey kın ihti.kıi.r:J. delA.let ett:ği zanne-

Kömür ve 
oqun ihtiyacı 

••••n•M•lll ... 
Ruslar büyü maYaf~, 

den hs.h9edtJOl'lar; hil'§Ok ~ 
aJdıklarou yamyorlıar. AJmanllf 
se art.ılı: meydan mllharebeılll $-

Yeni IHqililder açdı)'Of' olma :='1arau,y·--~~ ..... • 
mıntalıalan.nda tetlıilıat --. ~ 

·~-J Jı surett.e cepheyi kısaltma ve 
.,..,, .. u zeltmc işine deV111D ettlldel'bd 

Odun ve mangal kömürü İıYW• diriyorlar. .d...a 
nm yilbeıJrllği yüzünden kok ve HiUcrln ken~si de So..-y~ 
eömlkok aarf"ıyatı bu yıl yüııde yir. kuv\·etlerini talunill Jaılacle ,.....111 
mı dereces!nde arlmıştlr. dı'klnnm itiraf etti ve ~ ' 

Bum.m 35 bin tonu şehirdeki noktada aldanın~ oldaldarnll.,,:. 
guhanelerle Hasköy kokhaıneain • live e)1edi. Sonra !"-~- ~.Ja 
1en ve ged kalan 55 bin tonu da e~"\·eı. meydaa m~ 
Karaıbll'ltten getirilmektedir. ~gec}mek ~ vermedelt 

Bu vaziyet kar§JB:nda mevcut 

1 
on:"' demiştı ki: __... 

53 ~mt b:\Y'iinin arltınlmasma Jtaı- 'Geelock m.:.ar va JU •~ 
rar veıilnüftır. Beyoğlu ve Kadı • 1 lerbtde lnıllMaeaimm ta~ 
köy semt bi.yileri klfi olduğundan tanklar, ~ ve diler ~ _..a, 
yeal b&yiler yalnız yedi &emt bô.yi 1 taıa.rı ~tmdiki vMltalar ~ 
bulunan İstanbul böl~ aA;rıla- tır!" il' 
caktır 1 Demek ki Bas b&rbbd bll ~ ..... 

öbÜr taraftan bazı köm.. ül tirmemek ihtimali hesapta_....... 
rin kok kömllrıeriru ısla.tıp U:t~: . Riit.iin AnaplllUD 8iWı f~ 
tan veya 1!16.tJŞ fiyatı olan 23,5 lir- rı bugün Almanya hesab~ ::.. 
ra.ya taşrt. masra.f'llrla.n fazla anan ordusuna yeni harp m~ 
b:.r k8r Uive ~eri yolunda.ki için ~~ ve diler vasıtalar ı~ 
şikAyetler bıccleiimiştir. Depo sa- msk uz.ere son hmla faallyee;t., 
~ fiyatnı:a taşıt masrafından baF- l~uyor~r. Her halde biç -' 
ka bir Jı:A.r koyup saıtanJ.ar hakkın. gomıemıt •yılan bu deb,.,tli # 
da vurgunculuk suçundan takibırt Kanayii..Din hazırlıklan mlltldt 
yapılacakbr ı eakhr. 

Son ~e Ş:le bölgesiyle Çer iliz bu mevauclaa idşade a-": 
!teüöy Şile tğneadadruı ve Bul _ da htildlm SÜJ'ell JatJan1u ...... 
~ 'ooo bin kilodan fa:tla 1 aıx-eğtz. l'iız otuz seae evvel 1;; 
Dıangal kömürü de geldiğinden, ı•olyon kı§llD açıkta im~ 
me.nca kömürü darlığı da kalma• i\fo:f.tonyı itPlde aeele , 
m.11tır. Muhtelif bölgelerden kUçük boa manttak olmuıııta; -:--..... 
pa.rt.Uer haUııde odun da gelm.iftir Ruslar !;!ehri yaktılar ve N~ 

.Pzya.t müra«abe Jı:omieyomm~ ordusu ~drte kaldı. D.melı Jd -;, 
.ltarariyle kömür ve odun böfıgelıe • ı yayı ~tili eden oı."-- 1111111 fi 
rine i'ÖDıdeıilen memurlar ineele • şı~trgı tehlikeleria • bil~, 
melıeriıııi hit.innJşlcr ve dUn §e]ıri- en iıl..rıuzı açık .. -~ 
mize dönmüşlrWr. Memurla.mı ve. tır. O woana ıore timdi~ 
receği rapora göre, nuuıgal kömü- RJB. brp mmtak-'11a pek -=--e 
ril ve odun fiygtlarmm utınlıp ~birler, köyler. b•beı.r .,... 
artmımıyacağı anla.-ı.ıla.cakt.ır barmnuık düa ~ ........ 

---oo- · Erzak ve8111re yetjttirmek lciıl _. 
1 •ı• f b 1 ~lar da boldu. Napalıea .... ngı ız ut o :~ ~;:.= ,,, 

takımı ~:;~ad* Jutm c1ellpü .....--

Adanada lçel muh\'.elitini 
6.2 yendi 

Adana, (HUMJtf) - 1stanbuldan 
hareket eden İngiliz futbol takımı şeh 
rimize ,gelııll(tir. Futbolcular, Atatürk 
heykeline merasimle çelenk .koymuş _ 
tardır. OOıı saat 14,80 da §ehir ata • 
dmda tçet muht<'Htilc karşılaştılar. 
Maç, 6-2 İngUllılertn. )Ahine bltmlstir. 

Misafir takım, bug'ln Adana muh_ 
teUtile kanıılaşa.caktır. 

Süleymaniye kuliibüntle 
yağlı güretler 

Süleymaniye kulübünde yann bü _ 

yük yağlı pehlivan gUreşleı i yapıla- _ 
caktır. Gilrcdler saat 1Z de baflıya • 
caktır. 

da bir fikir eMıt ık it& N~ 
orduunda topçu ll8biti olu9ll ~ 
lunan Faber du Falu'u lıir ,,,. 
~mlel'lnden lıhi ilaeılmo 1/111 
mak yeter: .~ 

Bir onda. beş kili ile bir a& iP: 
nii)'or; aerlde ..........,. .... ;...a ... 

tütea bir evin 9&tlsı YV ... ""' 
ki!ifdea biriıll gNeNlcJlr; ._ f/1/1' 
lu bir at& binmiştir. Buyma,;::. 
larmı, ytiztiniill 11i71k lı6r 
fll&Dto ile sannıştır. •••! ~ 
kıt.im ~lar ctoı..... \19 ~ 
tır. Blndili ata ağswm ~ 
bmlar asılı kabıuı; ay .... ,. -
ta.rafı kopuk bir ÜleJI ~ 
Askerler arb.Jarma atlana iii'' 
lerini umıHlar; 8Ullmlflar. ~ • 
rm da haC3kıan.. ~-. 

\"annak mabadile mırlaun. 
ı•1'nlarm be~ ayda t.att.iklnc im· 

tshstldarlımnın izleri llzcrindedk. 1 rlıına. c==tır. Qilmektedir. • 
ı 2 ! !Ll!!!!!!!!~lli!I~!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!~!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

kaim Jrnm:ı~lar ve ytin ~ 
dolıtnm.ı~tır. Hic;blıinde siliJI fi 
çautA yoktu.r. E&lrleır p~ f! 

kan buluıı:ımamı~hr. Alman ordu- .lfep bunJer kimin sayes,'nde ol • 
ıa.n MoekoVaJJ ...._.. gtlJi Ha• muştu biliyor musunus? 
ord.ı.n a --....Ur. - R'.ısmı canım Ebülhüdanı.n! 

Slladl Mytlk f~ ah- ı İblisi laisı cwelec mel4.ikc1Cıl".ln 
nan topnıldarclaa bir ._. ... t.ek· hooaNyJTUŞ! Ehullıücl:ı ite önceleıl 
ral' llel'I wnlek, q ıtıClnoeıo ka· aramız çok iyi idi. Fakat sonra ıı . 
dar mllsaiı Jaat.luıda '1ttamıak Mr <-tldt. O hıma: 
t.antt. a ,-t~ ~ - Knmızı tilki! de:ııh:re başl::ı• 
yelll llamtlklar ppma1c, .,..._ l"C- d?. Ben ona: 
Jince 19ic1ea Deri ......_derlae - Kızıl silıir'b:>z! tabirini kul -
lta!lamü ikim ~ektec1İT Biy• fa'ld:m ... Bir tabir vardır: AUaı 
'"' lılr VMlfelte A~rwpay-.: •11111 tepi3fr, a.nu:la *kkır dq.ı.t Y«" • 
ic.>Jüe lmlıt &tbi iktlSedt bir ilham mlEı. Zavallı Be-ktaei ~yhi de a.ra. 
, ....... ...ı mlmkla elalllllr? muıda esiHp duneyordu. Ben onu 

O.. ioia Ahmn um-t aaan- EbUJhOdanın hu aıdıuru addediyor
nın lıUletıllek lsteclljt ,_. aiaun .:ıum. Tekkesinin etrafmdaki ağaç. 
AVnqta mllJMlerial nllaa D\'Wl(Al.. la.ra c;lkar; bekta.'jt teklteliiuin 
ıü Wr ...._ wlU, lııundaa ._,. iy~ n6funu, h6r1 ve gılmanlanıu 
dalta ......._ Alman>-..ıa luıne $6Yreder; ooJann eııramır ö~ • 
,Jevw siıt'welll .. lllWn \oW• mele~. 
hklan ile ı~ meclMlr _... EbWbUda da. Şeyh icin (0 kum -
cek IJlr BiıM=+-. Doldıor l"'uka sı ~inin sırduıd1r! bı:isi de bek· 
~-- ._ ..,....._, .._.. A,._ taei, ikisl de nesrıuıf .. ) dfse te§ -
nqıa mDletlerl ~ -~bir hir~ oahilYorchl. Zavallı ııeyh, fk. 
sömlr&e ................... do Mn• milin. ~da iki ta.rn.ftan sille tc 
tlalMbr. Ah ... ..,... "-alul.. ~ )"'lyee avare r;arhOf!a d6"'m~ • 

nmım ,.... ._. lmnederl ilo °Fa,- t "'ı."lh 'd 'I ~ ...,._.... ...ı.dddan -aa , eeasen EA.>U u a. ı e ara• 
içia .uı.r Anwıııa aillet.lerite Bu. maın ou hıde ceımeaı sebeplerin _ 
yada -.fel'llea pshıt ayınnak doll biri de o- baba değil miydi? 19 
~aedlw)e ..... .,.._.: ......... ki R#ustos donanma ~t ~nlill en 
_,......._ MI* Aw W.r ...,._ büyük zıe\icf.m ~yh efendinin bek. 
de> .aıııeldtr. o .....! ..teri ...._ taş! tekk~e«i gi U Ayin odam,. 
·ı..-k ... yudlıcak ,...,.._ nr ıse~T&tmntı. 
ıara .ıa 1lltla ~ mlletleriain O gece daglar insa.ıı r..ı.m.ad . 
iı;tlnlc e....a ~ ..._ 1 • Her taraf bmcalunctı. Btı &Ul'etlc 
: n s ben de hisıı.rın t~ne doğru kor 

tiJDılu'. lell ._, • ...,. ..,., kusuı cıkıu'dmı .. ~nn., beltt:qi tek 
Prai ... Alııllua -~ ket:inc do ru döner hemen cevbı a 
yapdaa koaf ....... l' ve ..,........ iaçlı'lnna tırtnanırdını hele gııs ; 
lar )lep k .. wa lawıWe topla· iyin od~! m kan\m~ö bir a;.11~ 
nı;tor. • . . \ardı. SAnki cd daymr:ı gıi,; bana 
N~ Be oloe8k. Buau hadııoıe- her sırı a<; r • ~"°ac::t:w 1ibısclı• r 

lcr g"9~. ffal'Mn fiOllDDda llt 1l k kO''\ ni3kj doııanl'l:? ··r Jn 
.kunılaeak yeni A\Tqpa nizanım' ' "C\ r · di'll. F..iı ta .'tan ııİak -
gelince, t.ülf olAnk harbhl netkr· ı ten pn ıl J rı ı :\ nn n f('ncrİ ti . 
"'İnt• göre ba~ka ~ka lllJU'tlu lı•fn- rcdC:'ı ke ı, ı·~ı;ı t.a ı .ıftmı. g~zü~1~1~ 
ti" olecıektır. 

1 
öııühdt!. ctVf" d:ılı tn on m.tre Uer 
dndcıd n l J·ı F .. vfıin ::;;ı·lan per. 

Yazan: Mahmut Saim Altundağ No:35 
Şeyhin iyin geceainde her el sürdüğü sey mübarek olur. 
muş. Şeyhe el sürdürm~ ve bu sürüıten keramet ummak 
için sıra bekliyen gene kızlar ne kadar da <:oktu yarabbi!. 
Acaba bunlar hepsi bektati mi? Münitlerin torunları mı? 
Müritlerin evlitlan ını? Bana evlen diyorlar! Ki-mhle? 

de peT<le açılırdı! 
Bekta.tıii VeJt'nin nanıına izafe 

ettikleri, bu Aymlerdıen. kltnbilir 
o zatın rıthu ne derece münkesir 
ve rencide ckırdu yarabbi! .. ){on • 
yaklar ıçılir; buseler alınır; kızlar 
1'crpilir, tekıke namı aatınd.a bir fil .. 
cia peı de~i aıçı~ı. Bu penlc~i fa. 
cjg, lıalhı: <::okan ~ey bu ayinde 00· 
zı gene kızların da ıkanlarına giril· 
mıt; Qlm'.'lstydt, 

Şe~ııhin ayın gecesinde her el sür 
düğü şe; mübarek oıurnıus. Şey -
he el ~ürdüımek ve bu SUrti ten 
keramet ummak kin sıra beklıyen 
genç kızbr n:: kadar da <ıo.ktu .Y~. 
rabbi! .. A1.::.lıa. bunlar hepsı bekte. 
~i mi?. M~iQ1eriıı forunh:.rı mı'? 
Müridlc.>iıı evJadla.n mı'? B.ına ev· 
ICjı eli~ orla:- ! Ktrmnle ? 

Acaba, şöy!e, bek! -ıı:i seyıuııden 
.<eıamet alıntfl bir kız bulanıaz nıı
_,·:rnı? Şeyhin Jı"r hareketinde kc • 
mmct -bulanb.r belki :ılaca:kJarı ko
canm a1n alini de o ker am"ti nui -
hcrr~nm bir .IM-ın "" fttıfeti td:ıı:-
kı tderlcı· uP dt>ri•lcıt'n ·I • e 1 
k ·ıı: etme1tler ! 

<:ühkU h~n t:aliirui bilıri.rn. Mn.lıaJ. 
le:nlı:de 1~i bir adaııı ~ôk. Konu 
krm"'ndnn ~rıı ac11t dc>irilleı· r.ıi '? 

- Şu ıneı;;·ı~r Mahmut ~'lllll mi·: 
Cl!mart~si gilnu hapishaneden cı
kar eve g.:-1ir, pazar gtiınü saraylı -
larnı arkaS ndan kosar, I azartesi 
gıinü lrnıakoldnn , a!'.;'l.rrrla:', Salı 
~imli ht:ı':lbllldaki itaıakoll··rı ge! 
.aır:rler, çar;;anba glln!I zabtiye ~;ı. 
puma girer, PCrtcmbe günü adli .. 
reye verilir. Cuma günü ha.pisha - . 
ı.e<ledir, diyorlarm1~. 

El•n ağy.ı torba dei;'i1 ki, ~ekip 
hilze.$in ! .. 

Bekçiye. h:>kkaJa, kömürcüye, 
ı:ııitc:üvf', ]Casab:ı sol·aca:k olurlarsa 
hiısbü tün ) andık: 

Mahmut Saim mi? Amanm. 
!\ımuzı uzun fes gi:}ımesin~ göre, 
mırbakkak :;::ı.ray haf:yesL onur. 
için paşa ile Ebi.Hbüda Efendi ile 
ctldio.ıyor durnelerlne baıkmaynı,. 
valL:ıhi yal.1nan-. Bu herif onları.ı 
aö. mıdır. Kiıne aport deseler ona 
salar ... Allnh t1errinden muh:ıfaz· 
bın: t.rsun .. '1nıin. 

biyorların.ı ·. 
Evlen iıocatendi ! lyi arnıı, bana 

k•m kız veri· .. güBtinıc aldım .. Ne 
olu~a olatın .• Bir bc-klaşi kızı ~I • 
yını. Yiımind ~smia.. rlj;iı1 gc~'eı;ıı 
şeyhin Mr i., aretile .• sonJip n~rpi • 
ih·eren keı., ıııeti nı.ıibeccilc uğru • 

rıa. her şeyini feda eden bir .kız<la hızh ı,.ri.dlyorludı. Atıkeıtenltll .... 
;,erre ka~ Jz'a•ı bulunur da: l'lloin ~a-"aal , .e bJYığı \ '&rdll'; ttt/t 

- &mi kime verhıorı;unuz? tutınmıtur 'r bembeyaz ohu, 
• Diye sromağa muktedir .olur nıu Daha ikincit-e~rinln bulanrıda ~ 
lıi~? Şııurauz bir ''icdanla ~e} Iılıı raret. dereeesi ııırfmn altmda flll/W,. 

kolları amsma at.r.ldığı gibi. aynı redi sanffı;rad dtl.smttAtU. -~ 
f;UUI'SU~ hareketi.le hoca.);). ua at1. r;onra dBh:ı çok dftsttijttne , 
lır elbette!.. yoktur. 

Ys. aua.ları, ba.baJ.ım .• birbir ıe. Blt)1ik ordu lllktile RU8~ 
sat ve reze.leli yald:nen bildikleri girmek irin hareket nolduı flf' 
halde, böyl~ ayinJere zavallı ma - Ko\'lıOya blr ayda dömnliftti. ~ 
"'um kızla'rmr yollıyan bir anadan t!"cce on beıı bin ~Uk bir fd'll' 
h:r babad:ı.'1: dan on i•ıd bin a,,f(er ölmhtll. ..,,,,. 

- Kızım:t.ı M;.tiyçn a<lam kimdir? uy el"\ el 290.000 k~i ıle ..U.O ~ 
~Wlu bir tahkik edelim! lıyan Napolyonun ordumulan 'il" 

~'cr-ciSeti beklenir mi lıi.c? bin ~I kaybeclllmlşti. A~ 
Kendi va7lyet;m c~cavlaJc; ma.. ei;er Rusyada kq.layalıllirlerse -~ 

!1a.llc hal'nnın ı;ahad~ de böyle yük bir mfer sayrlıa)JiUr; )'b ~ 
U:mdızlaık olduktan sonra: Bekta- . ··ene C\"veline göre sartlar 4' 
, ilerden baRka ban~ kim ıkız ve .. miısnittir, ı:;eblrler çoktur. 

rir~ KADIRCAN K.AFJJ 
f'cıkat Allah, alacagmı kızı niha· fi ;;1 
;}.~!~:=~~= -~:ft: iı Hüseyi.n Efendiye • teslimcn _ -= :::__..... 
zabtiye kapISma gönderdrkten ve &Koo 
kıllı Jf. &-ıedlyl' reis mııavinl L1lUI ,-

ya efendi de Hateb yoluna doğ- f'Oy dUn muhtelit .wemtlerdekl ~ 
J'U tayyi me.!Wıa başladıktan soıı. ~ 

n ve nakil vasıtaıannm ra.. ertesi gece yine Mediha Sul • f/1-
m.nm sa:rayma. git.tim. teftiş etmiştir. lki eoföre yıld.rrllll 

Sultan beni görüne": zaııı verilmlf, bazı 1'trmlar ıaaJdlll"' 
- Ah .. iyi ki geldiniz hoca efen aa zabıt tutuımuıtur. 

di, -de~ .. ba.,c::muza geleni · soır • :t- FakjJ"J re bel-edlyenın köınUr ""' 
maym, Yanımıza kahvıı. diye aldf. tta<ı:!.g! y llm~tı. Kararı d.iJjJJt' 
~ ve lı:endj&üli hooa diye tak • v~kll ti taııdlk etu,tn~n tevz18' 
diın eden o MUBtaia efeındi me .. yakında ba§Janacaktır. 
[;erse bir Inrs:zmı~. ~ Dün de bir Rı!sadlye tını 21' ~ 

- Ya Sultsn h:ızı·etleri .. Vah .. ! 40 kunıştu. 
vah .. vah. Sonra? ~ EV\oelki gün llyat mıırsl<abe ~o 

- Dün zabtiye uaaırı Şefik Pa- n lsy"'nu tnnıfmdıın lt bul edilen pi • 
fi& haber yollamıs ... O adamın Hı- rlnr nark1 tascM( ed.ilmemilıtır. P• 

11 
IN>de b'r hırsızlıfı va.ruın:. Or la t si ı;-UnU. fi at ru•ı':'akabc konu11>'°'1 
~nderdik .. artık lst:ınbtıla gele • \ nıı ve bel..,tli;> r . doktor Uıti · ı<ıt 
me1!" demUı. d11rın rel1'! '?1 a·tında bir topl nıı ),. 

- Ya 3ultan h.:ızrctleri., v.ıh.. J:'arak naıı<ı ı,a 1 ~urot t~sbt 

v:l.h .. ,·alı .. Sonr3? ı t;>3h-t:r. Dlı:ı nl!'.redUen rak~lar. ıP~ 
, TJ ı:a 1111 ı:w ı ta. Iağ ı~ ... ı. 



iki Muhas ı r11 

1 
Voroşilof ve Gri. Von _Leebı 

Tarihin Büyük Macera 
Meşhur Cinayet Davala · 

antioi 

!Bugün Leningradda karş ı karşıya bulunqn 
bu iki kumançfan · nasıl yetişmişlerdir ? 

1'·"* ------------.........~- --·---

Yı\%.\;\: 

JEAN P\ERR soRLOZ 
-------·---- ... ---
.. Jiyordıı. 191 de Luır ı k:ı. ' on • 
rı:k t-jı· ınım::ı.ncl:ı.l'.!]r.lt :ııdt. Bu sıra. 
• ı otııı st"k z \:tı;nıd~ "(}ı. • "rattc 
.-rneı:ı1 o. n Vf>r~Üot (r • mnndaıı 

eri nr<f ır.t.1 knldı. 

1ı_(j J,ı Politbtt•o' .. ,U>i 0ıc.u \c 
akı ,ı,,. 

~tnlin h ... ınc!a ı- kı ~ j, u 

J(cndi"inf' .. m_ ı C->ellık ·ını;nııı \' • 
ı 'Ld.i. !\fotOl' .ı ltıtaatrn c.-hcmnıı:ye 
•ini uk:iır e~elc-'r.~"\'t o .. lusu -
nuıı tnp. tan" ve ınotİJrlıi 'ı aite 
n ~lik olrr.'.lsrnı terılin ctrn1-.ti. 

M yı~ 19 1 1 {len 1 i b:>t'P knnı ~ 
eri obn Stn~in. Vorr..ııiJofa <'ok a. 

<'.( w r. r Hızıfe ''lan Leningr:ı<.i 
ır üd·ıfoa;;rlt "erdi 

\'oıo . .;'lof. h::ılc-n t . ... !!rn:d <'•'p. r b' ""'Cnı .. 
ı. esı .cıt> ~.. 11 ır l'lltlh:ı ml:ı. ka .;• 
.ı:ıırı:wn buluıı rrıak.to.ıdı r. )Tulıar.tııı~ı. 
en i~ · Alm:rn generaııerinıkıı biri 
ohn Ritl er w>n LE:'eh'rfır. 

THtt• r \'011 L~t-h, R,ı\ttr~ahılır. 
ı ~7G :;cne~in ·,,. Lanasbe::-!?'•le dün 

·.ı \ ı geldi. ıtıtteı- 'en ıceb, eze 
d. il beri oı:'.lu1.h vazif P- .-5ren biı 
:tileııiıı rocugnyuu. lir ııiit on dokuz 
\ a!>iılilarkerı ıı lı:ı" krt:aııtına ılti -
t :ık cHt. 

1 noıı :;cnc·sin<le .. ,~(Jk~er" harbi 
t nsınc:ı b::ı ta~ ~·n kuı'1ııttchnı ol .. 

lk pd..;l'" .,,.ıti. 
1111 · ı;cllE ıııcı:. e1·knıııharp bin_ 

'ı·ı 1,,.1 olN·ıl> :r:ı:>ıfc gi;1 ,ıti. 
ı 9'! 1 se·•e.ı::ııH.le t'Jtı<"u ~en ralı 

·--------
(Oiiııkıi "':ı;ncl:uı ıle, am) 

Se fü ı ler mukemınel konu. 
•ıvorlardı. fakat cteniF d 0 ıw11 

KaCit"llUtına".ı alı. n:ılı clu. ser::><. rj,... 
I ıerin k:si :. akalandı. f evkaladt' • 
1 'at le ko~an lıır tanesi ise, lrara.nl.k 

'>ir so:\rık i i ı•:le kavto mu. tu. 
.:-'t"rcı nı.-.r, en Jakın liarakoıa 

litüriiltlU 'e us ılen, devı irenin oı 
• '"ISI tarafından ı:ıor~ıya. ~ekildi. 
ıer ikisinin de, ü'Stlerınde bireı 
kat arJ 'ardı, a:,:aklarmda 

j d ı. j altll.7.lı• kuııdurrılnr 

Bu ~vap1'lrı nC'l'eden aldı -

Ser.- 'A ıı luYan ınahallesındv 
·r eskirid n d1k .. 

1 

Bıı serse:rikrdc ıı hıri 21 :ı;a~ında. 
l iı; 1 ~ rı!'-lmcl:ı.;ı. dr, her ikifii ur 
J·erdiln inden ro1' ~min, heyecmı • 
,•,• gonın i ·orlardr. İstintak Ş(>)le 
C.P\ am cttı: 

Adın ne? 
- Russel' 

"1.<l.t • 1[!~~ 0 · \ a"ını 0o . .Iurnıak 
'ekildi. Fıı'k,;-'ıt Al 1ıan oıdU· ıı lı; '• 
!,unınn<l:ınlı~t. ::ı;·a<l~n altı a,· ge, · " 
mc.-<len J,en<~llll ~Üdet ve (<.>kos -

• lov:ılcyn.~'ki Alm~n <ırc]tı!:ııt ku -
b'" azasr ol hı •• \' nı z.rnıand::ı Hart. r:ı·mdantrgına 1 ay111 etı. 

an ocakl!ırl!ld:.\ kendine i,, te1.h • ı ---:_. • • . .. . d ıı.: ederek 191i!l ı...ubnt greYini lı • 

IOdhler uzerın e : Zlr~~~ıuıd·~ \ vıJ-.ıı ikinci gl~\' Çok ~emleket tem-
011 Pl·opanandası , .m·~rr .k .. oım ıdr. n-_,.·:ok :ıı:kru:ıa,.- 1 •, l 

i.j tarı oldurnldu. 1'entli~ı te\kff ed ı- ·ı · 
~ d'. Hapishan d: n ark:ıil:-;, :ın 1n - l t 

rofım1:ın ı~urtaı .1 lr. s e m e 
1015 de Petrogra'fa CLenin

"'ratl) giden KHm \·oı , toc. ilı{j • 

rekoru 
ruaık.ısı v1.1:dı; kcnd~inin. sa.hik:ı.lı 
rr seı."lc.ı i olduğu m~::ı,.'da.ıı.a. çıktı 
- ~ bık'ını yoktur demistin, 

·1 bu murka:. .ı ne diye<: eksin?! 
G:.>n<' a.<.l·ım Paris a.pa,<:!anııın 

;.3~..,t~ı:zl.ğı ve so 'ukkanlr~ ile 
nmuz siUtti: 

• t 1 
Jıil propa.!;an..ıü"mı ınıı :ı. ~'r mı • 
J;.afrz!arı aı ·ısına YE\'m!l.;;a 1xı~la<l1. 
1!117 ~u'baımda, :htiJ;a sıralannd 
Lugcn .. lrn. geler~k oı::u!cıld Rovy t-

İs\ e.; hu~iin n~rj bİl' rekor \Iıııan~·a...ı Ffollandan 111 ·, Ro - ~farlt·.ı mı? .. NL• 7.aman ve ni-
kırmıs ır. \!.tn Ckıcıttiı: ~ ınnfl. \'!'1111, ~fncaı btamn f .dlt, in vurdı klaı mı lıılnı vonırr •. b. nv' l P va. a 1 . . • 

t.riyo tr • d n ıerin b~ma. gC"hildi. Biı inci t e -, h 1 nde , ııpılıı..n d .. kfım t daı befiln • 

Yıp deste ana tar 1 ııı~n rouıa icl:ue S<>~',\'l tleı I.' gerin. 
;ı " Yoro.~ilor Ekatenn~luv cyale ~ 

r, yla ıı: m r ın ı lıni temsi! tm k i<;i•ı payitaht 
!acfo ,ınl aya. I t r d tc . ..;tti. On 1 ~n Mnr:ı b' nc'\·i komi 
'r k- ybo mu tur. Bul. n zatın er oldu, ' ilk (,'t-k n r 1 c·şkiI etm k 

ya ı !on t.ın ı ne t rin C'eı ·jn.•".<ı•e \, ırim, etti. 
'ı Si dl }larp b ı % ada bfitü:ı ~id -

Jeti\·Jp tnemlckf't ti'ıhilın<le dt:'\ am 

devleti tt-nısıl .. c~<! l\!kortt. !''( ~ ı cJ" •." hada Hu}~aıistaııın - - B.1 seı in evvelce nı:ıhkum 
bugün 21. lıtuku~~<!t mel'J,czınd·· ha110't ~lovakvanın <.inde: Çl l.old .. gı 
11 devleti t!.."l'bı ttır.e.Jd.e \'(! niıı o~irnarl:ada1d mcnfaatkr•· 
hal'bcden uwnllcketı~in tebaası- ı !1111 atar.a etın ktccJır. 
113 ait .rnco;aatk:ri korumakta b'• 
dır. isveç hu~ya!).a. Da1ıiurnrka 'r.t 'l bu h:ıl h\cc dıplomatJa. 
nın: u.us~ a ve . lngilteredc Fiıı. ıuı ''"'~fE>sini bir Jı~ylı < o€a1t 
Iandiy·aılJJl; ln:gılt~ı ~d~ ,A.lman- tı1t .'t ·1ğırlastmlı~ı il'in t ... wr 
yanın: Alıırnytıda Htı:-;rn;ıın; 1fo. lıi.:;,ıııı~}li \'ab:ıncr diyarlaıdakı 
C<ll'İ::ı.tan, Slovakya. ı;;iııJatıdi) <' • Cf r~ 1qh (': mC'murlarmın sayT. 
!tal~ a ve Romaıı.ra~a nıısyamu: sınt attltıı mak mccbuıfrctind 

;.m ı' i. 
I'!.ı elin it. ı izlik d{'<liği, bi 

'ı•r.,zhk S'U< uvdu. 
8imd hzy,.ıa mrsın z" 

tkiı3.i rl n .:'rur bir tavırl c• 
HonıanyaJa. Da.nını::ı.rk:ıd:ı \·e ıw.ınıı· ıı-. • 

~!!!!!!~~!!!'!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~ 

1 n !svecli olaıı, fakat Bel· 
'a oturmakta. olan u mü 

:ı· .n bir denizltı muh-...ndi 
i;tma da oğrenincc bu adauı
t1:ı11dan a.ıaı~adar oldum. 
t\Ia bu mühendis gayet ~a. 
rnizaı;:ir. hakikaten ~llrnrrn· 
l\ayatı olan bir ndamtlı. 
lla kendisinin dfüıyadn. m ·
v\ sa~ı.sı (6) yr. cgçıuiycu . 
ot- mithcndislcrinden en mc.ı:ı

•an Peter Krufs ismindeki 
ndalı mühendisin ıtalebc ı 
ğunu söylemişlerdi. Bundan 

tt~n d~ bu ada.mı ayrıca 11\" 
·t'llemcl: kabil değildi. 

h men herkes bilır 
·anın diritnot ins:.ı ~nühcn. 
ı ırun ı:;ampiy'onu Ôl:ın l{ruft 
atı h r mazbut olmJy ın, deh. 
H• du.,kiiııü, arip mi7..aclr 

a h:ınıdı 
rtıft derıilinc" <'alı.sına tarzı 
aka q lmem c:. Lıbil değil· 

tıpkı u-:>tası 
ayık g<'•rtnf· 

kurı \e ... 1. 

koıdı.;ıı ~ dalelı ı i auda catlaınış 
\ Liziiıhl·~ ycp~t·ni ıid me~ gibi 
İıınl pıt ıL } .ıı :ın ._ö:tıC>ı ~! l'ı~L' b~r 
an. in~anr kol'lrntan muthış hır 
zek:1ıuı1 p:ırla) ısmı kaybctmi 
\·orlanlı 
· B«n i;u L'>w~li n,ühcndisiıı 
J{nıf1la ınü..o;a hehdiıw o ka.d:ı r 
anbalc oldum kı bil' mü~ct fo:-n
ctısiniıı bizzat Kruft olduguna '\'o 
ınechul b"r se·be ı>ten dolayı hü. 
vhrctini gizli.yerek Belçik!l~ a 
verlesmi~ olduğuna hükmettıın. 

Bu. fiÜphe, beni 'bu e<.:nebi mlı. 
lıendisc karşr ~ittin rneral~a 
<lüsürdii. 

Bu g-;ırıp mizaç! ı a.dam aynı 
zamaıı<la ~n <loıete münzevi ve 
insandan kac.an ibir t~iattc ol_ 
du~ı icin onun dosthtğ\mu d de 
t•~e,k pek mü.~Riil 1)i.r me8ele 
t ~kil elti, 

Bir tarait;ın ,fa Ge.'4.a po il~ 
.. anlmı:,; olan bövle btr adama. 
y<ına"'ınaıun hı«rinı:ra<le tehlike· 
ıerini gö?.c almaic la7.Jm geliyor .. 
<lu. 

Benim bu işte Ge~poyu 111ağ. 
lüp edi::im. sırf :müRen~in son 
dereC'o. ~.tnr-~°9tl'li~~ 5f ct-

y AZAN: CLIFFoJlTD HOOK. · No : 1 l 
1· tııı1 

araı- ıyan mühendis, O • 
rın tan.: 1~1;:ce rut:~hanekrıud1;k~ 

uturı. '.>nu.c;u~Iarımızaa ciddı 
• l111 'L ~ ":J 

~m nı.~k'. \'<!l"q:c tutu~mnktan da. 
ıma <t .lı\ui 

1<el'd
11lclen hic b~.h"etıııe.:ııh'e 

rlikkat <.'fli:vordu · Yalnız. bu g:ı· 
ı·ııı gecı~ ~."vatıı~ı izalı etım•k liı 
zum°t~ "'-ı:;ed"tek ba·ıa: 

- Il bu kfüü itırnumıdaıı 
n.cnıı ~ ı:lo,:;.j]jm ! dın~ ~ika ye• 
tl. Fak t'"' " ' . ı., d a, h:7.iın memleketin 
llll<l·ıJl Cok bulundum! Oı a 

d:ıkı ıırı. !?;ecelcıiıı bo~icu sı
kınt.Ts1 E>nde llfü;'.i dı.:vam edi. 
yor! .. r 

fs\<1-~. tı1tuıendısin bu sözleı , 
01.un ; l\in f>inıal ~alıillerirıd 
uznn ~ıı ll'ıa.!1 <:alı::m:ı\':ı. :nr·cbt · 
o1dugt ,.,~~Uohcı>i verdigı JQlll 

ban~. ı)(. :tna.nalı ~örfıntuü§tü. 
~111ıı.~et. 'b'r ~elik kasa ~ibi 

hic _bir 1~iıal1tarm açnmadığt fs· vc'l:lı 1~Je>ndisiıı yayım fnlata . 
cak uıı ı.;ııı d~L keşfetmive nrn-
vaffalı: ~C\l.tun • 

tsveÇ1{ :tnu.:ıiettdis, benim ken. 
disinc 1ı ~ ihir an Ameıikalr oldıı. 
ğumu :ııı~ttirecek !hiç bir han'" 
ket ve )alti,.,tc bulunm:ı.y1şmrn. 

... 

K uyumcu lUad:ım Un~ :ı-. 

- BoşU:. <le~\'il.iz, ~ :ıi 
\İZ! 

nuasel: 
- Ben, Li.ıon ı,, bıt" <c 

ıımd:ı;yıuı .. 
- rarmaklal"Qd ık 

ıe-r, ike.'>lklcr U:J? .. 
- Krrum fs\ ıc rf>li 

~ün sol<nkta ka\gn c• i • 
•;ı•nmk :dn aral::ır.n ı 

r:ussd lk [);omııl nın 1. \ ' 
t. \ kiflcıinın e·tes .,. n L y 

nnnııı.r; Pl\rls a'1lıy1C 
ı.ubircııt gibı. daracı 

okaklnla ıjıiılınilşt.U; bu 
rinde Morfonidus n l 
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da,·cttc Saravak ve Bronei bö -
gelerinc yapılan Japon ihraç 
hareketleri, petrol kuyu l:ı.r11ı ı 
saP:l~m olarak işgale. r.1atuf '.:>ir 

'.ıtnadolu cı;arısmın ı-er f1i;i 1ıal}"T 
m oöre dünya t'aziıtrfi,•e 1ml:ı~ 

t~~~~!r·:ı.g~~ipo:ı~~~~~u~~~~~~~ Venı· yapı ta- Fı.lipı·n Ucu tramwar llar- ı yugoslavyad 
bulunan tay~ are :"ah alarmı işgal ·-• • 
etr.ı".t •:c Lr':.• , .ı ac • lhmmmı d d Deleri Çlk .. -... ,Or Çetelerle ...... 

İngilizler 
Penangı 

tahliye etttler 

ele gccirmck üzere şimali Bor- limatnamesi Q ai arzn Q <Da§ tarafı l lnclde) Tll 
neo' a Z" nanında yayılımı.ları ı vardrr ki o <la. ~udur: Bilet almak kDVYetlerl ara ... 
n:ı.; l .... m .dır. Jrı.ponl3:rm Borneo 1 Sehir dahilinde ve J! Muharebeler lüzumunun hılsıl olm3ma.sr. l\1ü..5te. • 
~J.mahnde ~anor'.~an a_ ask~r çı • 

1 

S, ri, karnedeki yaprakJard&n biriıııi M •• J J 
lm_rd~k]arı l'l\'ayctı teyıd edılm"- saylıye!erde bina- .d "dd ti d" koparacak, hu varaka bilet yerlne uca e e 
mı~·~ır. 1 iar nasıl olacak 'l yenı en ŞI 8 en 1, geç~ek., biletçi it.zerini ~ı.ıtaı. ~o • şı'dd,,.,_l-e 
laponyanın cenubi Ameı·ika l . . . . . cekt.ır. "apı.ırlarrla oldug~ı gıbı, ~. c;ı 
D l l . . 1 Beledlye tnra.fmdan §ebir dahilinde 1 V ake acla11tna )'enı ikı ha rJa Karnderin lı:ılka. temın ettıg1 

J aponyanın cenubi Amerika 
deı:letlerine mesajı - Va. 
şingtonda milıvere karşı bir 
harp meclisi toplanacak -
Almanlar Akdenizde bfr ha. 

erJ et erıne m_e~aıı . \'e hıı.ricind~ yapılacak yapılar i<:in taarruzu yapıldı bu kola>•l:Jd:ı.n ba.:;kn maüıii bir 1 d d • 
Jap:mya. .har~cıy~ .. ı~az~rı ~1- lıır tallmatname hazırlanmış, şehı: i- . 9 • faydası da.ha vardn-: licuı.luğu. 1- l evam e ıg 

ral T~o ArJantın, .,.~.ı. Dr<:zı!r:ı. çtndekl binaların b's kattan :ı.1lklıek \a:ıJng~n No (A.A.) - Vaşıngton. kinci mevk; kamelerln fıyatr ı:;::; 
Peru haı iciyc nezn.!·et'crinc bi·· clmnması ka.rarıaslırılmrştır. Bltl§lk <iıı noşredilen bir tebliğde I<'illpinleı-de :.tl?t"UŞ, birinci mevki .karneleıin fi- J..ondra, ıo (.\.A.) - Gener_a1111l 11"..llllllk 

reket hazırlıyormuş? 1 

mcc:aj. gönd~~mi~ •.• lu.po1ıy·ıu:a binalarda. yapının• sathc yapmm ytız... muharebelerin yeniden şiddetıenui~I yalı da 200 kuı-mı olacaktır. Bu 11alloviçin kumandasmdaki Yu 
c
1 
cndubı h. ı\~~rı1ka _., mfılldlzrıklı~d~- de yetmiş b<.'~lni tel{ yapılarda yi!Zde bildiri!mektedlr. Japonınr Paırny ada- suretle, trnnwny mi~Letileıi yüzde vatan.oıever kuvve11eri ile mih~ 
on a ıç uır H~•..ıe YZ ma.· a ı ll'"ini ., 'yecek'ir smunkl lloilo S'~htinl yeniden bomba. 4 n:isbetin•k bir t:ı~arruf •,:aımhl • kıt..ıları arasındaki amaruıız m"' • 
ı ı ~ ı.. ., ,. • '. •, ır ·1 c ıs ,.,ec;ın. • • • ... •• 

0,111&.ıı;ı .. 1 l l "· • ffill"ı..lr .. • ıu ~ ı P ı:; •hrln birinci smıf yol ve alanların. lan11~lar V9 Vake a.ılasuıa da. !.ki yeni leeeklerd r. " giltikç~ artan bir §iddetle deva-
J~r:>n)_ a_nın !7U <ı~~Pl';'ı .d? fl.}

1
• d'l yapc yUzlerl ıs. ikinci smrf ~·ol ve !ı3'"a taarruzu yapmL,lardır. Kal"Jleler, hazn-1ıınmaktarlır, ?- . melctedı?'. Moskova radyosuna 

sıy~e sılaha sarıldı~ bıldirilm-:'.{- tılruılarda. !l metreden aşağı olaınrya. _ haftay2. kP..d~r "1.tıı:;n c;rkarılacak • Sırp ı;ctclerl kendilerini cezal 

tetlır: ) ;; ' . ·ı. cal:tır. Şehir dı~mdıı yazlık ya.pılar Şark ceplıeslnde tır. mak için gönderilen bir mll!rcıeıl 
1 - l o~u AS.) am.: istı.,ran. . ık 1 "'' bin" .. - 7 - O!nl\"ucula.rnnıza a.kia.rmtl nı pazar civarında bozguna. uır' · 1 \. 1 S ı ., blrtbırlne yapış o mıyac~ ._.,, _ , 

n~(manı 0 :;:~ J. ng ,.> - • a~ '°''• s·ıthı ars:ının yüzde otuzundan fazın Lon-dra, 20 ( A.A.) - B.B.C: miletler lıa:k.\.-mda bi-r müjde vere- lardır. Aımaıılardan 133 k.i;ıl 6 
nu usunıı ol L-Odan kald!rı>1ak. · S ı h ·nd \l t ik" ~. M • t iz • 3 • •---· t 

2 J 
. olmryncaktrr Yazlık ycrıerdc plrincl •• a.r r cep esı e ı rnan azy ı ı::egı-z. cvcu n !:.'ınlname:} e naza• 11 lıişl ya.ra ........... ıı ır. 

- aponyn.nm 1:1n "1 dı\ - · devam etmelcte ~e hayaıti nokta- ··n kta w ı.-::.Ica.k is' · n 
ve crnni~etini·l.crtu-nn2: . sınıf yol ve nlanlımıa. blnata.rın ~P - ! rh ... t'ı n. lr"t"a ~'al?lt' k ıLast ~~' 

., D t c • 1 " • • heleri 16 metre ve lkl kat 0 1aralt tcıı. larda Rus i ~ri eyişinin devam a arın Jı ış 'e ı i6.'l no.t aıarı .. 
·> - o,.,ru ı._pnm rcf.ı.h.L ~ı i< bal c:ttiğ'inc işaret cclilm<:ktedir. Rus idi. 1fese::i, Şi~li<len Bcbe<~e gi<lf-

!!enic!cf.nK>!" ,,e· 0 •. li-,ı~.·., ı...,rı n·, b!t: cdUmiştlr. Yapıların sa,., ı. n. ~· 1• l . D 
., "'? ·; 1 dil teblig-ıııe ~;öıe 'l...'.l nın ve oneç ce:k o~an ı,ir yoicıı, mutlaka Eminö. 
kurulmac:ma iı::tira·- ct~nek rnmd::m da eıveı!q 1 olması teınıı e · Iıa'"'"l" ... ında k"ı1lr n1ul1arebele~· • • .... ...... ... . nil • Mec~r.y::köyli, yahut Şi.ıli - Yeni tipte bir pike tayY 

yapılıyor 

Uzak <jaıktaki Japon hareki'ıt. 
inkif;af etmektedir. Dömci ajan. 
smın bildirdiğine gör!' cv.,elld 
akş::ım Honk Ko.ır(a cık.ın .ln_ 
pon d e n i z kuvvetleri cf. 
radı Dir c.o!{ da fi me\'"Zikrini al. 
rnışln.rdır. bgiliz bataryaları 
su~turulmu ;tur. Tokyo radya<u 
Honl~ Kong"u!l yarrnmm i::ı~al 
edilmış oldu}{unu na. etmiştir. 
Stefr•1! aj:.ınsmm :.;Jdll"cliğ'inı· 
gorc is" .long- Kon'{ Y"fü;i Mrı . 
Yunk tayyareyle m~c:hnl bir iı;;. 

V Q.§İngtonda bir konf eı·ans miı~~r~reU, şehrin aher.gini bozan ya. clnm.~. l\fo.::;kcva kesiminde Ru. Siı·kcci tr:ımvayım beklemek, ona 

T 1 k 1 r kl" za, 1'aruza şehit !eriyle Kaluga. billmc-k ve büvlece Enıinönii • B.?- 1 op.ar.aca 1 pr y:ıpılmaı:nnm da öniln<' g-eçı ~ e ır. nın c:eııubunda ı,;a.ı.ı·no s"lıı·rı,·-:·ı· b .. ~'- .... ek tra.mn:.ym:ı nkta~ıı yapmak meriltan iabril<ıısı İngliiz bı"a 

J.oıTıdra, 2~ (A.A.) - .İki bUYU)C 

tikaır.etc gitmiştir. 
Malezya harL-kd.tı hakkmd:: 

Londrad~ıı -verilen malümatta 
ln?:ilız kıtalnr:ı Penanr ndtlsmı 
tahli)e et:.ni~lcrdir. Buradaki İn
giliz garnizonu tele(nt verme
meden c ekilnri~tir. Sivil halk 
kalmıştır. ı 

Sirr:apuı'Cla Salahiyetli bir 
kaynaklan bildirildiğine göte, 
Krian nehri cenubunda impara. 
torluk kuvvetlerinin tutunduk. 
lan hatlar yeniden düz.ellildiı'!i 
i~in Penang adnsııl'n <'skisi ka 
dar chc·ınıl'Jyeti Jcalmamıştır. 

Bütün kuvYetlerlc harp ma:::~. 
mesinin Pen·ın~'<lan mtı\'affa:.ı. 
yetle çekildiği sanrlıyo ... 
Çıkması n\ünıkün .t;;ı.ri hasta

lık.arla mücadele ve hava akın 
ları kuri>anlar.nı tedavi etme." 
icin burada kalnrnPı istiyen iki 
tmdliz GOktorundan gayri, ~imdı 
l'.•nang"da hiçbir Anupalı kal
mamı~·tır. 
V ake ·ad asma iki taarruz 
'Yapıldı 

Am .. r~·rn. br.hıiyc nezaretini., 
t._b!igind~. \'a!~e adaı:ıııa yeni. 
ten ihi hava. taaı ruzL yapıldığı 1 
ve hun1"~dan birin: ııisbeten 
h fif. ötekinin fi:Cdl E olduğ~ı 
· ld: riL.rı.ek~c::iir. 
Jap~n ta:. y;ır~le~i. \;~iedcn 

S'l'l.L t •-:!dller halinde ~~hrin ü 
zcrind:- ıırrnıı-:!ardır. 'l\bliğde 
ılk tc-1:ili:J 2 l tayya.relik \'e ikin. 
<': te ı:n:n n t2yyarclik olduğ.ı 
s0yknmr·l·t \l"r. 
Filip!n i:;çileri. mi.ida.laaya 
l~tirak edece.~ 

Filipın ad:.ıl:nnın işı:iler mcc· 
Ji ... i dün b;r tcb!i.~ ne~rctmi5 V.:'. 

Fili pin rnüdaf ·1 a::.m:ı. :. tırak cde'1 
ii']Çileırlt ı mii.ıc.·!;ken taburlar d. 1 
cuda getirdiğini bi 1diımistir. 
Röyterin muha:biri neler 
Bildiriyor. 

f!öyter ajansının ::::ingapu~· 
muhabiri y;ızıyor: 
Hab~r verildit~i gibi, hal·.:!.\ 

Siny,ei - Kıfan cenubuııa doğru 
bir hat işgal etmekte bulun~n 
), Ta.!aka _rar·macia ınua.ki fn;dliz 
kıta!aı ı c-tvcl•:e l\ lııda nehıi b<). 
yunC3. işgal dı ıckte oldukları 
hattan c;ei.;il ... o:l·ı · l r ve h;cbit 
muh:ı vcmetc maruz : • ..ı. ·r:ıada ı 
Vell<.-.aky cya Jntine bit l:aç kilo- 1 
metre girmI 'erdir. Bu rnU\ aff:ı. 
kıyt'l, nrdf"ı ku\Tetlcriıı ce3\ır::ın~ 
hıtreketfoı i srı.y.:!sinlle kazanılmr~ 
ı:e dfu:manm J\Iudtl ne·.ri üz~rin-

\'a!jiııg~onda iyi maltimat aln ı -----o geri almım~tır. mccbutiyetin.dcytli. Mc:;ela, aym vetıcri ve donanması için y~nl 
·\n'.er~l~~ ma:~fillcrinden dün bil. Jan on Almanların Harkofa doğru l::ıt üzCl·in:!c i.ileyen ~işli • Ttinel plke&ıombardıman tn;ry.1rclerı il1f' 
<lırıl<lıgı.ıc gon>, pek yalmıua .\.. V ricatlerı de\13Jn ediyor. • tramvaym·.ı~ tl ~~tarımı hileli al • nıekteuir. Bu tayyareler ortai, 
m..: ; • 1 I· .:-h. :ııde, mihvl • • Lenın" grad ,......,.l.esın· de Ruslar, ak I{ k"' <l <l Bel k 

t 1 rl ......,~ m ve ara O)" en e >e • ara- genl!j mikyasta kullanılan Bre 
<UJ.4 ...,.., " - ~ &M.Z>llln mrme- mw·r. mıt c:;ı oı. Buffalo a\' tayynrelerlııl çckaı-· karşı mücadell' eden milletler ayyare e dnl.A bır" fv,;k koyu"• •• g"l'l

0 ~ın11sl<"'•r• '--- 1" k •• 1 •• el •·ı •• _,. 
mümessikrinin yapac&ldarı top- dır. Ruslar Orelden ;;2 kilometre Bır arltrfaı-ımrz umum miiüür 1 rlka tarafından yapıtmakbdır. 
ıantıda bill11n ı l·a~ı · • smk . Bir lngiHz krava- ıı..zak-ta. bulunuyorlar. Fin cephe- Bay Hulki Ercm ile bu m(!scle i:.- 1 ter • Bermuda. ismi wrilcn bil 
idara.,lnc ait blıiııri ı;1n<:ıele. ıniit- sı·nde Ruslar, ~-ı"<ldetlı" bı·r taar- · d ·· ·· t.·· "r ti Jc ""' ı •• .. ft la i dili zcrın e goruş u. ır.ı.u a a r.nı:ı1ö - , tip tayyare gUJi olarak in· ı e 
1.çfikler ar~"ıııdn. yül-.~e1;: lıcıt . ) z.nırıjtD u8 lr r ruza gı·ı·ı".\:'rntı.!:lerdir. Finler Zvir ·· _ .... t s· k · ..... h ki \ -1.ı. . . v tı. _ - nu, ~ıs.uu.. . i.I' •. ccı ara,:'3sım .c e- ~C:dir. Bununla beraber tayyar·e"" 
mecl isı h .' ·,,li i<>ı olm a1,tır. ., Domct A nehrinde ileri mevzilerin bırak. c ı l.d 1 u _,.,. 

Tor ,1 0 ( \ \ ) - • m lUll UZUTv.oUZ O ugunu, ll laS• n tt~ "00 kilon1ctreye yaklll \ııt .,.-, 
To11Iantı, Wl%i•·etin son iı1l·.i_ . ·'J'• •. · ·' •. ·-~·· Ja - b ı._, ı rd 1"'1 ' "· v" J - . b Cind .,... p n lllft~a mcc m· ıuı.ımrş.a rr. iJ .sa kL" ay:larm~"l bu hususun hatta , ı a J7aiları ııc..ic, ·n 1(', cliirwr , , .. Jı:..~ır:ıı .~eı.u ı ~. _ c . 0 Al t•· • .1 • ·ı oldugu malOmdur. Tayyaı ;!n n 

} Ssunden alrnın bir habere üncü man umen kamı.en mı- bir külfet ı;erinc geçtig'iııi i?.ah nf- , "".r tar'·tl vardır". Ve P'·k rol,· rni1' 
.ı".ir.inin twzimi ı· r..in rıu .. tt" 1~ h ıa.v'l. u_ '. "-...ı-. ta · v ,, ... ~ - "''*· b . ı n Y'~ ha edilmiştır. U. Tünelo kadar .,<>'elen, <:>rada.n Ka ' kiuneUer azruan .. ıuan müı~kkcp, gvrc •. J._JY,>n .o.m ..... rcıma .. · .~ - b . bomba taıııyabilmcktedir. 
birles.tirilmis b·r ll'e<·lisin ],uru!· relen br lngılız har_n .geılll<;ını b~- ı Hus is~i·~ <1:f3;t bürosuna göre ı r.Jtöye inon i>:r yokunun, lüıra. 

t la.rd ıc. ıuıı }fon~o· ı.ı. 18 bırıncıkanun muhar __ ebc .. le· köyden BC-b(~t trarnv::n .wı :>ktar -
rnası lüzumlu olu J ol ciıCl'T h11 rrmrn. rr . .nu ~enu . ". · • 1 nl <><2 000 ı ı .... · n b' n:d" Chun .cınu kortt" rınde Alma ara ~·. o u ve ma blJ~Ue l>iımıeıflıc mü.saatle cdi~- Bir adam -·~ 1 ... _, ._,_ :rara ı zayıa ver rı miş, en ı· mesini diledi. 

Havbc devam icin havati j,;. zınde d<'1~.ıı· ı 11u.ı:un~ ı.p.i • va ~ ta; 8 
susund<·:ı. kurar \·erC;·c·-':.-:ı·ı·. ı gu. n ce u .'1 • "' ı · . kru • ı · t di ·ı k d' 

tüıı:;allerlc azami rri::..tarda ...... ~: .. L. zör o. ldu;'1ı zann. ed1.ımektereın:l·rr •. ,ı~ı lerinden 8 yYare, 319 tank 4 Halka ko~vı·ı!c göstermcği esas k O baSI 
... t 1 t t d g zıı•hlı ot.oınobil, 484. top,.431. s .. t. vazife telaıkki eden umum müdtir t ayın a 

yapılması mak. ·sc. ":liyle. mütt-. . ' l · am •. ı~a. >e ne ıccsm e ı oır t 653 l ıer arasm<lakı ıktısac": durwnuıı mf.Iilktan sonra batmı~tır. per havan OJ>u, makine ı tu- Bay Hulki Ercrn derhal icap eden 
fek, 1383 katnyon ve 440 moto- emirleri venni.'?-tir. Bugun~~ iti • 

bir eldc..11 tanzimi ir.ıi de incele- bl siklet iğtinam edilmiştir. haren Ma~1. • Tüne1 ŞişF _ Tünel bıçakladı 
neccktir. · Libya bar Vişi, 20 .<A.A:)- o. F. l: Kurtuluş . Tünel t;·amva~Iarınd~ 
Bu malzcmel~ıin en r.ok lüzumlu Rusya.da şıddctlı muharebeler Bebek için a;kf.armrL bilet alına.k Şehremininde Uzunyusuf 

hallesinde Cami soka~mda1 _.-l"'lllıa olan kesimlere taksinii i::i bu in <Bıı., tarafı l incide) edi. D N B · 1 
. - t cereyan Yor. .ı . . a)ansına ve K:-:raköytlen d~ F.minönü • &· ; 

celemenin sonuna bağlıdır. bır lngillz t..ışyare~i kayboınıu§ ur. göre Almanlar bazı bölgelerde bek tramva.ylann:ı.' bı'nım~k kabil ı ınarada oturan Hacı l\ 1eb 
bir müddettcnberi aynı 
18 numarada oturan d 

Muharip memleketler, pek Llbyacıa iugi!iz hareketi başlO.d.ığı.n. dalga halln<le 7 Rus hücumuna olacaktır. 
muhtemel olaraJc B:rle,..ik devlet- Çıın bugline kadar bir dUzüne dU,man u.ğranuşla.rdır. Ruslar, kitle ha.. Gazetemiz namma. ya.pılan bu tek j 
ler ~:zxJinde..l<i diplon•ati:~ mü. bav·ı ıneyoanı ele ı;cçlrilmiş ve tah · lin?e ya~tııkl:ın bu hücumlara. lifi iyi karşrlayan ve derhal tafhik 
messillcri "~ kara ve dt'tıiz a.<5· rip (;dU>ni.}, 'io i:lU~an tayyareaı ele ra.g~n _h~ç bır yerde Alınan mevkiine koyan umum müdür Bay 
keri mütelıassussı"'!arı tarafın- geçlrilnıiı.tir. Ayrıca 100 tt.aıyan tay. ı "'"'- ı ..-ı-

Kadri ile geçimsizlik . ·· 
araları ~Iktır. 

Dün ~cıa.m evine gelen ı 
karısından kayın pederinin mevzı erını ._...,,amamış ar\il~. Hulki Ereme te;:;e!t:kürii borc savı· 

dan tem.~~ı edile<:ektir. ya.resi alillUU§tır. Vi9i, 20 (A.A.) - Bitaraf · · · -y• yoruz. 
Almanlar Akdenizde bir Londra, 26 < \.A.) - Mihver kuv. askeri mü.şahitler Ukranya cep- Sırnst g~lır..:!.~ken t!lnel.den tl'&Ill. , 

kında söylediği bazT ~eyleri 
V•ctleri:ıJn SiLTld Sircnafkte taıu bir b • d T'\"'Iletz h d e 1 Harekete hazırlanıyormuş · esın e ı.;v avzasın a cer - vayı geçirme.ık meselesinden oo 
ric::ıt halinlll.! l>ulunduklarına dair gc - yan eden Dl'Uita.rebelerin kırk se. bahsedelim. Karaiköy ile Beyoğlu 

Bı·itanova aj:1nsmırı diploma. nıcrnl Oşink]~ tarafı.ntlan neşredilen kiz sa.attenberi daha büyük bir :ırasında. yera:J.t.r irtiıbatr }"tlpmağr 

renmi!} ve doğruca Hacı Iv1 
din evine gitm~crur. Böyl~ 
ym l)ederle damat şi.cideıo:a1 
µıünaka.şaya. başlam.rşlardı1' .. 1·a11'!"'1•~~n 
na.kasa sonunda hidde (U"91Cliiı:I 
Kadri bıçağını c:.ekmi~ ,.e ·...arıJIVlrH 
Mehmedi muhtelif yerlerı 

tik muharririnin bıldirdiğinc tebliğ Londrad:ı. hayret uyandırınamış inki!;a.t kaydettiğini beyan et_ aliı.ka.darla:-r çok faydalı buluyor. 
~öre Almanların Akdcnizde biı tir. Li?>yada ccrl'yan eden ınuharebe mektedirler. Bugün. trz.mvar _Thk9'!.me gelince
harekete gc~mt.{ için h:ızı.rlık lııklm ·l:ı. 48 sa.attcnb:ırl pek seyrek Bu kesimde Alınanların Mos.. ye kndsr dik ~"'Q\ku.,lardan geÇiyoı-. 
yaptıklar na dair tazı d~li!.cr el- ha\>cr alınmış olın:rnma raıtıneıı bil • kovayı muhasara cd~n 51 tüme- dar münh:miler c•ı,,.ıyor. üstelik 
de ctli.rn:fitir. Alma.nyada -·.-e hıı.'>~ıt o:ı,..llel• tarafından gcner:ı.1 Ititi. nin şimdi serbest kalan büyük mevcut yol t?!nnr;;or da... Eğer, 
başka yeı !erde Alı.nan hava kuv. ye çelülen tebrik telgrafı ~rekrltın bir kL.~11 ile takYiye edilmiş ol. 
velleıinin bu rıralı.c ne1·C;de bulıın- r ılisa;t J)ll' şekildo lnklş:lf cttığinı gös malarına rağn1cı1 mareşal Von 
dukları ~· • ulm'l.kladır. :\lınurı 1 tcrmc:;t~ycli. Bu muharebcnlı1 lıiç ol- H.undstodt hazırlamış oldu,,.c7u 

yaralamıştrr. . ol 
Yaraları a,iır ve tehlikelı 

~1;aı11~ay_Ja:· ... ;yer ~l~<l:ı ve müs~a- 1 kayın peder Guraba ha.st 

tay~ a.• ,,:cın;n kL..!l1Cll Rusyoc:ia mazsa. Bingazh~in §arl.:m 1lı:ı c~reya.n mukavemet hatlarını sağlamla.~-
tahrip cctiıdiklerinc, kısnıen el..: J..:!n son ~üyi.lk muharebe onnn.ıır muh trramarnıııtır. 
Almanvada tamir edilmekte ol tı.ın.'.lJd.r. Oskol ile Donet.z arasındaki 

• . • .~ yoktur: üst tara_ FHhal\llaı. tebliğde ı;öylc denıım<'k • bölgenin tahliyesi §İddetli müca_ 
tının iı:e '4eniş ö!c;üde lta!y.ıG trJir: de.lelerden sonra evvelki gün ta_ 
top: lUŞ olduğuna inanmak •·:c~ş glin de\'am cd•'n ;iıiı.l<ıtu ıuu • rnamlaımııştır. Alman krtaları 
ir;in bir ~ok sc.b.~p!cr varclır. Al- ıı:u·eb\'lerdcn sonra uUşm:ın cephesi Sovyet piyadesiyle süngü süngü
man bc.mb:ırclı.:ıan tayyaHl~ı·i . t!iL1ıı nol~tnlıırd:L yanımı~tır. Heri ye çarpışmak mecburiyetinde 
nin büyi.ik bir krsnıı rnuvakknt<.:n ~.cr.::ıt~ttıııizl uurduı ma.1• tçin bu ınu • kaldıktan sonra sağ sahile doğ. 
Romu 'ımı cc nubunda yeni ha va ı.arcb"yc el aıtmdıı bulun:ın bUtün Al- ru çcki.Jırıekt<.>dir. Bununla bera_ 
meytl::ı.nlarmchki gs.r:ıjlar<l!i 1::~:· mazı ve lt..-ııyon imvveUt>ri bıttrak eL ber Donetz mareşal Timoçenko 
l k ~ ,ı· B ' h ~.ı. d kıt~1arı ic:iıı taarumn Almanlaeme: · .cuu·. r. •.• :.:. 0!1UJat ·man tırllnıL.tlr . ., 
tayy:ırelriylc lıü} ifü ) unker-..; Dil;"ı:ının yakından sıkışlırııdı.tmıı rın seri ricat manevralariyle ay-
n'.l. •"ye tayyareelri Sardunyaya, ve tngl,iz kuvvetlerine Jtar12ı koymak m zamanda tesadüf ettiğinin u. 
S ..ı\ a \ t: Yumınistana gr'nde 1 ın 1~ome!ın geri dörtmek fır.satını bu nutulmaması lazun geldiğine iı;a-
rilıı ~-br. LI zırl:ı nan yeni t:..-• ı. ıamı:ır.cağ'ın.ı ~Uphe yol~tur. ret etmektedirler. 
ruzun Sılveyş istikamctiııde ~ ::ı- Hemen krunilen Moskova ke. 
prlaca~·ı aörfonmckle<lir. siminde top!nnmıı:ı olan Sovyet 

Mar,::ıik cıdası hakkında 
Bir Anl~ma nılitt•·fllt::ın ıwnf'niıı <'.ıl 

rilml t-.miııl \'Pmljri 

istihkanı kıtalarmın cephenin 
cenup ke.s:.uine ,gelerek Donetz. 
elen geçıtıe-k imkanlarını hazırla.. 
malan için zaman lazımdır 

K 1 b.r .F>l,l •. n B:?;>ogluna ı;~kar .. a, l 8 • ~ kaldmlm·s su~lu Qa.Ul_.t 
bu nıil~küller k!ı:klmlmı~ olacaktır. 1 k~;~'}tır i ' 

Hem t ra.mva.y doğ'ru b':ır lınt çize. · • 
CC'k, hem '.le bu~ünJtü ,:oı diğer na· ı -===========. =::::::e;;.;.4 
:kil Va.<Jıtal8J'I:!a Jmak;·Jaca.ktır. tc:k bir ieta.syonu~ ihtıyac~ nU 

Fa.!mt. mevcut tünel. ~imdiki ha. j l;ette kan-ılayacagı da düşün 
leti ile bınıa mü.sa.it <le~iillir. Bil _ laznndır. 1' /. 
haı!B:l ttlııı:li'l üst tar.:ıfr.ıdaki yo. Bütun bu __ meseleleri tetldı.ıJll 
kuş çok diktir. Tünelin uzunhı;;u mek mc\"kıınde bulunan U 
!\00 mf'tre olduğuna nazaran bt~. müd\ir Bay Hulki ~. .\ıf 
11un 'lncnk 200 ~etrc.,cı-;,ndeıı istifa- ancn.k 200 melı-eshıden ıs 
cic etmek'tnümkü:n:Hir Avnca. gc t<'ıilehUeccğini gözönündc tu 

. . • b" okt . h ttrl!l rek Kara.köy, geruk6e Beyoğlu ta _ yeni ır n rı.ı naz:ıM a 
ıaflarında 00eur. ve m:.I,·onlu·!< is • tadır: f 

"' • J " A ba ·e i bir tünel 'I' Uml:lkler yapmak lazımdır. T.lin€'. - ca. • ) n • el 
lik iist basmr indirmeffee imkan muvafık olmaz mı·~ Mevcut tiltl .......... ,,, 
yoklti·r. Bu takdirde ~er altında hnfa~Al _edilir ve ondan gene Ji 1111.f 
kaJmmıR olur Onun i:'in t üııelin ~i ıstıa!de olunur. Buna rıı - . ' , .. 
nlt tarafım uo'.ıduımaı< \'e \ ukarı Y kııek.kaldırımdan oo,ıayan. 
kısmını ilı:ri alnı"k İ(>;:. pet~ekte- s:mde, Dağcrlık kulilbüniln ö!S 
elit. Ea da W.ncl·' Tcpeha.c:r h;ı.hre. rt!filjd~ nihayet;. bulan uzun bit 
flİne kadc.r uzatm.'\.kkı kalıil<1ir. :t\:ılırsa. bu, ihti.yacc daha iyl 

Fakn.t bu preıj::u;11 <le malızur.ı :-·acaktır, kanaatindeyim. Ar3 ır 
vardrr: Z'r:ı, R::ırı-.küy ile Tepı;ba;:ı U" birlm.r, yeraltı istasyonu )'apıl dcki Peraka.ka köprüsünü as 

masma mani ol!ınmır;tur. Bu su
retle düşmana a~ır telcfnt verdi- Son ~ünlerde .\n1 ıika Birk. 
rilmiştir. J::ı.ponl::mn rnrımada- şlk dcvlctledyie M;ırtinik Fran - VATERLO 

~<ÖPRÜSÜ 

Diğer cihetten Almanlar 
0

('.eki
lirkcn yollara. lfiğımlar koymuş. 
lar Ye bir <-ok noktalarda §İmen. 
dif er }ıa:tlarınr havaya uçurmuş
lardır. Nihayeıt Alman motörlU 
J.1taları tarafından yapılan ta. 
arruzun inkişafma truıni olan 

.:rr:ıs:ııda~i semtler, bilhası;ıı gayet ltm yaya oturak ileri veya ı:-erl gt 
kesif hir ınm l c.J,;.l ol:ın Bankalar rnesi de temin editıni.§ olur. 

• sız _ııüh...,.,.:~ komiseı · a.ra>.ında bit· 
<laki ınüşt.akbd h d<>fler ı, iı, ı ~i ·' 
kalay sanayi merkezi olnn 1po:ı anln.~ma imz:.ıladı<~ı hnklrnıclald 
olması muhtemeldir. Japon tay. haberler !'ialtılıiyctli m2.hfillerJ·· 

Yal:ı.nlanmakt~dır 
yarelcri. bu~ün bu bölge i.izl.~in- · :\Iüta.rcl\e<l.n ~on.a. billrn~ 
de faalivet .,.·:ı"teriyorla . .-. Birı ' 
Singci ı:.riu.ı cia, öteki Orik is'"i 1 Bea n" Fr:rn-ız t::ı.yyaıe gemi$ 
kametinde olm:ı..k lb.er.. aynı ~ • ı nin I, .. tirik sularında hu! n · 
manda iki nokt.r..dau hGcumn rn:ı.ıırnda.'1 ınwydan:ı. gelen ım 'ıt ~-

w lif mer.eleler. Iı'rnn•n amiı ı:ı.L 
gecileccgi zar.ı:ıcdiJmektc.'<lir 1 Eo-be t ;ıe \meri!ra makam1:· ·ı 

Ra .. rollerdı•: 

VIVIAN LEIGH 
.qQBER r T aylor 

I~atalina tipi İn~iliıı: tav~r.art!. ! ar~ ·ı .. d:ı yapılan bir anh•·rı.i;• ~ 
lerinin Saygon ci · l:.ır·na k::ı.- ile taıl7.im t•dilmisdr. Pu rı ." ı ı'ıirkı;e ııii!iolıno;ı ~ P C H. 
dar giderek haxekii.t aµtıl:l:ır.nı ma lıalihnzırda yUriirlfüd~ir E 
bildiren hberler. İngiliz lıava ----· . .,:lizcc ıı!i,;h·ı'-• M L ~; ~~ 
kuvvet;ı~rinin taarı_uz .fa"Hye . Amerika nıııı•~ ı ·•ıı·M·ııarmılıı her 11c:ını;tn ı:rıgıı11" 
rine a.it olarak verılcn ılk rnn lfı · ı !Yf ! l'I ~ıı.r ... ıaıımaktıı.dır. 
ma.ttır. Bu husu<;taki haber fi!t: m"dala"'SI ~cen· . tı:ı,·e oınrııı•: 
danının sebebi, Dii§ıı.1aı a tar si- ~ iı SM • .. • E E K 't 
ıat \.-ermemek arzusu oldu·~ u ta.11. M L e 
rn.in ediliyor Yeniden 500 milyon clolaJ' m~:SKLI Mtlil MAVs 1 

Gene ~n edildiğine göre. ! tahsisat veriliyor il •t 
İngiliz ibomba tayya . ri Malcz 1 1 p EK e 
yada. !Yalnız keşif yapr-:ak i<;in ,.a,ıııgton, 20 (A.A.) - l\Illll mil. t:SGiLtz - o.u.ATASAllAY • 
değil, düşnanm üslerini ve mtı. d~faaya fiOO milyon dolar daha tahsisi FEXERBAllÇE futbol nıa~lıırı 
'VIMlala hatlarını bombalrnı:ı!~ ne mtıteallılt kanım lil.yıhası mUr.ıcss!l nrı."".in Rnnt 1 de tcn1JL'\t1ı matine 
~ lıi1yüX bir saha öahilinıiP lı>r m"'cl'sl:ı'n nı.~kr.dar encUmenl ta.\.,.._ ~ ., 
k!lllarulma.ktadrr Bor''f'O h:.. 1 raf., ıırı ır.,l>'ı1 c•lllmi~tlr. 1,~yilı.ı me. ·~•zrnz••ıraı•111•1•••••••' 
fln\lla tiaıgQn ıbaber yoktur. Bi. 1 busrı.n mecll-inc SC\'kcuilmiştir. 

clon şimdi de. Sovyet tanklarının 
ilerlemCSiı!i güçleştirmektedir. 
R.us süırnrıleri bir dereceye ka
cfo r tankların yerini tutmakta 
ise de bunların ateş kuvvetleri 
tanklardap çok daha zayıftır, 
l3tınun1a oeraber muka:bi! taar. 
ı u7.larda hareket ı:ıüra'ti ates 
1,m·vetinden daha mühimdir. · 

Aza.k denizinin :-:~hil ıbölg-esin
rl~ şi<l<lctli muharebeler olmak
tadır. Stalino ve Mariopol şe. 
hirlerinin akibetinin daha şimdi
den belli olduğunu iddia eden 
Sovvet. nliüc.ssirlerinin iyimser. 
liğiÜi hadiseler pek haklı göster
memektedir Bu kesimde Alman 
hatları Sov:Yet kıtalarına. inatla 
mukavemet etmektedir. 

DnU general Svedler'in Tagan. 
~ bölgesindeki Alman motör
lü gurupu kumandanlığına tayin 
e:likliği !bildirilmişti. 

civarmm tramv:ıydan malırum ks!- Maamat'\h. but1-la musir de tı'1 
:nruır ... V::ı:!na humm da carcsi yeli Jo akat mevcut tün.,.lden lııtifade • 
<lcğlld'lr. Kulcdj•E:ı-d~ ~:.uı3Öl'lü, yerınP, dıı ha mUlayim bir fikir 
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yahut müte-harri'k bir yeraltı ista .. c; söyHiyorunı .. , 
yoııu yapmak mi!mkiindür. Ama, s. 

ı• T A~Şj.M.J~~ması .. 
CHARLE LAUGH1 ON 

nn !Wln muvaftakl:retlni teşkil ~ TÜRKÇE ~ZLÜ 

B.aalı me1baae 
Büyük alıtkıı. Vf! h eyeom.n UJ1Mtdırmak1achr. 

Ayrrca füh-e olarak: 

LA GONGA 
D:ımlt • Şarkılı • H ualkJll • Eğlenceli nıın 

Bugiln matlnelel' l!Mlat 13 re ba,Jar 

Bugiln ııaat 1 &\ ~nziUith matlne 



Mecli te dünkü mü-, 

: A. Auerçcn'lı.-.o Rusçadan ceviren: Serret Lürıel 
zakerelerin tafsilatı 

(~ünT•ü nus1ıadan deoom) 
a, ellerini cebine soka· 

. ffer adımlarla tiyatro· 
ve derhal bos localardan 

.~çerek girip - oturdu v~ 
namrlarmı sahneye 

omuzuna do. 

f dka, başını çevirdi. Bir 
bir bayan. 

ı. 1<a, wğuk bir sesle: 
~ • 0ıt loca ~o-ul dedi 

~itnin taraf;;d~ ?! • 

bitirdi, katladı ve kahvesini ic 
me~ hazırlandı. -

Volodk:ı., ona yaklruıarak fıs
ladı: 

- Bay amca, bu gazeteye kac 
pa.ra vcrdin!z? · 

- B~ ruble. 
- ~i rubleye onu satın• 

Hepsi bir okudunuz artrk 
- Pek,i, sen cnu ne yu~pacak· 

sm? 
- Satar. pa.ra kazanırm 

Milli korullma kanununun 3 maddesi 
tatil edildi. Hararetli 

müzakereler cer yan etti 
- Vay ..• Sen, birader, iş.ada. FUAT SiRMEN MÜSTAKİL NAfıttfNA DEDİ Kl: 11 

mı imi~n. Al balıalım. İşle bu. ~ ~ 
TİCARET VEKtLl İZAHATINDA DEDİ Kt: 

• etlim tarafımdan Görmli. 
, ... !unuz? . ela be5 ru\:ı~?n;n gerisi ÜG ruble "Hadiselerin tc:rzyiki altında alıııarı münferit ve gecik- ~ ~ Hükfımet, müfküliit ve mahzudarına rag~ mer. ekmek tev-

Bir parça pand:.zpanya ic;tcr mi~ 
an güldü, zabit memura 
Vermek için döndü, fakat 
elini tutarak: 

sin'? mi.~ tedbirlerle btıgütt!W fevkalade hq1in doğurduğu müş. ~ ~ ziincle karne usulünü tuimağa kaı·ar vermis ve 2,5 ayclan. 
Volodka, gurt~r!a ili111z etti: • l l h ~ ~ ~ 
_Ben, dilenci deRilim. Yalnız kül mese e er cılledifemez.,, ~ ~beri calısarak hazırlığını ikmal etmiştir. 

ll-eın ıbiz"me otursun. de· 
disi k•.içük ama azameti 

· Rizimle birlikte oturmak 
1 Qı!ain? 

~1=:a~~~ı~~~i~ Başvekil Vekii bazı mütalaa ve l·enkitlere cevap verdi 
Y:ı.nın saıı.t sonra Vilodka;nın ~ •.. ~ 11 J9 (A •• \ ) Bu"y"'· ':a müsnn.dE' etti: 

~ ~. oturunuz. ne yapalım. 
~:ti ne? P:"Oğram m·? Ve. 
kayım, •• 

~ce, her üçüde, birincı 
sonuna kadar oturdu· 

indiği z!'m:ın Vi!odka. 
r ve hayıct ifad:! eaen 
e: 
:tti ha? cled' Fakir evle· 

e ~eler klsahr. Bu pro.~re.-
1:1k sızc lüzumu yok, d~;;il 

değil, Onu, bu güzel 
Un bir hatırası olarak 
bilirsin 
~C!<>dka: ışgüzar bir tavır. . 
~Ç para \'erdini~? 
.~ruble. 

11 " a, ikinci devreye giren-
i ' rım, diye düşündü. v~ 

b!tişik localardan bı. 
ı. de yere atılın ş bir proğ· 
~~~u. Metin adımlarla. ka· 
~ yi.irüdü. 

ıı~ fakat memnun bir halde 
4ötidllğü zaman cebinde, 

~ llıı lanta yerine iki tane 
beş rub!elik duruyordu. 
· giın Volodka. milteda
ayesini avucunda lm~L 
müddet sokaklarda. do· 

ıı• \'e parasını hangi işe ya.. 
$ rı daha muvafık olac:;ı,ğı

e tartarak şehrin i,s baya· 
5' lltatahanenin vitrini önün

i 17 t:tğu zaman bitdenbire 
}\i ~eldi Küstaha.ne bir ta.. 
~ bast3.h~neye girerken, ken
' ilisini kamçıladı: 

ıı Ctdu olacak. kııildı naca!{. 
lhtar kadın: 
~e istiyorsun, Jdiçük ! diye 

lıltren sörler misiniz. bu. 
Itri kürklü, altm çantalı bir 
~ldi mi? 

ııi liayır, gelmedi. 
ııııe \' a ! Şu halde dalın gelme· 

lacak. Ben onu bckliyece-

• -1~ t• h ı l,.n ..... r ' • - '4t\. 
chnı«:, ıra~ trna a!?-n:rş. fakat Mill t :Mcclsi bugün. ş ınsettiıı 

Vali "e kaymakamlara her binada saklı mal arama sala-

m:m~ .,,'JJ.-ı o!du'c;::ıı. ıyı beş tane Gun:ttayın rcisliğind~ to~ln.nmı.-.- hiyetı "erildi. Mal saklayanlara 10 bin liraya kadar ceza 
gnT. .. ;:_e '.7rd1.~ ı trr Celsenin ~ıc;ılınasrıu n.-Ot eııkip 3 s .. J • a ... ~ .. kurklu, altuı. <'~nfalt ba- Ti~ret Vekili Mümtaz OJallen kür- ve e11e hapis var. Malları da masa ere ed1lecek 
;Van oyleoe ~lmerr: ~tı. Onun, .. . 1 ek evrak da mu 
yalr:·z V~l ~~;a'nın hummah h • C:U) e ge er · · ~'aSil> , • )tÜ 
v:ı!inin m"'•-ıılii olr111''hmu d~ 1 \"~at cn.c~e;::~ Il'ı.ıistacP..ll~etlo, ve bll sllletin bu salahiyetıerle tcchız 

.. , . . b I u. mür.akares!Dl te uif ~ttiğ· Mıllı ko- oıunıııll llıa Vll bu sal~b.iyetlerle tec 
eu~tmo.~ ıçm azı e~ııs ar mev. , runma. kanu~unun b1::ı ı~~d<leleri- hız eı!Urneı.~ Hizıımunn ""rupun kani 
cu .. ur. . -· ·tl-ilınesi h ı.._ ,Aı.-· k bul duıı.. 

0 

• • ., .. • ... ""' r f • " nın dcgı~ ' a.'Ut~Jl(W."1 a- Uf! '>ı.tnu ıre bu sebeblc grup adı.. 
Bır tU.lu anlı~ .. ,~a~h ... ı. Loyd nun Jii•·ihSf!lllın ıuz.nı:. .... ·c :ılın. nıı ıa>-lha.tırn k b ı·· .. · tt·kt n 

C . ..,, · , n .,, dl b• ~ h """lCl . a. u unu nca. c ı e 
ot-.. un yenı Ce'fl·lc.Sl a I aş- mas .... ve t.erc. an tni; .. _k ..,. edıl- sonra. grı"'u hük~·- tin d.k .. -t 

ı ~ b" .. k -ı..· l 'l ··1 t·· ...... tm· -<.<ı: e•~ ~p n. LUUC ı ...,. na. • 
Jf{J' uy.r ... ır zor tv. a SO!~ ur. ınesinl teJcUf e ı~ ve k bul edil~ zannıı btııt . rli _._, d''~Un-A' 

d .. ı t .... .,. V""l :iJ -:ı kal ta ' a go . ıe.-.ı.ıu ve "'? .....,e_ u.c en :::o:ı. a, , o :a, ~o \: miRtir r·ini ıırZilCl~c .~- . . ı . d . t 
deli gi!bi. kc~~ ~a ve elindeki ·. . . . . . e,,uu söy -:mL~ ve em.ış ır 
rraı:eteleri sa1lryar,1k avazı çıktı- BUGDAYl l\OR~!\f.\ ,~GiS! Kı. .ı\rı. •. 
ğı ka.d::ı.r ba.~mnnüa başladr: ı HAJCf<JND.\l\t Lı\y1JIA - """lQa~lar, içinde bulunduğu 

111uı V821~t · did bu · k-- Meraklı h::ı.va:i..'>ler! Lo"d .. . kilrs" . ıA.•· cıd ır. \"e gün u 
C 

. · h ,· k t• be~ Muleak1bCn ~ o.ı.yf! geıer. malı. :nüşıtU "!\:varın daha ziyade artma. 
orcun 1enı cep esı ıyme ı ş ye k'li Fuat A~ bu"'lin da irıt 

rub!e ! Beş rubleye yeni oephe ! ! ~e ı . listesind \·jı~e . ., l ~mo ın. i:ı:ar etmek ıa.zıındır. Hü.. 

0 -1 ·· ... - b" ·· ·· t gelen evrak _ ~ bui!da) ko- 1 kflmctl !;: bu nıil§killitı önllyeblUnek 

da "' ı· · "" ·• · · 0 -o.ı.n ...... • :<· n -..ızin de bildiği gibi bilyük pcrasyonun n ~cnra onu, em. n·ıısı ruıkkın<lıı.kı kanu11 1• i}ıa.sınuı rcucr sa . -

vara ettirilmel<!rini vu bunun ıçin mü.s 
tabCilin ayağrru çekmemek. rnU.stabsi. 
!in mal getirip satma:n.na mUmkün ol. 
cıug-u kadar meydan \'etmek için ıa.. 

:wn gelen tedbirlerin atınmasmı Da. 
tillye ve Ticaret vekillerinden, odun 

ve lcömür mescleelne de temas ede. 
rek bılzı: )erlcr<1e görillen milşkillerln 
önlenmesin\ de Ziraat veldlinden ve 
yine tstllnbuldan ı;eım·ş bazt adamla 

ıın Anndoluda dola,,.c:aral~ buldukları 

/1ol •• ımalan btanbuldaki tticcar hesa_ 
bına. topladıklarından bahiıılr Ticaret 
vekAietince bunun da bir an C'Yvcı 

önüne gccilmesinl tica ctml>ıllr. 
g e USı.U, lr SUtU gaze e 0-

1 

ntnmn k!ll~tlıgı \'Cl'<>U;:.,..; t"ı.nldınl I hepi!h:~ 

de küçfiık bir kutu karaır"ı., ;ıc ' eliyP-tı a) 1 gay t rfctme1de ve faaliyet gos 
.de 

1 
.. k .. tö:ındi ınUst:ıC 0 tnuzıı.kerei>i t.crmc1' ecıır Aııcak bu mii!:;Jdla.tm ye MAZHAR MOFiDtN SÜZLlmi 

gı r ren gorme mu: 'ta.bul b ·urula.n Milli~ ka ı b! · · • 
Kocaman kasi.etinin • ' · u:') ·dd. tle aı·k tuııxııa ~ tıilmeı " ı:okiı alr.naması için t:ıcht'. Ra.silı Ka.plal'.dan sonra. .Mazhar 
··çıı:ı-1 ·· ··ı b·ı · nunu ıle ~ı e a. llıiar bulun. mcbal ~h c-konomislnin icaplarma gu UAte goru e ı en yuzu ....... mas ~ dols.YI muv,,ı.. cü __,,k Müfii Kan-m (Çoı-lBll) kürsüye ge-

kat kesilmisti. uı..an _,1:1- ";"'4tat e.n - ! uyutıı.ı-..... lstihsalden istlhlake kadar le k m:- .t., 
- . . • . mene havale ~ııesın.i tcl<lif 0t- bılüınuın ilttısadi faali tlerde re .a.JQ&ret V c-kcucti ta.refnıdan 

Şıra.lardan b~rındo, ışı olma- ıni, ve bu teklif de kabul cdiLmi~- r~mıı ~c !\er,~. tı· d rlyct Uda .. :~- verilen buğd:ıyla?m tevıi iiıinin 
dığı anla§ılan bır lbay oturmuş, tir, ı n: ınzııtıı otdc,,ğu.e ~' et· ~ .• ,......em. tanzim edilmc<Uğirti, bütün te§ki. 
tenbel tenbf!l sigarasını iciyor 1 &SCI u aa ın yun. latı.a uğmı:;anJe.rm daha. fazla çal~ 
du . • l\ft)'STAKİI· GRUPU~ ttrr,\i..EA~I Hlı t tlin taz;·ikl altında alman nıaları icaı) ettiğini, kanun yap -

• • _ . l<'"tıa • munferl ~e gccikm~ tedbirlerle bu. 
Vo!odl.a, ona y~laş~ı. Bundan sonıs t Sirrn~ (Rize) günı.iı fc\'taltıdc halin doğurduğıı mli§ ı:na.kla i§lenin ha.lledilemiyeeeğini 
-:-. B:ıy. ~;a, sıze bır şey SO- mlizl\.kcrcı=:Inc karar verııınıs oııuı ınn. ı k:!l roesc~~r halledilemez. Bugtın bal söyledikten 80m'8. "Binaenakylt be 

rabılır mıyım. v • ll korunma ~un~ın~ ba;ı ıııadde • l:m \fO ol'llllnun zarı.ıri ihtiyn~llll'IIll nim ist.ir.haımatnn bu kllllunun da. 
- E~r b~1 .al~~\. ogu

11
. ı. Hayd2ıl terini değiştırrn kanu:l liiv!hıısı hak_ ı=arşıleJlla!t ve bunlat'I tcml.n etmek Ve ~·e kadar verdiği sa.lahiyet 

- ger ı u :Y'"" e ı RI<Ull ı kın<1·ı. mUstal<il gı·up aıı~ söz aıa 1 bil ilıtı t kll d hakkındaki kanıu:nla.nn da hüsıü 
tane karamela, 55 rub!e ederse, 1 rak ;avih8l1JD Milll korlln-a ,,anunu~ çıkn 0111n ~aYnd çıa~ c~v~p 1~B ~,:- tatbik.!ne diltkat ve itina odilnıa.'i-
. k ] · k ı...ı ı · ... a " cc dclcrm ıstibsa ınde, ıuııa . . tm~ı ... .z... 

bir tane arame a aç ruu eye j ınuzun hUkOmctc vcrrnı~ Old 6u gento ıııı.l\ıu nı no.-ı. e =-<il. Bu dildtaıt ve iti-
l . ? 1 Uo "' lindc. Cri:rı.do ve bunlardan stok 

ge ır. salAhiycttcn bılZ1 :ırnıın tııtbikatto. . . iC ~lb- . ııa. yalnız yazmaık.la olmuyor, bu-
- Bunu kat'i olarak söyle!ll~~ .ı:uram ve semereli ncUccıer ,·erme _ 'ucuı ~o lıt Uınc.~~c ve en . nihayet nu Yeldi arlaıdaşlar benden iyi tak 

!:!iiç, birader, fa knt tanesı ıki 1 Dini temin için llızurnıu ,,. .. Ul"'n bazı t.n"Zi ..., 14:.ıı,..:ihtfı.klennde .yckdlğc~i dir ederler. Bilhassa bu ~e m mur 
e. k d N 1 1 '! ı aor tama... ~, \'C meınleketın bllnycsı- ı--1 , __ · · +- _,c 1 ruble ·a ar. i e o aca <. t.odbir!fırc. usul ere V'n ıtı\ieyY1d~lcrt• gıın \' . . O.LCUı arın <-=z.ycsı '-<lı.uına, can a-

- Demek, beşer rubleye sa· tarıUQk ettiğini bu ycn1 Eıaıal\ı)-eUcrlc ne u%erec~ ayni zamanda ıntıyaçta.- rmm yakılması taratına gitmeli 
tarsam kar ederim? Buna diyt'. ve zntkıyytdeJt~rle tah"Viy<! c<1U.tııcslnc ı ııı sına ;,.. 0 mUtenasip tedbirler a. demiş ve ıroz.ıer.ine devamla: 
oek yok! Almaz mızrn:z? · · ımnıa or ,..;tiya.cm zaruri olduğu.na.. Bir bu~ scnooir iplik nıese-

- Ben iki ta.ne alırrm, fakat ln~nıytıııe:ıı hUkümetiıniZden bunu tc. lcsiui:ı yoluna. girdiğini ''C \"ekille-
su sartla -k1 Fen onları kendin ra arnet.ınektcydi. mm c l\i rica eıliyoruz. rin gayretleı-lnc, ver<:liklri direk -
)·ersin. . . . N~J ağacı~ın. k'.liQ~irıde, he. RAl"fll liAPL.\NIN SOZI mu liflere rağmen jyi ta~k edilme -

_ Hayn-. ıstemt:.m, ben dılencı diyeler vazedılmışı ı: ~ iıı kime , ::; mcsi yüzünden iplik i~inin düzel-
det!ilim. Ben ynlmz. ~atıyo~... ait olduğunda . 1ereddUf edilmt'- ., F u ~a:rıncn (Ri.7.e) den sonra rrıcdiği.ni ve neticede bu kanunun 
Alınız, c~aıırm!. B~l~1 tanıdıgın.z mesi için renkl~ !{ale:nıerill yanı.. 1 n.asill elitı lan ~Antalya) söz atarak taibildle me~l o!ncak k.inı.,elerin 
bir c-ocuga verırsınız. na konuları kağıtta i~ . büğrü 1ı-.1ııı. nı.uzaırerusınc b a. § - i.Yi intihap edilmesine itina olun • 

bir masanın bacıma geN- _: Hey gidi, ka.nd rdın ! Yirmi harflerle: grı 1 ıannı: JıRl\tııı.daki müeyyidclorle ou - ma ,mf rica ct.mişlir. 
ııe~ rublelik ver baka1ım... '·Volodka"nın" tl!ye vazı!· gtınh·ü ~~ot karşııımna saliüıiyet.ini 'l'JCARET Vt:KiLll\"iK ~oz.u,ri 
ı·(~ l!:ıı miihimi, diye düPilndü. ını~tı · teyıt cd . ıın bazı sualler sormak 
!~ a. ~ok-ula bilmektir. Ondan Vol~dka'nı; annesi, diki~ e. Bi~ ı:;ift ~ el?ivenin yıınI~l· ı s t ~ ~~ t l n i s ö y l i y c re k Mazhar ~~fit .. K.:n~wd·.ın soma 
~ f!en beni buradan çrkar. vinden ~ ,·akit eve dündü... daki diğer kagıtta d~ha iğri bıı- lfoordın r 0tı ıomı.rile ~'i'.l.lıir ve T"r .. 1rct Vckilı kursıyc gclmi~ ve 

kaUcL<ıia gör~yim: öyle bir Volcdka'nııı başını kolunu Yll.7.ı ile: . 1 ı>nsııbn1ıı d~ l'azadarmdn her mUstah- boy:ınatta. hıılwımuştur: 
a koparrnn ld!.. yaslıyarak ta~~ı ~iry~~uy~ - ~al- "t\nncmiıt' denılrni.sti ı i ' i.n ıcc\~i•lihsali olan maddelerden ı "- Muht..:ıem arlw<la .. ':!lnr, 

karanlık kfiscyi siper aldı dığı masan·n us~t1: ·• c ıo•r <' ~. el- Afacan çocuk, <le.t'iıi. lı·r uyku ıoo ıı.ııa ' tlııı- getirip· serbestse r.:ıtıı. Ptu timızin me<'1i!'I ~rupunun df' -
h S!:Öt.lerini etr&.fta dolaş· ma ince bir murn ve üç mukav- ya dalmı~tr ve onun ku/ aı tUc- t>ılm.ı!C ~aıcıc,ı:ıı ha.iz olduguna dair ·c-ıi.i ,-c fa_rd:ılr te.tıkiklerinden g~ 

ı<• k bCklemeğe başladı. va 'resimle süsleıın:iı:; küQük bfr e:ar ruhu şimrli kınıhilir n ıereler. \cnıen ı;ııl'atın muMfııza. edilmesine üklen s011"a "1 itmiyonız sesle>t·r· 
tp isinden iki nuı~a ötNıe Noel ağacı durtı) ~rdbl!• ve bun- 1 de dola§ıyordu. • 

1 ı·~ni ~~ııı~tığuııu ve bu pazarların Bilytik.1:':1ec~sc r1"7~)İı~·'.a.11 ~ıu ka • 
&' liyar, gu.ze«'Sini okuyup tn.rın hep.3İ acm~·ca:-> ır ınan:~a. _ S n N _ ımınııuırı dıı~u kndar gL•nişliklc de. mın la~ıha::ı 11ep1mızaı u:ı:cı nde 

~·~~~~!!!!!!!!!!!!~I!!!_~!!!!'!~~~!!!!!!~~~~!!!!!!::!!!!~~~~~~~~~~ 
,ctıe ~erak etme, oğul! bf:n Zühremle oyalandım .. Güneş 

~ıf.ıı I Parasını Salih Tekin. doğuncaya kadar uyuyup kal 
$itııl den aldım. Haydi abna mı'fim· . 

~ l d I H k Tahir atın üıt:.ine bıner • e yo a üzü . er es uy 
eğ; iken yola çıkarsan, se. kerı, ~kçi baiml uzattı: 
;
1
t,r' ttıezarlıktan çıktığını - Şu karşıki yoldan gide· 

le görmez. ceksin, oğul! Dai:-na doğuyu 
'hir çocuk gibi seviniyor takip edeceksin. Yollarda 

tnce a.'cm boynunu ok· 

1 
Gel benim yeni arkada· 
'Şimdi seninle yola çıka-

kçi sordu: 
Bu gece ağacın üstün 

}'uya bildin ıni? 
ilk Öhce yadırgadım. 
t sonra kuşlar bana nin· 

.. }'lediler .. Baykuılar ün
~si beni ürküttü. Eğer 
"~nıin hayali gözümün 
t gelmemit olsaydı kor 

belki de akhmı oyua· 
~rm. Bereket verıin ki 

rastladığın kimııelere de Di· 
yarbakınn yolu:ıu sorarsın! 
Yal111z, sana bir haber vere. 
yiın: Dü•1 akpm ge!en yol 
cular kötii bir haber gelirdi· 
ler .. çoktanheri cla.ğlarda top 
lanan kürler Atr.beklere kar. 
sı ba~haldu-nnGlar .. Diyarba· 
kır Ünrine yürüyorlamulj. 
Onlara ra&'.:lamar.ıa!:: İ<;İn, yo· 
lunu deği~tirmeğe ve onla • 
rm pusulaı"Jna düşmemeğe 
çalı,! 

Tahir h·.ı haberden hiç de 
memnun olmadı .. 

- Allah hüy'-iktür
Diyeftk, atmm karnma 
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ayaklarmm uc'J·-~.ı. doku.,clu. 
At kişni:yerek yürüdü.. ıı1e · 
~e.ı lıktan ayrıldı. 

Tahir - Sanki kendisini 
kovaiıyanlar varmış gibi -
arkasına bakmadan. kosııyor 

1 1 • ~ 
v,;; Mardinuen "'ıran e•ıvel ay-
rdm3.k istiyordu. Dı1 surları. 
nı a,,mrstı. 

T ~hi; bir arnhk arkasına 
baktı: 

- Hayli yol alrnı!tnı. Ar: 
tık beni kimse tanlrrıaz 11e r 
zimi bulan olma2. 

Diyerek sevindi. 1' ahir çok 
tanberi ata binmeınitti. ı\l • 

tmdakİ hayvan cok rahvan 
. .. v k -

gıctıyc T t endishıi yormu -
yordu· i\lıi.· atının bqına 
iğildi: 

Se 1 b . d .. - enı yorma ıın go· 
t ürüyor51.ltı ! Ben de seni yor-

'"'a rnc.maS 1 ııana zahmet ver· 
meme~e ~~lışacağım. 

Dech· l ~hirin atı sanki bu 
sözleri alllaın1ş gibi kişniye· 
ı·ek ho~1'l'da.ndı. 

Tahır c:.ı 8Ün öilene kadar 
<lurmad~l\ ,,.. ·· d=:. ,r Juru u. 
Şim 1 fvlardin kalesinin 

gölgesi ı.ıq,k''«t.n bulutlar ara. 
sma k-2'I~t!} gibi, hayalet 

halinde giiriiııüy o. <l\:. 
Tahir kaleden altı saat :ı· 

zakk.ş::nıştı. 

BtR ÇEŞMEN iN BAŞINDA 
Tahir öğle üzeri yolunun 

kenarında bir ç.~meye var· 
dı. Burada atının dizginini 
çekip indi. ikisi de susamış .. 
tr. Tahirin karnı do. acıkmış· 
tı. 

Tahir hayvanına su ver-
dikten sonra, gözü atm üstüıı 
de duran iki kJçük l.ey beye 
rastladı, 

- Bunlarda ne var aca • 

ba? 
Diyerek heybelerin birini 

açtı.. Birkaç sucukla kızar · 
mış et parçaları buldu. Ote · 
kini açtı .. onun içinde de bir 
miktar para ve çamaşır var. 
dı. 

Tahir bunları görünce se
vinmedi: 

- bi ama, atıma yiyecek 

ısrarla dUl"~~ bir had.i.seyi ll:ir 
rnevzııun lınllin.i temin ga;esi ~i-
~en. bir la~ihadır. . 

.A.rkadasla.r; Büyük M.illet Mec. 
l%nin muhtelif m.1iza.ikcreler 
mWccrrcren ifade edi3diği gibi dön 
ya haıbi.nin bmm memleketimize 
<'le tesiri az olmamıstır. Bir y;.w.t 
müdafa.u.s.ını tem.:.n kararilc ~ 
unsur, i.slillsal unsurlar.mu, ~ 
kuvvetleri istd.bsa.l sahasmd:m çık 
~lar, yiyici, müst.ehllk IOOWtiinc 
gc~slerdi:r. Hiç şüphe ydı:tuır ~i 
bu ha<Mc meml.e'.k.etrte ist.ihsaıl ve 
i~k muvazenesinde de te&rle. 
ıin.i göst.c-rmistir. Hükfunet bu mii 
vazeney~\ mümkün olduğu kadar 
memleketin ihtiya.cma. cC!vn.p v~ 
e<:k bir ı-eldldıe tanzim etmclc igm -
dir .ki ihtiyac mnddeleıi üzerir..de 
ve bi1hassa huburot gibi batkın ve 
ordunun t'.na grdas.ını teŞ,kil eden 
bir nı ad ele ilzerirıde oaluı. veı".Jnli 
v;e daha tutumlu ~>ir tedbir almağt 
zaruri 'bulm'tı§ ve bu maksatl& da 
kanunu huzuru Dlinize ~ 
tir. 

HAU~l.N RUGD \ 1: iIITlYAGI 

Arkadac:lai'. 
Büyü't meclise aı-zetmek isterim 

ki bugün bilhassa halknı ve ordu
nun hububat flıti\·a ı istikbal itf. 
baril.? tam olarak y temin etmek bu 
su...cou eidıU ve esaslı tedbirl~ mev
zu teşkil edecek bir mahiyettedir. 
Hükiınıe.t bu mevzuu halletmek ve 
mevcut stoklarımızı sivnnet. kasdı. 
ledir ki hir taraftan ·istihsali ar
trrmnk, is.tfr.lı1aki tııhdit etmek tcd 
birlerini :ılırken b·r taraftan <in 
ı.1emlekettl• mevcut olduğuna ikani 
olduğumuz gizli nı:ıddderi l1er haJ. 
uc mcydmıa cıknrınn.k kara.nnı al
ıms ve bunun irin j(·a.p eden sa.la
lri.,) ~tin verHmesini btivük meclis -
ten rica clnuştiı. 

Bu kanun ru~clisi Alıcc kabul cdiL 
di.ğ; takdird hUkiınıet lüzum ve M. -

nıret gdrdUğü hallerde ihliyac r ıa.ddc. 
!erini değer fiyatlarını vererek bunla. 
rEL el koymak ve aram::ı.k salA.hiyeUıti 
l'> aiz oı~caktır. Bır vatandaşın kendi 
ıl,tivacını tamamıli! kendisin<ı btm'k. 
tıktan sonra cl!cde kalnn fazlasını 

!Uzum ha-ıl olduğu takdirde değer pa
hasıle clınden nlıp l\mma hızmctine 

l'a~ctmck d"Vletln tabl9t~lc lıem 

lıakltı hrm llc ,·nzifesidir. Hlık:ümeot 

İJ!iyı.\k ınt>cliııten l>u !'Rlfl.hiyett ister • 
i en tournk tirOnlcrlnln istihsalini art: 
tırınak V<' müsl hsillerimize biiyiik 

( Lfifıcıı .'l<rJJf<ıyı çcufriui:j 

yok. O açken ben karnımı do 
yarabilir miyim? 

.. 
Ll. 

Diye söylenmeğe ba!ladı. 
Hayvana ot bulmak ger.:!k 

İ!te bir köylü, atını süre -
rek Ç:!şmc b ... şına doğr.ı geli
yordu. Tahir bu köylünün a -
lınm bir torba yemini gördü, 
kendis:nden para ile satın a. 
larak a~rna yedirdi. 

, Tahir arhk mmenundu. A· 
lını doynrduk''-an ve suyunu 
verdikten sonra, keneli karnı· 

m doy-.ırmak sırası ela gel · 
mişti. Delilia:.ılmm mide.si • 
zil çalıyordu. Heybeyi indir
di ve köylü bir kenarda ol '..l· 

rurken, ekmeği.ti, etini çıkar 
dı, lıem köylüye ikram etli, 
hem de kendi yedi. 

Köylü çeşme başında 'la· 
bire şordıaı 

(Deıamı tıcn) 



ô 

çu e y;ırdını etını.:k tedblrıennı "-' ı Bundan ~oııra yinC' ~tazlıar :Mü
ı a ber alm1': ır. PçUncU bir tedbir flt Kansu (Ç'..oruh) ve Baı.;\'ekil \'C· 

olarak mUto.lco. eltiğ'ımlz. etoku mey. 1 klli hariciye vekilt Şükrü S:ıraçoğ. 
c!ana c;ıkarmılt keyfiyeti meclisi iüL lu tekrar kürsüye gelerek söyle • 
cın d· vcrccct! mezuniyete bağhdır. c!ikleri söuerle ruıı.l::ı.rında görU.s i
Hllkümet bu tedbirle· nhrkcn ve bu tiba.rile e53Slı ve ihtilalflı bir nok-
nu nuyuk Mili t •• ıeciisindcn rıc~ C' trı o'm:ıdığım söylenıiı;;lc't· \'C umu· 
derlıcn b'r t raftnn müstrıhRllin ıst·•1.

1 
m.yet il.ıirilc t.emennilerindı>ki mu· 

callnl tCŞ\'İk belumınd<1 dıfter tnrnf. tnb2Jtati mfüıahc<le ederek !'Öülcri. 
tan da. mUs~ahsilı koru.1 lt \·c onun r.1. nihart Vl'tm·~krdir. 

BELEDIYESt 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
ı ·UEBA.ŞJ 

um.' ~' KI~~nxuA 

·!o.su da 

Aile 

lııUJJiil ()&ddeı\IDdC kalkmmasınn h zmet etmek mcıl.s:ıdi-1 K ··k·· j · 
ıe \·e hubub:ıtın l•llo:runa memleketin an un hu um erı 
ııer ta~afında <lort. bes kuruş bir fiyat 
ıımmı ynomı tır. Hiç şüphe yoktur 
ı kö,·,uı r nh: ve müstniısllimiz rnec. 
ıl!I nli bu 5nl lııyeti bize vcrdıği tak. 
.trdc bu s:ıl.ı.hıyetı htlmnl etmeden 
\ .tıın ve mlllclln fdl mcnfnıüln~ güz. 
ı'ilinJ' bulundur:•rnk mcm\el•etin ih· 

AııJ,.u n, W S lhı"u'i mıılıahiri. 
11lil'tlcn > -

KOMEDi KISMINDA 
B!lgün Gündiil5 H ae: 

COCUK OYUNU 
BAŞ, ·oiŞ, NEZLE, GRiPf ROMATiZ"1 

~ Akşam :.'0,30 ca 

SAADET YUVASI 
NEVitALJL KIRIKLIK VE. SliTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER ı.~ylhad:ı. tadlltıt başlıca ılu nokta-

da toplanmakta.dır: 
ı - Haıkm ''e milli mUd:ı.faanın 

füttynçln rı için milli ltorunr.Jıı. kanu-
11unıın hli'kfımctc verdif;i el ıwyma 

• iy. eın.ı kolaylıkla ce,·ap verecektir. s ltıhi:, elini tamamlayıcı ve teyit c. 

JIAFl'A 
lcabrnda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lmyinİZ. 

f atan bul Deniz Kornu·~anlığından: Di6e.,. ihtiyaç maddelerine geli:ı d!cl yeni unsurlarlıı kuvvetl,.ndlrmelt, 
N', ark'ld"~ıar. bilir:o}niz ki bu - 1 2 _ r~lkoyma Jtnrarlarmın tatbı.. 
;;-ün memlekette ith"l~t mııddeler: , atını kolayla~tırmak maksadll<:: Yıldıran nıotörUnde l\cretle çalıştmlmal< üzere bir motörcU makiniste 
ıı:ımmn ne geliyorsa b•· hükumetin \'Ali ve ımyma.knnılnrn nrnma. saırı. _ ihtiyaç '"ardır. 
•c>dbirlerl1c ve hü~ümctin y.ırdı • hiyetlcrl vermclt. lsteklllerin R.,'Ulğ:d·ı yazrlt vesikalarllc birllkt.c Ka.•nmpaşaJn l)utun:ın 
ıııi~ :c -ginnektcd.ir. Tücenm ııkı e • Li\yfh.ı c_:ı.sınnna göıe lıUkQmet, İstanbul deniz komut.on\ ığı malı.ine mUtehaıısrnlıj!"rnl\ tnUrncaatlaıı . ., 
Jitifi hükümet \·eriyor, nıı!,il va - h'lllun \.<' mılli ınUdafaanın lhtlyııcı ı - NUfus c!lzdanının iki krtıı. sureti 
•tasını temin <'diyoı·uz. Mcnı;C'in- olan her nevi mııddı> ,e malzemeyi 3 - Askcrllk terhis ,·e.slkamnm sureti. 

cc n mezuniyet" hill:iımet olıyor. dr~" r fiyatının tcd•ycsl mukabilinde 3 - Çnlıştığ"ı yerlere ait bonservislerin ~ureti. 
Bııgii:ıurı ·ut.ııırmt '"'07. önUndc bu- . • " ki ı · ı k .. otöı·"" h d t ı ı su 

1 ıntluraralt Uiccar" en geniş öıc;ildc l , 1 t il ti 1 1 5 _ Altı adet \'esilta fot""'-afı. ( 11171) 

-~----·ıılLAN Ç04 ___ .. .-t..., 
: .. eni ~ılın ~11klu:::! lll:l.• 1 ıminasclıetııo bilançolıuını tanzim 
ticari mu~'"'"Clcrln, bil ı\hın• ı;ütlüklcrle l•ar;,ı~lannı 

fçlıı ıts-rıg ııı ıı .\ .ızılı, mali istı,aro blirosuna müracaatları. 

KAZIM YURDAKUL 
satıık H esap 1Uilt.ch&981M 

Hıı lat .ı , Hanl.:alar Cad. Bozkurt JJan %1 "' 

1 

el koy.ır:ık alnııyn ve ıno:ıs:ıc:ı gore ., - .... a n st i m ...... ., şn a c namcs n n retı 

. evz.<' \'e su mıya 1 yacı o an ar ~ı:;• 

ltll.r hl.ssesı \'enyon•r.. Huna. ra~cn 1 için kA.r.ıız vcrmlyc sali\hlyctlldlr. ------------·----
':er hansı bır tüccar h.-r hangi bır va , 1111 k k 1 UkU , •~•••ıııt!!"•••11-!I- •••••·---~ " ı ·orunm:ı. ıınununun l m. 1 1

._ ~,.. ·~ ,..._ En on modaya morntık 
truıd:ı11 m mıeı,et<' liıl'.ım olnn bir i~- ı rlnc gbre ı-\ konulan bu maddeler • ~ d~I@:::.::::·~ 
1 iiılak mad•lcsini meydana ı;ılmrmaz . ... • ... ......-.:::::::: 1 tl' \!i' T 'i:İ M O B J L Y A LA B J N J "- J teslimden fmtin:ı eden \'t!ya saklı • . ... •••• U U U 6A 

~:n~~;~;;J::~:~~:~r~~~e~:~:~; ~:~~~r, knı~:r~ı;~·ır t~·;~:Ou:uk~~:;~:~ ;J.i.l·.ı'.. B~~T~~ A~~A c•Çt~~ ~~~ 1:1.i:!.. çı~t~~~J.o;f;~~~~= RAs~7aM~Ü.~:; No-
1 k ti hU t k 1 vcy.ı bu fiilleri yaptıranll!r hakıund:ı 1 Mağamsmdan almız.•••••••-~"11 

mem c e n i ycıemn arze e ve ;en :;')() llrad:ın I0.000 !!raya kad1r ağır :ı::K 1 G t • :::: 
~:::~c!~:: ~~~~ :~;~:ı=c~c :: parn ve :; aydan b~r seneye kador ~:~:~ ••• !: 1z1 av az e es 1 nei.!:il~:· 

b:ıpls ceztı.st tatbik olunmııkla beraber • 
rurt telı'lkki edilmelidir. ı~u iş her mem :::: V ileC k ·ıA 1 1 ID ::ı.· b'UÇ mııvzuunu tc:;kll ed<>n ınnlın ve er e 1 D ar ç 
IC'ketlc böyle yap:lmaktndır. aypı clruıwn mevcut bakiyelerini uı. ~~.~~ : i.·m. 

Kanunun mliza.l{Cresl mUna.scbctlle ..ı hU'· ı ı • mamen mucadere,.,no fimo unac:ı ı. 11 MünhA6ın.ın tLA~Cn.m ~lrl.;etlııc nıtırıLC.~at edilmelidir. fü: 
!'uz olan arkada§larnnızdan pnrtfml - tir. Kıınunda mU.staltsil için konulan 1' Tel :::: 
?.in müstakil grupu ad l. l<'uat Slr • h lf dl T k luı il ri l 1 Ankara Oadd~l • abrat11. ı.n ;,ıı.~ Ha rı. cfım : 2009L".?00U.'; :::: 

•·-d i sUrdU&-n ecza ıu çe r. opra ma u c n ' • -·--·:•::: i " 11 .. n ~il d t ' . O • ·tnı .. i•l!K:mwull:::: 
men nrfiu aşımızın ller 6'" mü. s:ı.klııyan mUstalısillcrin mııhsullcri .:::::::..:::;_._: " yıa-.ın ıı ı-an ımı .; ,. •).,ır ·-~ ;;;; 
taleaıarın vekar \ e chenım.yc:Unden tC3bit edilen bedel ödenerek nltnar,ak, 
l.ıir zerro tenkis etmem '.'O itina et. mııhst\I bedcllnln dörttı:ı birini g..,~me
ınek ş:ı.rllle ııunu teb:ırllz ettiriyorum mck l\zere a~r p:ıra ceza.siyle ce7.n. 
:kl mllll korunma kıı. ı ı çerçevesi ıandırılncaktıı. 

dahilinde koordl.ruısyon heyeti lmrnrL Bu kanunun tatbikini temin ı_ 

le alman tcdbiıic.rin karar safhası ile çln vali. kayM ı·am veya bunların 
lıı.t.bikııt sa.haısı arasında tntblı...ı.tın ~nzılı cmirler!.le \'llZlfNendl:ilmi'.1 mc 
lyl ne~icc vermemesini temı.n !<'in c. murlar C\", mağa.za, ticarethane, dUk 
eash bir hazırlık devresi geı.ınneğe kAn, anbıır, s:ıma.nlıl,, \'es:ılrc gibi 
ıılzum hasıl oımn.kla \'C istenilen kara her tnrıu mal konulabilen yerlerde {~ MrilM:ı !ID!~ 

fm tatbikinde memleketin iktisadi ara.mıı yapabUeceklertllt-.. Arama sı • ııatldl ya..amdak1 tarllt ~~ il'• . 
ıUnycsınl clhazlandırma.kta ve t<ı§ki. rnsınd::ı. me.halll zabıta amlrl \·cya D01111Y• M6'Ulne rledt"rtltftkl 
ltla.ndırnıa unsurlarını gözönUnc.ie memuıımun bulunması şarttır. Köy _ EVL~~IE TEKLtFLERI, tş AR..\ 

husu~ı bir nıUcsscscde çalışmak iste. 
mektedir. CÇaJı:;kan Akansel) rem • 
zlnc müracaat. 

~~ Pertevn!yaı ıiscsinde okuyan bir 
1 
1 genç mali >~iyellnln bozukluğu dolıı. 

~erlien 

1 
stanbu ı Levazım amıriiğmôen 

ııarıcı ast<er. a<ı \aali ı ıanıar 
ı---• nn mznn==sxttt ~ 

23.000 ldlo c:ıdeyağı alınacaktır. Kapalı zıır!la. ckıı!ltmesi 

peı-şenıbc "llnU .. :ı:ıt 16 da Konyada ıısker1 s:ıtmıılma komlsyonund• 
ıac:aktır. Tahmin bedeli 48.775 llra ilk temınııtı 366:> lira 63 l>uruştu!" 
sat \'t) şaı ;:namesi Ankara, tstanbul Lv. il.mirlikleri ve Urfa DIY3' 
Afyvn bcledlyelerlnde mc;cuttur. Tahplerln ltanuni vcsll•alıırlle teklLf. 

'"•'·:;:·,.::~:::::::.:::~::~::~::::::::~.::~;. ı 
zalarmda ynzılı snat\P.rde Muğluda askeri satmalnıa komisyonunda. 3~ 
caktır. Taılplcrln belli vnkıtlcrden bir saat evvel kanuni vcslkalarile 
mektuplıı.rını komisyona vermeleri. (151~ IUMS) 

Cins: Miktarı Tutarı 

Zcylıııynğı 

Pir inç 

klo Ura K. 
8460 5922 

62.&uu 

Teminatı 

lira 
445 

22Cü 

ulundunmın icap etmektedir. Bunun. lcrdckl nramnlarda muhtarın ihtiyar M.\ , l ~ \'E R:\IE, AL~L S.\TLH 
A. berab"r ben d kendilerine l~Urnk heyeUnden biri bulun:ıcaktır. Araı-.a.' 'ibl t icari mııbiyeU bau olmıyao laı. 

cc!crek tekrar ediyorum ki bugUnUn nctic.csinde ltanun! hUkümtcrinc mu-' !;ıil; ıt~ıla r p:ıırMu. ueşroltıntır. 
ekil ve lcapları hakikaten hUkfımcl!n hatif olııralc snklanmı§ mal zuhur eder 

. l!.hs..ı.lden lstlhl~kc uuına'l iktisadi sc bu mallar alınnrıık ıUkümctin e\'-

• yıBile öğJecleıı. sonra., herhangi bir mu. 
csscsedc VCYa otellerde eh\•en bir üc. Harbiye Yeüek Subay Okulum akı 
retle ç.:ıll§~k .istemektedir. <M.Z.K. 'l 

aaliycUerin silsllesinrle daha. ııcıi nıU. 
h'lle~ni ı lilz.ı <'lm,.kledlr. 

IJl K . ı'l t. l ' t.K~mKTı; K.\I\.Sl~ 

ı ·ı-. 1 .exi 'l'ATHİliE KAHAH 

\ F;ı :. :t~TIJ: 

M:ızı10.r Mld!J ar.ııadafuıuzın buğ • 
dnyuı temin edilmesine nığmen ek _ 
mck te\·:ı:!atIDın blı- çok yerlerde kr. 
rt:}lklıSı rrıucil> oldu!"u haltkmdald üa 
deleı1 bazan h:ıklkaten vaki olmnktu
eıır. Jo .. kat nrkııda~lar demin do nrzet 
Lığlm gtbl hUltCımet b!r çok rr.U§kllat 
\c b::ızı mııhzurmrma. mi;'lllcn lılr ta 
ı .ıfta:ı s. .ınrımı::ı muhafaza etmek 
bir tnmftan <la bu tevziatı tnm bir :n 
tlzam altına. nlmak ınaks:ı.diyle bu 
ekmek i ·inde karne mıulUnU tutmağıı 
karar vcrm1tıtir. Vo ikı bUÇUk aydan 
beri çaııı:amk bunun lınzırlığmı ik _ 
ınal ctmıştir. \ 'a.tanda§lnrm bi5ylc bir 
tedb!rl seve se\·e k.,ımı edcceklcrino 
§Ophcmlz yoktur. 

Ticaret ve.kili, Mazhar MWid'in ile. 
ri sürdUğ . meselelere ctrnflyle V{j 

mukni covap!ar \'er....,tştir. 

~Ül\RÜ ~AUACOGLU~l lX 
~f)ZLERI 

Mıı.ddeler okunduktan sonra; lla!j\'C 

kil ,~ıı ve Hariciye vekili Şükr.ı 

Saraçoğlu kUrslıyc gelerek şu beya 
natta. bulunmu!jtur: 

Arkn<l:l6lar uzun günler bir ~ok nı. 
kadn.:ıl:ınmızın yıırtlnnlyle üzerinde çn 

lr~Uğmıız maddeler. huzurunuza. gcldl 
\'O birer birer okuııaralt l::tbul olun . 
du. Yalnız da.ha. C\"\·eı knnun heyeti u. 
nıumlyesi hakkında konu§Urkcn sö;.ı 

alan muhterem mebus Mazhar Mü • 
.ıd arkadaşım, bizden ııe istedilerse 
\•erdik, kanun !stedller verdlk, saU\M 
\et istediler vertllk, para istediler ''e'f' 
.lk fııkat beklcdlğimlz neticeyi aın

nıaclık \'<' b~kl<'m ktc d \'nm ediyo -
ruz. 

''el~L tcsbit tmiş olduğu mahallere 
sevi' ve teslim edilecektir. 
Bunların bcdcllerı Ziraat Banka.sına 

yııtınlııcak mol sahibinin suçu sabit 
oıurna p:ırn mlis:ıderc olunacak, mnl 
rnhlbl suçsuz l'tknrsa p::ırn l<cndls'.nc 
\'erilecek Ur. 

Bu 10.yibanm mj~ak~resı s. sında 

Ticaret. Vekili MUmtaz Okır~n kUr
tnlye gelerek bu mlln:ı.sebetlc izahat 
vermiştir . • 

Simitçi ,,.e börekçi 
esnafı cemiyetinden: 

tstanbul ';ıtıyetin iıı 336 sa~ ıh 
24. 1 1. 941 günlü ıuhı;ntnRmCsilc 
l.asdik olunan cemiyetimizin nizam 
namesi üzerine ilan olunur. 

ı - Reis: lbmdim kıyıcı: Ad
res Galata Kemeraltt Loncn sokak 
No. 11-13. 

2 - İkinci reis: Kadıi \.ltıı:-
ışık, Beyıızıt Ordu caddrn' lfosa.n 
paşa. fırını No. 143. 

3 -- Veznedar: Yorgı Belço 
Ba.hgeha.p! Jfayriefendi caddnsi 
No. 26. 

4 - Aza.: H.üljen Bayk al, Küçük 
p:ı1.ar Hacık:>..,dm c".ddcs i No. 87. 

5 - A-za. Knm-U Taıtıaıı. Kn.sım
pa~:ı Camüke.bir caddesi No. 1:J. 

6 - Az:ı. Ahmet Ya.l<_:m. Şehz:ı
<lebaşr caddc>si No. 89 <;ini!ifırın. 

YcJek aı.alar : 
Ahme O:lab:ısı: l hrbiye cad<lc

ıoj No. 7-9. 
Hüseyin Avni: ne~ ı.zıt Yenlçe

ı iler caddesi No. 104. 
Hüseyin l~ınirci: Azapkapı 

Tersane caddesi No. 281 
Muhittin Kıyıcı: Grı.Llta Kcıncr

nlh caddesi No. 27 
Şükrli Baykal: Kül}i:.kpazar A

:,·azma raddesi No. 70 
Mel1met Gen<:: r:ut:ıtn l\ccııli

bey c~lde'ii. 
Adres: G:ıhta kü<>ük millet lınn 

, No. 36. (38235) 
Dedileı. Sozlcı"i.ıe, .Mazhaı Mu • 

fit KanStı (Çoruh) un yı:.'·nııdn ba. 
lıi~ meYzuu olan te tlerjne tc • 
mas c<ler<'k l•iikumctin bahis mcv
vuu tenkitlt>ı-tU İM.re ti hrulilinde, 
riz~i hat ~ahilude calıııtıgını, 

• ::aman 7.:ıma.ıı lıatn ccblııe hile lıir 13,45 jans haberleri H 00 mUzilt 1-1, 

Evlenme teklifleri: 
* 2'.C ~~ında, esnıer o. tn. b:ıyıu. tah 

sm 4 llS3n tlz.eriııe oldultÇn y{lkselt, 
mali vaziyeti fcvt.-alld ~eb· bir 
genç 18-25 yn{:larmda, oJdukı;a. gUT.Cı, 
spor ,.e musikiden n.nlııyan bir ooyau 
l:ı evveli\. ıncktuplaprıık. anlaştığı 

takdird • evlenmek ıstemekledır. MIUL 
yet mevzuuNıhs değildir. Adres (Bey 
oğı« P.K. 2110) na mUrncaat . 63 

* Ya§ 29, b:ıy 162, kilo 6S, buğday 
ıerıkll. karıı. kaşh, kara gözıu, s naU 
Fruıuıkçılık olan bir bay. orta, boylu, 
beyaz, kara kaşır, kara gözlü, nıUte • 
nasip vüeutıu. namuslu. • <>dalı bir e
vi biraz d:ı geliri olan yıı.5ı 25 i ~ma. 
mış, kız veya dul bir bSYanJa evlen -
mek iatcmf!ktedir. F'otoğTafla. CÇalış. 
l;:an\ remzine müracaat· 69 

iş ve işçi ara.>'11llar: 
:;. Yıııı 2fi, boy 162, ıxıtık etinde, a• 

ı ık lmmrnl "açlı, ilk t.BhSilU, ortn tı~ı .. 
ı. tanınmış teml:t., namuslu bir 2Uc· 
• ·zı. ya31 ile ıı ltenasip. nıatı,ı ıoo ıı .. 
radan aş:ı~ı olmıyan devlet ınemuru 
\"eyu flUbay. alkol ve kUDlatJa. ıı.JAka• 

sı ol mıyan hır bayla. evlCllztıelt iste • 
nıekti.!ılir. (GU\•eıı) ren1zine niUracn • 
at. • 6 G 
~ Ylllj 30, ciddi bir ınUe&s<!sedc ça .. , 

ıı~, 160 ura ayh .ır, bir cvı ,.e muo. , 
tazanı e§yası bulunan, uzun seneler 
yalnız yn..şıyıın bir h:ıy. Ya,,ı ~3 ten 

a.~agı, 86 uan yukarı ollllarnak l.izeıc 
dul bir bayanla. görüşüp ıuı1aştılttan 

sonra e\'lenmek isteınel•lc<Ur. İnde <• 
dilmek Uzcrc fotoğrafla (lJ.G.E. 6<ı) 

remzine mUrncaat. - G7 
:!< lltl gocuk eahibı, ltOCllaı nasta bir 

ltaclın, kocaınnm il~tarını ve çocuk. 
iıırının ekmeğini temin et mek için 
hergli.n saat 8 den 17 ye kadar hlz. 
metçlltk, odncıhk, kapıcılık gibi blr 
i :ırtınıalıtaüır. Bu kadının i!iinden 
memnun kıılınacağı gibi, ~1' ,·üksek 
ınsani l>tr vaı:!fe Jc yapılrnış olacak. 
lır. (I ... K.Ö.F.) remzine aceıe mUrn . 
uınt., 

* Almancc1. bll"n blı· Universıte tale. 
nesi, en mUnnsip § rıılUe riyaziye ve 
ulmnnca. dl'rsl verir( A il.) remzine 
ınUrocaa.t. 

· Vefi\ ı.ııe ,. 4 uncu sını1ta oku • 
yan bir genç, öğleden sonra. ça~mnk 
ist.:ımektedtr. Her ti\rlil rt'.slm fı!lerln • 
ılcn ur.mı. Adrc.ıJ. Falih SnrlgU:ı:cı 

:l67) rernzı.ııe mUracaat . i{omisyOniJ İIÜnlart 
'f. L~e Illtıunu, askerlikle illı;!ği ot. ._ ________ _.._,,.,,. _ ____ ~.,.;-----------~ 

ouyan btr frenç, tahsili ile mUtenaslp Kapalı zarf usuıııe 300 .ton benzın, ::oo ton motorin, 100 ton ı:ııot61' 
rcsn.11 veya hususı bir mUcsscsede ış ğı\·c 000 ton makine yağı mUnukııs:ıyn konmuştur. !r.ıılesl 22.12.9H 
aramaktadır. (H.t.E.) remzine mU • tü.Si giln!l saat ı ı te yapılacaktır. Muvnkkat teminatı 15523 liradır. d 
raca.at. leıln teklif mcktuplnrll" Harbiyed" Yedek Sub:ıy okulunda komisyoJlS 

* KinıSe8lz, asker bir genç or ta o. racaatları. ( 1Cl67ll ı 
kul lmtill!lnlarma girmek lstcmc!;te • 
dlr. I'1taPlarrnın tcmınl iç!.D yardım 
etmek ıstiYenlerln (Yücel) remzine 
nıUracaıı.t. 

* HukUK fakü ttesin<lc okı..yun, talı• 
sihnc dc\'atn cdeb!.Jmesl IÇin çalı§ll1ak 
mecburlyettnekı olan bir genç, lise ve l 
orta ol;Ul ta.ıebelerine edebiynt, lUrı •• 
ı;e, tıırJh, ~rafya, fransı:-c:ı, der~e. 

rinl evJcdnc gitmek sureUle \'ermek 
istemektedir. {Kader 17) remzine mil• 
racaat. 
~ ı. rll' LStzca vo tllrkçe ıyı ">.! o v·~ 

serı d,ıi{t '.) yazan bir ııs_.-a.o husus 
blr mUc S"le<Je !3 anı.xnakto.dır. Ytızıcı 
sokak fillkrııe# .. ndJ apartımfln 21/1 
No. (fl.13.) 

:.;; Ltsenlıı. ten lwımmdno mezun blr 
genç, herttUn saat 19 dan 24 de kadar 
çııltşınak latemektedlr. ( M .A. B.) 
remzine nıUracaat. 

* LISO ınczun~, yzısı guzeı, r'whc-
~beden anııyan, daktilo bllen biı-

"'Cnç vıısnt btr tıcretlc f!J ııramakta 
dır, ( A. N. 2!) remzine mUracnaL 

Aldırınız: 

t'\~kıdıt re.mi:r.ler l ~1\f. llı olan o. 
l."lt)VNJLlrtıuınn u.&mJıırmıı gı:leu 

nıl.! l;tuptarı lclareııauemluleıı (p:ı:r..a r • 
ları ııa.ri!J) her t:iw ..ahabtım iğlecı·e 
!.;ada r \"O 8aat 17 ıJeıı •onra llhltrm;ı. 

l11 rı . 

(O.r.K.2072) <M.A.K.) (Muhabcrat) 
ıT.K.GWen) (Kardeşler) (35 Aydog-a"'l l 
(Menelt 3S) (Leman Y.) (İ§ arıyanı 
(Sadık 22) (S.E.) Iİşı IP.l. 21) 
(ÜçyılJıZ J (1-'.Z. 331 
121 F.G.) lH.G.ı-;. 69) t1'ırmız1 gün) 
(M.K. 51 (M.K.A.) (İ. G!lrbUz) 
(IH]J (I•'c\•kaldue) (L.S.) (Akyüz) 
(O.K.) ( L.I{. i9) (Emekli) •(Vanat l~) 
( imren K.'1-1) <:!7 F.A .) <Bahar çiçeği) 

---•'5ATJLJK __ _ 

APARTMAN· KONAK 

[ Devl~ t Demiryc lları ve Limanları İ-tlctmc 
Umum id aresi ilnn ! arı 

l\luhaı ımcıı bedeli ( 18900) lirn olan 3000 kilo klllçe h--urşun l5.1 
pazartesi gUnlı .,aat (15.30) on bcs buçukta Hııydarpaş:ıda. Gar 1>;tıtı81 

htllndcki komisyon tarafından kapalı zarf usulilo satın ahnacalttır. 
Bu işe girmek ıstiyenlcrln (1417) llrn (501 kuruşluk muvakkat 

1 

n:ıt, kanunun lnyln ctt:f;i vcs\kal.ırla tl'k1U1crini muht vl zarflarJ.IlI 
gUıı saat l t 1.:lQ) <Jll ılört otuzn l•~ l:ır k001lsvon reisliğine vermeleri 
zmıdır. 

nu işe aıt 11 tı. ırııclcı ı.omisYondnn parnsu: olarak dağtıtı1ına:ı: 
{11260) 

Mıı lı<ımnıoıı !.; .ı"" 171&> 5•J lira o!nn ıUç) kalem kcrcsto tı.1.941 
gUnU s;nt (15) cı kapalı z::ırı m;•ıl•le An'knrad::ı. idare binasında ısntıl' 
nac:ıktı:-. 

Bu , c gı: ıne ı ıı-tıyc.n.• ı ın \ 1239.14) tıralı!• mu\'nkkat t 
uunun t. ym etl!ğl ves!l<aları ve tekhnerinl ııynı gUn saat. (14) 
misyon reisliğine verme'"rı !f\zımdır. 

Şut.name! r r rrıs• ol~ Mk An!tarııtla malzeme dairesinden 
E'aşnda teSçJl!lnı \'C sevk §Cftlğinden dı:ığıuıncnkt1r. { 11132) 

Türk Hava Kurumu Edremit Şubesinden : 
TUrlt lfava Kurumu ı<; ı. mit §'Ubem!zln bu se:ıc toplayaca~ı J.1lrl 

den ve barsa klan bugUnden itibaren 27. t 2Jl41 tarihine kadar aç1lt ~ 
mııya konmu~tur. 

!stcldilerln .nrtnnmclcrl görme!t ve pey sUrmek lç"n 
Edremit şubesine mürncant nrı ilıln olunur. (11077) 

Maliye Vekaletinden: 
Glmüş " 1-10 ,, Luraşlu la Hı tedavAI 

~aıc~r,ıması bakllmtia 
GUmUş bır ı.ı .ılıkların darp \'e piyasaya kCıfl m~ktardıı çıkarıl 

zerine l.2.9U tarih!nden itibaren ted<Wlilden ltaldmtmrş olan gUm~) 
ru~luklarm ı.2.941 larlhlndenberi yalnız mn.lsnndıkıarilc Türkiye curııııı.ı 
~rkez bankasınca ve merkez banlmsı bulunm~-nn yerlerde :ı;lrant ıP 

şubelcrınce yapılmakta olan tebdil muan1elütına 31.1.942 ak~amı nibSY 
r~leccktir. Bu ta.rlllten sonra mczkQr paralar n:ıklt olaralc hlc;blr vcı:Jılle 
imi cdlln1lyeccktiı. 

ı-;!inde gUmUı.ı yUz kuruşlult t.ulutuinlarm 31.1.94.2 a~anuııa kad6-1' 
ıarı malsandık\ar:lt. Türkiye cumhuriyet merkez b:ınkaıund:ı. ve mcrı."(I 
lınsı bulunmıyan y.:?rlcrde ziraat bankası şubelerinde tebdil cttlrmeıet'i 
olunur. (8261-9536) 

ZUIAll ge~m ııokRk No. 16 T·:jrlcr Va. A~ d:ı ~ ii1. liradan tuılıı ' ll ridat . Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı Dikkatine 

ransu. if n.· .. iktu')tıı l'ıldıt. ('ll<ldeııindıı H a-
* l:k tah•ll .ı;örnıUş blr genç cidı.11 ,.:ınpıı~:ı ılercsinde dürt dükkanı 

bir mUcss .sc(ic, teslim ve t elefon i!;!in bu1tuııııı so , e S'? nunuuııh <'ınlıik 

SJclu görlildüğiinde rncrhamet ıo n.Uzlk 14,30 Ankara sonbahar a t 
:.ıi.zce ce1.al~n~ırıl<l·~nı sorulan her yurışlarmın tnhmlnlerl H,40 mUznt. 
noktanın hesab.m açık<'a VC'nnCğ!" 15 ::o rııUzik. lS,00 program ve mcm. 
hazır oldufrunu, hi:kiımet denilen lrl;et nal ııynrı J ,03 mUzilt 18,4u mil 
müessese. isliznh:ı. çekiidikc;c bu zik 19,00 konu~m:ı 19,15 müzik 19,311 
nevi istizah: m~mnııniyct'c k.ılıul menııoket saat ııynrı ve ajnns haber. 
ettiğini beyan et"ll.iı; ,.e eğer taıaf lcrl uı,4ı; aeı best on dakika 19,5S mu. 
l&rmda.n böyle b·r ııey '.'a lci oluı~ 1 zik 20,15 Radyo gnzetesi 20,45 mil. 
"'Orncaklan st•allcrc> 'cıha ziyadt! 1 zlk =ı.oo ziraat takvimi '.H,10 mUZik 
memleket m~nfonti ki "evnp \'er· 21,•5 konu~.rna 2'.?,00 mUzlk 22,30 
.ı1eğc ha.1Jı o'tluğumuzu huzuru . memleket sıuıt rıyarr 22,45 müzil' 22. 
nuzdn tekraı c>d.i.yoı um dcmiRtir. 55 -23,00 yannki program "'°e knpnnış 

de çalı~mak istemektedir. 1stiyenlcrln nı-!iıı.ta~ sıılh ıualıkeme ı ınası t.u 
Kumknpı kndirgn hanıarn So. No. 2 rııtwdan 'atrhktır. satı-: :?G.t :?.!11; lstanbul Defterdarlığından: 
B.N,g. rcnu:!ne milrocaat. n~ oııııLI H ılı• olac'll.khr. Dns~:l :-,-" 

1 
Kazanç \'Crgflcrtnln iklnel tnks1t ted!yo müddeti blrincikAnun 1941 

~=· Jll ycışında, orta mektep rnczu. 1 8 1 !111/111. 1ı.Taksltlerin ileı de 'b 10 zamla \'e icrn yoluylıı tahsiline mahal ı-o 1 

ııu rly.ızly<'si lmvı.·ctıı. ynzu;t gi.i:zel, r.s. \ll•••••••ıat•ııiıl•••a , •nnk llzere> s:ıyın mUkclleflcrn vergi bor<'lnrını bu ny sonuna lmd:ıı ı;' 
lı5knn ve ciddi bir genç, resmt \'eya , 1 olılultları ma.ılyc tahsil ~ubclcrinc ödemeleri rica. olunur. (10 13) 

,. 


